


Corporate Governance & Code of Conduct
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ



นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี)  
เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ทีด่ ีมกีารบริหารจดัการทีเ่ป็นเลิศ มคุีณธรรม มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก ่
ผู้ถือหุ้น ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยได้น�าหลักการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การ 
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) หรือ OECD 
Principles of Corporate Governance หลักเกณฑ์การประเมินการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน โดย 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) และแนว
ปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
มาพัฒนาเป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานของบริษัท โดยได้มีการ
ประกาศใช้คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับแรกตั้งแต่ปี 2550 และ
ปรับปรุง แก้ ไข เพิ่มเติมเร่ือยมา เพื่อให้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏบิติังาน โดยมหีลักการทีส่�าคัญ ดงันี้ 
 1. การมีวิสัยทัศน์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว  
  (Creation of Long Term Value) 
 2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ 
  ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 
 3. การปฏิบติัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกัน มคีวามเป็นธรรม และ 
  มีค�าอธิบายได้ (Equitable Treatment)
 4. ความรับผดิชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง  สามารถ 
  ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้  (Accountability)
 5. ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการ 
  เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  (Transparency)
 6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (Ethics)
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 นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตาม 
หลักการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการได้ก�าหนดแนวทางการก�ากับ 
ดแูลกิจการเพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างความสามารถในการแข่งขัน และผลประกอบ
การที่เป็นเลิศ โดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่าง
เป็นธรรมและมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงความ
สามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง จึงได้น�าหลักการ
ก�ากับดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึง่ 
ประกาศโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ส�านกังาน ก.ล.ต.) มาก�าหนดเพิ่มเติมเป็นนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี 
ของบริษัท เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู ้น�าหรือผู ้รับ 
ผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้น�าไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้าง 
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน โดย CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติ
ส�าหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลักดังนี้

 หลักปฏิบัติ  1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะ 
     กรรมการในฐานะผู ้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก  ่
     กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership  
     Responsibilities of the Board)
 หลักปฏิบัติ  2 : ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 
     ที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน (Define Objectives that  
     Promote Sustainable Value Creation)
 หลักปฏิบัติ 3 :  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen 
      Board Effectiveness)
 หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงและการบริหาร 
   บุคลากร (Ensure Effective CEO and People  
   Management)

 หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ 
   รับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible  
   Business)
 หลักปฏิบัติ  6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม 
   ภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk  
   Management and Internal Control)
 หลักปฏิบัติ 7 : รกัษาความน่าเชือ่ถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลู 
    (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
 หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
    (Ensure Engagement and Communication with  
   Shareholders)

หลกัปฏบัิต ิ1 : ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
  ในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน  
  (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities  
  of the Board)
 หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความ 
  รบัผดิชอบในฐานะผูน้�าทีต้่องก�ากับดแูลให้องค์กรมกีาร 
  บริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
  (1) การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  (2) การก�าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�าเนนิงาน ตลอด 
   จนการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญเพ่ือให้บรรลุ 
   วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผล 
   การด�าเนินงาน
 หลกัปฏิบัติ 1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน คณะ 
  กรรมการมีหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการให้น�าไปสู ่ผล  
  (Governance Outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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  (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดย 
   ค�านงึถงึผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness 
   and Performance with Long-term Perspective)
  (2) ประกอบธรุกิจอย่างมจีริยธรรม เคารพสทิธ ิและม ี
   ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
   (Ethical and Responsible Business)
  (3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบ 
   ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  (Good Corporate Citizenship) 
  (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง  
   (Corporate Resilience)
 หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและ 
  ผูบ้ริหาร ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบระมดัระวัง  
  (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of 
  Loyalty) และดแูลให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามกฎหมาย  
  ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ของคณะกรรมการ และก�าหนดขอบเขตการมอบหมาย 
  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน 
  ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
  กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ 
  ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลกัปฏบัิต ิ2 : ก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไป 
   เพือ่ความย่ังยืน (Define Objectives that Promote  
   Sustainable Value Creation)
 หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการมหีน้าทีก่�าหนดหรือดแูลให้วตัถุประสงค์ 
     และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อ 
     ความย่ังยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีส่อดคล้อง 
     กบัการสร้างคณุค่าใหท้ัง้กจิการ ลกูค้า ผูม้ส่ีวนได้เสยี  
     และสังคมโดยรวม

 หลกัปฏิบตั ิ2.2 คณะกรรมการมหีน้าทีก่�ากับดแูลให้มัน่ใจว่า วัตถุประสงค์ 
     และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะส้ัน กลาง หรือยาว  
     และ/หรือประจ�าปีของกิจการ สอดคล้องกับการบรรล ุ
     วัตถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมกีารน�า 
     นวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั
หลกัปฏิบัต ิ3 : เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen  
   Board Effectiveness)
 หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบการก�าหนดและ 
     ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด  
     องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม 
     และจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู ่วัตถุประสงค์และ 
     เป้าหมายหลักที่ก�าหนดไว้
 หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็น 
     ประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและ 
     การด�าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช  ้
     ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
 หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้การสรรหาและ 
     คัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน 
     เพ่ือให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ 
     องค์ประกอบที่ก�าหนดไว้
 หลักปฏิบัติ 3. 4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้น 
   อนุมัติ คณะกรรมการต้องพจิารณาให้โครงสร้างและ 
   อตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 
   และจูงใจให้คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงาน 
   ตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 หลักปฏิบัติ 3. 5 คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้กรรมการทุกคน 
   มคีวามรับผดิชอบในการปฏิบติัหน้าทีแ่ละจดัสรรเวลา 
   อย่างเพียงพอ
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 หลักปฏิบัติ 3. 6 คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้มีกรอบและกลไก 
   ในการก�ากับดูแลนโยบาย และการด�าเนินงานของ 
   บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างม ี
   นัยส�าคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง  
   รวมท้ังให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน 
   มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
 หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ 
   หน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
   ชดุย่อย และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมนิจะถูก 
   น�าไปใช้ส�าหรบัการพัฒนาการปฏิบตัหิน้าทีต่่อไปด้วย
 หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการมหีน้าทีก่�ากับดแูลให้คณะกรรมการและ 
   กรรมการแต่ละคนมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
   บทบาทหน้าที ่ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมาย 
   ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน 
   ให้กรรมการทกุคนได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ 
   ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่าเสมอ
 หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าการด�าเนินงาน 
   ของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ 
   เข้าถึงข้อมลูทีจ่�าเป็น และมเีลขานกุารบริษทัทีม่คีวามรู ้
   และประสบการณ์ทีจ่�าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุ 
   การด�าเนินงานของคณะกรรมการ
หลกัปฏบัิต ิ4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสงูและการบริหารบุคลากร  
   (Ensure Effective CEO and People Management)
 หลกัปฏบิติั 4.1 คณะกรรมการมหีน้าทีด่�าเนนิการให้มัน่ใจว่า มกีารสรรหา 
     และพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
     ผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหาร 
     ระดบัสูง ให้มคีวามรูท้กัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะ 
     ที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

 หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนด 
     โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
 หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ ์
     ของผู ้ถือหุ ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ 
     การด�าเนินงานของกิจการ
 หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารและ 
     พฒันาบคุลากรให้มจี�านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์  
     และแรงจูงใจที่เหมาะสม
หลกัปฏิบัต ิ5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ 
  รับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible   
  Business)
 หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการให้ความส�าคญัและสนบัสนนุการสร้าง 
   นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ 
   การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ีเ่ก่ียวข้อง และ 
   มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ 
   ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   และส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ  
   (Operational Plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายของ 
   องค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
   เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กร
 หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและ 
   จัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผล โดยค�านึงถึงผลกระทบและการพัฒนา 
   ทรัพยากรตลอดสายโซ่ (Value Chain) เพ่ือให้สามารถ 
   บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
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 หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก�ากับดูแลและ 
   การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร 
   ที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งดูแลให้มีการ 
   น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทาง 
   ธรุกิจและพฒันาการด�าเนนิงาน การบริหารความเสีย่ง  
   เพือ่ให้กิจการสามารถบรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   หลักของกิจการ
หลกัปฏิบัต ิ 6  :  ดแูลให้มีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
  ท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management  
  and Internal Control)
 หลกัปฏิบติั 6.1 คณะกรรมการมหีน้าทีก่�ากับดแูลให้มัน่ใจว่าบริษัทมรีะบบ 
   การบริหารความเสีย่ง และการควบคุมภายในทีจ่ะท�าให้ 
   บรรลวุตัถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิผล และมกีารปฏบิติั 
   ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้อง
 หลกัปฏิบติั 6.2 คณะกรรมการต้องจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที ่
   สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ
 หลกัปฏิบติั 6.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแล และจัดการความ 
   ขดัแย้งของผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดข้ึนได้ระหว่างบริษัทกับ 
   ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการ 
   ป้องกันการใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ข้อมลูและ 
   โอกาสของบริษัท และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความ 
   สมัพนัธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลกัษณะที่ไม่สมควร
 หลกัปฏิบตั ิ6.4 คณะกรรมการมหีน้าทีก่�ากับดแูลให้มกีารจดัท�านโยบาย 
   และแนวปฏบิติัด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชนัที ่
   ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคล 
   ภายนอก เพือ่ให้เกิดการน�าไปปฏิบติัได้จริง
 หลกัปฏิบติั 6.5 คณะกรรมการมหีน้าทีก่�ากับดแูลให้มกีลไกในการรบัเรื่อง 
   ร้องเรียนและการด�าเนนิการกรณีมกีารชีเ้บาะแส

หลกัปฏบัิต ิ7 : รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
  (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
 หลกัปฏิบติั 7.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบ 
   การจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
   ส�าคัญต่าง ๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม 
   กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัทีเ่ก่ียวข้อง
 หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการมหีน้าทีติ่ดตามดแูลความเพียงพอของ 
   สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้
 หลกัปฏิบัติ 7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือ 
   มีแนวโน้มจะประสบปัญหาคณะกรรมการจะต้องท�าให ้
   มัน่ใจได้ว่ากิจการมแีผนในการแก้ไขปัญหา หรือมกีลไก 
   อืน่ทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้นี ้ภายใต้ 
   การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 หลกัปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�า 
   รายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
 หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการมหีน้าทีก่�ากับดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้ม ี
   หน่วยงานหรือผู ้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ์
   ทีท่�าหน้าทีส่ื่อสารกับผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสียอืน่ เช่น  
   นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกัน  
   และทันเวลา
 หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยี 
   สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
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หลกัปฏิบัต ิ8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ ้น  
  (Ensure Engagement and Communication with  
  Shareholders)
 หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า ผู ้ถือหุ ้นม ี
   ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท
 หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การด�าเนินการในวัน 
   ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส  
   มปีระสิทธภิาพ และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สทิธขิองตน
 หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการมหีน้าทีด่แูลให้การเปิดเผยมติทีป่ระชมุ 
   และการจัดท�ารายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นไป 
   อย่างถูกต้องและครบถ้วน



ประกาศ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
เรื่อง การปฏิบัติตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษทั ไออาร์พีซ ีจ�ากดั (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่เีพ่ือให้ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทที่ไออาร์พีซีมีอ�านาจในการควบคุม ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพื่อส่งเสริมให้บริษทัในกลุม่ไออาร์พีซเีป็นบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ 
มีการก�ากับกิจการและการบริหารงานทีเ่ป็นเลศิ มคุีณธรรม มคีวามโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถตรวจสอบได้ 
 นบัต้ังแต่เดอืนกันยายน 2550 คณะกรรมการได้อนมุติัคู่มอืการก�ากับดแูลกิจการ 
ท่ีดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นหลักในการ 
ปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง โดยได้มีการทบทวนและปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อปี 
2552 และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ 
รวมถึงพัฒนาการของบริษัท บัดนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการทบทวนและ 
ปรบัปรุงสาระส�าคญัในคู่มอืดงักล่าวให้ทนัสมยั มคีวามเป็นสากลมากขึ้น โดยประกอบ
ด้วยหลักการสากล จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและ 
ยกระดับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม น�าไปสู ่การเติบโตอย่างย่ังยืน 
 เพื่อเป็นการแสดงถงึพันธสญัญาทีจ่ะร่วมกนัยดึถือสาระส�าคญัในคู่มอืฉบบันีเ้ป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงาน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มไออาร์พีซีรับทราบ 
ท�าความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลกัในการปฏบิติังานเพื่อธ�ารงไว้ซ่ึงหลกัการก�ากับดแูล
กจิการที่ดีของบริษัทสืบต่อไป

(พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(นายชวลิต ทิพพาวนิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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 คณะกรรมการตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม 
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนพัฒนาธุรกิจบนปรัชญา 
ของการอยูร่่วมกันอย่างสมดลุในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างคุณค่าทีย่ัง่ยืนให้แก่กิจการ รวมถึงเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ของสหประชาชาติ 
 คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานให้มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ  
มีความรับผิดชอบต่อผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก น�าพา
องค์กรไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับ
ของกลุม่ไออาร์พีซพึีงยดึถือและปฏิบติัอย่างเคร่งครดั เพื่อธ�ารงไว้ซึง่
มาตรฐานด้านจริยธรรมในการด�าเนนิธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

นายกฤษณ์ อิ่มแสง
ประธานกรรมการ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง 
หลกัการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การด�าเนนิธุรกิจอย่างมจีริยธรรม 
เคารพสทิธ ิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สร้างความสมดุล
ระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยีตลอดสายโซ่อุปทาน เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดบั
การก�ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบริษทัให้มมีาตรฐานสากล เป็นทีย่อมรับ
และไว้วางใจแก่ผูค้นรอบข้าง ปรับตัวได้ภายใต้สถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงน�าพาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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“To Shape 
Material and Energy 
Solutions in Harmony 
with Life 
สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและ

พลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว

“



 

 
 

 
 

VALUES
กลุ�มไออาร�พ�ซี มีค�านิยมที่เร�ยกว�า ISPIRIT โดยมีความเชื่อว�าค�านิยม ISPIRIT

เป�นแนวทางในการสร�างกรอบความคิดและความเชื่อที่จะนำไปสู�พฤติกรรมและ

แนวทางปฏิบัติให�ผู�บร�หารและพนักงานทุกคนเป�นคนดีและคนเก�งขององค�กรและสังคม

(Responsibility for Society, Integrity & Ethics, Trust & Respect)

(Synergy, Performance Excellence, Innovation)

ค�านิยมองค�กร

INTEGRITY
& ETHICS
มีความเช่ือม่ันและ

ทำงานอย�างซ่ือสัตย�

RESPONSIBILITY
FOR SOCIETY

เติบโตอย�างมี

ความรับผ�ดชอบ

ต�อสังคม

INNOVATION

เพ��มข�ด

ความสามารถ

PERFORMANCE
EXCELLENCE

ต้ังเป�าหมาย

ท่ีท�าทาย

SYNERGY

สร�างพลังร�วม

อันยิ�งใหญ�

TRUST
& RESPECT

สร�าง

ความเช่ือม่ัน

INDIVIDUAL
OWNERSHIP

เราคือบร�ษัท

บร�ษัทคือเรา

Individual
Ownership  

คิดและทำ
เหมือนเจ�าของ

Result
Oriented  
มุ�งผลลัพธ�

Promise
and Deliver
รักษาสัญญา 

Continuous 
Improvement
พัฒนาต�อเนื่อง       

Do Things
Together

ทำงานร�วมกัน
เพ�่อผลลัพธ�ที่ดีกว�า

No Bias
จร�งใจ สื่อสาร
ตรงไปตรงมา

Actively Solve
the Problem  

แก�ไขป�ญหาเชิงรุก

To Deliver with Innovations the Better 
Attributes and Solutions of Sustainable Material 

and Energy for the Future
ยกระดับคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ การใช�วัสดุภัณฑ�และพลังงานอย�างย่ังยืน

ด�วยนวัตกรรมท่ีตอบโจทย�การใช�ชีว�ตในอนาคต



TRANSPARENCY

ความโปร�งใสในการดำเนินงาน

ท่ีสามารถตรวจสอบได�

และมีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส

แก�ผู�ท่ีเก่ียวข�อง

CREATION OF
LONG TERM VALUE

การมีว�สัยทัศน�ในการสร�างมูลค�าเพ��ม

ให�แก�องค�กรในระยะยาว

ACCOUNTABILITY

ความรับผ�ดชอบต�อการตัดสินใจ

และการกระทำของตนเอง สามารถช้ีแจง

และอธิบายการตัดสินใจน้ันได�

RESPONSIBILITY

ความรับผ�ดชอบต�อการปฏิบัติหน�าท่ี

ด�วยข�ดความสามารถและประสิทธิภาพ

ท่ีเพ�ยงพอ

EQUITABLE
TREATMENT
การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย

อย�างเท�าเทียมกัน 

มีความเป�นธรรมและมีคำอธิบายได�

ETHICS

การมีจร�ยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจ
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี คืออะไร 

 ค�าว่า “การก�ากับดูแลกิจการ” เป็นแนวคิด หรือกระบวนการ หรือ
ข้อพึงปฏิบัติขององค์กร ซึ่งไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตายตัว และมี 
ชื่อเรียกในบริบทที่หลากหลาย เช่น ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล Corporate 
Governance หรือ CG ซึ่งอาจพูดรวม ๆ แต่มีความหมายท�านองเดียวกัน
ว่า หมายถึง “การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย” โดยได้มผีูใ้ห้ค�าจ�ากัดความของการ
ก�ากับดแูลกิจการไว้หลายความหมาย เช่น

 “การก�ากับดูแลกิจการ” คือ ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ  
คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น และการก�ากับดูแลกิจการ 
ช่วยให้เกิดโครงสร้างที่ส�าคัญซึ่งเป็นกลไกในการก�าหนดวัตถุประสงค์
ของกิจการและการก�าหนดวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมถึงการ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจการ
   “Corporate Governance” Involves a set of relationships 
between a company’s management, its board, its shareholders 
and other stakeholders. Corporate Governance also provides 
the structure through which the objectives of the company are 
set, and the means of attaining those objectives and monitoring 
performance are determined. 

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and 

Development: OECD)

 “การก�ากับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการก�ากับดูแล  
รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้ก�ากับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงรวมถึง    (1)  การก�าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลัก  
(Objectives)  (2) การก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนมุติัแผนงาน 
และงบประมาณ และ    (3) การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด�าเนินงาน 
คณะกรรมการควรก�ากับดแูลกจิการให้น�าไปสูผ่ล  (Governance Outcome) 
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน อย่างน้อยดังต่อไปนี้

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(The Securities and Exchange Commission)

3. เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนา 
 หรือลดผลกระทบด้านลบต่อ 
 สิ่งแวดล้อม (Good  Corporate    
 Citizenship) 

4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย 
 การเปลี่ยนแปลง (Corporate  
 Resilience) 

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบ 
 การที่ดี โดยค�านึงถึงผลกระทบ 
 ในระยะยาว (Competitiveness   
 and Performance with  
 Long-term  Perspective) 

2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม    
 เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบ 
 ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย    
 (Ethical and Responsible  
 Business) 



- วางแผนการผลิต
- บร�หารแผนการผลิต
- จัดหาและค�าวัตถุดิบ
- ธุรกิจป�โตรเคมี
- ตลาดธุรกิจป�โตรเคมี
- ธุรกิจป�โตรเคมีพ�เศษ
- ธุรกิจป�โตรเลียม
 ธุรกิจท�าเร�อและทรัพย�สิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน
สำนักกิจการองค�กร

สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

สายบัญชี
และการเง�น

สายบร�หารและพัฒนา
ศักยภาพองค�กร

สายกลยุทธ�
องค�กร

สายปฏิบัติการผลิต
ป�โตรเคมีและการกลั่น

สายนวัตกรรมและ
ปฏิบัติการเพ�่อความเป�นเลิศ

- โรงกลั่น
- น้ำมันหล�อลื่นพ�้นฐาน
- อาร�ดีซีซี
 เทคโนโลยีการกลั่น

- แผนกลยุทธ�และความยั่งยืน
- บร�หารจัดการข�อมูลธุรกิจองค�กร
 และการลงทุน
- พัฒนาธุรกิจ
 บร�หารจัดการและขับเคลื่อน
 ยุทธศาสตร�องค�กร

 จัดซื้อจัดหา

- บร�หารเง�น
- การเง�นและนักลงทุนสัมพันธ�
- บัญชีบร�หารและงบประมาณ
 บัญชี

โครงสร�างบร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

กฎหมาย กำกับดูแลกิจการที่ดี บร�หารชื่อเสียงองค�กร
และกิจการสัมพันธ�

ทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาศักยภาพองค�กร

 ทรัพยากรบุคคล

- โพลิโอเลฟ�นส�
- สไตร�นิคส�
 และอะโรเมติกส�
- โอเลฟ�นส�
 เทคโนโลยีป�โตรเคมี

- บำรุงรักษาป�โตรเคมี
- บำรุงรักษาโรงกลั่นและโครงสร�างสาธารณูปโภค
- บำรุงรักษาส�วนกลาง
- ว�ศวกรรม
 ตรวจสอบและความเชื่อมั่นโรงงาน

ปฏิบัติการผลิตการกลั่น เทคโนโลยีส�วนกลาง
และสนับสนุน

ปฏิบัติการผลิต

ปฏิบัติการผลิต
ป�โตรเคมี

ว�ศวกรรม
และบำรุงรักษา

ดิจ�ทัล

- บร�หารคุณภาพ ความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม
 และบร�หารเขตประกอบการ
 อ�ตสาหกรรมไอาร�พ�ซี
- ปฏิบัติการแท็งค�ฟาร�มท�าเร�อ
 และโลจ�สติกส�
- โรงไฟฟ�าและยูทิลิตี้
 กิจการเพ�่อสังคม
 และชุมชนสัมพันธ�

- ว�จัยพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ�
- ว�จัยพัฒนาพอลิเมอร�
 และผลิตภัณฑ�ครบวงจร
 ศูนย�ว�เคราะห�และห�องปฏิบัติการ

โครงสร�างสาธารณูปโภค และโลจ�สติกส�
และปฏิบัติิการเพ�่อความเป�นเลิศ

ศูนย�นวัตกรรม
ไออาร�พ�ซี

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และกรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการลงทุนเชิงกลยุทธ� (Simc)

คณะกรรมการจัดการ (MC)
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Shareholders

Board Management

CG

ผู�ถือหุ�น

คู�แข�ง

เจ�าหนี้

รัฐบาล

ลูกค�า

สิ�งแวดล�อม

พนักงาน

คู�ค�า

สังคม

ชุมชน

โครงสร้างผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholders 

ความส�าคัญ วัตถุประสงค์ 
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ความส�าคัญของการก�ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance)

 การก�ากับดูแลกิจการ เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความยั่งยืน 
และเสริมสร้างประสิทธภิาพขององค์กร ในการก�ากับ การติดตาม การควบคุม 
และการดูแลผู ้ที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้ไปท�าหน้าที่ทางการ
บริหาร เพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้ถูกน�าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

 • เสริมสร้างระบบบริหารจดัการและระบบควบคมุภายในทีม่มีาตรฐานสากล  
  ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
 • สร้างโอกาสในการเข้าถงึแหล่งเงินทนุของบริษัทด้วยต้นทนุทีเ่หมาะสม      
  ท�าให้สามารถแข่งขันได้
 • ส่งเสริมการมีผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
 • เป็นเครื่องมอืวดัผลการด�าเนนิงานและตรวจสอบการด�าเนนิงานต่าง ๆ  
  เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ต่อบริษัท
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 • เป็นกรอบในการก�าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น      
  คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวปฏิบัติในการประกอบ  
  ธรุกจิอย่างมจีริยธรรม เคารพสทิธิ และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้      
  และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 • สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของ 
  คณะกรรมการ และสร้างความเชือ่มัน่ให้กับผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ เพื่อการ 
  สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้น

 • สร้างความเชื่อมั่น ความต้องการซื้อ สภาพคล่อง และระดับราคา 
 • เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
  ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน    
  และสังคมโดยรวม
 • เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยกระดับบทบาทตลาดทุนในเอเชีย

ประโยชน์ต่อตลาดทุนโดยรวม 

วัตถุประสงค์ 
 ด้วยความมุง่มัน่ในการเป็นองค์กรชัน้น�าในการด�าเนนิธรุกิจ สร้างความ 
น่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่
อุปทาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างมั่นคงและ
ย่ังยืนในระยะยาว บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับหลักการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี 
โดยได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ
งานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนทกุระดบั อย่างเป็นรปูธรรม 
และเพ่ือการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การก�ากับดูแล

 1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานชัดเจน   
  เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและ 
  ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
 2. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้นทั้งภายในและภายนอก 
  โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัท และผู ้มีส่วนได้เสีย  
  และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นให้กับบริษัท  
 3.  เป็นเครื่องมือในการวัดผลการด�าเนินงานของบริษัท และตรวจสอบ 
  การท�างานต่าง  ๆ   เพื่อปรบัปรุงแก้ไขการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธิภาพ 
  ยิ่งขึ้น 
 4. สร้างกรอบความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร ต่อผูม้ี  
  ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพ่ือให้ 
  คณะกรรมการและผู้บริหารใช้อ�านาจภายในขอบเขตที่ก�าหนด  
 5. สร้างกรอบในการด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายว่า 
  ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีตาม 
  ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ 
  แห่งประเทศไทย
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 1. บุคลากรทุกคนต้องศึกษาคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง 
  จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดี โดยละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตาม 
  อย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่ง 
 2. ผู ้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ก�ากับดูแลให ้
  ค�าแนะน�า และสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติ 
  ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณ และ 
  แนวปฏิบัติที่ดีอย่างทั่วถึง
 3.  กรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในคู่มือ 
  การก�ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ ขอให้ใช้ดุลพินิจในเบื้องต้น โดย 
  การตั้งค�าถามเกี่ยวกับการกระท�านั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

  • การกระท�านั้นขัดต่อกฎหมาย หรือไม่
   หากขัดต่อกฎหมาย ขอให้ยุติ

         • การกระท�านั้นขัดต่อนโยบายของบริษัท หรือไม่
   หากขัดต่อนโยบาย ขอให้ยุติ

  • การกระท�านัน้ขดัต่อค่านยิมหรือวฒันธรรมของบริษัท หรือไม่
   หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ขอให้ยุติ

  •  การกระท�านัน้เป็นทีย่อมรับและสามารถเปิดเผยต่อสงัคม ได้หรือไม่
   หากไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่สามารถเปิดเผยได้ ขอให้ยุติ

  • การกระท�านั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่าง 
   ร้ายแรง หรือไม่
   หากส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขอให้ยุติ
  • การกระท�านั้นส่งผลเสียต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัท 
   หรือไม่
   หากส่งผลเสียต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ ขอให้ยุติ

การสื่อสารและเผยแพร ่  
 บริษัทออกประกาศและเผยแพร่คู ่มือฉบับนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
www.irpc.co.th เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ 
น�าไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
ถึงนโยบาย และแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัท โดยยึดความโปร่งใส
และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บทลงโทษทางวินัย
 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ด ี
ตามที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้ ถือเป็นภาระหน้าที่และกฎระเบียบอย่างหนึ่งที่ 
บุคลากรทุกระดับของไออาร์พีซีต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน   
การละเลย ปฏิเสธ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืน 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน หรือระเบียบ หรือค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย 
ของบริษัท อันเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การท�างานของบริษัท (หมวดที่ 8 วินัย และโทษทางวินัย)

  • การกระท�านั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคต หรือไม่
   หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ขอให้ยุติ

 หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น ซึ่งมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�า 
ในขั้นต้น หรือสอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ
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 การปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ศึกษากรอบแนวคิดและ 
หลักการก�ากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากลของภาคเอกชนทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
Organization for Economic

Cooperation and Development 
(OECD)

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

Corporate Governance Code for 
listed companies 2017

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

Corporate Governance Code for 
listed companies 2012

หลักเกณฑ์ Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 

“กรรมการ” และ “คณะกรรมการ”

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 2
แนวทางการปฏิบัติของ “กรรมการ”

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 3
การรักษาสิทธิ และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

แนวทางการปฏิบัติที่ดีและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 

IRPC
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หลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกัน

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

บทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

หลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการยั่งยืน

เสริมสร้างนวัตกรรม 
และการประกอบธุรกิจ

อย่างมีความรับผิดชอบ

ก�าหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักของกิจการที่
เปลี่ยนไปเพื่อความยั่งยืน

เสริมสร้าง
คณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล

สรรหาและพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูง 

และการบริการบุคลากร

ดูแลให้มีระบบ
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม

รักษาความน่าเชื่อถือ
ทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูล

สนับสนุนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1

5

6

7

8 2

3

4



 การจะเป็นองค์กรที่ดีและเติบโตได้อย่างย่ังยืนนั้น นอกจากการ
ดูแลผลประกอบการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว องค์กร
จะต้องมีรากฐานจากบุคลากรที่ดีด้วย ดังนั้น เราจะต้องให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างคนดีและคนเก่งควบคู่กันไป โดยน�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาผนวกรวม
เข้ากับแผนกลยุทธ์และกระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ส่งเสริม 
การใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย และค�านึงถึงการสร้างความสมดุลทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน

ชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)



CH
A

PTER 1

ส�วนที่ 1

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
 บร�ษัทจดทะเบียน
1.2 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

CHAPTER

1
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน

ปี 2555

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน

ปี 2560

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม 
  และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
  และการบริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ 
  อย่างมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง                       
  และการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
 อย่างเท่าเทียม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูล
 และความโปร่งใส

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
  และการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของ 
  คณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กร
  ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
หลักปฏิบัติ 2 ก�าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
  เพื่อความยั่งยืน 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

5. ความรับผิดชอบของ
 คณะกรรมการ 

การก�ากับดูแล
กิจการที่ด ี

1.1 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน

หลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 

 มุ่งเน้นในด้านโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพ่ือสร้างความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู ้ลงทุน โดยประกอบด้วยหลักการและ 
แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุม 
  บริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตน และมีสิทธิ 
  ในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท บริษัท 
  จึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแทนตน

 2. การปฏบัิติต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน ผูถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ 
  ที่เป็นผู ้บริหาร และผู ้ถือหุ ้นที่ไม่เป็นผู ้บริหาร รวมทั้งผู ้ถือหุ ้น 
  ต่างชาติควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้น 
  ส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจาก 
  บริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการควร 
  พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 
  บริษัทกับผู ้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคง 
  ทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการควรดูแล 
  ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่ เ ก่ียวข้องกับบริษัท ทั้งข ้อมูล 
  ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช ่ข ้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง  
  ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
  มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

 5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมบีทบาทส�าคัญ 
  ในการก�ากับดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการ 
  มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู ้ถือหุ ้น และเป็น 
  อิสระจากฝ่ายจัดการ



รับผิดชอบ (Nature Innovation and Responsible
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หลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

 การสร้างความเชื่อม่ันเพียงประการเดียวยังไม่เพียงพอส�าหรับการเป็น 
บริษัทจดทะเบียนที่ดี เนื่องจากทั้งภาคธุรกิจและผู ้ลงทุนต่างต้องการ 
ผลประกอบการที่ดี กิจการสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพธุรกิจได้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างเพ่ือให้บริษัท
สามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาวด้วย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ จึงได ้ออกหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  หรือ 
Corporate Governance Code (CG Code 2017) ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นหลัก 
ปฏิบัติให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู ้น�าหรือผู ้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร 
น�าไปปรับใช้ในการก�ากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว 
น่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการตามทั้ง 8 หลัก ได้แก่

 หลกัปฏบิตัิ 1
 ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 ในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าย่ังยืน 
 (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities  
 of the Board)
  
 หลกัปฏบิตัิ 2
 ก�าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป า้หมายหลักของกิจการที่เป น็ 
 ไปเพ ือ่ความยั่งยืน (Define Objectives that Promote  
 Sustainable Value Creation)

 หลกัปฏบิตัิ 3
 เสรมิสรา้งคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen  
 Board Effectiveness) 

 หลกัปฏบิตัิ 4
 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร  
 (Ensure Effective CEO and People Management)

 หลักปฏิบัติ 5   
 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
 
 Business)

 หลกัปฏบิตัิ 6  
 ดแูลให้มรีะบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 
 ที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management  
 and Internal Control)

 หลักปฏิบัติ 7
 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

 หลักปฏิบัติ 8
 สนับสนุนการมีส ่วนร่วมและการส่ือสารกับผู ้ ถือหุ ้น 
 (Ensure Engagement and Communication with  
 Shareholders)
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1.2 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ( Corporate Governance ) ได้แก่ การ
จดัโครงสร้าง และกลไกการบริหารจดัการภายในองค์กร เพ่ือเชือ่มโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยค�านึง
ถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ 
ดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการส�าคัญดังต่อไปนี้

Creation of Long Term Value
การมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
ในระยะยาว

Responsibility
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Equitable Treatment
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็น 
ธรรมและมีค�าอธิบายได้

Accountability
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 

และการกระท�าของตนเอง สามารถ
ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

Transparency
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่ 

สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผย 
ข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Ethics
การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการด�าเนินธุรกิจ

 ตาม CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการจ�านวน  
8 หลักตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยได้แนะน�าให้บริษัทจดทะเบียนมีการปฏิบัติ
ตามหลัก “Apply or Explain” คือให้คณะกรรมการน�าหลักปฏิบัติไป 
ปรับใช้ (Apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของแต่ละบริษัท ทั้งนี้  
คณะกรรมการอาจใช้วิธปีฏิบติัอืน่ทีท่�าให้บรรลเุจตนารมณ์ตามหลกัปฏบิตัิ
ได้ หากเห็นว่าวิธีปฏิบัติอื่นนั้นเหมาะสมกว่า โดยควรบันทึกเหตุผลและ 
การปฏิบัติอื่นนั้นไว้ด้วย (Explain) อาทิ 1. บันทึกในรายงานการทบทวน 
การปฏิบัติตาม CG Code เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ โดยระบุ
เหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าวรวมทั้งมาตรการทดแทน (ถ้ามี) ไว้ด้วย  
2. เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 
ONE REPORT)

 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ทีด่สี�าหรบับริษัทจดทะเบยีน หรือ CG Code ของส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)  
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and  
Development: OECD) หลักเกณฑ์ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล 
กิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องในตลาดทุน 
และแนวปฏิบัติที่ดีตามคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของส�านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มาประยุกต์ให้เข้ากับหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีของบริษัท (C R E A T E) เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน  
รวมถึงบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซียึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 คณะกรรมการ ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ มีทักษะ และประสบการณ์ มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจ สามารถอุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์
สจุริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษทั และผูถ้อืหุน้
เป็นส�าคัญ

1.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ากับดูแล 
องค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ และสร้างคุณค่า 
ให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียตลอดสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ดังนี้
 (1)  ก�าหนดทศิทาง วิสยัทศัน์ เป้าหมาย งบประมาณในการด�าเนนิงาน 
  และกลยุทธ์ของบริษัทที่สนับสนุนการเติบโอย่างย่ังยืนทั้งด้าน 
  เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
  อย่างเต็มที่ ให้ความส�าคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน ์
  ต่อการก�าหนดทศิทางดงักล่าว รวมถึงพิจารณาประเดน็ความเส่ียง 
  ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านการเงิน และที่ไม่เก่ียวข้องกับการเงนิ เพื่อ 
  ให้ม่ันใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถน�าวิสัยทัศน์ ทิศทาง และ 

 หลักปฏิบัติ 1
 ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 ในฐานะผูน้�าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน
 ( Establish Clear Leadership Role and Responsibilities  
 of the Board )
  

  กลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  และเป็นไปตามเป้าหมาย
 (2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญ รวมถึง 
  วัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ อย่างน้อย 
  ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีกระบวนการรายงาน และการ 
  ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนด ตามทิศทางและ 
  กลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอ
  (3) พิจารณาก�าหนด และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ อย่าง 
  ชัดเจนรวมทั้งส่ือสารบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว 
  ต่อกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนทุกระดับ 
 (4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ 
  ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมรัดกุม มีประสิทธิภาพ 
  และประสิทธิผลอย่างเพียงพอ รวมทัง้ มกีารติดตามการด�าเนนิงาน 
  ในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอในการประชุมคณะ 
  กรรมการ
 (5) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึด 
  หลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ 
  ผลงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่ เป ็นธรรมอย่างเสมอภาค 
  และเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มุ่งมั่นที่จะ 
  สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู ้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาว 
  เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ 
  คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก�ากับและควบคุมดูแลบริษัท  
  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
  ตลอดจนประกาศและ/หรือข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการ  
  ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การท�ารายการ 
  ที่เก่ียวโยงกัน รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญ  
  รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่ เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
  ทุกเรื่องและทุกกรณี



49คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)48

 (6) ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด 
  และแนวปฏิบัติที่ดีของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
 (7) ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร 
  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันในจริยธรรม โดยคณะ 
  กรรมการต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะเป็นผู้น�าการ 
  ก�ากับดูแลกิจการเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับม ี
  จิตส�านึกในจริยธรรมและเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการ 
  ด�าเนินธุรกิจ อันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของ 
  ผู้มีส่วนได้เสียตลอดสายโซ่อุปทาน และก�าหนดให้มีการติดตาม 
  และรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 (8) ก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 
  ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ส�านักตรวจสอบ 
  ภายในเป ็นผู ้ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ งานต ่อ 
  คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้ง 
  ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
  ของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 (9) ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอให ้
  ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผูแ้ต่งต้ัง  
  “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับฝ่ายจัดการ” เพื่อปฏิบัติ 
  ตามนโยบาย และมอบหมายให้ส�านักตรวจสอบภายใน หรือ 
  หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและรายงานผลการ 
  ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาส 
  ละ 1 ครั้งและมีการประเมินประสิทธิผลของระบบการบริหาร 
  ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 (10) ก�าหนดแนวทางในการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
  ผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสีย 
  ไม่ควรมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจ ก�าหนดขัน้ตอนการเปิดเผยข้อมลู 
  ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องในแบบแสดง 
  รายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 ONE REPORT)
 (11) ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเป็น 
  ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส�านกึให้พนกังานทกุคน 
  ทกุระดบัมคีวามรับผดิชอบเพ่ือสร้างประโยชน์ให้สังคม ตลอดจน 
  ลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ 
  กิจการคงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว เป็นที่ 
  ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ 
  เป็นผู้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผล 
  การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ 
  สิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 (12) ก�าหนดนโยบายการต ่อต ้านการทุจริตคอร ์ รัปชันเป ็น 
  ลายลักษณ์อักษรเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส�านึกให้กรรมการ  
  ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัย 
  ของการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศนโยบายการต่อต้าน 
  การทุจริตคอร์ รัปชันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดย 
  มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู ้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ 
  ตามนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการต่อต้าน 
  การทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 (13) ก�ากับดูแลให้มีการส่ือสาร เพ่ือให้กรรมการ ผู ้บริหาร และ 
  พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าใจและมีกลไกเพียงพอที่จะเอื้อให ้
  มีการปฏิบัติได้จริงตามนโยบายต่าง ๆ
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 (14) ก�าหนดให้มีการจัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  
  (Board Charter) เพ่ือก�าหนดบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบ 
  ของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน เพื่อใช้อ้างอิงในการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และก�าหนดให้มีการทบทวน 
  กฎบตัรดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้สอดคล้องกับทศิทาง 
  การด�าเนินงานของบริษัท

 (15) มอบอ�านาจการบริหารกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ ์
  อักษรอย่างชัดเจน และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ 
  ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการ  
  และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 

 (16) แต่งต้ังเลขานกุารบริษัท โดยบคุคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมตามที ่
  กฎหมายก�าหนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่ 
  ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
 เพ่ือให้อ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานของ
บริษัทสามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาท 
ในการเป็นผู้น�าคณะกรรมการ และการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�าหนด
ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นคนละบคุคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทมอี�านาจหน้าที่
ดังนี้   
 (1) ก�ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ 
  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็นไปอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 
  องค์กร

 (2) ก�ากับ ดแูล ให้มัน่ใจว่า กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสริม 
  ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และหลักการก�ากับดูแล 
  กิจการที่ดี
 (3) มภีาวะผูน้�า ดแูลกรรมการมใิห้อยูภ่ายใต้อทิธิพลของฝ่ายจดัการ 
  โดยท�าหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และประธาน 
  ที่ประชมุผูถ้อืหุน้ ควบคุมการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคับบริษัท 
  และตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้อง
 (4) เรียกประชุมคณะกรรมการ และก�ากับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือ 
  นดัประชมุ รวมทัง้เอกสารต่าง ๆ  เพ่ือให้คณะกรรมการ ได้รับข้อมลู 
  อย่างเพียงพอและทันเวลา
 (5) ก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธาน 
  เจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมมีาตรการดแูล 
  ให้เรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 (6) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมาก 
  พอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�าคัญกันอย่างรอบคอบ 
  โดยทัว่กัน รวมถงึส่งเสริมให้กรรมการมกีารใช้ดลุพินจิทีร่อบคอบ 
  และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
 (7) ลงคะแนนเสียงชีข้าดในการประชมุคณะกรรมการ ในกรณทีีค่ะแนน 
  เสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

 (8) ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได ้
  รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็นได ้
  อย่างเป็นอิสระ รวมถึงส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ 
  ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 (9) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการและระหว่าง 
  คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
 (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็น 
  หน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท



53คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)52

1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ มอี�านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบในการบริหารจดัการงาน
ปกติขององค์กรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณทีไ่ด้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวัง และซือ่สตัย์สจุริต ภายใต้กรอบอ�านาจท่ีได้รบัมอบหมาย ตลอดจน 
ติดตามควบคุมดูแลให้ผู ้บริหารระดับสูง และผู ้บริหารระดับรองลงไป
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอ�านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
 (1) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์         
  ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น และนโยบายของคณะ 
  กรรมการ 
 (2) บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท บรรจุ  
  แต่งต้ัง ก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการท�างาน อัตราเงินเดือน  
  ค่าจ้างสวัสดิการ โยกย้าย ถอดถอน ปลด หรือปรับเลื่อนข้ัน 
  เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต�าแหน่ง และลงโทษทางวินัยต่าง ๆ ภายใต ้
  กรอบนโยบายที่คณะกรรมการมอบหมาย
 (3)  ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์  
  และพนัธกิจตามแนวทางทีไ่ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ให้เป็นไป 
  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 (4) อนมุติังบประมาณการลงทนุ การพสัด ุการจดัซ้ือ จดัจ้าง รวมถึง 
  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและงบประมาณ 
  ประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

 (5) บริหารกระแสเงินสด การลงทนุ งบประมาณ แผนและกระบวนการ 
  บริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและกรอบอ�านาจทีไ่ด้รับอนมุติั 
  จากคณะกรรมการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
 (6) พิจารณาผลประกอบการของบริษัท และน�าเสนอการจ่าย 
  เงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจ�าปี เพื่อขออนุมัติต่อ 
  คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
 (7) ประเมนิผลการปฏบิติังานของบริษัท และรายงานความก้าวหน้า 
  ตามแผนงานต่อคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกไตรมาส
 (8) เป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
  และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (Compliance and Code  
  of Conduct) 
 (9)  เป็นผู ้น�าและเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให ้
  พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสินใจ 
  ในทิศทางที่เหมาะสม มีการส่ือสารเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ 
  ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม มี 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการให้ความส�าคัญกับ 
  เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
 (10) ด�าเนินการให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้าน 
  คอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน
 (11) ด�าเนินการให้บริษัทมีการปฏิบัติตามเป้าหมายความยั่งยืน  
  Sustain Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
  บรรษัทพลเมืองดีของโลกที่ดี (Good Corporate Citizenship)
 (12) ด�าเนินการใด ๆ เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจตามอ�านาจ 
  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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 คณะกรรมการ ก�าหนด ดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
บริษทัเป็นไปเพื่อความย่ังยืน สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ลกูค้า ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ตลอดสายโซ่อุปทาน และสังคมโดยรวม ดังนี้

2.1 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่ชัดเจน มีความ 
 เหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวทางให้พนักงานทุกระดับขับเคล่ือนไป 
 ในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังก�าหนดวิสัยทัศน์ คุณค่า พันธกิจ และ 
 วัฒนธรรมองค์กรให้แก่บริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดสายโซ ่
 อุปทาน สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าอย่างมั่นคงและย่ังยืน 
 ในระยะยาว

2.2 ก�าหนดค่านิยมหลัก วสิัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายหลัก  
 และนโยบายการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนตามความเหมาะสม  
 รวมท้ังมีการส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ 
 และเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

2.3 พัฒนาศักยภาพ สร้างคุณค่า และเพ่ิมขีดความสามารถทางการ 
 ลงทุนเพื่อขยายฐานการลงทุนและเพิ่มเครือข่ายธุรกิจ โดยค�านึงถึง 
 ปัจจัยและความเส่ียงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 ตลอดสายโซ่อุปทาน ตลอดจนดูแลรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ  ์
 อันดงีาม ความน่าเชือ่ถอื และวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจริยธรรม 
 เพ่ือให้บริษัทบรรลุเป้าหมายหลักในการสร้างการเติบโตอย่าง 
 ม่ันคง สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู ้ถือหุ้น รวมท้ังสร้าง 
 คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 หลักปฏิบัติ 2
 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
 ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 (Define Objectives that Promote Sustainable
 Value Creation) 

2.4 ก�ากับดูแลให้ม่ันใจว่า วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ ์
 ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ�าปีของบริษัท สอดคล้องกับ 
 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป ้าหมายหลัก โดยส่งเสริมการมี 
 ส่วนร่วม ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการดังต่อไปนี้

  2.4.1  จัดท�ากลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีให้สอดคล้องกับวัตถ ุ
   ประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยค�านึงถึงสภาพ 
   แวดล้อมและปัจจัยโดยรอบ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาส 
   และความเส่ียงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดท�า 
   หรือทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมาย และกลยุทธ์ส�าหรับ 
   ระยะ 3-5 ปี เพ่ือให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ และแผนงานประจ�าปี 
   ได้ค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว เพ่ือให้เพียงพอต่อการ 
   คาดการณ์และการตัดสินใจของคณะกรรมการต่อไป
  2.4.2 ก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี การวิเคราะห์สภาพ 
   แวดล้อมและปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ 
   ผู ้มีส ่วนได้เสียรวมทั้งปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อการบรรล ุ
   เป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกระบวนการที่เข้าใจความ 
   ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
             (1) ก�าหนดวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม  
    หรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง
    เว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล  
    ประเดน็ หรือความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสียแต่ละฝ่าย 
    ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
   (2) ก�าหนดให้ผู ้บริหารแต่ละฝ่ายน�าประเด็นและความ 
    คาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสียแต่ละฝ่ายไปวิเคราะห์  จดัล�าดบั 
    ประเด็นความส�าคัญและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ 
    บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วเสนอความเห็นต่อฝ่าย 
    จัดการเพื่อพจิารณาคัดเลือกเรื่องส�าคัญที่จะสร้าง 
    คุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด�าเนินการให้เกิดผล 
    อย่างจริงจัง
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  2.4.3 ก�าหนดกลยุทธ์ ส ่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน�า 
   นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถใน 
   การแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  
   โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน  
   สังคมและสิ่งแวดล้อม
  2.4.4  ก�าหนดเป้าหมาย ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
   และศักยภาพของบริษัท โดยก�าหนดเป้าหมายทั้งที่ เป็น 
   ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยให้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการ 
   ต้ังเป้าหมายที่สูงเกินไปอันอาจจะน�าไปสู่การประพฤติที่ผิด 
   กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)
  2.4.5 ก�าหนดให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่าน 
   กลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
  2.4.6 ก�าหนดให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมดูแล 
   การด�าเนินงานที่เหมาะสม ติดตามการด�าเนินงานตาม 
   กลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี โดยก�าหนดให้สายงานบัญชี 
   และการเงินมีหน้าท่ีสรุปผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ 
   กับแผนงานประจ�าเดือน ประจ�าไตรมาส และประจ�าปี เพื่อ 
   น�าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�า 
   เสนอคณะกรรมการ เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป

 คณะกรรมการ รับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้าง 
คณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ 
ทีเ่หมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถปุระสงค์และเป้าหมายหลัก 
ที่ก�าหนดไว้

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการ ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติ
หลากหลายทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์และความ
ช�านาญเฉพาะด้านทีจ่�าเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการและเหมาะสม
กับลักษณะธุรกิจของบริษทั

     องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

 1. คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
  แต่ไม่เกิน 15 คน
 2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและ 
  ต้องมีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
 3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 4. วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระคราวละ  
  3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกต้ังให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อได้อีก 
  ตามที่กฎหมายก�าหนด รวมกันไม่เกิน 3 วาระ หรือติดต่อกัน 
  ไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น)

 หลักปฏิบัติ 3
 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
 (Strengthen Board Effectiveness)
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 5. การด�ารงต�าแหน ่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัท 
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (1) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล 
   ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
  (2) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
   แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้  การด�ารงต�าแหน่ง 
   กรรมการตาม (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
 6.  เป็นผูท้รงคุณวุฒใินสาขาต่าง ๆ  เพ่ือผสมผสานความรูค้วามสามารถ 
  ที่จ�าเป็น โดยประกอบด้วย
   • ผูท้ีม่คีวามรูด้้านธรุกิจปิโตรเลยีม หรือปิโตรเคม ีอย่างน้อย 3 คน 
   • ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และ
      • ผู้มีความรู้ด้านบัญชี และการเงินอย่างน้อย 1 คน 

        ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาฯ โดย 
  พิจารณารวมถึงพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร 
  จัดการในด้านนั้น ๆ และความส�าเร็จที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มี 
  ขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัท
 7. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ 
  บริษทัมหาชนจ�ากัด พระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
  ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ กฎระเบยีบของคณะกรรมการ 
  ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาด 
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท หลักการก�ากับดูแล 
  กิจการท่ีดแีละข้อก�าหนดอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึไม่มลีกัษณะทีแ่สดง 
  ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ 
  กิจการของบริษัท
 8. มีคุณสมบติัครบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี             
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งต้ังข้าราชการระดับสูง  
  หรือบุคคลด�ารงต�าแหน ่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ 
  นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

  9.  มคุีณลักษณะและภาพลักษณ์ทีส่นบัสนนุและส่งเสริมการด�าเนนิงาน 
    ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อาทิ  
    คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น 
    มคีวามคิดสร้างสรรค์ ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความระมดัระวัง และความ 
    ซือ่สัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา 
    และเป็นที่ยอมรับของสังคม
 10.  หากเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท พิจารณาจากการปฏิบัติ 
    หน้าท่ีในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให  ้
    ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
  (รายละเอียดปรากฏตามหลักปฏิบัติ 1 หน้า 50-51)

3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
  คณะกรรมการก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการม ี
กระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้ ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ 
สอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่�าหนดไว้
  • กรรมการบริษัท
   1. ผู ้ ถือหุ ้นเป็นผู ้มีอ�านาจเลือกต้ังกรรมการบริษัท โดยคณะ 
     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่คัดเลือก 
     บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และน�าเสนอ 
     ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเหน็ชอบ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ 
     ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติั โดยมหีลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี้
     (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ โดย  
        1 หุน้ต่อ 1 เสียง
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    (2) การเลือกต้ังกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเป็นราย 
     บุคคลหรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
     ที่จะต้องเลือกต้ังในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุม 
     ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่า 
     จะเป็นการเลอืกต้ังเป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะบคุคล แต่ละ 
     คนที่ผู ้ถือหุ้นออกเสียงเลือกต้ังจะได้รับคะแนนเสียงจาก 
     ผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม  
     (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
     มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
    (3) การลงมติให้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากโดยบคุคลซึง่ได้รับคะแนน 
     เสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็น 
     กรรมการตามจ�านวนเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงม ี
     หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ 
     เลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน 
     กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น 
     ประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
   และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ 
   หลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม 
   ข้อบังคับบริษัท และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
 3. คณะกรรมการแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
   ผู ้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎ 
   ระเบียบที่เก่ียวข้อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
   ผู ้จัดการใหญ่ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ และเลขานุการคณะ 
   กรรมการด้วย

 4. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว 
   ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ 
   ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ 
   แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ 
   กรรมการที่ว ่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเป็น 
   กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า 
   วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการ 
   ในการเลือกต้ังกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง 
   ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 5. กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�านวนที่จะเป็น 
   องค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระท�าการในนามของคณะ 
   กรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกต้ัง 
   กรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยควรกระท�าภายใน  
   3 เดือนนับแต่วันที่จ�านวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ�านวน 
   ที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน 
   ต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
 6.  กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยายสรุป 
   เก่ียวกับข้อมลูทีจ่�าเป็น  และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าทีก่รรมการ 
   (Director Orientation) ภายในเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับการ 
   แต่งตั้ง
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  • กรรมการอิสระ
   ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ก�าหนดให ้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยว่า 1 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการท้ังคณะ โดยกรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
เท่ากับวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท คือ คราวละไม่เกิน 3 ปี  
กรรมการอิสระที่ครบวาระ อาจได้รับการเลือกต้ังจากผู้ถือหุ้นให้กลับ
เข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันแล้ว 
ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
   กรรมการอิสระ ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคุีณสมบตั ิ
ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตามที่
คณะกรรมการก�าหนด ซ่ึงคณุสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัทจะเข้มกว่า 
ข้อก�าหนดของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ในเร่ืองสัดส่วน 
การถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ก�าหนดไว ้
ไม่เกินร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  
www.irpc.co.th 
   กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่าง
เป็นอิสระ เข้าประชุมอย่างสม�่าเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงนิและทาง
ธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษา
ประโยชน์ของผู้เก่ียวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่วนที่ 6 นิยาม 
ของค�าส�าคัญ หน้า 206)

  กรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. ท�าความเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
    จ�ากัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
    พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ส�านักงาน ก.ล.ต. และ 
    หน่วยงานก�ากับดูแลอื่น ๆ
  2. กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติ 
    หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไป 
    ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ 
    และมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ตลอดจนกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน 
    ก�ากับดูแล
  3. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทน�าหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของ
    การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
  4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
    ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5. ดูแลให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยนโยบายด้านการท�ารายงาน 
    ที่เก่ียวโยงกันการท�ารายการกับผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย 
    ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ส�าคัญ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 
    ผู ้ถือหุ ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา 
    หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามข้อบังคับของ 
    ตลาดหลักทรัพย์
  6.  ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ต่อคณะกรรมการอย่างเป็นอสิระ 
    เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
   7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยจะต้อง 
    ไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
  8. มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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 • คณะกรรมการชุดย่อย
  ปัจจุบัน คณะกรรมการ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน  
4 คณะ เพื่อช่วยก�ากับดแูลการด�าเนนิงานและระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ รวมถึงพิจารณากลั่นกรอง 
และให้ข้อเสนอแนะตามความจ�าเป็น เพื่อให้การปฏิบติัหน้าทีข่องคณะกรรมการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยอย่างชดัเจน รวมทัง้ให้มกีารรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ  ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการตรวจสอบ
    1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
      • คณะกรรมการ เป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  
       โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
       กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น 
       ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 
       อย่างเพียงพอทีจ่ะท�าหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถือ 
       ของรายงานทางการเงินได้
      • มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศ 
       คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์  
       และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
    1.2 วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
      • กรรมการตรวจสอบ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
       ไม่เกิน 3 ปี หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณา 
       เห็นสมควรหรือตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 
       กรรมการบริษัท (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
      • ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะ 
       เหตุอืน่นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ 
       แต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ 
       ตรวจสอบภายใน 3 เดอืน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ 
       มีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการก�าหนด

      • กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
       อาจได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อกีตามที่ 
       คณะกรรมการพิจารณาเหน็สมควร (รวมแล้วไม่เกิน  
       3 วาระหรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)
    1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
      • สอบทานรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถกูต้อง 
       และเพียงพอ
      • สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  
       และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ม ี
       ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
      • สอบทานการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร 
       ความเสี่ยง อย่างเหมาะสม 
      • สอบทานให้มกีารปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 
       และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
       และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
      • พิจารณาคัดเลือก/เสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัช ีและเสนอ 
       ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงเสนอถอดถอน 
       ผูส้อบบญัชใีนกรณีทีเ่หน็ว่า ไม่สามารถปฏบิติัหน้าที่ 
       ได้หรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าที ่หรือปฏิบติัหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
   (รายละเอียดคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และหน้าที่ความ 
   รับผิดชอบฉบับสมบูรณ์ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบ)
   2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
    2.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
      • คณะกรรมการ เป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและ 
       ก�าหนดค่าตอบแทน    โดยประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อย 
       กว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
      • คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ควรม ี
       ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย
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      • มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงธุรกิจ และบทบาท 
       หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา  
       และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตาม 
       ค�าแนะน�าของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงความรู้เร่ือง 
       หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
      • มีความเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค�านึงถึงความ 
       หลากหลายในแต่ละสาขาอาชพี  หรือความถนดั เพื่อที ่
       จะสามารถสรรหาบคุคลทีม่คีวามเหมาะสมกับองค์กร 
       มากทีส่ดุ และสามารถทุม่เทและอุทศิเวลาในการปฏิบติั 
       หน้าที่ได้
    2.2 วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
      • กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มวีาระการ 
       ด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือตามที่คณะ 
       กรรมการพิจารณาเห็นสมควร หรือตามระยะเวลา 
       การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท (แล้วแต่ระยะเวลา 
       ใดจะถึงก่อน)
      • กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่พ้นจาก 
       ต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง 
       ใหม่ได้อีกตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเหน็สมควร  
       (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระหรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มี 
       ข้อยกเว้น)
    2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
      • พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ 
       ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มี 
       ความเหมาะสมกับขนาด ประเภทและความซบัซ้อนของ 
       ธรุกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอทิธพิลของผูถื้อหุน้ 
       ที่มีอ�านาจควบคุม และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคล 
       ภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ 
       ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

      • พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบ
       การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย  
       เช่น ค่าตอบแทนประจ�า (Retainer Fees) โบนัส เบี้ย 
       ประชมุ และค่าตอบแทนในรูปแบบอืน่ ๆ  ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงิน 
       และมใิช่ตวัเงินทีเ่หมาะสมกบัขนาดของธุรกิจ เพียงพอ  
       และเป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มี 
       คุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
       โดยค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยจะต้อง 
       น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
      • พิจารณากลัน่กรองรายชือ่และประวติัของบคุคลทีจ่ะ 
       เสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
       และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประเมนิผลการปฏิบติั 
       งานตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนด รวมถึงเสนออตัราการ 
       ปรับเงินเดือนประจ�าปี บ�าเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และ 
       ผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ๆ  ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงินและมใิช่ตวัเงิน  
       ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   (รายละเอียดคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และหน้าที่ความ 
   รับผิดชอบฉบับสมบูรณ์ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
   สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน)
   3. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
    3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
      • คณะกรรมการ เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับ 
       ดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น 
       ผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระ 
       อย่างน้อย 1 คน
      • มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงธุรกิจและบทบาท 
       หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับ 
       ดูแลกิจการที่ดี หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับการ 
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       ก�ากับดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรม และสามารถ 
       สร้างคุณค่าเพิ่มหรือคุณประโยชน์ร่วมกัน  
      • สามารถอุทิศเวลา และใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่าง 
       เป็นอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดใน 
       การสร้างเสริมให้บริษัท มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
       และสามารถน�าประสบการณ์ในการปฏิบติังานในฐานะ 
       กรรมการมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
      • เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
    3.2 วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
      • กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด�ารง 
       ต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือตามทีค่ณะกรรมการ
       พิจารณาเห็นสมควร หรือตามระยะเวลาการด�ารง 
       ต�าแหน่งกรรมการบริษทั (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
      • กรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ทีีพ้่นจากต�าแหน่งตาม
       วาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก 
       ตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาเหน็สมควร (รวมแล้ว 
       ไม่เกิน 3 วาระหรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)
    3.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
      • พิจารณาและให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการ ในการ 
       ก�าหนดกรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  (CG  
       Framework) ท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างการ 
       ด�าเนินงานของบริษทั และเทยีบเคียงได้กับแนวปฏิบติั 
       หรือหลักการที่เป็นสากล
      • ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด ้านการก�ากับ 
       ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการด�าเนินงานที่ส�าคัญและ 
       เก่ียวเนือ่ง ได้แก่ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
       การบริหารความย่ังยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม  
       ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตและ 

       คอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เก่ียวข้องทางด้าน  
       GRC  (Good Governance, Risk Management  
       and Compliance) ให้สอดคล้องกับหลักการ 
       มาตรฐาน และข้อก�าหนดของสถาบันหรือองค์กร 
       ก�ากับบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนหน่วยงานหรือ 
       องค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ 
       และระดับสากล เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมาย 
       ของบริษัท 
      • ก�าหนดแนวทางก�ากับดแูลและตดิตามผลเพื่อให้มัน่ใจ 
       ว่าบริษทั มกีารด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกับนโยบายและ 
       แนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้
   (รายละเอียดคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และหน้าที่ความ 
   รับผิดชอบฉบับสมบูรณ์ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
   ก�ากับดูแลกิจการที่ดี)
   4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
      • คณะกรรมการ เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 
       ความเสีย่ง โดยประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน 
       • เป็นผูเ้ชีย่วชาญในธุรกิจปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีหรือ 
       สาขาอื่นที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยง
    4.2 วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
      • กรรมการบริหารความเส่ียง มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 
       คราวละไม่เกิน 3 ปี หรือตามที่คณะกรรมการ 
       พิจารณาเห็นสมควร หรือตามระยะเวลาการด�ารง 
       ต�าแหน่งกรรมการบริษัท (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
      • กรรมการบริหารความเสีย่งทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ 
       อาจได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อกีตามที่ 
       คณะกรรมการพิจารณาเหน็สมควร (รวมแล้วไม่เกิน  
       3 วาระหรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)
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    4.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
      • ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหาร 
       ความเสีย่งต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธรุกิจของ 
       บริษัท เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
      • ก�ากับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดย 
       พิจารณาจากปัจจยัภายนอกและภายใน มกีารประเมนิ 
       ผลกระทบและโอกาสเกิด จัดล�าดบัความเสีย่งและเลือก 
       ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
      • สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง  
       รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการใช้ 
       เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมี 
       ประสทิธภิาพ เช่น   สญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน สญัญา 
       ซือ้/ขายสินค้าล่วงหน้า สญัญาก�าหนดส่วนต่างราคา  
       เป็นต้น
      • ก�ากับดแูล ติดตามและสอบทานให้การบริหารความเสีย่ง 
       องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งประเมิน 
       ผลการปฏิบัติตามกรอบของการบริหารความเสี่ยง

3.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู ้น�าเสนอ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยโครงสร้างและ 
อตัราค่าตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้
คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนนิงานตามเป้าหมายทัง้ระยะส้ันและระยะยาว
 โดยในการก�าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบของค่าตอบแทน ควรมี
ลักษณะส�าคัญดังนี้
 (1) มีความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้อง 
  กับผลการด�าเนินงาน
 (2) อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ 
  หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 (3) โครงสร้าง องค์ประกอบค่าตอบแทน ควรมีความชัดเจน โปร่งใส  
  ง่ายต่อการเข้าใจ
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3.5 การก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
 คณะกรรมการก�ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
 3.5.1 ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจ 
   บทบาทหน้าที่ของตน
 3.5.2 ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของ 
   กรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท�างานของ 
   กรรมการที่ด�ารงต�าแหน ่งหลายบริษัทและให ้มั่น ใจว ่า 
   กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท 
   ได้อย่างเพียงพอ และก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่ 
   กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะ 
   หรือสภาพธุรกิจของบริษัท รวมแล ้วไม ่ เ กิน 3 บรษัิท 
   จดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที ่
   ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ�านวนบริษัทที ่
   กรรมการไปด�ารงต�าแหน่งมีมากเกินไป และมีการเปิดเผย 
   หลักเกณฑ์ดังกล่าว
 3.5.3 จัดให้มีระบบการรายงานการด�ารงต�าแหน่งอื่นของกรรมการ          
     และเปิดเผยให้เป็นทีร่บัทราบ ในกรณีทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่ง 
   กรรมการหรือผู ้บริหาร หรือมีส ่วนได้เสียไม่ว ่าโดยตรง 
   หรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถ 
   ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน
 3.5.4 ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและ 
   มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม
 3.5.5 ก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
   ร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้ 
   จัดให้มีขึ้นในรอบปี
 

3.6 การก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
 คณะกรรมการ ก�าหนดแนวทางในการก�ากับดแูลบรษิทัย่อย บริษทัร่วม  
บริษัทร่วมทุน ผ่านทางผู้แทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับ 
การเสนอชื่อให้ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน โดยการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ และในการตัดสินใจเร่ืองการลงทุนและการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ส�าคัญของผู้แทนบริษัทดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน หรือคณะกรรมการจัดการ หรือ 
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งก�าหนดให้มีการรายงานความ
ก้าวหน้าและด�าเนินงานที่ส�าคัญเพื่อทราบเป็นระยะ

3.7 การประเมินผลของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการ ก�าหนดให้มีการประเมินผลตนเองเป็นประจ�าทุกป ี
ได้แก่ (1) ประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเอง
ของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
และให้ค�าแนะน�าแก้ไขปัญหาร่วมกัน น�าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งย่ิงขึ้น รวมทั้งก�าหนดให้มีการประเมินโดยบุคคลภายนอก 
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม อาทิ ทุก 3 ปี และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

3.8  การพัฒนากรรมการ
 สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
การด�าเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
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3.9 เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
คณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ
โดยมีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบ ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 
มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 21 รวมทั้ง
มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท
 เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัด 
ระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 (1) ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ 
  และข้อบงัคับของบริษัท และติดตามให้มกีารปฏิบติัตามอย่างถูกต้อง
  และสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส�าคัญ 
  แก่คณะกรรมการ
 (2) จัดการประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุคณะกรรมการ ให้เป็นไปตาม 
  กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
 (3) บนัทกึรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุคณะกรรมการ 
  รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นและ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการ
 (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน 
  ก�ากับดูแล ตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ
 (5) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท ทะเบียนกรรมการ  
  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ 
  กรรมการ รายงานประจ�าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน 
  การประชุมผู ้ ถือหุ ้น รายงานการมีส ่วนได ้ เสียที่รายงาน 
  โดยกรรมการและผู้บริหาร และด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะ 
  กรรมการก�ากับตลาดทุน และกฎหมายที่เก่ียวข้องประกาศ 
  ก�าหนด
 (6)  จัดท�าข้อมูลและรายงานที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการ และการ 
  ก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีเพ่ือการรบัรอง  การเป็นสมาชกิ หรือการเป็น 
  พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ (Corporate Citizenship)  
  รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและ 
  ระดับสากล
 (7) รับผิดชอบงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายและ 
  มาตรการที่คณะกรรมการก�าหนด                  
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 (8)   ศึกษาข้อมลู ความรู ้หรือวิธปีฏิบติัทีด่ทีีเ่ก่ียวข้องกับงานเลขานกุาร 
  บริษัท และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในประเทศและระดับสากล  
  เพื่อพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนา 
  ความรู้ ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อให้ทันต่อ 
  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และแนวทางการ 
  บริหารจัดการที่ดีที่มีการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา
 (9) จัดให้มีการสื่อสารการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
  สู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้ง  
  One Way Communication และ Two Way Communication  
  อาทิ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

 หลักปฏิบัติ 4
 สรรหาและพัฒนาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบคุลากร
 (Ensure Effective CEO and People Management)

4.1 คณะกรรมการ ด�าเนินการให้ม่ันใจว่ามีการสรรหาและพัฒนา 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร 
 ระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคณุลักษณะท่ีจ�าเป็นต่อ 
 การขบัเคลือ่นองค์กรไปสู่เป้าหมาย  ดังนี ้
 (1) พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
  ค่าตอบแทนก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลที่มี 
  คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 (2) ก�ากับดแูลให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  จัดให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ หรือ 
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ร่วมกับประธาน 
  เจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พิจารณาหลักเกณฑ์ 
   และวิธีการในการสรรหาและแต่งต้ังบุคคลที่เสนอให้เป็นผู้บริหาร 
  ระดับสูง  
 (3) ก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อ 
  เป็นการเตรียมผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธาน 
  เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการ 
  ด�าเนนิงานตามแผนสบืทอดต�าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ 
  เป็นระยะ
 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนา  
  เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
  ปฏิบัติงาน     
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 (5) ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่ 
  บริษทัอืน่ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  และผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างชดัเจน 

4.2 คณะกรรมการ ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน 
 และการประเมินผลที่เหมาะสม
 (1)   ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่ 
  บริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ผู ้บริหารระดับสูง และ 
  บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
  และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ 
  กิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง  
 (2) พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนจากผลการ 
  ด�าเนินงานระยะสั้นและผลการด�าเนินงานในระยะยาว เช ่น  
  เงินเดือน โบนัส
 (3) ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน 
  และไม่เป็นตัวเงิน โดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระดับค่าตอบแทน 
  ของอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และ 
  ความซับซ ้อนทางธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและความ 
  สามารถในการจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้
 (4) ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสาร 
  ให้เป็นที่รับทราบ
     (5) คณะกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร มีบทบาท 
  เก่ียวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที ่
  บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
  (5.1) เหน็ชอบหลกัเกณฑ์การประเมนิผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงาน 
   จูงใจให้บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
   หลักกลยุทธ์และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการใน 
   ระยะยาว          โดยสือ่สารให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ 
   ผู้จัดการใหญ่ ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า

  (5.2) ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
   ผู ้จัดการใหญ่เป็นประจ�าทุกปี หรือมอบหมายให้คณะ 
   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และ 
   ส่ือสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพ่ือการพัฒนา 
   ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 
  (5.3) อนุมัติค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาผลประเมินการ 
   ปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
   ผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย
 (6) เห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และติดตาม 
  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมิน 
  ผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
 (7) ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมิน 
  ผลงานส�าหรับทั้งองค์กร

4.3 คณะกรรมการ ต้องท�าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของ 
 ผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�าเนินงานของ 
 กิจการ
 (1) ท�าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงอาจ 
  อยู ่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัว ไม่ว่าจะ 
  เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบาย 
  ของกลุ ่ม หรือบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออ�านาจในการควบคุม 
  การบริหารจัดการกิจการ
 (2)  ดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอด 
  ต�าแหน่ง
 (3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ 
  การควบคุมกิจการ
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 (4) ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทาง 
  และกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความ 
  สามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
  เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
 (5)   ดูแลให้มีการจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ หรือกลไกอื่น เพื่อ 
  ให ้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�าหรับรองรับการ 
  เกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการ 
  บริหารจดัการการเงิน การเลอืกนโยบายการลงทนุทีส่อดคล้องกับ 
  ช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบ  
  Life Path

 หลักปฏิบัติ 5
 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
 อย่างมีความรับผิดชอบ 
 (Nurture Innovation and Responsible Business)

5.1  คณะกรรมการ ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
 ท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อ 
 ลูกค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
 5.1.1 คณะกรรมการ ให้ความส�าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  ที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการน�าไปเป็น 
  ส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุง 
  การด�าเนินงาน และการติดตามผลการด�าเนินงาน
 5.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
  ให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
  ซึ่งครอบคลุมการก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model)  
  วิธีคิด มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ  
  การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการ 
  ท�างานรวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

5.2  คณะกรรมการ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมี 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู ่ในแผน 
 ด�าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายของ 
 องค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และ 
 แผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
 5.2.1 คณะกรรมการ ดูแลให้มีกลไกที่ท�าให้มั่นใจว่า กิจการประกอบ 
  ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
  สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทาง 
  ให้ทกุส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก  
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  ที่เป็นไปด้วยความย่ังยืน โดยจัดท�านโยบายหรือแนวปฏิบัติ  
  ซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
  (1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตาม 
   กฎหมาย และมาตรฐานที่ เ ก่ียวข ้อง และปฏิบัติต ่อ 
   พนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 
   การก�าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อืน่ ๆ  ทีเ่ป็นธรรม 
   การจัดสวัสดิการที่ ไม ่น ้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด  
   การดูแลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท�างาน  
   การอบรมให ้ความรู ้พัฒนาศักยภาพและส ่ง เสริม 
   ความก้าวหน้ารวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาส 
   พัฒนาทักษะการท�างานในด้านอื่น ๆ
  (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
   มาตรฐานท่ีเ ก่ียวข ้อง และค�านึงถึงสุขภาพ ความ 
   ปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า  
   การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ  
   การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการ 
   พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณา 
   ประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct)  
   อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ 
   ใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
  (3) ความรับผิดชอบต่อคู ่ค้า จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อ 
   จัดจ้างและเงือ่นไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ เป ็นธรรม 
   ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และยกระดับความ 
   สามารถในการผลิตและบริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจง 
   และดูแลให ้คู ่ค ้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต ่อ 
   แรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ 
   สิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมนิผลคู่ค้า 
   เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

  (4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน น�าความรู้และประสบการณ์ 
   ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริม 
   ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ติดตามและ 
   วัดผลความคืบหน้าและความส�าเร็จในระยะยาว      
  (5)   ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการและ 
   ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบ 
   ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ  
   การใช้พลังงาน (ส�าหรับการผลิต ขนส่งหรือในส�านกังาน)  
   การใช้น�้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟู 
   ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจาก 
   ประกอบธุรกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
  (6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย 
   โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง 
   ไม่เป็นธรรม
  (7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชัน ปฏิบติัตามกฎหมาย 
   และมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้อง และประกาศนโยบายการต่อต้าน 
   การทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยเข้าร่วมเป็น 
   ภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  
   รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้าประกาศนโยบาย 
   การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็น 
   ภาคีเครือข่าย

5.3 คณะกรรมการ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการ 
 ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยค�านึงถึง 
 ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายโซ่อุปทาน เพื่อให ้
 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
  5.3.1 ตระหนกัถึงความจ�าเป็นของทรพัยากรทีต้่องใช้ รวมทัง้ตระหนกัว่า 
                     การใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
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   5.3.2 ตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ท�าให้ 
  เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการ 
  ตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรค�านึงถึงผลกระทบ และ 
  ความคุ้มค่าทีจ่ะเกิดขึ้นต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพื้นฐาน 
  ของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก ่
  กิจการอย่างยั่งยืน
 5.3.3 ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก 
  ของกิจการฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช  ้
  ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย 
  ค�านงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ

5.4 คณะกรรมการ จัดให้มีกรอบการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
 ของกิจการ รวมท้ังดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
 เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด�าเนินงาน การบรหิารความเส่ียง  
 เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลักของกจิการ
 5.4.1 จัดให้มีนโยบายในการจัดสรรและการบริหารทรัพยากร 
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรร 
  ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ และการก�าหนด 
  แนวทางเพ่ือรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากร 
  ได้เพียงพอตามที่ก�าหนดไว้
 5.4.2 ดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการ 
  บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
 5.4.3 จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
  ของระบบสารสนเทศ

 5.4.4   สนับสนุนให้บริษัทสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่า รวมทั้ง 
  น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ  
  รวมถึงการร่วมมือพัฒนาสินค้ากับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้าง 
  ความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการ 
  ของลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย โดยค�านึงถึงปัจจัยและความเสี่ยง 
  ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องตลอด 
  สายโซ่อุปทาน เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับองค์กร รวมทั้งสร้าง 
  คุณประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่องค์กร ลูกค้า คู่ค้า สังคม และ 
  สิ่งแวดล้อม
     5.4.5 ก�ากับดูแลให้มีระบบการส่ือสาร และระบบการเปิดเผยข้อมูล  
  โดยส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ 
  ข้อมลูและพัฒนาการด�าเนนิงานอย่างเพียงพอต่อการด�าเนนิ 
  ธุรกิจ ตลอดจนมีนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ 
  ระบบสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท 
  ได้ท�าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ  
  ที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการ 
  รักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน�า 
  ข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ

5.5 คณะกรรมการก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เคารพสิทธิของผู้มี 
 ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน 
 เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ เป็นต้น ไม่ละเมิด 
 สิทธท่ีิมตีามกฎหมายหรือตามข้อตกลงสญัญา เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นธรรม โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามคู่มือจรรยา 
 บรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากลไก 
 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความสัมพันธ์และความร่วม 
 มือท่ีดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย อันช่วยส่งเสริมให้การด�าเนิน 
 งานบรรลุเป้าหมายหลักและเป็นไปด้วยความยั่งยืน
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 หลักปฏิบัติ 6
 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
 ภายในที่เหมาะสม
 (Strengthen Effective Risk Management and
 Internal Control) 

6.1 คณะกรรมการก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความ 
 เส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี 
 ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที ่
 เกี่ยวข้อง                               
 6.1.1 เข้าใจความเสี่ยงที่ส�าคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงที ่
  ยอมรับได้
 6.1.2 พิจารณาและอนมุติันโยบายการบริหารความเสีย่งทีส่อดคล้อง 
  กับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที ่
  ยอมรับได้ของกิจการ ส�าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานใน 
  กระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให  ้
  เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ควรให้ความส�าคัญกับสัญญาณ 
  เตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการ 
  บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6.1.3 ดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอก 
  และภายในองค์กรทีอ่าจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ 
  ที่ก�าหนดไว้

5.6 คณะกรรมการ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการ 
 ทรัพยากร ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา บุคลากร สังคมและ 
 ความสัมพันธ์ และธรรมชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
 ประสิทธิผล โดยค�านึงถึงผลกระทบ ความคุ้มค่า และการพัฒนา 
 ทรพัยากรตลอดสายบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบ  
 และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

 6.1.4 ดแูลให้มัน่ใจว่า บริษัทมกีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กิดขึ้น 
  ของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดล�าดับความเสี่ยงและมีวิธี 
  จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
 6.1.5 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ กลั่นกรองก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 
 6.1.6 ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
  อย่างสม�่าเสมอ
 6.1.7 ดแูลให้มกีารประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน 
  ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากล
 6.1.8 น�าผลประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
  ของบริษัทย่อยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
6.2 คณะกรรมการ จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติ 
 หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
 6.2.1 จดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่าง 
  น้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัต ิ
  และหน้าทีต่ามหลักเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย  ์
  แห่งประเทศไทย
 6.2.2 ก�าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์ 
  อักษรโดยมีหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้
  (1) สอบทานให้กิจการมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง  
   และครบถ้วน (Accuracy And Completeness)
  (2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบ 
   การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
  (3) สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่ 
   เกี่ยวข้อง
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  (4) พิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย  
   เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน 
   อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                              
  (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ 
   ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ี     และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน 
   ของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย 
   ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  (6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี 
   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไป 
   ตามกฎหมายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
  (7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบ 
   ประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 
   ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทย 
   ในการต่อต้านทุจริต
  (8) ดแูลให้บริษัทมกีลไกหรือเครื่องมอืทีจ่ะท�าให้คณะกรรมการ 
   ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติ 
   หน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย เช่น เอือ้อ�านวยให้คณะกรรมการ 
   ตรวจสอบสามารถเรียกผู้ท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อมูล การได้ 
   หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็น 
   อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการ 
   พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
  (9) จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความ 
   เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการ 
   พัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหาร 
   ความเสี่ยง และการควบคุมภายในพร้อมทั้งรายงาน 
   ให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการ 
   สอบทานไว้ในรายงานประจ�าปี

  (10) ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหาร 
   ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ใน 
   รายงานประจ�าปี

6.3 คณะกรรมการ ติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ 
 ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือ 
 ผู้ถือหุ้นรวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน  
 ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท�าธรุกรรมกับผู้ท่ีมคีวามสัมพนัธ์ 
 เกีย่วโยงในลักษณะที่ไม่สมควร
 6.3.1 ก�ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
  ซึ่งรวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา 
  ความลบั (Confidentiality) การรกัษาความน่าเชือ่ถือ (Integrity)  
  และความพร้อมใช้ของข้อมลู (Availability) รวมทัง้การจดัการ 
  ข้อมลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ (Market Sensitive  
  Information) นอกจากนี ้คณะกรรมการควรดแูลให้กรรมการ 
  ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที ่
  เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน  
  ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
 6.3.2 ดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
  ของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือ 
  ให้การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด�าเนิน 
  การและการเปิดเผยข้อมลู ตามทีก่ฎหมายก�าหนดและเป็นไปเพ่ือ 
  ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ โดยที่ 
  ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 6.3.3 ก�าหนดให้กรรมการรายงานการมส่ีวนได้เสียอย่างน้อยก่อน 
  การพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึก 
  ไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการ 
  ทีม่ส่ีวนได้เสียอย่างมนียัส�าคัญในลักษณะทีอ่าจท�าให้กรรมการ 
  รายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้น 
  จากการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น
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6.4 ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน 
 คอร์รัปชันท่ีชัดเจน และส่ือสารในทุกระดับทั้งภายในและภายนอก 
 องค์กร เพื่อให้เกิดการน�าไปปฏบัิติได้จริง
 6.4.1 จัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต 
  คอร์รัปชันรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส ่งเสริมและ 
  ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ  
  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6.5 ก�ากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณี 
 มีการชีเ้บาะแส
 6.5.1 ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริต 
  ต่อหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา ช่องทางการ 
  แจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อเป็น 
  เครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทได้รับทราบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับ 
  การกระท�าที่ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณ 
  การด�าเนินธุรกิจของบริษัท จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย 
  เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อ 
  หน้าที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบอย่างทั่วถึง
 6.5.2 ดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความ 
  คืบหน้าแก้ไขปัญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย  
  และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพ่ือการรับข้อร้องเรียนที่มีความ 
  สะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทาง 
  การรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ หรือรายงานประจ�าปี

 6.5.3 ดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส  
  โดยควรก�าหนดให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ 
  ของบริษัทหรือผ่านกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  ที่ได้รับมอบหมาย รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบข้อมูลการ 
  ด�าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 
 6.5.4 ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้ง 
  เบาะแสด้วยเจตนาสุจริต
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 หลักปฏิบัติ 7
 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

7.1 คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท�า 
 รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคญัต่าง ๆ  ถกูต้อง เพียงพอ  
 ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 7.1.1 ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูล 
  มีความรู ้  ทักษะและประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับหน้าที ่
  ความรับผิดชอบ และมีจ�านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว 
  หมายรวมถึงผู ้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน  
  ผู ้จัดท�าบัญชี ผู ้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และ 
  นักลงทุนสัมพันธ์
 7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ต้องค�านึงถึงปัจจัย 
  ที่เก่ียวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงนิ จะต้อง 
  พิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
   (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และ 
    ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน  
    รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารใน 
    ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
   (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
   (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ 
    และนโยบายของบริษัท

 7.1.3  ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดง 
  รายการข ้อมูลประจ�าป ี/รายงานประจ�าป ี  (แบบ 56-1  
  ONE REPORT) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการ 
  ด�าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดท�า 
  ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management  
  Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการ 
  เปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้ เพ่ือให้นกัลงทนุได้รับทราบ 
  ข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและ 
  ผลการด�าเนินงานในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูล 
  ตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
 7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการ 
  รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแล 
  ให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย  
  เช่น  ข้อมลูผูถื้อหุน้ของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนทีเ่ก่ียวเนือ่ง 
  กับข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’  
  Agreement) ของกลุ่มตน

7.2 คณะกรรมการ ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน 
 และความสามารถในการช�าระหนี้
 7.2.1 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน 
  ของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง 
  สม�่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหา 
  ทางแก้ ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพ 
  คล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้
 7.2.2  ในการอนุมัติการท�ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็น 
  ให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อนมุติั คณะกรรมการควรมัน่ใจได้ว่า การท�า 
  รายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด�าเนิน 
  กิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถใน 
  การช�าระหนี้
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7.3 ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบ 
 ปัญหา คณะกรรมการดูแลให้มั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ ไข 
 ปัญหาหรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งน้ี  
 ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 7.3.1  ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช�าระหนี้หรือมีปัญหา 
  ทางการเงิน คณะกรรมการต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและดูแล 
  ให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตาม 
  ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
 7.3.2 ดูแลให้กิจการก�าหนดแผนการแก้ ไขปัญหาทางการเงิน โดย 
  ค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ 
  ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน 
  สถานะอย่างสม�่าเสมอ
 7.3.3 ดูแลให้ม่ันใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ ไข 
  ปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด จะต้อง 
  เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

7.4 คณะกรรมการพิจารณาจดัท�ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม
 7.4.1 พจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้าน 
  คอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง 
  การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินษุยชน รวมทัง้ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงกรอบ 
  การรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล  
  ทั้งนี้อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี หรือ 
  อาจจัดท�าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ
 7.4.2 ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส�าคัญและสะท้อนการปฏิบัติ 
  ที่จะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

7.5 คณะกรรมการ ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือ 
 ผู้รบัผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์ท่ีท�าหน้าท่ีในการส่ือสารกับผู้ถอืหุ้น  
 และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 เท่าเทียมกัน และทันเวลา
 7.5.1 จัดให้มีนโยบายทางด้านการสื่อสาร และการเปิดเผยข้อมูล 
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคล 
  ภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช  ้
  ช่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคา 
  หลักทรัพย์ รวมทั้งมีการส่ือสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กร 
  ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
 7.5.2 ก�าหนดให้ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสัมพันธ์เป็นผูท้ีรั่บผดิชอบ 
  การให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม 
  กับการปฏิบติัหน้าที ่เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถุประสงค์ 
  เป้าหมายหลัก ค่านยิมและสามารถส่ือสารกับตลาดทนุได้เป็น 
  อย่างดี 
 7.5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้าน 
  นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล  
  และนโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์  
  รวมทั้งก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุน 
  สัมพันธ์ ให้ชัดเจนเพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล 
  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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7.6 คณะกรรมการ ส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  ้
 ในการเผยแพร่ข้อมูล
 7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ทีก่�าหนดและผ่านช่องทาง 
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการ 
  พิจารณาให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยควรกระท�า 
  อย่างสม�่าเสมอ พร้อมทั้งน�าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

7.7 คณะกรรมการ ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา 
 การท�ารายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการ 
 ท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีความสมเหตุสมผล 
 และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสดุของบริษัทและผู้ถอืหุ้นโดยรวมเป็นส�าคญั  
 พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท�ากับบุคคลภายนอก มี 
 ความโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้ง 
 ต้องปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั และมกีารเปิดเผย 
 ข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน

 หลักปฏิบัติ 8
 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
 (Ensure Engagement and Communication 
 with Shareholders)

 คณะกรรมการ ก�ากับดแูลให้มัน่ใจว่าผูถื้อหุน้มส่ีวนร่วมในการตัดสินใจ 
ในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัทอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมด้วยเหตุและผล 
อย่างโปร่งใส

8.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
 8.1.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ต้องจัดประชุมเป็นประจ�าทุกป ี
  ภายใน 4 (ส่ี) เดือน นับต้ังแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญช ี
  ของบริษัท
 8.1.2 การประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น เป็นกรณีการจัดประชุมเพื่อ 
  พิจารณาเรื่องที่ส�าคัญเร่งด่วน อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมาย 
  ก�าหนดให ้ต ้องได ้ รับอนุมั ติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นก ่อน 
  ด�าเนินการ เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู ้  
  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน 
  ที่ส�าคัญให้แก ่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของ 
  บริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ ิ
  หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น 
8.2  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทต้องให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ 
กิจการ โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการมาท�าหน้าที่แทนตน และมีสิทธ ิ
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ บริษัทจะไม่กระท�า 
การใด ๆ อนัเป็นการละเมหิรือลดิรอนสทิธขิองผูถื้อหุน้ และส่งเสริมให้ผูถื้อ
หุน้ทุกรายได้ใช้สิทธิขั้นพืน้ฐานตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยมีขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้



99คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)98

 8.2.1 การบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการ ให้ความส�าคัญในการเสนอเรื่องบรรจุ 
  เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในประเด็นที่ก�าหนด 
  โดยกฎหมายและประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบต่อ 
  ทศิทางการด�าเนินงานของกิจการ ซึ่งจะต้องผ่านการ 
  พิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  ก่อนด�าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 
  บังคับบริษัท
 8.2.2  การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย
  การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม 
  ผูถื้อหุน้ และการเสนอแต่งต้ังกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า 
  โดยบริษัทเป ิดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นรายเดียวหรือ 
  หลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4 ของ 
  จ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธ ิ
  เสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้น 
  และการเสนอแต่งต้ังกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า 
  โดยเปิดรับเรื่องก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 
  เป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนปิดรอบระยะเวลาบัญชี 
  เป็นประจ�าทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเป็น 
  ลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร 
  หรือทางเว็บไซต ์  มายังเลขานุการบริษัท ทั้ งนี ้
  การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม 
  ผู ้ ถือหุ ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็น 
  กรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
  บริษัทก�าหนด

 8.2.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทจะควบคุมดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม 
  ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่บน 
  เว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม  
  ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา 
  ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งประกอบด้วย
  (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  (2) วาระการประชุม โดยให้ระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ 
   หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง แบ่งเป็นเรื่อง ๆ  
   อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เก่ียวกับกรรมการ  
   ต ้องแยกเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการเป็นราย 
   บุคคล ส่วนการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
   ต้องแยกเป็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการ 
   ชุดย่อย โดยแยกประเภทเป็นรายเดือน และโบนัส 
   ประจ�าปี เป็นต้น
  (3) ก�าหนดวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของ 
   คณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
   •  วาระอนุมัติจ ่ายเงนิปันผล ระบุถึงนโยบาย 
    การจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย 
    พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที ่
    เสนอให้งดจ่ายปันผล ก็ควรให้เหตุผลและ 
    ข้อมูลประกอบด้วยเช่นกัน
   • วาระแต่งต้ังกรรมการ  ระบชุือ่ ประวัติการศึกษา  
    และประสบการณ์การท�างาน หลักเกณฑ์และวิธ ี
    การสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอและ 
    ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับ 
    เข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการ 
    เข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการ 
    แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
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   • วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ระบุนโยบาย 
    และหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของ 
    กรรมการแต่ละต�าแหน่ง และค ่าตอบแทน 
    กรรมการทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิ 
    ประโยชน์อื่น ๆ
   • วาระแต ่งตั้ งผู ้สอบบัญชี  ชื่อผู ้สอบบัญช ี
    บริษัทที่สั ง กัด ประสบการณ์การท�างาน  
    ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
    และค ่าบริการอื่น  และปฏิบั ติตามเกณฑ  ์
    หมุนเวียนผู้สอบบัญชี
  (4) จดัท�าหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณชิย์ 
   ก�าหนด
  (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ข้ันตอน 
   การออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนน 
   เสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนน 
   เสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็น 
   ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้น 
   ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการ 
   มอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม  
   เป็นต้น
 8.2.4  การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  8.2.4.1 การด�าเนินงานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
                     (1) บริษัทมีนโยบายสนับสนุนหรือส่งเสริม 
      ผู ้ ถือหุ ้นทุกรายทุกกลุ ่มทั้งรายย่อย 
      รายใหญ่รวมถึงผู ้ถือหุ ้นสถาบันให้เข้า 
      ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

   (2) จัดให้มีเว็บไซต์เพ่ือเสนอข้อมูลที่ส�าคัญและ/ 
     หรือข่าวสารต่าง ๆ เช่น รายงานงบการเงิน 
     ประจ�าไตรมาส ประจ�าปี แบบแสดงรายการ 
     ข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1  
     ONE REPORT) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุม 
     ผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูลก�าหนด วันเวลา สถานที ่ 
     วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
     แต่ละวาระ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการ 
     ประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงอย่างครบถ้วน 
     ซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู ้ถือหุ ้นใน 
     รูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
     เว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนการ 
     ประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล 
     อย่างเพียงพอ
         (3) เปิดโอกาสและให้สิทธแิก่ผูถื้อหุน้รายย่อยในการ 
     เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเร่ืองที่เห็น 
     ว่าส�าคัญและเสนอรายชื่อผู ้ที่มีคุณสมบัติ 
     เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่ 
     เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวัน 
     สิ้นสุดรอบปีบัญชี  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 
     วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) โดยมีวิธีการ 
     ปฏิบัติที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนผ่านทาง 
     เวบ็ไซต์ของบริษัท
   (4)   เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่ 
     เก่ียวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย  
     3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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     (5) สนบัสนนุให้ผูถื้อหุน้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะรปูแบบ 
       ที่ผู ้ถือหุ ้นสามารก�าหนดทิศทางการลง 
       คะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระ 
       อย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบ 
       ฉนัทะของผูถ้อืหุน้
   8.2.4.2  การด�าเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น
          (1) บริษัท ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมโดย 
       ค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม 
       ของผู้ถือหุ้น เช่น ก�าหนดช่วงเวลาการประชุม 
       ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย และ 
       สถานที่ที่จัดประชุมสะดวกต่อการเดินทาง  
       เป็นต้น
       (2) ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ น�า 
       เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนตามที่ก�าหนด 
       ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง 
       ปฏิบัติของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
      (3) น�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง 
       การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ 
       แสดงผลเพ่ือให้การด�าเนนิการประชมุสามารถ 
       กระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย�า โดย 
       ได ้แจ ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับ 
       คะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน 
       เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น
      (4) ชี้แจงวิธีการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง  
       วิธีการนับคะแนนเสียง และแจ้งจ�านวนหุ้นและ 
       สัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย 
       ตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ก่อนเริ่มการ 
       ประชุม

      (5) ก�าหนดให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
       ชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
       ทุกครั้ง เว้นแต่จะมีอุปสรรค เช่น ป่วย หรือ 
       มีภารกิจที่ส�าคัญท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วม 
       ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้ โดยผู ้ถือหุ ้นสามารถ 
       ซักถามประธานกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
       ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
      (6) ประธานกรรมการบริษัท เป ็นประธานที ่
       ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การ 
       ประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที ่
       เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรร 
       เวลาส�าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก�าหนด 
       ไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม 
      (7) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน 
       วาระที่ส�าคัญ เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน  
       การท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง 
       ทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและ 
       ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
      (8) จัดให้มีผู ้ตรวจสอบที่เป็นอิสระในการนับ 
       คะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ และเปิดเผย 
       ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
                  (9) ก�าหนดให้ผู ้ ถือหุ ้นใช ้สิทธิในการแต่งต้ัง 
       กรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระการแต่งต้ัง 
       กรรมการและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ได้ซักถาม 
       เก่ียวกับวาระการประชมุอย่างเหมาะสม
              (10) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาและเปิด 
       โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ 
       แสดงความคิดเห็นและซักถามข ้อสงสัย 
       ในแต่ละวาระของการประชุมอย่างเหมาะสม
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     (11) หลีกเลี่ยงการเพ่ิมวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ก�าหนด 
       ไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจาก 
       เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทีไ่ม่ได้เข้าประชมุ
     (12) ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู ้ตรวจ 
       การนับคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผย 
       ผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
       งดออกเสยีง ในแต่ละวาระให้ทีป่ระชมุรับทราบ  
       พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
   8.2.4.3  การด�าเนินงานหลังประชุมผู้ถือหุ้น
     (1) บริษัทจัดท�ารายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น 
       เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อเผยแพร่ 
       บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษา 
       องักฤษ ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้
        • บันทึกการช้ีแจงวิธีการประชุม วิธีการ 
         ลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง 
         และแจ้งจ�านวนหุน้และสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ 
         ท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้น 
         ที่มอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม
        • บันทึกรายชื่อกรรมการและผู ้บริหาร 
         ที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนร้อยละของ 
         กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
        • บันทึกมติท่ีประชุมและผลการลงคะแนน 
         ( เห็นชอบ ไม ่ เห็นชอบ งดออกเสียง) 
         ของแต่ละวาระ
        • สรุปประเด็นค�าถามและค�าตอบในที่ 
         ประชุมรวมทั้ งระบุชื่อ-นามสกุลของ 
         ผู้ถามและผู้ตอบไว้ อย่างชัดเจน

   (2) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนน 
    เสียงในแต่ละวาระโดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ 
    แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะ 
    เวลาที่กฎหมายก�าหนด
   (3) ส่งส�าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ให้ตลาดหลกัทรัพย์ 
    แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนบัจากวันประชมุผูถื้อหุน้
   (4) ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุม 
    ผู ้ถือหุ ้น (AGM Checklist) ซ่ึงจัดท�าโดยสมาคม 
    ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
   (5) ด�าเนินกิจกรรมตามค�าแนะน�าของสมาคมส่งเสริม 
    ผู ้ลงทุนไทย เพ่ือส ่งเสริมสิทธิของผู ้ถือหุ ้น อาท ิ
    โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
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8.3 การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
 บริษัทจัดให้มีเว็บไซต์เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่ส�าคัญและ/หรือ
ข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
สถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั่วไป และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน 
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
 8.3.1 การส่ือสารข้อมูลที่ส�าคัญและ/หรือข่าวสารต่าง ๆ ได้มีการ 
    ก�าหนดประเภทข้อมูล เพ่ือสื่อสารให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
    ได้รับรู ้ข ้อมูลที่เท่าเทียมกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อมูล 
    นักลงทุน ข้อมูลด้านการตลาดและข้อมูลทั่วไป เพ่ือความ 
    เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม และไม่ท�าให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียเปรียบ 
    และเสียโอกาสในการลงทุน
 8.3.2 ก�าหนดลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูล 
    เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู ้ที่ เก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่า 
    เทียมกัน เช่น ข้อมูลต้องมีความถูกต้องตามความเป็นจริง  
    ถ้าเป็นข้อมูลทางการเงินต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ 
    กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้นักลงทุน  
    สามารถประเมินความส�าคัญได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่ท�าให้ 
    บุคคลทั่วไปรับรู้และเข้าใจได้ง่าย
 8.3.3 ข้อมูลที่สื่อสารสู่สาธารณชนแล้ว สามารถตอบค�าถามหรือ 
    ให้ข ้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู ้สนใจได้ ซึ่งต้องด�าเนินการอย่าง 
    เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และผ่านความเห็นชอบจาก 
    ผู้มีอ�านาจของบริษัทแล้ว
 8.3.4 การส่ือสารข้อมูล กรณีพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ 
    คลาดเคล่ือน และจ�าเป็นต้องชี้แจง ให้บริษัทชี้แจงข ้อมูล 
    ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ 
    ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันปัญหา 
    การได้รับข้อมูลไม่เท่าเทียมกัน
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จรรยาบรรณคณะกรรการ
 ผู้บริหาร และพนักงาน

2.1 จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

 กลุ่มไออาร์พีซี มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม พัฒนา และก�ากับดูแลให้
บุคลากรทุกคนทุกระดับ มีการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยยึดมั่นในความโปร่งใส ความซ่ือสัตย์สุจริต ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย จึงได้รวบรวมหลักปฏิบัติอันเก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ
ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแล
พฤติกรรม หรือน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยให้ถือว่าจรรยาบรรณ
ในการด�าเนนิธรุกิจเป็นเร่ืองทีท่กุคนพึงยึดถือปฏิบติัให้สอดคล้องและอยู่ใน
ทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรอย่างเคร่งครัด 

จรรยาบรรณ 
และแนวปฏิบัติ
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          จรรยาบรรณคณะกรรมการ

 1. ปฏิบติัหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง ข้อบงัคับ 
  บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. ปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ บริหารงานด้วยความซือ่สตัย์ 
  สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น
 3. ไม่ฝักใฝ่การเมอืง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทัง้มคีวาม 
  เป็นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจและการกระท�า
 4. ให้อ�านาจผูบ้ริหารในการด�าเนินงานประจ�าวนัของบริษัทอย่างเต็มที่  
  โดยไม่เข้าไปชี้น�าการด�าเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
 5. ไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีในกิจการทีเ่ป็นธรุกิจเก่ียวข้องกับบริษทั หรือใน 
  กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
  ทางอ้อม เว้นแต่ได้เปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่ 
  เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ ช่องทาง และวิธีการที่กฎหมายก�าหนด
 6. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ 
  บริษทั เพือ่ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและมปีระสิทธภิาพ
 7. บริหารงานด้วยความระมดัระวัง และไม่สร้างข้อผกูมดัทีอ่าจขดัแย้ง 
  กับหน้าที่ของตนในภายหลัง
 8. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท�างานไม่ว่าทางตรง 
  หรือทางอ้อม
 9. ไม่กระท�าการใด ๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของ 
  บริษัท หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 10. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระท�าที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือ 
  เป็นเร่ืองที่ต้องด�าเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด เพ่ือสร้าง 
  ค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

 การปฏบิติัต่อตนเอง
 1. มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยศึกษาหาความรู้และประสบการณ ์
  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเอง 
  ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อเองและบริษัทอยู่เสมอ
 2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว ้นอบายมุขและส่ิงเสพติด 
  ทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
  ของตนเอง และชื่อเสียงของบริษัท เช่น ไม่กระท�าตนเป็นคนมีหนี้สิน 
  รุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท ไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งเสพติด 
  ทุกประเภท
 3. มกิีริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ  และประพฤติตน 
  ให้เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถ่ิน โดยไม ่
  สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
 4. ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าโดยทางตรง  
  หรือทางอ้อม
 5. ปฏิบติังาน รบัค�าส่ัง และรับผดิชอบงานตามสายบงัคับบญัชาของตน  
  ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา
 6. ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลอื่นกระท�าการแทน เว้นแต่จะ 
  เป็นการจ�าเป็น หรือเพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในงานที่ไม่ต้องใช้ความ 
  สามารถเฉพาะตนหรือตามระเบียบบริษัท

            จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
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 การปฏบิติัต่อผูร่้วมงาน
 1. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อนพนักงาน หลีกเลี่ยงการน�าเอา 
  ข้อมลูหรือเรื่องราวของเพื่อนพนกังานทีเ่ก่ียวกับการปฏิบติังานและ 
  เร่ืองส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อให้เกิด 
  ความเสยีหายแก่เพ่ือนพนกังาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัท
 2. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ 
  อนัด ีไม่ปิดบงัข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการปฏบัิตงิาน และปรบัตวัให้สามารถ 
  ท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ได้ 
 3. ให้เกียรติผูอ้ืน่โดยไม่น�าผลงานของผูอ้ืน่มาแอบอ้างเป็นผลงานของ 
  ตนเอง
 4. ผูบ้งัคับบญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นทีเ่คารพนบัถือ และเป็นแบบอย่าง 
  ทีด่ขีองผู้ใต้บงัคับบญัชา 
 5. ผู้ใต้บงัคับบญัชาไม่พึงกระท�าการใด ๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือ 
  ผูบ้งัคับบญัชา หลกีเลีย่งการวิพากษ์วิจารณ์ผูบ้งัคับบญัชา ควรให้ 
  เกียรติ เปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเหน็ของผูบ้งัคับบญัชา  
  โดยรับฟังด้วยเหตุและผล 
 6. ไม่แสดงพฤติกรรมทีม่ลัีกษณะก้าวร้าว ข่มขู ่หรือสร้างความอบัอาย  
  หรือหวาดกลัว หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่บั่นทอนจิตใจ หรือ 
  รบกวนการปฏบิติังานแก่เพือ่นพนักงาน ท้ังนี ้พฤติกรรมดงักล่าว 
  หมายรวมถึง การลวนลาม อนาจาร เก้ียวพาราส ีหรือการคุกคาม 
  ทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือทางร่างกายที่มีวัตถุประสงค์เป็น 
  การละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิความเป็นส่วนตัวอันมีลักษณะที่ท�าให้ 
  ผูถ้กูกระท�ารู้สกึเดอืดร้อน ร�าคาญ หรือรู้สกึไม่ปลอดภัย โดยมไิด้ 
  ยนิยอมต่อการกระท�าน้ัน รวมทัง้การกระท�าใด ๆ  ทีเ่ป็นการล่วงละเมดิ 
  ผูอ้ืน่ตามกฎหมาย

 การปฏิบติัต่อบริษัท
 1. ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความรับผดิชอบอย่างสดุความสามารถ ซือ่สัตย์  
  สจุริต มุ่งมัน่ ทุม่เท ปฏิบติัตามกฎระเบยีบและนโยบายของบริษัท และ 
  วัฒนธรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ
 2. รกัษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษทัอย่างเคร่งครัด โดยดแูล 
  และระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัท 
  รัว่ไหล หรือตกไปถึงผูท้ี่ไม่เก่ียวข้อง 
 3. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
  หากพบเหน็การกระท�าใด ๆ  ทีส่่อไปในทางทจุริตหรือประพฤติมชิอบ 
  ทีข่ดัต่อข้อกฎหมาย ระเบยีบหรือนโยบายบริษัท และให้ความร่วมมอื 
  ในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงต่าง ๆ ตามทีก่�าหนด
 4. ไม่เข้าไปมส่ีวนร่วมในการกระท�าหรือปกปิดการกระท�าใด ๆ ทีอ่าจ 
  ขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  การคอร์รปัชนั หรือการกระท�าใด ๆ   
  ทีผ่ดิกฎหมาย
 5. ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�าการใด ๆ อันจะน�าไปสู่ความแตกแยกหรือ 
  ความเสยีหายภายในกลุ่มไออาร์พีซี หรือต่อบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง
 6. ไม่ใช้เวลาปฏบิติังานของบริษทัไปท�างานอืน่ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
  ซึง่อาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบติังานในเวลาท�างานได้อย่างเต็มที่
 7. ให้ความร่วมมือที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ 
  ท�างาน รวมทัง้การพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
 8. ให้ความร่วมมอืในกิจกรรมทีบ่ริษัทจดัขึ้น รกัษาและร่วมสร้างสรรค์ 
  ให้เกิดความสามคัคีเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกันในหมูพ่นกังาน ช่วยเหลือ 
  เก้ือกลูกันและกันในทางทีช่อบ เพือ่ประโยชน์ต่องานของบริษทัโดยรวม
 9. ใช้ทรพัย์สิน และสวัสดกิารต่าง ๆ ของบริษัทอย่างรู้คุณค่า
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จรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.2 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มไออาร์พีซี ย่อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนไดเ้สีย 
หลายกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ 
ตลอจนชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการ 
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงได้ก�าหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
ดังต่อไปนี้

  2.2.1 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

  “กลุ่มไออาร์พีซี มุง่มัน่ทีจ่ะรับผดิชอบ และสร้างความพึงพอใจ 
 สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาค 
 เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างสุดความ 
 สามารถที่จะพัฒนากิจการกลุ่มไออาร์พีซีให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ 
 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยจะด�าเนินธุรกิจตาม 
 หลกัการกับดแูลกิจการทีด่ด้ีวยความโปร่งใส  เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
  ถูกต้อง และจัดให้มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้”

 แนวปฏบิติั
 1. ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความซ่ือสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ 
   และด�าเนนิการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย
 2. บริหารจดัการและปฏบิติัหน้าทีโ่ดยน�าความรู้และทกัษะการบริหาร 
  มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ รวมทัง้ในการตดัสนิใจ ด�าเนนิ 
  การใด ๆ จะกระท�าด้วยความระมดัระวังและรอบคอบ
 3. ไม่ด�าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
  ผลประโยชน์ของบริษทั
 4. รายงานสถานภาพทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมถึงแนวโน้มใน 
  อนาคตของบริษัท ต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน สม�า่เสมอ และครบถ้วน 
  ตามความเป็นจริง
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 5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผูเ้ก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูใด ๆ  
  ของบริษัท ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทัง้ไม่เปิดเผยข้อมลูลบั 
  อนัจะน�ามาซ่ึงผลเสยีของบริษัท ต่อบคุคลภายนอก

  2.2.2 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

  “กลุม่ไออาร์พีซ ีตระหนกัดว่ีาพนกังานทกุคนเป็นปัจจยัส�าคัญ  
 น�ามาซ่ึงความส�าเร็จ ความก้าวหน้า และการเติบโตอย่างย่ังยืนของ 
 องค์กร ดังนั้น จึงให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึด 
 หลักความเท่าเทียมและความเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
 รวมทัง้ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม มสีวัสดกิารทีด่ ีดแูลความปลอดภัย  
 อาชวีอนามยั และรกัษาสภาพแวดล้อมการท�างานที่ด ีพัฒนาศักยภาพ 
 ของพนกังานอย่างต่อเนือ่งตลอดจนให้ความมัน่คงและความก้าวหน้า 
 ในอาชีพ และส่งเสริมความสามัคคี ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และปฏิบัติ 
 ระหว่างกันอย่างสุภาพ”

 แนวปฏบิติั
 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการท�างาน ข้อตกลง 
  เก่ียวกับสภาพการจ้างหรือข้อตกลงอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับการบริหาร 
  ทรพัยากรบคุคลอย่างเป็นธรรม
 2. บริหารจดัการทรพัยากรบคุคล ให้สอดคล้องและสนบัสนนุกลยุทธ์ 
  และเป้าหมายทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงการกระท�าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม 
  ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน
 3. วางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียง 
  กับธรุกิจชัน้น�า โดยมคีวามชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทศิทาง 
  เดยีวกันทัง้องค์กร

 4. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
  ไม่แบ่งแยก ถ่ินก�าเนดิ เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความพิการ  
  ฐานะ ชาตติระกูล การศึกษา สถานศึกษา หรือสถานะอืน่ใดซึง่ไม่ 
  เก่ียวข้องกับการปฏิบติังาน รวมถงึเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล  
  และคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล
 5. สรรหาและคัดเลือกบคุลากรด้วยเงื่อนไขการจ้างงานทีม่ปีระสิทธิภาพ 
  และเป็นธรรม เพ่ือให้ได้คนด ีคนเก่ง ทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และ 
  ซือ่สัตย์เข้ามาร่วมปฏิบติังานอย่างมอือาชพี
 6. ให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม สร้างแรง 
  กระตุ้นในการท�างาน ทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัส สอดคล้องกับ 
  ผลประกอบการของบริษัท
 7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการท�างานให้พนักงานม ี
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ โดยมีสุขอนามัยที่ดี 
  ตามมาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดเป็นอย่างน้อย
 8. ใช้เกณฑ์ความรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบติังาน 
  ของพนักงานเป็นตัวชี้วัดการพิจารณาแต่งต้ังและโยกย้าย โดย 
  ท�าการประเมนิด้วยความยุติธรรม ไม่มอีคติ และสามารถอธิบายได้
 9. เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ส่งเสริม 
  การพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ โดยเข้ารับการอบรมใน 
  หลกัสูตรต่าง ๆ ทีจ่�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน
 10. จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน การให้รางวัล และบทลงโทษ 
  ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม ไม่เลอืกปฏิบติั และเป็นไปตาม 
  ระเบยีบบริษัททีก่�าหนดไว้ และสามารถอธิบายได้
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 11. รบัฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากพนักงานทกุระดบัอย่างเข้าอก 
  เข้าใจบนพื้นฐานของข้อเทจ็จริงโดยไม่เลอืกปฏิบติั
 12. ปฏบัิตต่ิอพนกังานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพต่อความ 
  เป็นปัจเจกชนและศักดิศ์รีของความเป็นมนษุย์
 13. จดัให้มแีผนการสบืทอดงานในทกุต�าแหน่งทีส่�าคัญของบริษัท 
 14. พิจารณาความก้าวหน้าในอาชพี ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ  
  โดยขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ คณุภาพ ผลส�าเรจ็ของงาน  
  ทศันคติ และศักยภาพของพนกังาน
 15. ผู้บังคับบัญชาต้องดูแล เอาใจใส่ วางแผน ติดตาม ประเมินผล 
  และให้ข้อมูลป้อนกลับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดย 
  สม�่าเสมอ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการ 
  ปฏบิติัหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
 16. จดัให้มรีะบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการปฏิบติัตนของพนกังาน 
  ท่ีประพฤติไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
  ส่วนบคุคล พร้อมกบัพิจารณาบทลงโทษแก่ผูล้ะเมดิตามระเบยีบ  
  หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
 17. ส่งเสริมให้พนักงานสร้างสมดุลในการด�าเนินชีวิต ทั้งชีวิต 
  การปฏบัิตงิานและชวิีตส่วนตัว สนบัสนนุให้มกิีจกรรมทีส่ร้างสรรค์  
  และเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพกาย สขุภาพใจ และคุณภาพชวิีตทีด่ ี
  ของทัง้พนกังานและครอบครัว  
 18. ปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยสหภาพแรงงาน และไม่กระท�าการใด ๆ  
  อนัเป็นการขัดขวางกิจกรรมของสหภาพแรงงาน เว้นแต่กิจกรรมนัน้ 
  เป็นการกระท�าทีข่ดัต่อกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ 
  ทีร้่ายแรง หรอืก่อให้เกิดความเสียหายแตกแยกต่อกลุ่มไออาร์พีซี

  2.2.3 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

  “กลุ่มไออาร์พีซี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
 และบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลกูค้า ให้ได้รับ 
 ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมี คุณภาพในระดับราคาที่ เหมาะสม  
 ตลอดจนมีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือพัฒนา 
 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ และยกระดับมาตรฐานสินค้าและ 
 บริการให้สงูขึ้นอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้รกัษาสัมพันธภาพทีด่แีละยัง่ยนื”

 แนวปฏบิติั
 1. ส่งมอบสนิค้าและบริการทีม่คุีณภาพ ตลอดจนรกัษามาตรฐาน และ 
  พฒันาคุณภาพสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
  ลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง
 2. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบครัน  
  ถูกต้อง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จริง 
 3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เง่ือนไขเวลาทีเ่หมาะสม
 4. ไม่ค้าก�าไรเกินควร เมือ่เปรียบเทยีบกบัคุณภาพสนิค้าหรือบริการ 
  ในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่ก�าหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็น 
  ธรรมต่อลูกค้า
 5. จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของ 
  สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด�าเนินการอย่างด ี
  ทีส่ดุเพ่ือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่ 
  สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกัน 
  พิจารณาหาแนวทางแก้ไข
 7. รกัษาความลบัของลกูค้า และข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั ไม่ 
  น�าข้อมลูไปใช้เพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูท้ีเ่ก่ียวข้องโดยมชิอบ
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  2.2.4 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

  “กลุ่มไออาร์พีซี ค�านึงถึงความเสมอภาคและจรรยาบรรณ 
 ในการด�าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติ 
 ตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ ที่ก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด  
 เพ่ือก้าวไปสู ่การเป็นพันธมิตรที่จะสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 
 ระหว่างกันในระยะยาว”

 แนวปฏบิติั
 1. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ จะไม่เรียก ไม่รบัของขวญั หรือผล 
  ประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากับคู่ค้า ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
  หากพบว่ามกีารเรียก รับ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น  
  จะเปิดเผยรายละเอียดให้คู่ค้าทราบ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดย 
  ยุติธรรมและรวดเรว็
 2. ปฏบิติัตามสญัญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ทีต่กลงกันไว้อย่างเคร่งครดั  
  กรณีที่ไม่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ จะรีบแจ้งให้คู่ค้า 
  ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและเยียวยา 
  ความเสยีหายอย่างเป็นธรรมโดยใช้หลกัของความสมเหตุสมผล
 3. ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ผู้ค้าร้องเรียนหรือ 
  แนะน�าเพื่อปรับปรงุแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นในการปฏิบติังาน 
 4. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ต้ังอยู่บนพื้นฐาน 
  การได้รับผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย
 5. ผลกัดนัให้คูค้่ามกีารด�าเนนิงานอย่างมจีริยธรรม มคีวามรบัผดิชอบ 
  ต่อสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย และ 
  ความปลอดภยัของลกูจ้าง รวมถึงการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 
  อย่างเหมาะสม

  2.2.5 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

  “กลุ่มไออาร์พีซี ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตาม 
 เงื่อนไขและความรบัผดิชอบต่อเจ้าหนี ้รวมถึงบริหารเงินเพื่อให้เจ้าหนี้ 
 มั่นใจในฐานะทางการเงินและการช�าระคืนตามก�าหนดเวลา”

 แนวปฏบิติั
 1. รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส 
  ทัง้ในแง่การช�าระเงินคืน การดแูลหลักทรัพย์ค�า้ประกัน และเงื่อนไขอืน่ ๆ   
  รวมทัง้ไม่ใช้เงินทนุที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางทีข่ดัต่อกฎหมาย 
  หรือวัตถุประสงค์ในข้อตกลงทีท่�ากับผู้ให้กู้ยมืเงิน 
 2. เปิดเผยข้อมลูฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี ้ตามข้อก�าหนด 
  ในสญัญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามก�าหนดเวลา
 3. แจ้งต่อเจ้าหนีล่้วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขในสัญญา  
  และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวด้วยเหตุและผล และความ 
  เป็นธรรม

  2.2.6 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

  “กลุ่มไออาร์พีซี ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน 
 ที่เป็นธรรม ไม่บดิเบอืนข้อมลู หลอกลวง หรือใช้วิธอีืน่ใดที่ไม่ถูกต้อง 
 ปฏบิตัติามหลักการแข่งขันทางการค้าที่ดี”

 แนวปฏบิติั
 1. ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัทีด่ ีและกฎหมาย 
  ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า และจรรยาบรรณในการด�าเนิน 
  ธรุกิจ
 2. ไม่ท�าลายชือ่เสียงของคู่แข่งทางการค้า  ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
  ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมลูอย่างสมเหตุสมผล
 3. ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ 
  สจุริตหรือไม่เหมาะสม
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  2.2.7 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และ 
   สิ่งแวดล้อม

  “กลุ่มไออาร์พีซี ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน  
 สังคม และส่ิงแวดล้อม ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัย 
 และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความส�าคัญในเรื่องการใช้ 
 ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้ คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมการใช้พลังงาน  
 รวมถึงพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นต้นแบบ 
 พลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม ผ่านการสนบัสนนุการด�าเนนิกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 แก่ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์”

 แนวปฏบิติั
 1. ค�านงึถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดย 
  ให้มผีลกระทบต่อความเสยีหายของชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม และ 
  คุณภาพชวีิตของประชาชนให้น้อยทีสุ่ด 
 2. แบ่งปันก�าไรจากการประกอบธุรกิจส่วนหนึ่ง เพ่ือการมีส่วนร่วม 
  พัฒนาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ โดยด�าเนิน 
  โครงการต่าง ๆ ทีค่�านงึถึงความเหมาะสมและประโยชน์ทีช่มุชนและ 
  สงัคมจะพึงได้รับ เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนและอยูร่่วมกันอย่าง 
  มคีวามสุข 
 3. ปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ 
  สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 4. ให้ความส�าคัญในการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าทีด่�าเนนิธุรกิจด้วยความ 
  รบัผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม
 5. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม คุณภาพ  
  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังและ 
  ต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ทรัพยากร และการ 
  อนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  และชนรุ่นหลัง
 6. ปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกับการบริหารจดัการ 
  ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  และกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานก�ากับดแูล ตลอดจนตรวจสอบ 
  ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินการ เพ่ือลดผลกระทบ 
  สิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ
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 7. มส่ีวนร่วมในการพัฒนาสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่ 
  และเป็นนโยบายหลักของกลุ่มไออาร์พีซี โดยมุ่งมั่นในการพัฒนา 
  ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนให้ม ี
  คุณภาพดีขึ้น พร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท มีการควบคุม 
  ป้องกันมิให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ด�าเนนิการบริหาร 
  จดัการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง
 8. ส่ือสารท�าความเข้าใจและให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมลูกับชมุชน  
  สังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ และผู้สนใจทั่วไป 
  เ ก่ียวกับสถานะและข ้อเท็จจริงในการด�าเนินงานอย่างทัน 
  สถานการณ์ โดยไม่ปิดบงัข้อเทจ็จริง
 9. รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนที่บริษัทต้ังอยู่ 
  อย ่างสม�่ า เสมอ เพื่อการตอบสนองอย ่างรวดเร็วและมี 
  ประสทิธิภาพต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชน 
  โดยรอบ อนัเนือ่งมาจากการด�าเนนิงานของบริษัท 
       10. ส่งเสริม รกัษา และธ�ารงไว้ซึง่จารีตประเพณแีละวัฒนธรรมทีด่งีาม 
  ของชาติ โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบาย และกิจกรรม 
  ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการให้การสนับสนุนการ 
  ศึกษาแก่เยาวชน ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของชมุชนและสังคมโดยรวม       
 11. สนบัสนนุ ส่งเสรมิให้บคุลากรทกุระดบัน�าองค์ความรู้และศักยภาพ 
  ทีม่ไีปท�ากจิกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
  อย่างสม�า่เสมอ

  2.2.8 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อภาครัฐ

  “กลุ่มไออาร์พีซี ต้องหลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจส่งผล 
 ต่อการกระท�าที่ไม่เหมาะสม และขดัแย้งต่อหลักการบริหารจดัการทีด่ ี
  ในการติดต่อท�าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่  หรือหน่วยงานภาครัฐ  
 รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ�านวย 
 ความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ”แนวปฏิบัติ

  แนวปฏบิติั
 1. ให้ความร่วมมอืกับภาครฐัในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบ และ 
  ข้อบงัคับทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
 2. ไม่ให้สินบน ของขวัญ หรือของก�านัลแก่หน่วยงานราชการหรือ 
  เจ้าหน้าทีข่องรัฐเพื่ออ�านวยความสะดวกหรือเพื่อประโยชน์ในการ 
  ด�าเนินธุรกิจโดยมิชอบ
 3. ไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้ามาประพฤติมิชอบในธุรกิจของ 
  กลุม่ไออาร์พีซี และไม่ให้การสนบัสนนุข้าราชการในการกระท�าทีส่่อ 
  ไปในทางทจุริต  
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จรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ

  2.3.1 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว่าด้วยการเคารพ
  และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

  “กลุ่มไออาร์พีซ ีใหค้วามส�าคญักบัการเคารพและปฏบิัตติาม 
 หลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
 อย่างเคร่งครัด ทั้งในประเทศ และประเทศที่ เข ้าไปลงทุน ทั้งนี้ 
  เพื่อให ้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น และถูกต้อง 
 ตามกฎหมาย บุคลากรกลุ ่มไออาร ์พีซีต ้องเคารพกฎหมาย 
  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่าง และไม่กระท�าการ 
 ใด ๆ  อนัเป็นการขดัต่อข้อกฎหมาย หรือไม่เคารพต่อขนบธรรมเนยีม 
 วัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างเหล่านั้น” 

  แนวปฏบิติั
 1. เคารพและปฏิบติังานภายใต้กฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคับทีก่�าหนด 
  อย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอค�าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย  
  ห้ามปฏบิติัไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มคี�าแนะน�า
 2. ศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท  
  ข้อกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบิติังาน ตลอดจนการด�าเนนิการ 
  ทางวินยัและบทลงโทษอย่างชดัเจน และสามารถอธบิายแก่ผู้ใต้บงัคับ 
  บญัชาได้

2.3 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ

 กลุ่มไออาร์พีซี มีความต้ังใจที่จะส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการ
ด�าเนนิธรุกิจ รวมถงึหลกัความซือ่สตัย์สจุริต ความมคุีณธรรมและจริยธรรม 
มาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน จึงได้รวบรวมกฎ ระเบียบแบบแผน และแนว
ปฏิบติัในการด�าเนนิธรุกิจ เพื่อก�าหนดเป็นกรอบมาตรฐานความประพฤติ 
เพื่อก�ากับดแูลพฤติกรรมของบคุลากร ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือพนักงานทุกคนทุกระดับ โดยให้ถือว่าจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติใน
การด�าเนินธุรกิจนี้ เป็นเรื่องที่พึงยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรอย่างเคร่งครัด
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 3. รกัษาความมรีะเบยีบวินยัในการประพฤติ และปฏิบติังานของตนเอง 
  และผู้ ใต้บังคับบัญชา ภายใต้ขอบเขตอันสมควร โดยค�านึงถึง 
  สถานการณ์และข้อเทจ็จริงทีเ่หมาะสม และน�าไปปฏิบติัได้จริง
 4. ศึกษาท�าความเข้าใจ และปฏบิติัตามข้อกฎหมาย ขนบธรรมเนยีม  
  ประเพณ ีและวฒันธรรมของประเทศหรือท้องถ่ินทีเ่ข้าไปลงทนุ หรือ 
  เดนิทางไปปฏบิติังาน เพื่อไม่ให้เกิดการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย หรือขดั 
  ต่อขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศหรือท้องถ่ิน 
  นัน้ ๆ
 5. สนับสนุนกิจกรรม หรือธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตาม 
  กฎหมาย  และไม่เข้าไปมส่ีวนร่วมสนบัสนนุในการกระท�าหรือปกปิด 
  การกระท�าใด ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย
 6. ทบทวนความสอดคล้องของการปฏบัิติตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และ 
  ระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให  ้
  สามารถเข้าไปค้นคว้าศึกษาข้อมลูได้ และจดัให้มกีารอบรมให้ความรู้  
  สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบตังิานอย่าง 
  เหมาะสมและสม�า่เสมอ

  2.3.2 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว่าด้วยการเคารพ และ 
  ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

  “กลุ่มไออาร์พีซี เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายแรงงาน 
 และสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดยเคารพสิทธิแรงงาน 
  สทิธสิตรี สทิธิเดก็ และศักดิศ์รีความเป็นมนษุย์ หลกีเลีย่งการกระท�า 
 ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลในทุกรูปแบบ รวมถึงเสรีภาพ 
 และความเสมอภาคของบุคคลที่ ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง 
 ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ”

 แนวปฏบิติั
 1. จดัให้มกีารอบรม ให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับหลกัสิทธิมนษุยชน 
  สากลแก่พนกังาน เพื่อน�าไปปฏบิติัเป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิงาน  

 2. ส่งเสริมและให้ความส�าคัญกับการร่วมธุรกิจกับลูกค้าหรือคู่ค้า 
  ทีเ่คารพหลักสิทธิมนษุยชนสากล
 3. ด�าเนนิธรุกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานทีต้่องบงัคับในทกุรปูแบบ  
  อาท ิ ไม่ใช้แรงงานทีม่าจากการค้ามนษุย์ หรือแรงงานเดก็อนัมชิอบ 
  ด้วยกฎหมาย เป็นต้น
 4. ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือ 
  แตกต่าง ทัง้ทางด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ภาษา  
  สผีวิ หรือสถานภาพทางสังคมอืน่ใด รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพ 
  ส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนไม่ลงโทษ 
  พนกังานในลกัษณะทีเ่ป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธี 
  การคุกคาม ข่มขู ่การล่วงละเมดิ หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด
 5. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้มีการด�าเนินธุรกิจเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง 
  กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเข้าร่วมและยอมรับ 
  หลกัปฏิบตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก เช่น หลกัสทิธมินษุยชนของ 
  องค์การสหประชาชาติ
 6. จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส เร่ืองร้องเรียน หากมเีหตุการณ์หรือ 
  การกระท�าทีเ่ก่ียวข้องกับการละเมดิสิทธิมนษุยชน

  2.3.3 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว่าด้วยการเป็นกลาง 
  ทางการเมือง 

  “กลุ่มไออาร์พีซี ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น 
 ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม ่
 กระท�าการใด ๆ อันเป็นการฝักใฝ่หรือให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
 ทางการเมืองแก่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ กลุ่มการเมอืง 
 กลุม่ใด หรือนกัการเมอืงคนใดไม่ว่าจะในระดบัท้องถ่ิน หรือระดบัประเทศ 
  โดยแสดงออกด้วยความเป็นกลางทางการเมอืงอย่างชดัเจน อย่างไร 
 ก็ตามบริษัทให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของบุคลากรทุกคน 
 โดยส่งเสริมการใช้สิทธิทางการเมืองในฐานะพลเมืองที่ดีตาม 
 กฎหมาย” 
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 แนวปฏบิติั
 1. บรษิัทให้ความส�าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมี 
  ส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ กลุม่ 
  แนวร่วมทางการเมอืง หรือผูม้อี�านาจทางการเมอืงคนใดคนหนึง่
 2. บริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน  
  บุคลากร หรือทรัพยากรของบริษัท เพื่อไปใช้ในการช่วยเหลือ 
  ทางการเมอืง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของ 
  นกัการเมอืง หรือพรรคการเมอืง หรือกลุ่มแนวร่วมทางการเมอืง  
  หรือเพื่อประโยชน์ของบริษทั หรือเอือ้ประโยชน์ทางธรุกิจของบริษัท
 3. บริษัทส่งเสริมให้พนกังานทกุคนปฏิบติัตามกฎหมาย และสามารถใช้ 
  สทิธทิางการเมอืงในนามตนเองได้ โดยต้องไม่ด�าเนนิการใด ๆ  ทีท่�าให้ 
  บริษัทสูญเสยีความเป็นกลางทางการเมอืง หรือเสยีหายจากการ 
  เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เช่น การใช้ต�าแหน่งหน้าที ่
  ในบริษทั หรือชือ่ หรือตราสญัลกัษณ์บริษทั หรือการแต่งกายด้วย 
  เครื่องแบบพนกังานทีท่�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจว่าเป็นพนกังานของบริษทั 
 4. บริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับสั่งการ หรือโน้มน้าวด้วย 
  วิธีการใด ๆ ที่ท�าให้พนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมใน 
  กิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง 
  ภายในองค์กร และก่อให้เกิดความเสยีหายกับบริษัทในทกุกรณี 
 5. บริษทัไม่กระท�าการอนัใดทีเ่ก่ียวข้องกับการเมอืง ไม่มส่ีวนร่วมใน 
  การหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทาง 
  การเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ ในพื้นที่ของบริษัท รวมถึงไม่ใช้ 
  ทรพัยากรและทรพัย์สนิของบริษทัในทางการเมอืง ทัง้นี ้พนกังาน 
  ต้องไม่แสดงออกด้วยวิธกีารใด ๆ  ทีท่�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจว่าบริษทัเก่ียวข้อง  
  ฝักใฝ่ หรือสนับสนุนการด�าเนินการทางการเมือง หรือกิจกรรม 
  ของพรรคการเมอืง กลุม่แนวร่วมทางการเมอืง นกัการเมอืง หรือ 
  บคุคลทีเ่ก่ียวข้องทางการเมอืง หรือผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังทางการเมอืง

  2.3.4  จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการ 
  ฟอกเงินและต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่กระบวนการ 
  ก่อการร้าย  

  “กลุ่มไออาร์พีซี ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
 ทัง้ของประเทศไทยและนานาชาตว่ิาด้วยเรื่องการป้องกันการฟอกเงิน 
 และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใน 
 ทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการด�าเนินธุรกิจ บุคลากรทุกคนต้อง 
 มคีวามระมดัระวังมใิห้ตนเองตกเป็นเคร่ืองมอืของกระบวนการฟอกเงิน  
 หรือสนบัสนนุทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย โดยให้ความส�าคัญ 
 กับการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระท�าที่ไม ่
 เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริง 
 ทางการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายไทย 
 และกฎหมายระหว่างประเทศที่ก�าหนด” 

 แนวปฏบิติั
 1. ในการติดต่อลกูค้า คู่สญัญา หรือคู่ค้า ควรตรวจสอบเพ่ือทราบ 
  ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า หรือคู่ค้าทราบข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น  
  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎ 
  ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง ก�าหนด วตัถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของความ 
  สมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการหรือ 
  องค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อขจัดข้อสงสัยและเป็นวิธีที่ง่ายแต่ม ี
  ประสทิธภิาพต่อการป้องกันมใิห้ถกูใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงิน 
  หรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 2. ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการปฏบิติัตามมาตรการ 
  ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนบัสนนุ 
  ทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ก�าหนดไว้ทั้งภายในประเทศและ 
  ระหว่างประเทศ
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 3. หลีกเล่ียงการกระท�าการใด ๆ เพื่อปกปิด หรืออ�าพรางลักษณะ 
  ทีแ่ท้จริง เช่น การได้มาซึง่แหล่งทีต้ั่ง การจ�าหน่าย การโอน การได้ 
  สทิธใิด ๆ  ซึง่ทรัพย์สนิทีเ่ก่ียวกับการกระท�าความผดิตามกฎหมาย 
  ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้าน 
  การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพ่ือให้ดูเสมือนว่า 
  เป็นทรพัย์สนิที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรม 
  การสนบัสนนุช่วยเหลอืดงักล่าวข้างต้นด้วย
 4. พึงระมัดระวังการติดต่อท�าธุรกรรมกับบคุคลหรอืนติิบคุคลทีต้่อง 
  สงสัยว่าอาจจะกระท�าความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน หรือ 
  สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กระท�าความผดิเก่ียว 
  กับยาเสพติด ความผิดเก่ียวกับเพศ (เช่น การค้าหญิงและเด็ก  
  การค้าประเวณี) ความผดิเก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผดิ 
  เก่ียวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงทางธรุกิจในสถาบนัการเงิน ความ 
  ผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ ความผดิเก่ียวกับการกรรโชก หรือ 
  รีดทรัพย์ หรือการกระท�าลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิด 
  กฎหมาย ความผดิเก่ียวกับการลกัลอบหนศุีลกากรตามกฎหมาย 
  ว่าด้วยศุลกากร ความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวล 
  กฎหมายอาญา ความผดิเก่ียวกับการพนนัเฉพาะกรณีเป็นผูจ้ดั 
  ให้มกีารเล่นการพนนั ความผดิเก่ียวกับการเลอืกต้ัง และความผดิ 
  เก่ียวกับการค้ามนษุย์ เป็นต้น 
 5. ไม่ท�าธุรกรรมกับบุคคลที่สงสัยว่ากระท�าสิ่งผิดกฎหมาย หรือ 
  จดัการกับทรัพย์สินหรือรายได้ทีเ่ก่ียวข้องกับอาชญากรรม และหาก 
  ทราบว่าลกูค้า คู่สัญญา หรือคู่ค้า ได้มกีารท�าธุรกรรมทีผ่ดิปกติ 
  วิสยัทางด้านธรุกิจ อาท ิให้เงื่อนไขหรือข้อตกลงทีเ่กินความเป็นจริง 
  หรือสงสัยว่ามีพฤติกรรมการฟอกเงิน ให้รายงานตามช่องทาง 
  การแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนของบริษทั

  2.3.5 จรรยาบรรณและแนวปฏิบติัว่าด้วยการแข่งขนัอย่างเป็น 
  ธรรมและการผูกขาดทางการค้า  

  “กลุ่มไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
 มีจริยธรรม เคารพกติกา และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเร่ืองการ 
 ป้องกันการผูกขาดหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่าง 
 เคร่งครัด รวมไปถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบใด ๆ ของทั้งประเทศไทย 
 และประเทศทีเ่ข้าไปด�าเนนิธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับกฎหมายแข่งขนัทางการค้า 
 โดยจะไม่เข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดหรือเอาเปรียบผูป้ระกอบธรุกิจอืน่  
 พร้อมทั้งสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม”

 แนวปฏบิติั
 1. ไม่กระท�าการหรือความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งทางการค้าหรือกับ 
  ผู้ประกอบธุรกิจอื่น หรือรวมตัวกันระหว่างผู้ผลิตที่มีลักษณะ 
  เป็นการลดหรือจ�ากัดการแข่งขนัทางการค้า หรือมลัีกษณะผกูขาด 
  ทางการค้า
 2. ไม่เปิดเผยหรือแลกเปลีย่นข้อมลูทีเ่ป็นความลับทางด้านการตลาด 
  กับผูป้ระกอบธุรกิจประเภทเดยีวกัน เช่น ข้อมลูทางด้านราคาและ 
  ส่วนลด ต้นทนุความสามารถในการผลติ ปริมาณยอดขาย ยอด 
  การสัง่ซ้ือ แผนการตลาด ส่วนต่างผลก�าไร เงื่อนไขให้สินเชือ่ การได้มา 
  ของข้อมลู รายชือ่และข้อมลูความลบัของลูกค้า คู่ค้า หรือผูผ้ลติอืน่ ๆ
 3. ไม่ใช้อ�านาจทางตลาดในทางมชิอบ หรืออ�านาจต่อรองทีเ่หนอืกว่า 
  ต่อผูป้ระกอบธุรกิจอืน่อย่างไม่เป็นธรรม แม้ว่าจะมไิด้อยู่ในฐานะที่ 
  เป็นผูม้อี�านาจเหนอืตลาดก็ตาม
 4. เนื่องจากกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นกฎหมายที่มีความ 
  สลับซบัซ้อนและมคีวามแตกต่างในแต่ละประเทศ ดงันัน้ จึงควรหารือ 
  ร่วมกับหน่วยงานกฎหมายต้ังแต่เร่ิมต้นการด�าเนนิการใด ๆ
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  2.3.6 จรรยาบรรณและแนวปฏิบั ติว ่ าด ้วยคุณภาพ  
  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม   

  “กลุม่ไออาร์พีซ ีให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัย และ 
 สขุอนามยัของบคุลากรภายในชมุชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ มุง่ส่งเสริม  
 สนบัสนนุ และปลกูฝังจิตส�านกึด้านคุณภาพความปลอดภยั  อาชวีอนามยั  
 และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีการด�าเนนิชวิีตประจ�าวนัของบคุลากรทกุคน 
 และผูท้ีเ่ก่ียวข้องรวมทัง้ สนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนอย่างเหมาะสม 
 ลดการใช้พลงังานสิ้นเปลอืง เพื่อประโยชน์ขององค์กร สงัคมโดยรวม  
 และประเทศชาติ”

 แนวปฏบิติั
 1. มีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อม  
  เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน เพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพ  
  ประสทิธิผล และเกิดคุณค่าสงูสดุแก่การปฏิบติังาน 
 2. ยึดถือการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อก�าหนดและ 
  มาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
  สิ่งแวดล้อมทีเ่ก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั และสอดคล้องกับคู่มอืการ 
  บริหารจัดการ รวมทั้งผลักดันให้มีการน�าระบบการจัดการตาม 
  มาตรฐานสากลมาใช้เป็นเคร่ืองมือการบริหารงาน
 3. ออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต ตาม 
  หลักการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมทั้ง 
  จดัการสารเคมอีนัตรายและวัสดเุหลอืใช้อย่างเป็นระบบ
 4. ควบคุมและป้องกันความสญูเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนือ่งมาจาก 
  อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท�างาน  
  ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบความปลอดภัย  
  การปฏบิติังานไม่ถูกวิธแีละความผดิพลาดต่าง ๆ  ทีเ่กิดขึ้น ตลอดจน 
  รักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน  
  และพนกังานของผูรั้บจ้าง ทัง้นี ้ถือเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของผูบ้ริหาร 

  และพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตาม 
  ขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้
 5. จดัให้มแีผนควบคุมและป้องกันอุบติัเหตุฉกุเฉนิในทกุพื้นทีป่ฏบิติัการ  
  มแีผนจดัการอุบติัเหตุและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพ่ือเตรียมพร้อม 
  ต่อการจดัการเหตุฉกุเฉินต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ หรือ 
  การร่ัวไหลของน�า้มนั ก๊าซ สารเคม ีหรือของเสยีและมกีารเตรียมพร้อม 
  ต่อวิกฤตอื่น ๆ ที่อาจท�าให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสีย 
  ชือ่เสยีงและภาพลักษณ์ของกลุ่มไออาร์พีซี 
 6. มกีารประชาสมัพันธ์และสือ่ความเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและ 
  เผยแพร่ข้อมลูแก่พนกังาน พนกังานของผูรั้บจ้าง ตลอดจนผูม้ส่ีวน 
  ได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบยีบ ขัน้ตอน  
  วิธีการปฏิบัติและข้อควรระวังต่าง ๆ ทางด้านคุณภาพ ความ 
  ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน�าไปยึดถือ 
  ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  
  ทรัพย์สนิและสิ่งแวดล้อม
 7. มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม คุณภาพ  
  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังและ 
  ต่อเนือ่ง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนกั 
  ถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วน 
  ได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา 
  สิ่งแวดล้อมและพฒันาคุณภาพชวิีตของคนในชมุชนตามหลกัการ 
  พฒันาอย่างย่ังยืน
 8. หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่เป็นไปตามข้อ 
  ก�าหนดหรือมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามยั  
  รวมถึงก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ยุติการปฏิบัติงาน  
  เพ่ือแจ้งผูร่้วมงาน ผูบ้งัคับบญัชา และหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเพ่ือ 
  ด�าเนนิการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไข ห้ามปฏบิติังานต่อไปโดยเดด็ขาด  
  จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาวะทีพ่ร้อมต่อการปฏิบติังาน
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 จดัให้มีหน่วยงานทีม่หีน้าทีป่ระเมนิและเฝ้าระวังสถานะด้านความมัน่คง 
ปลอดภัยตามระดับการเตือนภัย และมีการทดสอบและฝึกซ้อมขั้นตอน 
การปฏิบัติจริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งพัฒนาและ
ปรับปรงุระบบการบริหารความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

  2.3.7 จรรยาบรรณและแนวปฏบิตัว่ิาด้วยการควบคุมภายใน  
  การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  

  “กลุ ่มไออาร์พีซี ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและ 
 ตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ือให้มัน่ใจว่า  
 มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ภายใต้ 
 การตรวจสอบของผู ้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน 
 ระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้าน และติดตามการประเมินผล 
 อย่างสม�่าเสมอ”

 แนวปฏบิติั
 1. คณะกรรมการ ก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูลให้มรีะบบการควบคุม 
  ภายในทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ไม่ส่ง 
  ผลกระทบต่อการบรรลวัุตถปุระสงค์ของบริษทั และมกีารตดิตาม 
  ประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอ 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการควบคุมภายใน ระบบการ 
  บริหารความเส่ียง และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ  
  และผูถื้อหุน้ทราบ โดยมอีงค์ประกอบของระบบควบคุมภายในทีส่�าคัญ 
  5 ประการ ดงันี้
  (1) มสีภาพแวดล้อมของการควบคุมทีด่ ี(Control Environment)  
   เพื่อให้พนกังานมทีศันคติทีด่ต่ีอการควบคุมภายใน
  (2) มกีระบวนการประเมนิความเสีย่งทีเ่หมาะสม (Risk Assessment)  
   เพื่อประเมนิความเสีย่งทีส่�าคัญในการด�าเนนิงานขององค์กร 

   ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลส�าเร็จ 
   ของงาน
  (3) มกิีจกรรมการควบคมุทีด่ ี (Control Activities) ในทกุหน้าที ่
   และทุกระดับอย่างเหมาะสม ตามระดับความเส่ียงที่สามารถ 
   ยอมรับได้
  (4) มรีะบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลูทีด่ ี(Information and  
   Communication) อย่างเพียงพอ เชือ่ถือได้ ทนัเวลา และส่ือสาร 
   อย่างเหมาะสมทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร
  (5) มรีะบบการติดตามและการประเมนิผลทีด่ ี (Monitoring and  
   Evaluation) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความ 
   เหมาะสม มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
   อย่างทนัเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป
 3. มรีะบบการควบคมุภายใน และตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  ทั่วทั้งองค์กร เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของ 
  หน่วยงานนัน้ ๆ   รวมถงึปลูกฝังให้พนกังานมวิีนยั มคีวามรู้ความเข้าใจ 
  มทีศันคติทีด่แีละให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบและการควบคุม 
  ภายใน มกีารประเมนิผล ปรับปรุง สอบทานและปฏิบติัตามทีร่ะบบ 
  วางไว้
 4. ส�านักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงเร่ืองการประเมินผล 
  การควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ พร้อมทั้ง 
  เสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ 
  สถานการณ์ ส่ิงแวดล้อมและปัจจยัความเส่ียงทีเ่ปล่ียนแปลงไป 
 5. พนักงานทุกระดับต้องมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ 
  ในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อมลูที่ 
  ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และปฏิบติั 
  ตามระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
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  2.3.8 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว่าด้วยรายงานทางบัญชี  
  การเงินและภาษี  

  “กลุ่มไออาร์พีซี ต้องจัดให้มีการจัดท�ารายงานทางบัญช ี
 การเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้  
 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมถึงยึดมั่นใน 
 หลกัการบริหารจดัการด้านภาษอีงค์กรท่ีโปร่งใส เป็นธรรม เชือ่ถือได้  
 และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

 แนวปฏบิติั
 1. บันทึกรายการทางธุรกิจทุกประเภทอย่างถูกต้องครบถ้วน และ 
  สามารถตรวจสอบได้โดยไม่มข้ีอจ�ากัดหรือข้อยกเว้นใด ๆ
 2. ลงรายการบัญชีและการบันทึกรายการธุรกิจตามความจริง ไม่ม ี
  การบดิเบอืนหรือสร้างรายการเทจ็หรือปลอมแปลงเอกสาร ไม่ว่า 
  จะด้วยจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
 3. ท�ารายการทางธุรกิจ สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและข้อ 
  ก�าหนดของบริษัท รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลง 
  รายการทางธรุกิจทีค่รบถ้วน เพียงพอและทนัเวลา เพื่อให้ผูท้ีม่หีน้าที ่
  เก่ียวกับการบนัทกึ การจดัท�า และการประเมนิรายงานทางการบญัชี 
  และการเงิน สามารถบันทึกรายการทางธุรกิจลงในระบบบัญชี  
  โดยมรีายละเอยีดทีถู่กต้องและครบถ้วน
 4. บคุลากรทกุคนพึงตระหนกัว่า ความถูกต้องของรายงานทางการ 
  บญัชแีละการเงิน เป็นความรับผดิชอบร่วมกันของคณะกรรมการ  
  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
 5. รับผิดชอบในการจัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ 
  ตามที่ตนเองมีความเก่ียวข้องแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชี 
  และ/หรือการเงิน
 6. ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก�าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งใน 
  ประเทศ และ/หรือต่างประเทศเพื่อให้การจดัท�าบญัชแีละการบนัทกึ 
  ทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบรูณ์

 7. ยดึหลกัความซ่ือสัตย์ ปราศจากอคติและความซ่ือตรงในการจดัเก็บ 
  บันทึกข้อมูล ตลอดจนการจัดท�ารายงานทางบัญชีและการเงิน 
  เป็นไปโดยสจุริต

  2.3.9 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว ่าด ้วยการซื้อขาย 
  หลักทรัพย ์  การใช ้ข ้อมูลภายในและการรักษาข ้อมูล 
  อันเป็นความลับ

  “การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลส�าคัญของกลุ่มไออาร์พีซี 
 ต้องค�านึงถงึผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม บุคลากรทุกระดับ 
 มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของกลุ ่มไออาร์พีซีมิให้รั่วไหลไปยัง 
 ผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผย 
 ต่อสาธารณะแก่บุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
 ข ้อมูลภายในหรือข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ ้นที่ม ี
 การซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่คู ่ค้า  
 ลูกค้า ได้มอบให้ด้วยความเชื่อใจ ตลอดจนไม่น�าข้อมูลภายในที่ตน 
 ล่วงรู้มาจากการปฏบิตัหิน้าที่ไปใช้แสวงหาก�าไรหรือผลประโยชน์จาก 
 การซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือท�าให้บริษัทเสียประโยชน ์
 ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม”

 แนวปฏบิติัการซ้ือขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมลูภายใน
 1. คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร (ตามนยิามของ ก.ล.ต.) ต้องงดซือ้ขาย 
  หลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัท ในช่วงก่อนการรายงานงบการเงิน 
  เป็นระยะเวลาหนึง่ รวมทัง้ควรงดการซ้ือ หรือขายหุน้ ในช่วงหลังการ 
  เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและรายปีไปแล้วเป็นเวลา 2 วนัท�าการ
 2. คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร (ตามนยิามของ ก.ล.ต.) ต้องจดัท�า 
  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย 
  ล่วงหน้า และต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายหลังการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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 3. คณะกรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) รวมทั้ง 
  ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครอง 
  หลักทรัพย์ของตนและรายงานอื่นใดให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ 
  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
  และตลาดหลักทรัพย์
 4. ห้ามบุคลากรทุกระดับที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ใช้ข้อมูล 
  เพื่อประโยชน์ ในการซื้อ หรือขาย หรือชักชวนให้ผู ้อื่นซื้อหรือ 
  ขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ 
  บริษัทร่วมทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือ 
  ผ่านนายหน้า ในขณะท่ียังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อ 
  สาธารณชน รวมถึงการไม่ให้ข้อมลูภายในทียั่งไม่เปิดต่อสาธารณชน 
  แก่บคุคลอืน่ เพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุน้ โดยถือว่าการกระท�า 
  เช่นนี้เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือเก็งก�าไร หรือสร้างความ 
  ได้เปรียบให้กับกลุม่ใดกลุม่หนึง่

 แนวปฏบิติัการรกัษาข้อมลูอนัเป็นความลับ
 1. ก�าหนดล�าดับชั้นความลับของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้  
  ข้อมลูปกปิด ข้อมลูลบั และข้อมลูลบัมาก 
 2. รกัษาความลบัของข้อมลูและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือ 
  เป็นความลับทางการค้า สตูรการประดษิฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึง่ถือเป็น 
  ทรพัย์สนิหรือสทิธิของบริษทั ต่อบคุคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 
  ทางการค้า
 3. บุคลากรทุกระดับที่มีส่วนเก่ียวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับ ต้อง 
  รกัษาความลบั ปกปิดไม่ให้รัว่ไหลอย่างเดด็ขาด และจะต้องไม่เปิดเผย 
  ข้อมูลและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับ 
  ทางการค้านัน้
 4. ศึกษา ท�าความเข้าใจและรับทราบขั้นตอน วิธีการรักษาความ 
  ปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อ 
  ป้องกันไม่ให้ข้อมลูอนัเป็นความลบัถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

 5. จัดเก็บสารสนเทศที่ส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดย 
  จ�ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องที่จ�าเป็น และต้องแจ้งให ้
  เจ้าหน้าทีผู่เ้ก่ียวข้องทราบว่าเป็นสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัและมกีาร 
  ก�าหนดข้อจ�ากัดในการน�าไปใช้ รวมทั้งข้อห้ามในการซื้อขายหุ้นของ 
  บริษทั โดยใช้สารสนเทศดงักล่าว
 6. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับ 
  ผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายเท่านั้น รวมทั้งปกป้องข้อมูลที่ ได้มา 
  ระหว่างการปฏิบติัหน้าที่ 
 7. บคุลากรกลุ่มไออาร์พีซีทีส้ิ่นสุดการท�างานกับบริษัทแล้ว ยงัคงต้อง 
  รักษาข้อมูลที่เป็นความลับและห้ามเปิดเผยความลับของบริษัทต่อ 
  บคุคลภายนอก

  2.3.10 จรรยาบรรณและแนวปฏบิติัว่าด้วยการให้ข้อมลูข่าวสาร 
  การแสดงความคิดเหน็แก่บคุคลภายนอก และการเปิดเผยสารสนเทศ 

  “กลุ่มไออาร์พีซีต้องค�านึงถึงการเปิดเผยสารสนเทศอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  
 เพื่อให้มัน่ใจว่าผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายจะได้รับข้อมลู  
 ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง ครบถ้วน  
 และทนัเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบติัตามหลักการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีอง 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

 แนวปฏิบติัการให้ข้อมลูข่าวสาร การแสดงความคิดเหน็แก่บคุคลภายนอก
 1. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้มีอ�านาจในการเปิดเผย 
  ข้อมลูต่อสาธารณะ โดยจะด�าเนนิการด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมาย 
  ให้ผู ้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องเป็นผู้ด�าเนินการ ภายใต้นโยบาย 
  การเปิดเผยสารสนเทศ และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเปิดเผย 
  สารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบการเปิดเผยและสนับสนุนข้อมูลต่อนักวิเคราะห ์
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  หลกัทรพัย์ ผูจ้ดัการกองทนุ และผูถื้อหุน้ หน่วยงานบริหารชือ่เสียง 
  องค์กรและกิจการสัมพันธ์มีหน้าที่เปิดเผยและสนับสนุนข้อมูลต่อ 
  สือ่มวลชนและประชาชนทัว่ไป
 2. ไม่ให้ข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทที่ไม่ 
  เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือแสดงความคิดเห็นในนามของบริษัท 
  ต่อสือ่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาภายนอก ไม่ว่าจะผ่านทาง 
  อินเทอร์เนต็หรือเวทสีาธารณะใด ๆ โดยไม่ได้รบัมอบหมาย 
 3. พึงละเว้น หรือหลีกเลีย่งการแสดงความคิดเหน็ต่อบคุคลภายนอก 
  หรือสือ่มวลชนในเรื่องทีเ่ก่ียวข้องกับงานของกลุม่ไออาร์พีซ ีซึง่ยัง 
  ไม่มนีโยบาย หรือแนวทางในการด�าเนนิการในเรื่องนัน้ ๆ  อย่างชดัเจน  
  หรือเรื่องอืน่ใดทีอ่าจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้
 4. ข้อมลูใด ๆ  ทีม่คีวามเก่ียวข้องกบัผูร่้วมทนุ จะต้องได้รับความเหน็ชอบ 
  จากผูร่้วมทนุด้วย
 5. หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ได้แก่  
  ส�านกักิจการองค์กร เลขานกุารบริษทั หน่วยงานบริหารชือ่เสยีง 
  องค์กรและกิจการสมัพันธ์ และหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยให้ 
  หน่วยงานผูเ้ป็นเจ้าของข้อมลูเป็นผูจ้ดัท�ารายละเอยีดข้อมลู
 6. ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก กรณ ี
  ถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูล หากไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ 
  ให้ข้อมลูแก่สาธารณะ ให้ปฏเิสธการแสดงความคิดเหน็ต่าง ๆ ด้วย 
  ความสภุาพ และแนะน�าให้สอบถามจากหน่วยงานทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบ 
  ในการให้ข้อมลูสาธารณะเท่านัน้
 7. งดเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลประกอบการของบริษัทต่อ 
  นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ รวมถึงไม่รบันดัหรือให้ข้อมลูแก่ 
  นกัวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วันก่อนท่ีรายงานผลประกอบการต่อตลาด 
  หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

 แนวปฏบิติัการเปิดเผยสารสนเทศ
 1. ก�าหนดให้เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
  เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญของบริษัท ก่อนการ 
  เปิดเผยในส่ือช่องทางอืน่ ๆ
 2. เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.irpc. 
  co.th) ในหวัข้อนกัลงทนุสัมพันธ์ ข้อมลูส�าคัญทีต้่องเปิดเผย ได้แก่  
  งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี  
  (แบบ 56-1 ONE REPORT) เอกสารประกอบการน�าเสนอในการ 
  ประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรพัย์ (Analyst Meeting) เอกสารเก่ียวกับ 
  การประชมุผูถื้อหุน้ และสารสนเทศอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวกับธุรกิจ ความรับ 
  ผดิชอบขององค์กรและการดแูลผูม้ส่ีวนได้เสีย
 3. ข้อมลูที่ได้มกีารเปิดเผยสู่สาธารณชนแล้ว สามารถทีจ่ะตอบค�าถาม 
  หรือให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่ผูท้ีส่นใจเฉพาะกลุ่มได้ อย่างไรก็ตาม ควร 
  จะตอบค�าถามหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจ 
  อย่างเท่าเทยีมกันโดยไม่เลือกกลุ่ม
 4. มกีารสือ่สารผ่านสือ่สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ หรือกิจกรรมกับผูม้ ี
  ส่วนได้เสยี และช่องทางประชาสมัพนัธ์อืน่ ๆ  เช่น การส่งจดหมายข่าว 
  ถึงผูถื้อหุน้ (Newsletter) เพ่ือแจ้งผลการด�าเนนิงานและกิจกรรม 
  ทีส่�าคัญต่อผูถื้อหุน้อย่างสม�า่เสมอ 
 5. จดัการประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรพัย์  (Analyst  Meeting) หลงัจาก 
  การเปิดเผยงบการเงินประจ�างวดทกุไตรมาส 
 6. น�าเสนอผลประกอบการให้แก่นักลงทุน ผ่านช่องทางของตลาด 
  หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) หลังจากการเปิดเผย 
  งบการเงิน ประจ�างวดทกุไตรมาส
 7. จัดประชุมร่วมกับผู้บริหาร ตามการนัดหมายของนักวิเคราะห ์
  หลกัทรพัย์ หรือผูจ้ดัการลงทนุ
 8. จดัให้มกีารเข้าพบกับนกัลงทนุ (Roadshow) เพ่ือให้ข้อมลูของบริษัท 
  ต่อนักลงทุน ผู้จัดการกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย 
  พิจารณาตามความเหมาะสม
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 9. จดัให้มกีารแถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน โดยพิจารณา 
  ตามความเหมาะสม
 10. จัดให้มีการน�าผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ เข้าเย่ียมชม 
  กิจการของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงการด�าเนินธุรกิจและความ 
  ก้าวหน้าของกิจการ

  2.3.11 จรรยาบรรณและแนวปฏบิติัว่าด้วยนกัลงทนุสมัพันธ์ 

  “กลุ่มไออาร์พีซี จัดให้มีจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือ 
 ให้บคุลากรของหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ รวมทัง้บคุลากรทีม่หีน้าที่ 
 เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ ยึดถือเป็นแนว 
 ปฏบัิติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยยึดมัน่ในหลกัการพื้นฐานใน 
 เรื่องการเปิดเผยข้อมลู การรกัษาข้อมลูภายใน ตลอดจนการปฏบิตั ิ
 หน้าท่ีต่อกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  
 สอดคล้องกับหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันจะน�ามาซึ่งความมั่นใจ 
 ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก�าหนด 
 ให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ต้องยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ 
 ตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท”

          แนวปฏบิติัการเปิดเผยข้อมลู
 1. การเปิดเผยข้อมลูส�าคัญทีอ่าจกระทบต่อการตัดสนิใจลงทนุหรือ 
  กระทบต่อสทิธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ จะต้องเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้อง  
  เพียงพอ และทนัเวลา รวมทัง้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงาน 
  ทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด โดยข้อมลูทีม่นียัส�าคัญต่อการตัดสนิใจลงทนุ  
  จะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก่อนเปิดเผยให้แก่ 
  กลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะเจาะจง 
 2. ไม่เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นความลบัทางการค้า ข้อมลูที่ไม่ถูกต้อง ข้อมลู 
  ที่เป็นการประมาณการหรือเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า  
  หรือข้อมลูส�าคัญก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ 

 3. ก�าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมลู หรือแหล่งข้อมลูให้รับทราบอย่าง 
  เท่าเทียมกัน โดยผ่านทางเว็บไซต์บรษิัท (www.irpc.co.th) และ 
  ผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด 
  ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่น�าเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น  
  Analyst Meeting ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท ภายหลังการประชมุ 
  เสร็จส้ิน เพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบโดยเท่าเทยีมกัน 
 4. จดัให้มช่ีองทางทีเ่ปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุ่มสามารถเข้าถงึ 
  ข้อมลู หรือสอบถามข้อสงสยัอย่างเท่าเทยีมกัน เช่น ผ่านทางอเีมล  
  ir@irpc.co.th หรือโทรศัพท์ เพ่ือไม่ท�าให้เกิดการได้เปรียบ 
  เสยีเปรียบแก่กลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ 
 5. ระมัดระวังการส่ือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social  
  Network) โดยหากจ�าเป็นต้องมกีารชีแ้จง ต้องชีแ้จงข้อมลูผ่านทาง 
  ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านัน้ เพ่ือให้นกัลงทนุและสาธารณชน 
  ได้รบัทราบโดยทัว่กัน

 แนวปฏบิติัการรักษาข้อมลูภายใน
 1. งดเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับผลประกอบการของบริษัท และไม่รับนดั 
  ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นเวลา 7 วันก่อนการ 
  รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period)
 2. รกัษาความลับ และไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์หรือเพ่ือแสวงหา 
  ผลประโยชน์ส่วนตนและผูอ้ืน่ 
 3. งดเว้นการให้ความเหน็เก่ียวกับราคาหลกัทรพัย์ของบริษทั ไม่ว่าด้วย 
  ประการใด ๆ 
 4. ปฏบิติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบยีบ รวมทัง้นโยบายทีเ่ก่ียวข้อง 
  กับการรักษาข้อมลูภายในให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด 
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          แนวปฏิบติัการปฏิบติัหน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์ สจุริต 
 1. ปฏิบติัหน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุริต เทีย่งธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ 
  2. ไม่เลือกปฏิบัติและไม่รับอามิสสินจ้างใด ๆ อันอาจเป็นเหตุจูงใจ 
  ส่วนบคุคลในการเอือ้ประโยชน์ส่วนตนและบคุคลอืน่ 
 3. ประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณและนโยบายอ่ืน ๆ  ของบริษัทในฐานะ 
  นกัลงทนุสมัพนัธ์อย่างเคร่งครดั

  2.3.12 จรรยาบรรณและแนวปฏบิตัว่ิาด้วยการมส่ีวนได้เสยี  
  และความขดัแย้งทางผลประโยชน์

  “กลุ ่มไออาร ์พีซี  ให ้ความส�าคัญกับการป ้องกันการ 
 เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการ 
 ที่เก่ียวโยงกัน ผู ้มีส่วนได้เสียไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทางอ้อมต้อง 
 ไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการตัดสินใจ บุคลากรกลุ่มไออาร์พีซีต้อง 
 ปฏบิตังิานโดยต้องค�านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นทีต่ัง้ พึงหลกีเลีย่ง 
 การกระท�าใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร หรืออาจ 
 มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิติัหน้าที ่และไม่เข้าไปเก่ียวข้อง 
 กับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ 
 เอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ 
 ทางอ้อม อนัอาจท�าให้บริษทัเสยีประโยชน์หรือได้รบัประโยชน์ไม่เต็มที”่

 แนวปฏบิติั
 1. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ต้องพิจารณาความขัดแย้งของ 
  ผลประโยชน์ที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทกับ 
  บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่างรอบคอบ  
  ด้วยความซือ่สัตย์ สุจริต อย่างมเีหตุผลและเป็นอสิระ ภายใต้กรอบ 
  จริยธรรมที่ดีโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 2. คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีส่อบทานรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 
  หรือรายการระหว่างกันทีมี่นยัส�าคัญระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และ 
  บริษัทร่วม และพิจารณาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท  

  ในกรณีทีเ่กิดรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน หรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ให้มคีวามถูกต้องและครบถ้วน
 3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชขีองบริษัท ต้องรายงานการมี 
  ส่วนได้เสียที่เก่ียวขัองกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท  
  บริษทัร่วม หรือบริษัทย่อย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
  ของตน หรือบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนด 
  ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 4. กรรมการ และผูบ้ริหาร ต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ 
  เปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันตามข้อก�าหนดของตลาด 
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการ 
  ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.)  
  อย่างเคร่งครัด
 5. ระมดัระวังเรื่องความสมัพันธ์ส่วนตัวกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ เช่น คู่ค้า ลูกค้า หรือคู่แข่งทางการค้ากับกลุ่ม 
  ไออาร์พีซ ีรวมทัง้ความสมัพนัธ์หรือธรุกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนกังาน 
  ด้วยกันที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อ 
  บรรยากาศในการท�างานหรือการปฏิบติัหน้าที่
 6. ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลู หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นบคุลากรของ 
  กลุ่มไออาร์พีซีในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรอืเพื่อผล 
  ประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือการท�างานอืน่นอกเหนอืจากงาน 
  ของบริษัท ซ่ึงส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่  
 7. ไม่รับงานภายนอกกลุ่มไออาร์พีซี หรือประกอบกิจการที่เป็นการ 
  แข่งขนักับธุรกิจของบริษัท อนัมผีลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือ 
  ได้รบัประโยชน์น้อยกว่าทีค่วรจะเป็น
 8. ตรวจสอบตนเองอยูเ่สมอว่ามส่ีวนได้เสยีหรือผลประโยชน์ทีข่ดักัน 
  ในการปฏิบติังานหรือไม่ และต้องจดัท�ารายงานการเปิดเผยรายการ 
  ทีส่งสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักับผลประโยชน์ของบริษัท ตาม 
  แบบที่บริษัทก�าหนดเป็นประจ�าทุกปี โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา 
  ตามล�าดบัขัน้ และน�าส่งต่อส�านกักิจการองค์กร
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 9. การเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาวาระใดทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุมส่ีวนได้เสยี  
  บคุคลนัน้ต้องออกจากทีป่ระชมุเป็นการชัว่คราว และงดออกเสยีง  
  เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุท่านอืน่มโีอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์  
  โดยปราศจากอทิธิพลของผูม้ส่ีวนได้เสียนัน้
 10. กรณีมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า การปฏิบัติงานของตน หรือการ 
  ทีต่นเองและบคุคลทีเ่ก่ียวข้องเข้าไปมส่ีวนร่วม โดยทีกิ่จการดงักล่าว 
  มีการด�าเนินธุรกรรมกับกลุ ่มไออาร์พีซีที่อาจมีความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน ขอให้แจ้งเร่ืองดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา  
  หรือส�านักกิจการองค์กรโดยทันที และน�าส่งแบบฟอร์มรายงาน 
  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อไป

  2.3.13 จรรยาบรรณและแนวปฏิบติัว่าด้วยการจดัซ้ือ จดัหา 

  “การจัดซื้อ จัดหา เป็นกระบวนการส�าคัญที่จะสนับสนุน 
 การด�าเนินกิจการของกลุ ่มไออาร์พีซีให ้ เป ็นไปตามหลักการ 
 ก�ากับดูแลกิจที่ดี  โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ โปร่งใสและ 
 เกิดประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร เป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคับของบริษัท  
 บนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม สามารถตรวจสอบและอธิบายได้”

 แนวปฏบิติั 
 1. ด�าเนินการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  ทีด่ ี โดยมกีระบวนการตรวจสอบการได้รับสนิค้าและบริการทีต่รง 
  ตามความต้องการ ทัง้คณุภาพ ความคุ้มค่า ราคา จ�านวน เวลา 
  การให้บริการ และความรวดเรว็ เป็นไปตามระเบยีบ ข้อก�าหนด และ 
  หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ค�านงึถึงนโยบายด้านคุณภาพ  
  ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อม
 2. มีการวางแผนการจัดหาล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเล่ียงการจัดหา 
  อย่างเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 3. ให้เวลากับคู่ค้าอย่างพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน  
  และเอกสารการเสนอราคาต่าง ๆ ทั้งนี้ ข้อก�าหนดหรือเงื่อนไข 

  รายละเอียดของสัญญา รวมถึงการเจรจาต่อรอง ต้องอยู่บน 
  พื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  
  สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ โดยจะต้องค�านงึถึงประโยชน์และ 
  ความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นในด้านชือ่เสยีง และภาพลกัษณ์ของกลุม่ 
  ไออาร์พีซีต่อสายตาบคุคลภายนอกประกอบด้วย
 4. สนบัสนนุการปฏิบติังานด้วยความเสมอภาคต่อคู่ค้า ให้ข้อมลูแก่ 
  คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยวิธีการที่ 
  เปิดเผย ไม่มอีคติ และไม่เลือกปฏิบติั 
 5. การเชิญคู่ค้าเพือ่เสนอราคา จะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 
  กับทุกราย โดยหน่วยงานหรือบุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ 
  จดัหา ต้องรักษาข้อมลูเอกสารเสนอราคาที่ได้รับจากผูเ้สนอราคา 
  แต่ละรายไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยให้กับคู่ค้ารายอืน่ทราบเป็น 
  อนัขาด 
 6. เก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น การอนมุติัให้จดัซ้ือจดัหา เอกสาร 
  การเสนอราคา การเจรจา หนังสือสัญญา เพ่ือเป็นหลักฐาน 
  ประกอบการอ้างอิงตามสมควรแก่ความจ�าเป็นตามระยะเวลา 
  ทีก่�าหนด
 7. ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สิน สนบัสนนุ หรือประโยชน์อืน่ใดจากคูค้่า  
  ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 8. มกีารควบคุม ตรวจสอบ และดแูลให้มกีารปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
  อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ ต้อง 
  ด�าเนนิการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยัตามขัน้ตอน
 9. สนับสนุนให้มีการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการใน 
  ประเทศไทย หรือบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท
 10. ยึดหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาตามแบบสากล ตลอดจนม ี
  การควบคุมที่รัดกุมถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ 
  สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจการค้า
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 11. สนับสนุนให้มีการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ 
  ทีป่ฏิบติัตามกฎหมาย เคารพต่อหลักสทิธิมนษุยชน ไม่เข้าข่ายหรือ 
  มปีระโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือการฟอกเงิน หรือกระบวนการ 
  ผลิตที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของสังคม ตลอดจน 
  ค�านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อ 
  จัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน  
  สงัคมและสิ่งแวดล้อม
 12. บคุลากรท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องกับการจดัหาพสัด ุ ต้องไม่ใช้ข้อมลูจาก 
  การจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยให้กับผู้ที่ไม่ 
  เก่ียวข้องอย่างเดด็ขาด

  2.3.14 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับ การให้ 
  ของขวัญ ทรพัย์สนิ หรือประโยชน์อืน่ใด  

  “กลุ่มไออาร์พีซี ยึดมั่น ถือมั่น โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือให้ 
 สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก หรือต่อผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ 
 โดยมีเจตนาที่จะให้มีการกระท�า หรือละเว้นการกระท�าใดที่ไม่ถูกต้อง  
 หรือแลกเปลีย่นกับสทิธิพิเศษจากบริษทั ทัง้นี ้เพื่อให้การด�าเนนิธรุกิจ 
 ของกลุม่ไออาร์พีซมีีความโปร่งใส ปราศจากการทจุริตคอร์รปัชนั และ 
 เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความ 
 สามารถ ไม่น�ามาซึง่ความล�าบากใจ หรือมผีลกระทบต่อการตัดสนิใจ 
 ในการปฏบิติัหน้าที”่

 แนวปฏบิติั 
 1. ไม่รับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด  
   จากบคุคลภายนอกทกุกรณี เว้นแต่เป็นกรณท่ีีทรพัย์สินหรือประโยชน์ 
   อันควรได้รับนัน้ เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ ทีอ่อก 
   โดยอาศยัอ�านาจบทบญัญัตแิห่งกฎหมาย หรือรบัจากญาติ หรือ 
   บคุคลทัว่ไปทีใ่ห้โดยเสน่หาตามฐานานรุปู หรือตามขนบธรรมเนยีม 
   ประเพณอีนัดงีาม และมรีะเบยีบบริษทัก�าหนดให้กระท�าเช่นนัน้ได้

 2. ห้ามบคุลากรกลุ่มไออาร์พีซี รวมถึงครอบครัว เรียกร้อง หรือรับ 
   ของขวญั ทรยัพ์สิน หรือประโยชน์อืน่ใดจากผูร้บัเหมา ผูรั้บช่วงเหมา  
   ลกูค้า คู่ค้า ผูร่้วมทนุ หรือผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
   ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ซ่ึงอาจมผีลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบติัหน้าที่ 
   ด้วยความล�าเอยีง หรือล�าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักันได้
 3. สามารถใช้ดุลพินิจในการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน ์
   อื่นใดแก่บุคคลภายนอก ในลักษณะที่ไม่เกินสมควรหรือฟุ่มเฟือย  
   หรือผดิธรรมเนยีมประเพณีอนัดงีาม หรือกฎหมายของประเทศไทย  
   หรือของท้องถ่ินที่กลุ่มไออาร์พีซีไปลงทุนด้วย ทั้งนี้ให้ค�านึงถึง 
   กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือข้อก�าหนดในการรบัของขวัญ ทรัพย์สิน  
   หรือประโยชน์อื่นใดของผู้รับด้วย
 4. สามารถรับของขวัญ ของที่ระลึกในโอกาสที่ เหมาะสม ตาม 
   ธรรมเนยีมประเพณีเท่านัน้ ก�าหนดมลูค่าไม่เกินตามระเบยีบบริษทั  
   (ไม่เกินสามพันบาท) และหากมีความจ�าเป็นต้องรับของขวัญที ่
   มีมูลค่าเกินก�าหนด ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณา 
   ความจ�าเป็นและเหมาะสม
 5. แจ้งต่อบุคคลภายนอก ลูกค้า คู่ค้า ผูข้าย ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง  
   ผูร่้วมทนุ หรือผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องกับธุรกิจ ให้ทราบถงึนโยบายการงด 
   รบัของขวัญของบริษัท
 6. ค่าเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับ 
   การปฏบิติัตามสญัญาทางธุรกิจ เป็นทีย่อมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่าง 
   สมเหตุสมผล และไม่ขดัต่อนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชนั และ 
   นโยบายการงดรับของขวญัของบริษัท
 7. ต้องไม่ให้สนิบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกัน 
   แก่บคุลากรของกลุม่ไออาร์พีซเีอง หรือต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะ 
   อย่างย่ิงแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐ โดยให้พิจารณาการกระท�าทีอ่าจขดัต่อ 
   กฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถ่ินอย่างเคร่งครัด
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 8. กรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องรับของขวญั ของทีร่ะลกึ หรือประโยชน์อืน่ใด  
   และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้แจ้งผูบ้งัคับบญัชาทราบ และน�าส่งให้แก่ 
   หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้มีหน้าที่รวบรวม 
   ของขวัญ ทรยัพ์สนิ หรือประโยชน์อืน่ใด เพื่อด�าเนนิการบริจาคให้ 
   บคุคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการกศุลหรือสาธารณประโยชน์

  2.3.15 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว่าด้วยการบริจาค 
  เพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน  

  “กลุ่มไออาร์พีซี สนับสนุนการบริจาคเพื่อการกุศล และการ 
 ให้เงินสนบัสนนุในการพฒันาชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชวิีต  
 สร้างเศรษฐกิจ และความเข้มแขง็ให้กับชมุชนและสงัคม โดยการบริจาค 
 เพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต่อองค์กรการกุศลหรือ 
 หน่วยงานอื่น ๆ จะมีขั้นตอนพิจารณาและอนุมัติโดยผู้ที่มีอ�านาจ 
 ตามระเบียบข้อบังคับ มีกระบวนการตรวจสอบ ควบคุม และติดตาม  
 เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพ่ือเป็น 
 ข้ออ้างในการติดสินบนและการคอร์รัปชัน”

 แนวปฏบิติั
 1. การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใด ๆ ทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่ 
  ประโยชน์ต่อสงัคม ต้องเป็นองค์กรทีเ่ชือ่ถือได้ และจะต้องด�าเนนิการ 
  ในนามบริษทั ด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบข้อบงัคับที ่
  ก�าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและ 
  ตรวจสอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่าเงินบริจาคได้ถูกใช้เพื่อประโยชน์ของ 
  สาธารณะ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างแท้จริง
 2. การให้เงินสนบัสนนุ ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ หรือทรพัย์สินแก่กิจกรรม 
  หรือโครงการใด ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และสร้าง 
  ภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กับกลุม่ไออาร์พีซ ีหรือกลุ่ม ปตท. และต้องมกีาร 
  ระบชุือ่หรือตราสญัลกัษณ์ของบริษัทในกลุม่ไออาร์พีซอีย่างชดัเจน  
  และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที ่

  ก�าหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ปราศจากความขัดแย้งทาง 
  ผลประโยชน์และควรมหีลกัฐานหรือหนงัสือตอบรบัจากหน่วยงาน 
  ที่ได้รบัเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุ
 3. ก�าหนดอ�านาจการบริจาคและการให้เงินสนบัสนนุทีม่กีารก�าหนด 
  จ�านวนและล�าดบัชัน้ในการพิจารณาอนมุติัไว้อย่างชดัเจน มกีารเก็บ 
  หลกัฐานการอนมุติั และบนัทกึลงในระบบบญัช ีรวมถึงตรวจสอบ 
  โดยส�านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผูส้อบบญัชภีายนอก เพ่ือให้ 
  มัน่ใจว่าการบริจาคและให้เงินสนบัสนนุเป็นไปโดยสจุริตและโปร่งใส

  2.3.16 จรรยาบรรณและแนวปฏบิติัว่าด้วยการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 

  “กลุม่ไออาร์พีซี ก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 เป็นปัจจยัส�าคัญทีช่่วยส่งเสริมการด�าเนนิธรุกิจและเพ่ิมประสทิธภิาพ 
 ในการท�างาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนั้น 
 บุคลากรทุกคนต้องพึงระมัดระวังให้มีการใช้งานอย่างถูกต้องและ 
 มปีระสทิธภิาพ ภายใต้ข้อบงัคับของกฎหมาย ค�าสัง่ และระเบยีบข้อบงัคับ 
 และให้มีความตระหนักถึงความส�าคัญของความมั่นคงปลอดภัย 
 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยระมดัระวงัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษทั 
 และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม”

 แนวปฏบิติั
 1. จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึง 
  หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน 
  สากล
 2. ป้องกันและดแูลระบบสารสนเทศทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรืออยู่ใน 
  ความรับผดิชอบของตน ไม่ให้ถกูบคุคลทีไ่ม่ได้รับอนญุาตเข้าถงึข้อมลู 
  โดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ความส�าคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม ่
  เก่ียวข้อง
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 3. มวีินยัในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สือ่สาร ไม่ให้ 
  ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อกลุม่ไออาร์พีซแีละผูอ้ืน่ อาท ิใช้เป็นเคร่ืองมอื 
  ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อ 
  ชือ่เสียงและทรัพย์สนิ รบกวนหรือก่อความร�าคาญต่อการท�างาน 
  ของระบบสารสนเทศ ดกัข้อมลู ลักลอบถอดรหสัผ่าน ปลอมแปลง 
  ข้อมลูคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรอืเสยีงทีไ่ม่เหมาะสมกับ 
  ศีลธรรม ขนบธรรมเนยีม และจารีตประเพณี รวมทัง้ไม่ใช้ในเชงิธุรกิจ 
  ส่วนตัวหรือการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย
 4. ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม 
  กฎหมาย ตามที่บริษัทจัดให้ และห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ที่ไม่ถกูต้องตามลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด รวมทั้ง ต้อง 
  ไม่คัดลอกโปรแกรมผูอ้ืน่ทีม่ลีขิสิทธ์ิ ทัง้นี ้ หากมคีวามจ�าเป็นต้อง 
  ปฏิบตัหิน้าทีบ่นเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกส�านกังาน ให้ตรวจสอบ 
  ลขิสทิธิแ์ละปรึกษาผูบ้งัคับบญัชาหรือหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. รกัษาความปลอดภัยของระบบข้อมลูสารสนเทศ รวมถงึไม่เปิดเผย 
  รหสัผ่าน (Password) ทีใ่ช้ในการเข้าถึงระบบข้อมลูให้แก่บคุคลที่ไม่ 
  เก่ียวข้อง 
 6. ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลส�าคัญหรือเป็น 
  ความลบัทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ รวมทัง้ไม่แลกเปลีย่น 
  ข้อมลูท่ีส�าคัญทางธรุกิจกับเวบ็ไซต์ทีไ่ม่มกีารป้องกันความปลอดภัย 
  ของข้อมลู และไม่ใช้อนิเทอร์เนต็เข้าไปยงัเว็บไซต์ทีไ่ม่คุ้นเคย ซึง่อาจเป็น 
  อนัตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้
 7. ควบคุมการเข้าถงึแฟ้มข้อมลูและโปรแกรมเท่าทีจ่�าเป็นส�าหรบับคุคล 
  ภายนอกในการท�างานให้กับบริษัท รวมถึงดูแลให้บุคคลดังกล่าว 
  ปฏบิติัตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 
  สือ่สารของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 8. กรณีมีการขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของ 
  ผูรั้บจ้างใช้ระบบสารสนเทศของบริษทันัน้  พนกังานผูข้อต้องควบคุม
  การใช้งานของผูป้ฏิบติังานสมทบหรือพนกังานของผูร้บัจ้าง และต้อง 
  รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นกับบริษทั
 9. มีการตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช ้
  สารสนเทศของบคุลากรของบริษัท หรือมเีหตุอนัควร เพ่ือป้องกัน 
  ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 10. หากมีการตรวจพบว่ามีการใช้งานระบบสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม 
  หรือมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่า  
  เป็นความจริง บุคลากรผู้นั้นจะได้รับการพจิารณาโทษทางวินัย 
  และ/หรือกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
 11. ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ให้มคีวามมัน่คงปลอดภัยให้แก่พนกังานอย่างสม�า่เสมอ
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  2.3.17 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติว ่าด ้วยทรัพย์สิน 
  ทางปัญญา 

  “ทรัพย์สินทางปัญญาเป ็นทรัพย์สินที่มีค ่าของบริษัท 
  บุคลากรกลุ่มไออาร์พีซีทุกคนต้องปกป้องและคุ ้มครองรักษา 
 ทรพัย์สนิทางปัญญาท่ีบริษทัเป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมดิหรือ 
 ถูกน�าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเคารพและไม่ล่วงละเมิด 
 ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้บุคลากร 
 ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุด 
 ต่อบริษัท”

          แนวปฏบิติั
 1. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ ทีเ่กิดจากความรู ้ความสามารถ และความอุตสาหะ 
  ของพนักงาน โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น  
  รวมถึงปฏบิติัตามสัญญาทีไ่ด้ให้ไว้กับบคุคลภายนอก อย่างไรก็ตาม  
  งานที่ได้มอบหมายให้จัดท�าข้ึน หรืองานที่ใช้ข้อมูลหรือสิ่งอ�านวย 
  ความสะดวกของบริษัท หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัท ให้ถือว่า  
  บริษทัเป็นเจ้าของผลงานนัน้ เว้นแต่มกีารตกลงไว้เป็นอย่างอืน่ 
 2. ไม่น�าข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เช่น ข้อมูลงานวิจัย  
  เทคโนโลย ีการตลาด ข้อมลูทางธรุกิจ และทรพัย์สนิทางปัญญา 
  ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
  โดยไม่ได้รบัอนุญาต รวมทัง้ ไม่ละเมดิสทิธิบัตร ลขิสิทธิ ์ เครื่องหมาย 
  การค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น อันอาจก่อให้เกิด 
  ความเสียหายกับกลุม่ไออาร์พีซี
 3. ในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มไออาร์พีซี  
  พนกังานมีหน้าทีต้่องรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานที่ 
  รบัผดิชอบด้านทรัพย์สนิทางปัญญาโดยเรว็ เพื่อแก้ปัญหาการละเมดิ 
  ดงักล่าวได้อย่างทนัท่วงที

 4. ใช้ทรพัย์สนิอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร  
  และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�างาน
 5. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให ้
  เสือ่มเสยีและสูญหาย 
 6. ไม่น�าทรพัย์สนิของบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบคุคล 
  ภายนอก หรือใช้ในทางทีผ่ดิกฎหมาย
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การเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี 
(Good Corporate Citizenship) 
 คณะกรรมการ มุ่งมั่นก�ากับดูแลให้ปฏิบัติเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ด ี
เพื่อ เป ็นแบบอย ่างที่ดี  และส ่ง เสริมให ้ผู ้มีส ่วนได ้ เสียที่ เ ก่ียวข ้อง 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยึดถือและปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการแสดงความ 
รับผิดชอบ และสนับสนุนให้มีการด�าเนินธุรกิจที่ตอบสนองและสอดคล้อง
กับพันธสัญญาของสหประชาชาติ (UNGC) ใน 4 ด้านหลัก คือ 

 1. ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
 2. ด้านแรงงาน (Labour) 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  
 4. ด้านการต่อต้านการทุจริต (Anti Corruption) 

โดยได้ก�าหนดนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate 
Citizenship) ตามแนวทางของ UNGC ส�าหรับใช้เป็นหลักปฏิบัติใน
กลุ่มไออาร์พีซีซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.irpc.co.th  
ตั้งแต่ปี 2560  

การเป็นบรรษัท
พลเมืองโลกที่ดี

 บริษัทตระหนักดีว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นรัฐภาคีของ 
องค์การสหประชาชาติ และได้ให้การรับรองปฏิญญาสากล ว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน ท�าให้มีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา 
จึงได้มีการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือเป็นกรอบในการ
ด�าเนินงาน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เป็นเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนให้กับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจากทุกภาคส่วน  
และมีกรอบแนวทางในการปกป ้องคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนให ้ แก ่ 
คนในชาติ
 เ พ่ือส ่งเสริมหลักการคุ ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect)  
และเยียวยา (Remedy) สิทธิมนุษยชนดังกล่าว สนับสนุนสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และยืนยัน
ถึงเจตนารมณ์ตามนโยบายสิทธิมนุษยนชนของกลุ่มไออาร์พีซี บริษัท 
จะปฏิบัติดังนี้ 

 • เคารพและปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน และผู ้เก่ียวข้องทางธุรกิจ  
  (Supply Chain) ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและตามกฎหมาย 
  ว่าด้วยเร่ืองสิทธิมนุษยชน รวมถึงคุ ้มครองเสรีภาพและความ 
  เสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองโดยกฎหมาย 
  ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และจะไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็น 
  การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดไม่ว่า 
  โดยทางตรง หรือทางอ้อม ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ 
  ความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่าง 
  ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ความเชื่อ ความทุพพลภาพ และ 
  ฐานะทางสังคม

1. ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
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 • ให้ความคุ้มครอง ดูแลสิทธิของพนักงาน และผู้รับเหมา ทั้งการ 
  ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี   
  การส่งเสริมสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน การอบรมและดูแลความ 
  ปลอดภัยอย่างเท่าเทียม การจัดท�าคู่มือความปลอดภัยในช่วงที่ม ี
  การซ่อมบ�ารุงโรงงานและให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง 
  การดูแลบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้ามาในโรงงานตามกฎของความ 
  ปลอดภัยด้วย ทั้งนี้หน่วยงานความปลอดภัยจะต้องรายงาน 
  สถานการณ์ความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน และข้อร้องเรียน 
  ของชุมชนด้านส่ิงแวดล้อมในท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการ  
  (Management Committee) เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ เพ่ือให้ 
  มีการตัดสินใจ แก้ไข ป้องกัน หรือเยียวยาได้ทันท่วงทีและเหมาะสม 
  รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ�้า
 • มีการท�า Due Diligence เพื่อประเมินความเส่ียงในเรื่องสิทธิ 
  มนุษยชนและจัดให้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่าง 
  เพียงพอ นอกจากน้ียังมีกระบวนการประเมินและกระบวนการ 
  เยียวยาเพื่อการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบ 
  จากกิจกรรมในการด�าเนินธุรกิจ เช่น เปิดรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง  
  และมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันท่วงที  
  เป ิดเผยข ้อมูลกิจกรรมที่อาจสร ้างผลกระทบต่อชุมชนต่อ 
  สาธารณชนทั้งก่อนหน้าและระหว่างการท�างาน 

 เคารพสทิธขิัน้พ้ืนฐานและเสรีภาพส่วนบคุคลตามกฎหมายแรงงานไทย 
และอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (International  
Labour Organization) ด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการเจรจา 
ต่อรองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ไม่ใช้อ�านาจต่อรองหรือบีบบังคับให้พนักงานท�าข้อตกลงใด ๆ อันเป็นการ
ลิดรอนสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และ
ปฏิบัติต่อแรงงานสตรีตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ต่อสตรใีนทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms  
of Discrimination Against Women) และปฏิบัติต่อแรงงานเด็ก 
ตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights 
and Business Principles) ขององค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF) รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุความแตกต่างในอาชีพ 
การจ้างงาน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสีผิว พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาส 
เท่าเทียมกันในการท�างานที่มีคุณค่า (Decent Work) มีประสิทธิภาพ  
มีเสรีภาพ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  2. ด้านแรงงาน (Labour)
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 ก�าหนดแนวทาง และมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งม่ันท่ีจะดูแลและป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดจากการ 
ประกอบกิจการ เริ่มต้ังแต่การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมก่อนการ
ลงทุนในโครงการหรือธุรกิจต่าง ๆ น�าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุน 
มาตรการ และวิธีที่ป้องกันความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิด 
นวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง 
ปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

  3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

 ด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ มีจริยธรรมในการด�าเนินงาน และ
ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ด�าเนินการขจัด
คอร์รัปชัน การติดสินบน และการใช้อ�านาจบังคับทุกรูปแบบ มีการสื่อสาร
สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และการติดสินบนกับบุคลากรทุกระดับ และผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ (Supply 
Chain) รวมทั้งมีการก�าหนดช่องทางและกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน 
ที่สะดวก เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
(รายละเอียดเกี่ยวกับ UNGC สามารถดูได้ที่ : https://www.irpc.co.th/
corporate-governance/un-global-compact/)

  4. ด้านการต่อต้านการทุจริต (Anti Corruption)  
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี)  

 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี)  
“ไออาร์พีซี” หรือ “บริษัทฯ” ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ 
โปร ่งใส เป ็นธรรม สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไออาร์พีซ ี
แสดงเจตนาอันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
(Zero Tolerance) และเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล   จรรยาบรรณ 
และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม  
สิ่งแวดล้อม  และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้
 1. คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน ต่อต้านการทุจริตและ 
  คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการ 
  น�าเสนอ การให้ค�ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือ 
  รับสินบน การกระท�าหรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางคอร์รัปชันใน 
  ทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่
 2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
  เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมอืทีจ่ะยับย้ัง 
  ผู้ที่ต้องการกระท�าการทุจริตและคอร์รัปชันต่อบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชัน

 3. บริษัทฯ จะจัดท�ากระบวนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมิน 
  ความเสีย่งด้านการทจุริตคอร์รัปชนั รวมทัง้กระบวนการติดตามและ 
  สอบทานอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
  ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานทีป่ฏเิสธ หรือแจ้ง 
  เร่ืองการทุจริตและคอร์รัปชันที่เก่ียวข้องกับบรษิัทฯ ผ่านช่องทาง 
  ที่ก�าหนด แต่หากเป็นผู้กระท�าคอร์รปัชนัจะต้องไดร้บัการพิจารณา 
  ทางวินัยตามระเบียบที่ก�าหนดไว้

นิยาม
 ไออาร์พีซี  หมายถึง  บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มไออาร์พีซี)
 บุคลากรของไออาร์พีซี หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทุกระดับของไออาร์พีซีและรวมถึงบริษัทย่อย
 ทุจริต1 (Fraud) หมายถึง  การกระท�าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน ์
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น   
 คอร์รัปชัน2 (Corruption) หมายถึง การกระท�าในรูปแบบใด ๆ เช่น  
การรบั (Accepting) การเรียกร้อง (Demanding) การขอ (Soliciting) รวมถึง
การให้ (Giving) การเสนอให้ (Offering) การสัญญาว่าจะให้ (Promising) 
“ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานเอกชน 
ด้วยกัน โดยหวังจูงใจให้กระท�า หรือละเว้นการกระท�าบางประการอันมิชอบ
โดยหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ของกิจการ ตนเอง หรือผู้เก่ียวข้อง
อย่างไม่เป็นธรรม อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
1ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) 
2แนวปฏิบติัทีด่สี�าหรับคณะกรรมการในการก�ากับดแูลมาตรการต่อต้านคอร์รปัชนั โดยสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
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1. ช่องทาง หรือรูปแบบต่าง ๆ ของการคอร์รัปชัน3

 กิจกรรมทางธุรกิจบางประเภท อาจถูกใช้เป็น “ช่องทาง” ในการให้สนิบน
หรือคอร์รัปชันได้ อาทิ
 1.1 การช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political Contribution) ไม่ว่าจะเป็น 
   การช่วยเหลอืด้านการเงิน หรือรูปแบบอืน่ ๆ  ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
   เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมอืง พรรคการเมอืง นกัการเมอืง  
   หรือผู้มีบทบาททางการเมือง โดยหวังให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว 
   ใช้อ�านาจที่มีเพื่อเอ้ือประโยชน์ สิทธิพิเศษ หรือความได้เปรียบ 
   ทางธุรกิจอันมิควรได้แก่กิจการ
 1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution) กิจการ 
   อาจให้สนิบนกับบคุคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อหวงัประโยชน์บางประการ 
   ในรูปของ “เงินบริจาค” โดยอ้างว่าเป็นกิจกรรมด้านความรับ 
   ผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น การช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาส  
   ผู้ประสบภัย ตลอดจนองค์กรสาธารณะต่าง ๆ โดยมิหวังผล 
   ตอบแทน แต่แท้จริงแล้ว เงินบางส่วน (หรือทัง้หมด) กลบัมไิด้ถูกใช้ 
   เพื่อด�าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวอ้าง หากแต่ถูก 
   ผ่องถ่ายไปยังบุคคลที่มีอ�านาจบริหารจัดการ (เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ 
   ที่เก่ียวข้องกับการกุศลนั้น) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจาก 
   กิจกรรมดังกล่าวแทน
 1.3 การให้เงินสนับสนุน (Sponsorship) เป็นกิจกรรมที่จัดเพ่ือ 
   ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ ตลอดจนส่งเสริม 
   ภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เช่น  
   การสนับสนนุงาน กีฬา ฯลฯ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดงักล่าวอาจม ี
   วัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อใช้เป็นช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการจ่าย 
   สนิบนทางตรง เพื่อโน้มน้าวให้บคุคลหนึง่บคุคลใดทีเ่ก่ียวข้องกับ 
   กิจกรรมนั้น ๆ กระท�าการอันไม่เหมาะสมเพ่ือเอื้อประโยชน์แก ่
   กิจการ
3แนวปฏบิติัทีด่สี�าหรบัคณะกรรมการในการก�ากับดแูลมาตรการต่อต้านคอร์รปัชนั โดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

  1.4 การใช ้ตัวแทน/ตัวกลางทางธุรกิจ (Use of Agent) เช ่น  
   การว่าจ้างนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานของกิจการ 
   ให้ท�าธุรกรรมบางประการในนามของกิจการ ในกรณีนี้ กิจการ 
   อาจใช้วิธีหลีกเล่ียงไม่จ่ายสินบนโดยตรง หากแต่จ่ายผ่านนติิบคุคล 
   เหล่านั้นแทน โดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่านายหน้า  
   ค่าที่ปรึกษา เป็นต้น
 1.5 การเลี้ยงรับรอง (Entertainment and Hospitality) เช่น  
   การเลี้ยงอาหาร การสังสรรค์ รวมถึงการจัดงานรื่นเริง หรือ 
   กิจกรรมสนัทนาการเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ  โดยกิจกรรม 
   เหล่านี้อาจถูกใช้เป็นช่องทางเพื่อสร้างความสนิทสนม หรือ 
   โน้มน้าวใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระท�าการเพ่ือเอื้อประโยชน์ 
   อันมิชอบต่าง ๆ แก่กิจการ  
 1.6 การให้สินบน (Bribery) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 
   ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การให้เงินสด ของขวัญ ของก�านัล หรือ 
   สินค้าราคาแพง การเลี้ยงรับรอง การจัดงานสังสรรค์ร่ืนเริง  
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นต้น
    การให้สินบนดังกล่าวสามารถถูกซ่อนเร้นอ�าพรางผ่าน  
   “ช่องทาง” ต่าง ๆ ได้ อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง (Political  
   Contribution) การบริจาค (Charitable Contribution)  
   การสนับสนุน (Sponsorship) การว่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น 
    สินบน อาจถูกเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปในแต่ละแวดวง 
   อุตสาหกรรม เช่น ส่วย สินน�้าใจ เงินใต้โต๊ะ ค่าน�้าร้อนน�้าชา  
   เงินหล่อล่ืน ค่าแป๊ะเจี๊ยะ ค่าอ�านวยความสะดวก (Facilitation  
   Payment) ฯลฯ
 1.7 การจ่ายเงินทอน (Kickbacks) คือการที่กิจการผ่องถ่ายเงิน 
   จ�านวนหนึ่งให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนอีกฝ่าย เพ่ือเป็นค่า 
   ตอบแทนที่ช่วยให้กิจการได้งานหรือโครงการใด ๆ โดยเงิน 
   ที่จ่ายเกิดจากการที่กิจการเสนอมูลค่า โครงการที่สูงเกินความ 
   เป็นจริง (Overbilling Scheme) แล้วจึงแบ่งเงินส่วนต่างนั้น ให้แก ่
   บุคคลดังกล่าว 
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 1.8 การสมรู้ร่วมคิด (Collusion) การสมยอม และการกระท�าอื่น ๆ  
   ทีม่ลีกัษณะคล้ายกัน เช่น การฮัว้ประมลู (Bid Rigging) การลอ็ก 
   สเปก การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ฯลฯ 
 1.9 การมผีลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) การเล่นพรรค 
   เล ่นพวก (Nepotism) และการเอื้อประโยชน์ ให้ญาติมิตร  
   (Cronyism) เช่น การท�าสญัญาจ้างเหมาเฉพาะกับพวกพ้องหรือ 
   กลุม่ท่ีให้การสนบัสนนุตน ตลอดจนการว่าจ้างอดตีเจ้าหน้าทีรั่ฐ  
   เพือ่หาผลประโยชน์จากข้อมูล อิทธิพล หรอืสายสัมพันธ์ของ 
   เจ้าหน้าที่รัฐคนดังกล่าว (Revolving Door) เป็นต้น

2. หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 2.1 คณะกรรมการ  
   • ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�านโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการ 
    ต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัทีช่ดัเจน และสือ่สารในทกุระดบั 
    ขององค์กรและบุคคลภายนอกเพ่ือให้เกิดการน�าไปปฏบิติัได้จริง 
   • ก�าหนดมาตรการควบคุมภายใน4 เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่มี 
    ความเก่ียวข้องกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน โดย 
    มาตรการควบคุมภายในดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อย  
    ดังต่อไปนี้
   (1) มีการป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายส�าคัญจาก 
    ระดับบริหารสูงสุด
   (2) มีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   (3) มีมาตรการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ในกรณีที่มีความ 
    เสี่ยงสูงที่อาจเกิดการให้สินบน 
   (4) มกีารป้องกันการให้สนิบนไปปรบัใช้กับผูท้ีม่คีวามเก่ียวข้อง 
    ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
4 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมส�าหรบันติิบคุคลในการป้องกันการให้ทรพัย์สินหรอืประโยชน์อืน่ใดแก่เจ้าทีข่องรฐั เจ้าหน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ 
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ

   (5) มีระบบบัญชีที่ดี
   (6) มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ 
    มาตรการป้องกันการให้สินบน
   (7) มีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระท�าผิดหรือ 
    กรณีมีเหตุน่าสงสัย
   (8) มกีารทบทวน ตรวจสอบและประเมนิผลมาตรการป้องกัน 
    การให้สินบนเป็นระยะ    
   • สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการท�าการประเมินความเสี่ยงด้านการ 
    ทจุริตและคอร์รัปชนั ตลอดจนจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
    และเพียงพอ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากิจการมมีาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
    ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 
   • พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ 
    ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ข้อแนะน�าที่ 
    เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการพัฒนาปรับปรุงมาตรการ 
    ดังกล่าว
 2.2 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
   • ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
    รวมถึงการด�าเนนิงานด้านการต่อต้านการทจุริตและคอร์รปัชนั 
    ให้สอดคล้องกับหลกัการมาตรฐาน และข้อก�าหนดของสถาบนั  
    หรือองค์กรก�ากับบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ 
   • พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ 
    ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
   • สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ 
    ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
   • ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และกลยุทธ์การบริหาร 
    ความเส่ียงทีม่ผีลต่อนโยบายและแนวปฏิบติัต่อต้านการทจุริต 
    และคอร์รัปชัน โดยก�ากับดูแลให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน 
    การทุจริตและคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการ 
    ทุจริตและคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
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 2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 
   • สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมิน 
    ตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
    ของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
    ในการต่อต้านการทุจริต 
   • สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม 
    ภายใน และระบบตรวจสอบภายในให้ถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสม 
    และมีประสิทธิผล
   • สอบทานให้บริษัทฯ  ปฏบัิติตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้อง 
 2.5 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   • สรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย  
    และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
    พิจารณาเสนอค่าตอบแทนด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม อยู่บน 
    หลักการที่ถูกต้อง และพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นที่ 
    ยอมรับตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามเป้าหมายและ 
    แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 2.6 ผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ
   • น�านโยบายไปปฏิบัติ โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมภายใน 
    เพ่ือป้องกันการทจุริตและคอร์รปัชนัในหน่วยงานทีอ่ยู่ในความ 
    รับผิดชอบ
   • ก�าหนดให้มีการประเมนิความเส่ียงด้านการทจุริตและคอร์รัปชนั 
    ในกระบวนการปฏิบติังานท่ีอาจก่อให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชนั 
   • ก�าหนดให้มกีระบวนการส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายต่อต้าน 
    การทุจริตและคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและ 
    ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
   • สอบทานและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  
    เพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทจุริต 
    และคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบหรือ 
    กระบวนการท�างานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
    ของบริบททางธุรกิจ

   • รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้าน 
    การทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการเป็นระยะ ๆ
 2.7 พนักงาน
   • ท�าความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ 
    บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เก่ียวข้องกับ 
    ส่วนงานของตน
   • ปฏิบติัหน้าทีใ่ห้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบติั/มาตรการ 
    ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
   • สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น การรายงานเมื่อพบเหตุการณ์ 
    ที่น่าสงสัยหรือส่อไปในทางทุจริต เป็นต้น

3. แนวปฏิบัติส�าหรับบุคลากรไออาร์พีซี

 3.1 บุคลากรของไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
   ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการป้องกันต่าง ๆ   
   อย่างเคร่งครัด
 3.2 บุคลากรของไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
   อย ่างเต็มขดีความสามารถและประสิทธิภาพที่ เพียงพอ  
   มีจิตส�านึก ซ่ือสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม  
   จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และ 
   ตัดสินใจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
 3.3 บุคลากรของไออาร์พีซี ต้องไม่ด�าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วม 
   ในการให้ หรือรับสินบน หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทาง 
   ตรงและทางอ้อม โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้าน 
   การทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน  
   คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนิน 
   ธรุกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ระเบยีบ และข้อก�าหนดอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง  
   ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือจะประกาศขึ้นใหม่ในอนาคต
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 3.4 ไออาร์พีซี สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ 
   ทางการมืองตามกฎหมาย โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือ 
   กระท�าการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ ่มแนวร่วม 
   ทางการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เก่ียวข้องทางการเมือง  
   ผูมี้อ�านาจทางการเมอืง หรือผูล้งสมคัรรับเลอืกต้ังทางการเมอืง  
   ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ภูมภิาค ต่างประเทศ 
   หรือระดับโลก โดยบริษัทฯ ให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพ 
   ทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย 
   รัฐธรรมนูญ และภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.5 บุคลากรของไออาร์พีซี ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 
   เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน ์
   อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งนี้ ให้เป็นไป 
   ตามแนวปฏิบติัตามนโยบายการรบั - ให้ของขวัญ การเลีย้ง หรือ 
   ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)
 3.6 การบริจาคหรือการให้การสนับสนุนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ 
   ตามนโยบายการรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด  
   (No Gift Policy) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศล และ 
   เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน
 3.7 บคุลากรของไออาร์พีซี ต้องหลกีเลีย่งการกระท�าทีม่ผีลประโยชน์ 
   ทับซ้อน  (Conflict of Interest) กับไออาร์พีซีหรือกลุ่มไออาร์พีซ ี
   การด�าเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บน 
   พื้นฐานของการกระท�าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อ 
   กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงจริยธรรมอันดี ทั้งนี้  
   หากมีการกระท�าหรือพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ 
   ทับซ้อนกับบริษัทฯ จะต้องท�าการรายงานความขัดแย้งทาง 
   ผลประโยชน์ดังกล่าวผ่านช่องทางที่ก�าหนด

 3.8 ไออาร์พีซี จัดให้มีมาตรการก�ากับดูแลด้านการต่อต้านการ 
   ทุจริตและคอร์รัปชัน อาทิ การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด 
   การทจุริตและคอร์รปัชนัในทกุกระบวนการท�างาน เช่น งานติดต่อ 
   ราชการและใบอนุญาต งานขาย การตลาด งานจัดหาพัสดุ และ 
   งานจดัท�าสญัญา เป็นต้น รวมถึงจดัให้มกีารประเมนิประสิทธภิาพ 
   และประสิทธิผลของการบริหารจัดการดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ  
   โดยน�าหลักการด้าน GRC (Governance, Risk Management   
   และ Compliance) มาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ
 3.9 ไออาร์พีซี มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ การ 
   สรรหาหรือการคัดเลอืกบคุลากร การปรบัต�าแหน่ง การฝึกอบรม  
   การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ค่าตอบแทนพนักงาน 
   ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและ 
   คอร์รปัชนั โดยก�าหนดให้ผูบ้งัคับบญัชาสือ่สารท�าความเข้าใจกับ 
   พนกังานและควบคุมดแูลการปฏิบติัให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ  
   และมีหลักการที่จะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ 
   บุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระท�านั้น 
   จะท�าให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการ 
   สื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว
 3.10 ไออาร์พีซี  จดัให้มรีะบบและมาตรการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจ 
   ว่ามีการจัดท�ารายงานทางการเงิน กระบวนการทางบัญชี 
   การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ 
   มกีารเก็บรกัษาข้อมลู เอกสาร หลกัฐาน รายการทางการเงิน และ 
   บนัทกึต่าง ๆ  ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้อง 
   และความเหมาะสมตามมาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รปัชนั
 3.11 ไออาร์พีซี จดัให้มมีาตรการในการก�ากับดแูลคูค้่า เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
   มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
   อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
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 3.12 ไออาร์พีซี จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่ 
   บคุลากรของไออาร์พีซ ีเพื่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจในมาตรการ 
   ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
 3.13 ส�านักตรวจสอบภายใน รายงานประเด็นที่พบหรือพฤติกรรมที่ 
   น่าสงสัยเก่ียวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อประธานเจ้าหน้าที ่
   บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
   เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
 3.14 ไออาร์พีซี ก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและ 
   คอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรของไออาร์พีซี และบุคคลที่มีความ 
   เก่ียวข้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการบรหิารจัดการแบบกลุ่ม 
   ไออาร์พีซ ี (IRPC Group Way of Conduct) ผา่นชอ่งทางทีเ่หมาะสม   
   เพ่ือส่งเสริม สนบัสนนุ และก�ากับให้เกิดการปฏิบตัติามมาตรการ 
   ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างจรงิจัง รวมถึงก�าหนด 
   มาตรการติดตามดูแลอย่างเหมาะสม

4. ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

 บุคลากรของไออาร์พีซี ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท�า
ที่อาจฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดให้มี 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้รายงาน โดยให้เป็น
ไปตามระเบียบบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและ 
แจ้งเบาะแสการทุจริต ทั้งนี้ ทุกเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบและ 
หาข้อเทจ็จริงในขัน้ต้น หากมข้ีอมลูและหลกัฐานประกอบจะมกีารด�าเนนิการ
ตามข้ันตอนเป็นล�าดบัต่อไป ซ่ึงบริษัทฯ มกีารก�าหนดกระบวนการสอบสวน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
 - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
 - ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ
     บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
     555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์  
     อาคารบี ชั้น 6 ถนนวภิาวดีรังสิต 
     แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
     10900
 - ทางตู้ไปรษณีย ์ : ตู้ ปณ.35 ปณฝ. อาคารซนัทาวเวอร์
     กรุงเทพฯ 10905
 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน สามารถติดต่อหน่วยงานก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ 
อีเมล cg@irpc.co.th
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5. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และผู้ท่ีให้ความ 
 ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 5.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ 
   ตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หาก 
   เห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิด 
   ความเสียหายใด ๆ  แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท�าให้บริษัทฯ  
   สามารถรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ 
   บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 5.2 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด 
   ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความ 
   ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ แล้วด�าเนินการสืบสวน 
   ว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่ 
 5.3 ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลับ และจะ 
   เปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึงความปลอดภัย และความ 
   เสียหายของผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอื 
   ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคล 
   ที่เกี่ยวข้อง 
 5.4 กรณีทีผู่แ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการ 
   ตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรือ 
   อาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
   หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถ 
   ร้องขอให้บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการคุ้มครองทีเ่หมาะสมก็ได้ หรือ 
   บริษัทฯ อาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่ต้องร้องขอก็ได ้
   หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย  
   หรือความไม่ปลอดภัย 

 5.5 ผูท้ีไ่ด้รับความเดอืดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย 
   ด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 5.6 หากผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ 
   ตรวจสอบข้อเทจ็จริงได้รายงานข้อวิตกกังวลหรือต้ังค�าถามโดย 
   สุจริต บริษัทฯ ไม่อาจน�ามาเป็นข้ออ้างให้มีการด�าเนินการใด ๆ  
   ที่เป็นผลเสียต่อการจ้างงานของพนักงานผู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการ 
   ย้ายงาน ลดต�าแหน่งหน้าที ่พักงาน ตัดสวสัดกิารทีพ่ึงได้รบั รวมถึง 
   ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ด�าเนินการตอบโต้กลับผู้แจ้งเบาะแสหรือ 
   ข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
   ทัง้นี ้การตอบโต้ต่อผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผูท้ีใ่ห้ความ 
   ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รายงานข้อวิตกกังวลหรือ 
   ข้อสงสยัโดยสจุริต เป็นการกระท�าทีเ่ข้าข่ายผดิจรรยาบรรณ อาจ 
   เป็นเหตุให้ถูกพิจารณาด�าเนินการทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ 

6. บทลงโทษ

 การทจุริตคอร์รัปชนัหรือการให้สินบน ถอืเป็นการกระท�าผดิกฎหมาย 
และมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา โดยในส่วนของไออาร์พีซีได้จัดให้มี
มาตรการลงโทษบคุลากรของไออาร์พีซทีีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามนโยบาย 
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการกระท�าใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็น
ไปตามนโยบายนี้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ให้ถือเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืน
ต่อระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานของไออาร์พีซี อันเป็นความผิด 
กรณีร้ายแรงและจะได้รับการพิจารณาโทษตามหมวด 8 วินัย และโทษทาง
วินัยของระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานดังกล่าว โดยการลงโทษนี้  
อาจรวมถึงการเลิกจ้างในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจ�าเป็นหรือสมควร
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การบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี 
(IRPC Group Way of Conduct)

 เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(กลุ ่มไออาร์พีซี) มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอด
ทั้งกลุ ่มไออาร์พีซีและเพ่ือส่งเสริมการเติบโตร่วมกัน (Synergy) มุ ่งสู่
ความเป็นเลิศ (Performance Excellence) สร้างความเชื่อมั่น (Trust)  
ต่อกลุ่มลูกค้า-คู่ค้า ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจสอดคล้องตามค่านิยมองค์กร 
“I-SPIRIT” จึงก�าหนดให้มีการบริหารจัดการแบบกลุ ่มไออาร ์พีซี  
(IRPC Group Way of Conduct) เพื่อเป็นรากฐานที่ส�าคัญของนโยบาย
หลักในการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีระบบและเชื่อมโยงกันตลอดทั้ง
กลุ่มไออาร์พีซี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เป็นเครื่องมือก�ากับดูแลการท�างานของบริษัทที่ไออาร์พีซีถือหุ้น 
  เพื่อให้มีการปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอด 
  ทั้งกลุ่มไออาร์พีซี ผ่านผู้แทนไออาร์พีซีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
  หน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
 2. เพ่ือให้หน่วยงานภายในไออาร์พีซ ี ถือเป็นข้อตกลงถึงแนวทางปฏิบติั 
  ร่วมกันระหว่างไออาร์พีซี และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี อันน�าไปสู ่
  การสร้างความร่วมมอื สร้างพลังร่วมและเป็นสิ่งยึดเหนีย่วร่วมกัน

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี
 IRPC Group Way of Conduct Policy

การก�ากับดูแลบริษัท
ในกลุ่มไออาร์พีซี

 3. เพื่อให้มีการด�าเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร มีการ 
  บริหารจัดการความเสี่ยง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   
  และน�าพากลุ่มไออาร์พีซีให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความ 
  ย่ังยืน ควบคู่กับการสร้างความชัดเจนต่อการด�าเนินงานระหว่าง 
  ไออาร์พีซี และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) หรือบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี

 เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
มีความชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จึงก�าหนดให้มี
หลักการก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (Governance Principles)  
อันประกอบด้วย
  1) การก�าหนดต�าแหน่งงานหลักในการส่งผู ้บริหารและพนักงาน 
   ไออาร์พีซีไปปฏิบัติงาน (Key Strategic Positions)
  2) ข้อบงัคับ ระเบยีบ ข้อก�าหนด และนโยบาย (Rules and Regulations)
  3) การรายงานตามสายบงัคับบญัชาและการบริหารผลการปฏิบติังาน  
   (Reporting Line and Performance Management)
  4) การก�ากับดูแลตามล�าดับชั้น (Multi-level Governance)
  5) คณะกรรมการจดัการ (Management Committee) ในด้านต่าง ๆ

 ทั้งนี้ ส�านักกิจการองค์กร จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท�า
นโยบายกรอบการด�าเนินงาน รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงดูแลภาพรวม สนับสนุน ติดตามและผลักดัน
ให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ ่มไออาร์พีซี  
อย่างสอดคล้อง เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจองค์กรและการลงทุน

  จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และ 
บ ริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) ท�าความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซีอย่างเคร่งครัด
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หลักการก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
(Governance Principles)

 ไออาร์พีซี มีนโยบายในการส่งผู้บริหารและพนักงานของไออาร์พีซี 
ไ ปปฏิบัติงานในบริษัทที่ไออาร์พีซีถือหุ้น ในต�าแหน่งงานหลักที่มีความ
ส�าคัญในเชิงกลยุทธ์ (Key Strategic Positions) โดยเป็นไปตามข้อก�าหนด
ที่ตกลงร่วมกันของกลุ่มไออาร์พีซี ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น  
สัดส่วนการถือหุ ้น หรือข้อตกลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ ส่วนรูปแบบ 
และกระบวนการพิจารณาอนุมัติ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 ดังนี้
 หลักการด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท
 1) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้ง 
  จากคณะรฐัมนตรี  โดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายให้ด�ารงต�าแหน่งใด 
   นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัท ให้เสนอเรื่องต่อ 
  คณะกรรมการเพื่อทราบ ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการ 
  โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง หรือได้รับการแต่งต้ังตามมติคณะรัฐมนตร ี
  แล้วแต่กรณี
 2) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
  ได้รบัการแต่งต้ังจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืน่ของรฐั 
  องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
  กรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ที่ปรึกษา หรือต�าแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานใน 
  กิจการของบริษัท ให้ขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการก่อนตอบรบั 
  การไปด�ารงต�าแหน่ง

1. การก�าหนดต�าแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหาร
        และพนักงานไออาร์พีซีไปปฏิบัติงาน
        (Key Strategic Positions)

 3) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
  และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปจะไปด�ารง 
  ต�าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู ้ เชี่ยวชาญ 
  ผูท้รงคุณวุฒ ิทีป่รึกษา หรือต�าแหน่งใด ๆ  ในบริษัท หรือนติิบคุคลอืน่  
  นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ตามข้อ 2 และมิใช่การปฏิบัติงานใน 
  กิจการของบริษัท ให้ขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการก่อนตอบรับ 
  การไปด�ารงต�าแหน่ง ส�าหรับผู ้บริหารและพนักงานต้ังแต่ระดับ 
  ผู้จัดการต้ังแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบต่อ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนตอบรับ 
  การไปด�ารงต�าแหน่ง
 4) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ หากเข้าข่ายการไปด�ารงต�าแหน่ง 
  ตามข้อ 1 และ 2 ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ หรือขอความเห็นชอบ  
  (แล้วแต่กรณี)  ต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่ง
 5) การแต่งต้ังกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน ตาม 
  จ�านวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่าง 
  ผู้ถือหุ้น ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ
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2. การจัดท�าระเบียบ ข้อก�าหนด และนโยบาย 
 (Rules and Regulations)

 ระเบียบ ข้อก�าหนด นโยบาย รวมถึงประกาศและค�าสั่งต่าง ๆ  เป็นหนึ่งใน 
หลักการก�ากับดูแลเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการ
ก�ากับดูแลตามนโยบายของกลุ่มไออาร์พีซี และการน�านโยบายการก�ากับ 
ดูแลไปปฏิบัติให ้บรรลุผลส�าเร็จ โดยระเบียบ ข ้อก�าหนด นโยบาย  
รวมถึงค�าสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นส่ิงที่ผู้แทนไออาร์พีซีซึ่งได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู ้บริหารสูงสุด ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงาน  
ในบริษัทท่ีไออาร์พีซีถือหุ้นได้น�าไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันตลอดทั้งกลุ่มไออาร์พีซี นอกจากนี้ยังรวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ที่ก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี

 ให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซีเป็นหนึ่งในหลักการก�ากับ
ดแูล โดยบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซีต้องรายงานความคืบหน้าการด�าเนินงาน
ตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการ

3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหาร 
 ผลการปฏิบัติงาน
 (Reporting Line and Performance 
 Management)

 4. การก�ากับดูแลตามล�าดับชั้น 
     (Multi-level Governance)

 เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
มีความชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบ
แนวทางการบริหารจัดการในลักษณะ การก�ากับดูแลตามล�าดับชั้น หรือ 
Multi-level Governance โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบริษัท 
ในกลุ่มไออาร์พีซี ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความย่ังยืน บนพื้นฐานของค่านิยมของ
องค์กร “I-SPIRIT” 
  การก�ากับดูแลตามล�าดับชั้น ด�าเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทาง 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct) 
จากไออาร์พซีีสู่บริษัทที่ไออาร์พีซีถือหุ้นทางตรง (บริษัทลูก) และมีอ�านาจ 
ในการก�ากับดูแลผ่านผู้บริหารไออาร์พีซีที่ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุด
ของบริษัทที่ไออาร์พีซีถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวต้องด�าเนินการจัดท�า
แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มของตน เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
บริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซีไปยังบริษัทที่ตนถือหุ้น (บริษัทหลาน) 
ต่อไปตามล�าดับ 
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เงื่อนไขการพิจารณาวิธีการ Deploy IRPC Group Way Conduct:
 1. อ�านาจในการควบคุมผ่านสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง (Control)
 2.  ผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่ง MD/CEO จากบริษัทผู้ถือหุ้น (Oversight)
 3.  ข้อตกลงในสัญญา (Agreement)

3rd tier
Subsidiaries

Control

2nd tier
Subsidiaries

Control

Monitoring
&

Review

Report WOC
Performance/

Results

Report WOC
Performance/

Results

1st tier
Subsidiaries

Control

Strategic
Alignment

Perarmance
Excellence

Strategic
Alignment

Perarmance
Excellence

Strategic
Alignment

Strategic
Alignment

Strategic
Alignment

Strategic
Alignment

Perarmance
Excellence

Monitoring
&

Review

Control &
Oversight

Deployment
กำกับดูแลผ�านนโยบายการบร�หารจัดการแบบกลุ�มไออาร�พ�ซี

Reporting
รายงานผลการดำเนินงานตามหลักการปฏิบัติในนโยบาย

Control &
Oversight

Monitoring
&

Review

Report WOC
Performance/

Results

Subsidiary’s
Way of Conduct

Subsidiary’s
Way of Conduct

ฺ ฺ  ฺ

หลักการก�ากับดูแลในกลุ่มไออาร์พีซี
GOVERNANCE PRINCIPLE

MULTI-LEVEL GOVERNANCE
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5. การก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการจัดการ
 (Management Committee)

 คณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งระดับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
ชดุย่อยและระดับฝ่ายจัดการ เช่น คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance Committee: CG Committee) คณะกรรมการ
จัดการ (Management Committee: MC) รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องด้านต่าง ๆ ถือเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
แบบกลุ่มไออาร์พีซีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นเวที
ส�าหรับการปรึกษาหารือ และก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานร่วมกัน โดย
ก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานตามแนวทางการบริหาร
จัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี ต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ 
คณะกรรมการจัดการ (MC) หรือคณะกรรมการในระดับฝ่ายจัดการตาม 
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไออาร์พีซีจะได้ 
มอบหมายหรือก�าหนด เพ่ือให้มีการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ 

 กรณีที่มีเหตุทุจริต ประพฤติมิชอบ เหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤติ หรือ
เหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มไออาร์พีซี ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

 1.  ในกรณีที่มีเหตุทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจ 
   ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการด�าเนินธุรกิจที่เกิด 
   ขึ้นภายในบริษัทที่ไออาร์พีซีถือหุ้น หรือบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี 
   ให้ผู ้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ไออาร์พีซีถือหุ้น หรือผู้บริหาร 
   สูงสุดของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซีนั้น มีหน้าที่
   • ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทที่เกิดเหตุ และรายงาน 
    ข ้อเท็จจริงเบื้องต้นมายังบริษัทที่เป็นผู ้ถือหุ ้น และ/หรือ 
    หน่วยงานที่ไออาร์พีซีมอบหมายโดยทันที
   • หารือร่วมกันเพื่อก�าหนดแนวทางการสืบสวนหาข้อเท็จจริง  
    การสอบสวนทางวินัย การส่ือสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย การ 
    ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูที่เก่ียวข้อง หรือการด�าเนนิการอืน่ ๆ  
    ที่จ�าเป็น เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน 
   • ให้บริษัทในกลุ่มทีเ่กิดเหตุ รายงานความคืบหน้าการด�าเนนิงาน 
    ทุก 30 วัน และรายงานสรุปผลเมื่อได้แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น        
    แล้วหรือด�าเนินการทางวินัยครบถ้วน มายังหน่วยงานที ่
    ไออาร์พีซีมอบหมาย

 2.  จัดท�ามาตรการป้องกันการเกิดเหตุทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ 
   เหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ ์
   ในการด�าเนินธุรกิจ และการบริหารความเส่ียง เสนอต่อคณะ 
   กรรมการบริษทัทีไ่ออาร์พีซถืีอหุน้ เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ  
   และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หลักการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี



197คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)196

 3.  ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการไม่ประนีประนอมใด ๆ  
   ทั้งสิ้น  ต่อการกระท�าทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใด ๆ 
   ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์การด�าเนินธุรกิจ  
   และสนับสนุนกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดอย่าง 
   เป็นรูปธรรม

 4.  ไออาร์พีซี บริษัทที่ไออาร์พีซีถือหุ้น และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี  
   จะบริหารจัดการเหตุทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใด ๆ 
   ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์ และการด�าเนนิธรุกิจ 
   ของไออาร์พีซอีย่างจริงจงั เป็นมอือาชพี และจะไม่น�าข้อมลูภายใน 
   ไปแสวงหาประโยชน์อืน่ใด อนัจะท�าให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องได้รับผลกระทบ 
   โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กลุ่มนโยบาย (Policies)

เ พ่ือให ้การบริหารจัดการแบบกลุ ่มไออาร ์พีซีด�าเนินการได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มไออาร์พีซี 
มีความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจและความเสี่ยงของแต่ละบริษัท จึงแบ่ง
กลุ่มนโยบายในการบริหารจัดการออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

หมายเหตุ: นโยบายในกลุ่ม Strategic Alignment และ Performance Excellence  
    อาจมีการปรับเปล่ียนตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือแผนการด�าเนินงานของ 
    กลุ่มไออาร์พีซี ณ ช่วงเวลานั้น

1 กลุ่ม
Strategic
Alignment

2กลุ่ม
Performance
Excellence

กลุ ่มของนโยบายที่ต ้องการให ้
บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซีด�าเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกันอันน�าไปสู ่ 
การสร ้างความร ่วมมือ สร ้าง
พลังร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของ
กลุ่มไออาร์พีซีร่วมกัน

กลุ่มของนโยบายที่ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข ่งขัน 
และน�าพากลุ่มไออาร์พีซีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความ
ย่ังยืน และการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ 
สู่ระดับสากล



199คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)198

1.  แนวทางการก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี     
     (IRPC Subsidiary Deployment)

ระบบการก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี 
(Governance System)

 การบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี แบ่งประเภทการก�ากับบริษัท 
ในกลุ่มไออาร์พีซี ตามสัดส่วนการถือหุ้นของไออาร์พีซี หรือของบริษัท 
ในกลุ่มไออาร์พีซี รวมถึงความสามารถในการก�ากับดแูล โดยจ�าแนกออกเป็น 
4 ประเภท ดังนี้
    1) Owner
     บริษัทที่ไออาร์พีซี ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่า 75% และ 
     ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยส�าคัญเป็นของตนเอง  
     (Core Business)
    2) Strategic Owner
     บริษัทที่ ไออาร์พีซี เป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ (Majority  
     Owned) หรือบริษัททีก่ลุ่มไออาร์พีซ ีมสัีดส่วนการถือหุน้ 
     มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยมีผู้บริหารของไออาร์พซี ี
     ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุด 
    3) Strategic Director
     บริษทัที่ไออาร์พีซี หรือบริษทัในกลุม่ไออาร์พีซ ีเป็นผูถื้อหุน้ 
     ที่มสีดัส่วนการถือหุน้น้อยกว่าหรือเท่ากับผูถื้อหุน้รายอืน่  
     (Equal or Minority Owned) โดยระบุเป็นบริษัทร่วมทุน 
    4) Financial Investor  
     บริษัทท่ีไออาร์พีซีเป็ นผู ้ถือหุ ้นรายย่อย (Minority)  
     หรือบริษัทที่ ไออาร์พีซี มีสัดส่วนการถือหุ ้นน้อยกว่า 
     ผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือ บริษัทที่ไออาร์พีซีมีรายได้จากการ 
     ถือหุน้เป็นหลกั และไม่ประกอบธรุกิจหลักอย่างมนียัส�าคัญ 
     เป็นของตนเอง

2. ระดับการก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี

 การก�ากับดูแลตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ ่มไออาร์พีซี 
มีระดับความเข้มข้นในการก�ากับดูแลในแต่ละนโยบายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับประเภทการก�ากับดูแล และสัดส่วนการถือหุ้นของไออาร์พีซี โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ตามตารางด้านล่างนี้ 

หมายเหตุ: บริษัทแม่ที่มี Operation มีหน้าที่ก�ากับดูแลบริษัทลูก และบริษัทในล�าดับถัด ๆ ไป 
  ที่เป็น Holding Company ตาม IRPC Group Way of Conduct

ระดับการ
ก�ากับดูแล ระดับการก�ากับดูแล

Control
ปฏิบัติตามที่ก�าหนด

Directive
ปฏิบัติในทิศทาง

เดียวกัน

Consult
หารือและสรุปแนวทาง

ร่วมกัน

Inform
แจ้งให้ทราบ

บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ปฏิบัติตามนโยบายของไออาร์พีซ ี

บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ปฏิบัติตามนโยบายของไออาร์พีซี 
โดยหากเร่ืองใดไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้ ใช้หลักการ 
Apply & Explain และขอค�าปรึกษาจากผู้บริหารระดับรอง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของสายงานของไออาร์พีซี

บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี พิจารณาโดยใช้หลักการ Apply & 
Explain และร่วมหารือ/ขอความเห็น/ขอค�าแนะน�าจาก 
ไออาร์พีซีก่อนด�าเนินการ

บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี แจ้งให้ไออาร์พีซีรับทราบตามวาระ 
หรือเมื่อไออาร์พีซีร้องขอ
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ระดับการก�ากับดแูลบรษัิทในกลุม่ไออาร์พีซี

Control
ปฏิบัติตามที่กำหนด

บร�ษัทในกลุ�มไออาร�พ�ซี 
ปฏิบัติตามนโยบาย

ของไออาร�พ�ซี

Directive
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

บร�ษัทในกลุ�มไออาร�พ�ซี
ปฏิบัติตามนโยบาย

ของไออาร�พ�ซี
โดยหากเร�่องใดไม�สามารถ
ดำเนินการได� ให�ใช�หลักการ

Apply & Explain
และขออนุมัติ

จากคณะกรรมการ
บร�ษัทนั้น ๆ

Consult 
หาร�อและสรุป
แนวทางเดียวกัน

บร�ษัทในกลุ�มไออาร�พ�ซี 
พ�จารณาโดยใช�หลักการ

Apply & Explain
และร�วมหาร�อ/ขอความเห็น/

ขอคำแนะนำจาก
ไออาร�พ�ซีก�อนขออนุมัติ

จากคณะกรรมการ
บร�ษัทนั้น ๆ

Inform 
แจ�งให�ทราบ

บร�ษัทในกลุ�มไออาร�พ�ซี
แจ�งให�ไออาร�พ�ซี

รับทราบตามวาระ
หร�อเมื่อไออาร�พ�ซีร�องขอ

1

Owner
(IRPC > 75% Owned)

4

Financial
Investor

2

Strategic
Owner

(Majority Owned)

MD From IRPC

3

Strategic
Director

(Equal or Minority Owned)

MD Depends on Shareholder
Agreement

Deployment

Policy Group
นโยบายกลุ�ม

Strategic Alignment

นโยบายกลุ�ม
Performance Excellence
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สดัส่วนการถอืหุน้และการก�ากับดูแลบรษัิทในกลุม่ไออาร์พซีี

4

Financial
Investor

1

Owner
2

Strategic
Owner

(Majority Owned)

3

Strategic
Director

(Equal or Minor Owned)

MD From IRPC

ไออาร�พ�ซีเป�นผู�ถือหุ�นในสัดส�วน
มากกว�า 75% และประกอบธุรกิจหลัก
อย�างมีนัยสำคัญ (Core Business)
● บร�ษัท น้ำมัน ไออาร�พ�ซี จำกัด  
 (100.00%)
● บร�ษัท เทคโนโลยี ไออาร�พ�ซี จำกัด  
 (100.00%)
● บร�ษัท รักษ�ป�าสัก จำกัด*

* ถือหุ�นโดย
 บร�ษัท น้ำมัน ไออาร�พ�ซี จำกัด
 (100.00%)

ไออาร�พ�ซีเป�นผู�ถือหุ�นหร�อมี
กลุ�มไออาร�พ�ซี เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
หร�อไออาร�พ�ซีมีสัดส�วนการถือหุ�น
มากกว�าผู�ถือหุ�นรายอื่น 
โดยมีผู�บร�หารของไออาร�พ�ซีปฏิบัติงาน
เป�นผู�บร�หารสูงสุด

ไออาร�พ�ซีเป�นผู�ถือหุ�น
หร�อมีกลุ�มไออาร�พ�ซี เป�นผู�ถือหุ�น
ที่มีสัดส�วนการถือหุ�นน�อยกว�า
หร�อเท�ากับผู�ถือหุ�นรายอื่น โดยระบุ
เป�น บร�ษัทร�วมทุน

ไออาร�พ�ซีมีสัดส�วนการถือหุ�นน�อยกว�า
ผู�ถือหุ�นรายอื่น
● บร�ษัท พ�ทีที เอนเนอร�ยี่ โซลูชั่น จำกัด 
 (PTTES) (20.00%)
● บร�ษัท อ�เบะ เคมิคอลส� (เอเชีย) จำกัด 
 (UCHA) (25.00%)
● บร�ษัท สานพลังว�สาหกิจเพ�่อสังคม 
 จำกัด (15.00%)
● บร�ษัท ระยอง อะเชททิลีน จำกัด
 (13.04%)
● บร�ษัท ไดอะโพลีอะคร�เลต จำกัด (3.65%)
● บร�ษัท บางกอก สหประกันภัย จำกัด 
 (มหาชน) (0.35%)
● บร�ษัท บร�หารมหานคร จำกัด (0.02%)
● บร�ษัท ทีพ�ไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 
 (0.14%)
● บร�ษัท อ�ตสาหกรรมเหล็กกล�าไทย 
 จำกัด (มหาชน) (16.24%)
● บร�ษัท Guangzhou Saiju Perfomance 
 Polymer Ltd. (GZSJ) (15.00%)

บร�ษัทที่มีรายได�จากการถือหุ�นจาก
บร�ษัทอื่นเป�นหลัก และไม�ประกอบธุรกิจหลัก
อย�างมีนัยสำคัญเป�นของตนเอง
● บร�ษัท ทีพ�ไอ โฮลดิ�ง จำกัด (35.01%)
● บร�ษัท ทีพ�ไอ อีโออีดี จำกัด (36.31%)
● บร�ษัท พรชัยว�สาหกิจ จำกัด (23.65%)

● บร�ษัท ไออาร�พ�ซี เอ แอนด� แอล จำกัด  
 (57.48%)
● บร�ษัท ไอพอลิเมอร� จำกัด  
 (55.00%)
● บร�ษัท อินโนโพลีเมด จำกัด  
 (60.00%)

MD Depends on
Shareholder Agreement

● บร�ษัท ไออาร�พ�ซี โพลิออล จำกัด  
 (50.00%)
 ใช�นโยบายของโพลิออล
● บร�ษัท ไออาร�พ�ซี คลีน พาวเวอร� 
 จำกัด (IRPCCP) (49.00%)
 ใช�นโยบายของ GPSC
● บร�ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัชเตร�ยล 
 เอสเตท ระยอง จำกัด
 (WHA IE) (40.00%) 
 ใช�นโยบายของดับบลิวเอชเอ
● บร�ษัท ไมเท็กซ� โพลีเมอร� ไทยแลนด� 
 จำกัด (MYTEX) (50.00%) 
 ใช�นโยบายของไมเท็กซ�
● บร�ษัท วชิรแล็บเพ�่อสังคม จำกัด 
 (50.00%)
 ใช�นโยบายของไออาร�พ�ซี*ข�อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 
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นิยามของค�าส�าคัญ

    ค�าจ�ากัดความ

1. ค�าจ�ากัดความ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท *    

 (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
  ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
  หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ 
  ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  
  พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
  ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ 
  เดียวกัน ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือของผู ้มีอ�านาจควบคุมของ 
  บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 
  กว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะ 
  ต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ  
  หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ี
  อ�านาจควบคุมของบริษัท
*1. คุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
 2.  บริษัท หมายถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นิยาม
ของค�าส�าคัญ

 (ค)  ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพันธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีน 
  ตามกฎหมาย ในลักษณะ ทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร
  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
  รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 
  กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้อี�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 (ง)   ไม ่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  
  บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจควบคุมของ 
  บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่าง 
  อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ม ี
  อ�านาจควบคุมของผู ้ที่มีความสัมพันธ ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
  บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจ 
  ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
  ไม่น้อยกว่าสองปี

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ารายการทางการค้า 
ที่กระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�า่กว่า  ทัง้นี ้การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธกีาร
ค�านวณมลูค่าของรายการทีเ่ก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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 (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทและ 
  ไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีม่นัีย ผูม้อี�านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส�านกังาน 
  สอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
  สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 
  กว่าสองปี
 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให ้
  บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รบัค่า 
  บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจควบคุมของบริษัท  และ 
  ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมนียั ผูม้อี�านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้ให้บริการ 
  ทางวิชาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
  ไม่น้อยกว่าสองปี
 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการ 
  ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับ 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 (ซ) ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่นียั 
  กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน 
  ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  
  พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง 
  ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ 
  กิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักับกิจการ 
  ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 (ฌ) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
  เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

   ค�าจ�ากัดความอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติความเป็นอิสระ 
   ของกรรมการ    

 อ้างองิตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก�าหนดบทนยิามในประกาศเก่ียวกับการออกและ 
เสนอขายหลักทรัพย์

 “บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
       (ก) บริษัทที่มีอ�านาจควบคุมกิจการในผู้ออกหลักทรัพย์
  (ข) บริษัทที่มีอ�านาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)       
  (ค) บริษัททีม่อี�านาจควบคมุกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ   
   โดยเริ่มจากการมีอ�านาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)

 “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้   
  (ก) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีอ�านาจควบคุมกิจการ
  (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอ�านาจควบคุมกิจการ
  (ค) บริษัททีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม (ข) ต่อไป 
   เป็นทอด ๆ  โดยเร่ิมจากการอยู่ภายใต้อ�านาจควบคุมกิจการของ 
   บริษัทตาม (ข)

 “บริษัทย่อยล�าดบัเดียวกัน” หมายความว่า บริษทัย่อยต้ังแต่สองบริษทั
ขึ้นไปทีม่บีริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดยีวกัน ไม่ว่าบริษัทย่อยนัน้จะอยู่ในชัน้ล�าดบัใด ๆ  

 “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษทัทีผู่อ้อกหลักทรพัย์หรือบริษทัย่อย
มีอ�านาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการ
ด�าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอ�านาจควบคุมนโยบายดังกล่าว 
และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

 ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมรวมกันต้ังแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ�านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ออกหลักทรัพย์หรือ 
บริษทัย่อยมอี�านาจในการมส่ีวนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึง่ เว้นแต่จะพิสูจน์
ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
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 “อ�านาจควบคมุกิจการ” หมายความว่า การมคีวามสมัพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
  (ก) การถอืหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสยีงในบริษทัเกินกว่าร้อยละห้าสบิของ 
   จ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
   (ข) การมีอ�านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   ของบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอืน่ใด
   (ค) การมีอ�านาจควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแต ่
   กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 “ผู้ท่ีเก่ียวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุน้ส่วนทีม่คีวามสัมพันธ์ 
กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
  (ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
  (ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
  (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ  
   (ข) เป็นหุ้นส่วน
  (ง) ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)   
   เป็นหุ ้นส่วนจ�าพวกไม่จ�ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ ้นส่วน 
   จ�าพวกจ�ากัดความรบัผดิทีม่หีุน้รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสบิ 
   ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
  (จ) บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือ 
   บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง)  
   ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย 
   ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
  (ฉ) บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือ 
   บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง)  
   หรือบรษิัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของ 
   จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้
  (ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอ�านาจในการจัดการใน 
   ฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

 “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า  บุคคลดังต่อไปนี้
  (ก) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
  (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  (ค) ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
  (ง)   บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ 
   โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ  
   (ค) ซ่ึงได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรส 
   ของบุตร
  (จ) นติบิคุคลใด ๆ  ทีบ่คุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมอี�านาจ 
   ควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   อย่างมีนัยส�าคัญ

 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ (CEO) หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ
บริหารสีร่ายแรก นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่ากับ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ 
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

 “ผู้ถอืหุน้รายใหญ่” หมายความว่า ผูถ้อืหุน้ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสบิ 
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นดังกล่าวให้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 “ผู้มีอ�านาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�าเนิน
งานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการ
เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอ�านาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
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  (ก) บคุคลทีม่สีทิธิออกเสยีงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 
   ร้อยละยีส่บิห้าของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษทั
  (ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งต้ังหรือ 
   ถอดถอนกรรมการของบริษัทได้
   (ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบใน 
   การก�าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด�าเนนิงานของบริษัท  
   ให้ปฏิบัติตามค�าสั่งของตนในการก�าหนดนโยบาย การจัดการ 
   หรือการด�าเนินงานของบริษัท
  (ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการด�าเนินงานในบริษัท หรือมี 
   ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท เย่ียงกรรมการ 
   หรือผู ้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีต�าแหน่งซึ่งมีอ�านาจหน้าที ่
   เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท

2. ค�าจ�ากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

 นิยามตามพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  
 แก้ ไขโดยฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551)  (มาตรา 89/1)
 “บริษัท” หมายความว่า
  (1) บริษัทมหาชนจ�ากัดที่ได้รบัอนญุาตให้เสนอขายหุน้ต่อประชาชน  
   เว้นแต่บริษัทมหาชนจ�ากัดท่ีมีลักษณะตามที่คณะกรรมการ 
   ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
  (2) บริษัทมหาชนจ�ากัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด 
   หลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

 “บริษัทย่อย” หมายความว่า
  (1) บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่บริษัทมีอ�านาจควบคุม 
   กิจการ
  (2) บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด
   ที่บริษัทย่อยตาม (1) 
   มีอ�านาจควบคุมกิจการ

  (3) บริษทัจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดทีอ่ยู่ภายใต้อ�านาจควบคุม 
   กิจการต่อเป็นทอด ๆ  โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อ�านาจควบคุม 
   กิจการของบริษัทย่อยตาม (2)

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท
 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
บริหารงานของบริษัทไม่ว่าโดยพฤติการณ์หรือโดยได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ทัง้นี ้ตามทีค่ณะกรรมการก�ากับตลาดทนุประกาศก�าหนด
 “บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
  (1) บุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้น 
   เป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคล 
   นั้นด้วย
  (2) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ 
   กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1)
  (3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอ�านาจควบคุมกิจการ
  (4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
   ประกาศก�าหนด 
  เมือ่บคุคลใดกระท�าการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษทั 
ท�าธรุกรรมทีใ่ห้ประโยชน์ทางการเงินแก่บคุคลดงักล่าว กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบคุคล
ดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส�าหรับการท�าธุรกรรมนั้น

 “อ�านาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
  (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 
   ห้าสิบของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
  (2) การมีอ�านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   ของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะ 
   เหตุอื่นใด
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3. ค�าจ�ากัดความในแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ 
 ประโยชน์อื่นใด

 • ประโยชน์อ่ืนใด หมายความว่า ส่ิงทีม่มีลูค่า ได้แก่ การลดราคา  การรับ 
  ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดใน 
  ลักษณะเดียวกัน
 • การรบัทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า   
  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือจากบุคคลที่ 
  ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ 
  วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
 • ญาต ิหมายความว่า  ผูบ้พุการี  ผูสื้บสันดาน  พ่ีน้องร่วมบดิามารดา   
  หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง  ป้า  น้า  อา  คู่สมรส  ผู้บุพการี   
  หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม

4. ค�าจ�ากัดความในแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสาร

 •  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  (Information  and   Communication  
  Technology หรือ ICT) หมายถึง การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เข้ากับระบบส่ือสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมระบบส่ือสาร อันได้แก่  
  วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เคร่ืองมือการส่ือสารอื่น ๆ กับ 
  ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และบริการสารสนเทศ  
  ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจ�านวนมากทีเ่ชือ่มโยงติดต่อกัน 
  และใช้ร่วมกันได้

  (3) การมีอ�านาจควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแต ่
   กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

   ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่  ทจ. 21/2551  
   เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

  (1)  “ผูม้อี�านาจควบคุม”  หมายความว่า   บคุคลทีม่อี�านาจควบคุม 
   กิจการตามมาตรา 89/1  
  (2) “ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง”  หมายความว่า บคุคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7)  
   แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  
   ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม 
  (3)  “บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน” หมายความว่า บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกันตาม 
   ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้รวมถึงบุคคล 
   ที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 ซึ่งหมายถึง
   (ก) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการบริษัท 
   (ข) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ 
    กรรมการตาม (ก)
   (ค) นติิบคุคลทีบ่คุคลตาม (ก) หรือ (ข) มอี�านาจควบคุมกิจการ
   (ง) บุคคลใดที่กระท�าการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า  
    หากบริษัทท�าธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคล 
    ดงักล่าว บคุคลดงัต่อไปนีจ้ะได้รบัประโยชน์ทางการเงินด้วย   
    ทั้งนี้ เฉพาะการท�าธุรกรรมดังกล่าว
    1.  กรรมการของบริษัท 
    2.  ผู้บริหารของบริษัท
    3.  บุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการบริษัท
    4.  กรรมการของบุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการบริษัท 
     5. คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
     ของบุคคลตาม 1. 2. 3. หรือ 4.  
   (4)  “บริษัทย่อย”  หมายความว่า   บริษัทย่อยตามมาตรา 89/1
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5. ค�าจ�ากัดความของคณุสมบัตแิละหน้าท่ีส�าคญัของผู้ตรวจสอบภายใน

มี  • ความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชพี 
  ตรวจสอบภายใน
 • มีสทิธิท่ีจะขอตรวจสอบทรัพย์สนิและกิจกรรมต่าง ๆ   รวมทัง้หนงัสอื 
  บญัช ีเอกสารประกอบการบนัทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงาน 
  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจให้ข้อมูลค�าชี้แจง และ 
  ส่งมอบเอกสารในเรื่องที่ท�าการตรวจสอบและต้องเสนอผลการ 
  ประเมินการควบคุมภายในของบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
  อย่างน้อยปีละครั้ง
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ภาคผนวก

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แบบฟอร�มรายงานการเป�ดเผยความขัดแย�งทางผลประโยชน�
แบบรายงานการรับของขวัญ ของที่ระลึก หร�อประโยชน�อื่นใด
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู�มือฯ
อ�างอิง      
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กฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ บริษัท  ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน) ได้จดัต้ังคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก�าหนด เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน 
การก�าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ 
ให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน เพ่ือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ 
และ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
จะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมในการด�าเนินงาน 
ของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถน�าพา
องค์กรไปสู ่ความส�าเร็จอย่างย่ังยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น 

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

ภาคผนวก

 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  1.1 คณะกรรมการ เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ และประธานกรรมการ 
    ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  1.2 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 
    บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการ 
    อิสระอย่างน้อย 1 คน
  1.3 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง     
    เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  2.1 ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นประธานหรือกรรมการใน 
    คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือความเป็นอิสระใน 
    การปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
  2.2 กรรมการก�ากับดแูลกิจการที่ด ี เป็นผูท้ีม่คีวามรู้ ความสามารถ  
    เข้าใจถึงธุรกิจและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะ 
    กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับ 
    การก�ากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และสามารถสร้าง 
    คุณค่าเพิ่มหรือคุณประโยชน์ร่วมกัน
  2.3  กรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีสามารถอุทศิเวลา และใช้ดลุพินจิ 
    ของตนได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
    ในการสร้างเสริมให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ 
    สามารถน�าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ  
    มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2.4 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีควรเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ 
    และยอมรับโดยทั่วไป
 3. วาระการด�ารงต�าแหน่ง และค่าตอบแทน
  3.1 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
    คราวละไม่เกิน 3 ปี หรือตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 
    กรรมการบริษัท (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
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  3.2 กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีที่พ ้นต�าแหน่งตามวาระ 
    อาจได ้ รับการแต ่งต้ังให ้ด�ารงต�าแหน่งใหม ่ได ้อีกตามที ่
    คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ  
    หรือ 9 ปีติดต่อกันโดยไม่มีข้อยกเว้น)
  3.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 4. การประชุมของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
  4.1  คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีจะต้องมกีารประชมุร่วมกัน 
    อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง โดยก�าหนดวันและเวลาการประชุมไว้ 
    ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรร 
    เวลาเข้าประชุมได้ ทั้งนี้ อาจประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่ประธาน 
    กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร
  4.2 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อาจเรียกประชุมคณะ 
    กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรณีพิเศษได้ เมื่อได้รับ 
    การร้องขอจากกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือประธาน 
    กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
  4.3 เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ 
    ก�ากับดูแลกิจการที่ดี จะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระ 
    การประชุมไว้อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
    อย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธ ิ
    หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ 
    ก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
  4.4 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75  
    ของจ�านวนคร้ังการประชุมทั้งหมดท่ีได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี  
    โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ 
    จ�านวนกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  4.5 การลงมติออกเสียง ให้กรรมการมีสิทธิลงมติออกเสียงได ้
    คนละ 1 เสียง โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณี 
    ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 
    หนึ่งเสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

  4.6 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการที่ด ีสามารถเชญิผูท้ี่เก่ียวข้อง  
    หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เห็น 
    สมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  5.1  พิจารณาและให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการ      ในการก�าหนดกรอบ 
    การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี    (CG     Framework)     ทีม่คีวามสอดคล้อง 
    กับโครงสร้างการด�าเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับ 
    แนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
  5.2 ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
    รวมถึงการด�าเนินงานที่ส�าคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่  จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความย่ังยืน ความ 
    รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม การต่อต้านการ 
    ทจุริตและคอร์รัปชนั รวมถึงนโยบายทีเ่ก่ียวข้องทางด้าน GRC  
    (Good Governance, Risk Management and Compliance  
    Management) ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐาน และ 
    ข้อก�าหนดของสถาบนั หรือองค์กรก�ากับบริษัทจดทะเบยีนต่าง  ๆ   
    ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการ 
    ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงาน 
    หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ 
    ระดับสากล เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท  
    ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และ 
    แนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ
  5.3 ก�าหนดแนวทาง ก�ากับดูแล และติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า  
    บริษัทมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
    ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนาและยกระดับการก�ากับดูแล 
    กิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  5.4 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ 
    ก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีรวมถึงการด�าเนนิงานทีส่�าคัญและเก่ียวเนือ่ง 
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  5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
    ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผล 
    ต่อคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้เป็นประจ�าทกุปี
  5.6 ให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการ 
    ก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ
  5.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 6. แผนการพัฒนากรรมการ
  6.1 ก�ากับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าถึง 
    บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอ 
    ข้อมูลเก่ียวกับการท�าธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสภาพแวดล้อม 
    ที่ต้องค�านึงถึง 
  6.2 ส่งเสริมให้กรรมการได้มีการพัฒนา อบรมในหลักสูตรที่ 
    เก่ียวข้องกับการปฏิบติัหน้าทีข่องกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้ 
    ความสามารถอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี  
  6.3 เปิดเผยรายละเอียดของการอบรมและพัฒนากรรมการไว้ใน 
    รายงานประจ�าปี 
 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment)
  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ 
  งานของตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจ�าทุกปี และรายงาน 
  ผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 
 8. การทบทวนกฎบัตร
  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะสอบทานและประเมินความ 
  เพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจ�าทุกปี และหากมี 
  การปรับปรุงอย่างมีนัยส�าคัญ จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ 
  พิจารณาอนุมัติ

 9. การรายงาน
  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ให้คณะกรรมการรับทราบ และจัดท�ารายงานของคณะกรรมการ 
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
  ประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(การเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

อาจมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของไออาร์พีซี)

วันที่.......เดือน................พ.ศ...........

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ......................................... นามสกุล.......................................

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

รหัสพนักงาน.......................................

รายงานครั้งที่.......................... ส�าหรับปี..........................

ส่วนที่ 1  การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ข้าพเจ้าขอรับรอง การรายงานที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กับบริษัท โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

         ข้าพเจ้า ไม่มี รายการใด ๆ ที่อาจเป็นผลประโยชน์ขัดกันกับ 
             ผลประโยชน์ของบริษัท (หากเลือกข้อนี้ให้ข้ามไปส่วนที่ 2 ได้เลย)

             ข้าพเจ้า มี / อาจมี รายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทาง 
              ผลประโยชน์กับบริษัท โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

           1)    ข้าพเจ้ามรีายการทีม่ลัีกษณะ อาจมส่ีวนได้เสีย หรือเข้าไปมส่ีวน 
                                     เก่ียวข้องกับการท�าธุรกรรมทีม่ข้ีอตกลงทางการค้าทัว่ไประหว่าง 
           บรษิทั หรือบริษัทย่อย (บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซ)ี โดยมข้ีอเทจ็จริง  
                ดงันี้

โดยใช้ชื่อข้าพเจ้าเอง หรือนิติบุคคลที่ข้าพเจ้าเป็น

กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

โดยนิติบุคคลนั้น ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นด้วย

โดยบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้าพเจ้า

อาท ิ คู่สมรส (สาม ีภริยา บคุคลทีอ่ยู่กินด้วยกันฉนัสามภีริยา 
ทัง้ทีจ่ดทะเบยีน หรือไม่จด ทะเบยีน) ญาติ (บพุการี ผูสื้บสันดาน 
พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส 
บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม)  

ระบุชื่อนิติบุคคล 

.........................................................

ระบุชื่อ-นามสกุล บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

.........................................................

เกี่ยวข้องเป็น

.........................................................
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ส่วนที่ 2 การรับรองตนเอง 

ข้าพเจ้าปฏบิติัหน้าท่ีตามหลกัจรรยาบรรณของความเป็นพนกังาน 

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของบริษัท โดยใช้อ�านาจตามต�าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมายให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และไม่กระท�าการใดที่จะก่อ
ให้เกิดความไม่เชื่อถือ หรือความไม่น่าไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการ 
บริหารงานของบริษัท

ข้าพเจ้าไม่ใช้อ�านาจหน้าท่ีในการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ จาก
บคุคล หรือหน่วยงานทีเ่ข้ามาก่อนติิสมัพนัธ์กับบริษัท ซ่ึงการเรียก
รบัผลประโยชน์ดงักล่าว ส่งผลต่อการตัดสนิใจ หรือเอือ้ประโยชน์ 
แก่บคุคลหรือหน่วยงานน้ัน 

ข้าพเจ้าขอยืนยัน และให้การรับรองตนเองดังต่อไปนี้  
(ตอบตามความเป็นจริงทุกข้อ)

            2)  ข้าพเจ้าคาดว่า (ภายใน 3 เดอืนข้างหน้า) จะมกีารด�าเนนิกิจการ  
                     หรือมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกิจการหรือธรุกิจใด ๆ  กับคู่ค้า หรือ  
                  คู่แข่งทางธุรกิจหลักของบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ไม่มี                    มี (ระบุชื่อ คู่ค้า/คู่แข่ง) .................................

      3) ข้าพเจ้ามีรายรับ/รายได้อื่น จากการด�าเนินกิจการ หรือมี 
           ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจการ หรือธุรกิจ (ในฐานะพนักงาน  
                   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ตัวแทน ฯลฯ)

ไม่มี                    มี (ระบุชื่อนิติบุคคลที่เป็นผู้จ่ายรายได้) 

                          ...........................................................

ข้าพเจ้าไม่มีส่วนได้เสีย ไม่รับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์หรือ 
เรียกร้องรับทรพัย์สนิ/ประโยชน์อืน่ใด ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมกับ 
หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน ์
ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวมของบริษัท

ข้าพเจ้าไม่ประกอบธุรกจิหรือมส่ีวนได้เสยีในธุรกิจทีเ่ป็นผูเ้ข้ามาก่อ
นติิสมัพันธ์กับบริษทั 

ข้าพเจ้าไม่ท�างานพิเศษหรือประกอบธุรกิจโดยอาศัยต�าแหน่งหน้าที่
ในบริษัท ในการสร้างความน่าเชือ่ถือ

ข้าพเจ้าไม่น�าข้อมลูภายในของบริษทัทีเ่ป็นความลบั หรือทีไ่ด้รับทราบ 
หรือได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ 
ผูอ้ืน่ และจะรักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมลูความลับของบริษัท 

ข้าพเจ้าไม่น�าบุคลากรหรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ 
หรือเอือ้ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ืน่

 ข้าพเจ้าขอยนืยันว่า ข้าพเจ้าปฏบิติังานด้วยความเทีย่งธรรม โดยไม่ได้ 
ค�านงึถึงผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ของบคุคลใด และข้าพเจ้า ไม่ม ี
ส่วนเก่ียวข้อง หรือมคีวามสัมพนัธ์ใด ๆ ทีม่ผีลกระทบ หรืออาจท�าให้การ 
ใช้วิจารณญาณของข้าพเจ้าไม่เทีย่งธรรม หรือมอีคติ หรือได้รบัสิ่งของ หรือ 
ผลตอบแทนใด ๆ ทีจ่ะท�าให้เกิด หรืออาจท�าให้ขาดความเทีย่งธรรมในการใช้ 
วิจารณญาณในการปฏบิติัหน้าที่ 

 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าพเจ้าจากที่ได้รายงานไว้ข้างต้น 
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาของข้าพเจ้าทราบ และจะรีบด�าเนนิการจดัท�า
รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ิมเติมโดยทนัที

หมายเหต:ุ สามารถรายงานผ่านระบบของหน่วยงานก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
  website: http://cg.irpc.in.th

ลงชื่อ..............................................ผู้รายงาน 

        (..............................................) 
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แบบรายงานการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี)

วันที่.......เดือน................พ.ศ...........

เรียน ...................................................................   

(ผู้บังคับบัญชา : ผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป)

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................

ต�าแหน่ง .................... สังกัด ..................... รหัสพนักงาน .......................

เบอร์ต่อภายใน.........................  ขอรายงานการได้รบัของขวัญ ของทีร่ะลกึ  
หรือประโยชน์อืน่ใด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการรบั-ให้ของขวัญ การเลีย้ง  
หรือประโยชน์อืน่ใด (No Gift Policy) และหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีดงันี้

 1.ข้าพเจ้าได้รับ............................................................................

            จาก (ชื่อบริษัท/บุคคล) ............................................................                  

        เนื่องจาก...............................................เมื่อวันที่...................... 
   2.ข้าพเจ้าได้รับ............................................................................

            จาก (ชื่อบริษัท/บุคคล) ............................................................                 

        เนื่องจาก...............................................เมื่อวันที่......................

 ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า ได้แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายการรบั-ให้ 
ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ของบริษัทแล้ว  
แต่เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจ�าเป็นและข้าพเจ้าไม่สามารถส่งคืนได้  ทั้งนี้   
การรับของขวัญดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรือ 
การตัดสินใจ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

ลงชื่อ (ผู้รายงาน) ......................................... 

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

เนือ่งจากเป็นของบริโภคซึง่มวัีนหมดอายุน้อยกว่า 1 เดอืน จึงให้จดัสรร
ภายในหน่วยงาน

เป็นของทีร่ะลึกในนามองค์กรส่งมอบให้ส�านกักิจการองค์กร (กรงุเทพฯ) 
เพื่อบนัทกึเป็นทรพัย์สินของบริษทั

เป็นของที่ระลกึในนามองค์กรส่งมอบให้หน่วยงาน CSR (ระยอง) เพื่อ
บนัทกึเป็นทรัพย์สินของบริษัท

บริจาคเพื่อการสาธารณกุศล หรือสาธารณประโยชน์ 
..................................................................................

อืน่ๆ ........................................................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
(อ้างอิงตามนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด 
(No Gift Policy) ประกาศบริษัท ที่ 027/2559) 

ลงชื่อ (ผู้บังคับบัญชา) : ...................................... 
                                   (.......................................) 

ต�าแหน่ง : ..................................................... 
วันที่ : ................/................/................

หมายเหตุ: สามารถรายงานผ่านระบบของหน่วยงานก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
  website: http://cg.irpc.in.th
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตาม 
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้รับทราบคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจฉบับนี้แล้ว มีความเข้าใจ 
ยอมรับ และยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มไออาร์พีซี 

 จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

             ( ............................................ )  
ต�าแหน่ง ..............................................

สายงาน ..............................................

ฝ่าย .................................................... 

วันที่ ................/................/...................               
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อ้างอิง

กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
 ก�าหนดค่าตอบแทน
3. กฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สามารถดูรายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้ที่ www.irpc.co.th

นโยบายตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี
 1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
 2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)
 3. นโยบายการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 
 4. นโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control) 
 5. นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 6. นโยบายการเงิน (Finance)
 7. นโยบายบัญชี (Accounting)
 8. นโยบายภาษี (Tax)
 9. นโยบายการปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value)
 10. นโยบายการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
 11. นโยบายการบริหารชื่อเสียงและกิจการเพื่อสังคม 
  (Corporate Reputation and Social Responsibility: CRSR) 
 12. นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน 
  (Sustainability Management)
 13.  นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
  (Business Continuity Management)
 14. นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ          
  สิ่งแวดล้อม (QSHE)
 15. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (Human Resources Management)
 16. นโยบายการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 
 17. นโยบายการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 18. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)
 19. นโยบายการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี 
  (Research Development & Technology)
 20. นโยบายดิจิทัล (Digital)
 21. นโยบายประกันภัย (Insurance)

สามารถดูรายละเอียดนโยบายต่าง ๆ ข้างต้นผ่าน INTRANET 
หรือผ่านเว็บไซต์ http://cg.irpc.in.th



 ในการด�าเนนิธรุกิจเพ่ือก้าวไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกัน ทศิทางและกลยุทธ์เป็นส่ิงส�าคัญ
ส�าหรบัคนในองค์กรที่จะเดนิไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความส�าเรจ็ แต่การที่จะท�าให้
เกิดความย่ังยืนได้นัน้ การตระหนกัถงึหน้าที่ความรบัผดิชอบ ค�านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสยี 
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันโดยยึดมั่นบนหลักพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Governance) ก็เป็นสิ่งส�าคัญไม่แพ้กัน คู่มอืการก�ากับดแูลกิจการที่ดีเล่มนี ้จึง
เป็นเสมอืนเคร่ืองมอืที่จะน�าพาทกุคนในองค์กรให้ขบัเคลือ่นไปในทศิทางที่ก�าหนดไว้เพื่อ
การเติบโตได้อย่างยั่งยืน

  การน�าตัว CG Mascot มาแต่งชุด Conductor จึงเป็นการออกแบบเพื่อสร้าง
ความจดจ�าในเชงิสญัลกัษณ์ในความเป็น IRPC’s CG และยังเป็นการสร้าง Character 
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารได้อีกด้วย Conductor หรือวาทยากร 
คือผูก้�ากับที่จะคอยควบคุมจงัหวะโดยใช้สญัญาณมอืหรือไม้บาตอง (Baton) เป็นผูม้อง
เหน็ภาพรวมทัง้หมดและดงึความสมัพันธ์ของเคร่ืองดนตรีแต่ละชิ้นออกมา เพ่ือสอดผสาน 
รวมเป็นหนึง่เดยีวกัน เกิดเป็นท่วงท�านองทีไ่พเราะเพราะพริ้ง

  การท�างานของคนในองค์กรก็เช่นเดยีวกัน เปรียบเสมอืนวง Orchestra ท่ีจะต้องม ี
ฝ่ายต่าง ๆ  ท�าหน้าทีบ่รรเลงเพลงไปตามตัวโน้ตทีก่�าหนดไว้ โดยม ีConductor เป็นคนคอย
ให้จงัหวะ หนกั เบา ประสานเสยีงกันได้อย่างลงตัวเพื่อให้ได้บทเพลงที่ไพเราะและสือ่สาร
อารมณ์ได้ตามทีต้่องการ เช่นเดยีวกับการท�างานของ ไออาร์พีซ ีทีแ่ต่ละฝ่ายจะต้องด�าเนนิ
บทบาทหน้าทีข่องตนไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการที่ด ีหรือตามจรรยาบรรณในการ
ด�าเนนิธุรกิจทีก่�าหนดไว้ เพื่อก้าวไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกัน ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และ
แข่งขันได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน และนี่จึงเป็น
ที่มาของแนวคดิในการออกแบบคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเล่มนี้

“CG CONDUCTOR” 
Design Concepts CG Mascot Story

  การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือธรรมาภิบาล 
(Corporate Governance) มักจะเป็นการท�างานท่ีอยู่เบ้ืองหลัง 
โดยหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
ไม่เพียงแต่สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้เพียงเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการสร้างความเชื่อม่ันและ 
ความม่ันใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกฝ่ายอันจะน�าสู ่ความม่ันคงและเป็นรากฐานของการเติบโตของ
องค์กรอย่างยั่งยืน

 ในช่วงต้นปี 2563 ส�านกักิจการองค์กร ซ่ึงเป็นหน่วยงานทีด่�าเนนิงาน 
ด้านการก�ากับองค์กร ได้จัดท�าแบบส�ารวจ CG Brand Awareness  
เพ่ือวัดระดับความตระหนักรู ้ของพนักงานที่มีต่อหน่วยงานและการ
ด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล ซึ่งจากผลส�ารวจบ่งชี้ว่าการด�าเนินงาน
ด้านการก�ากับองค์กรควรมกีารสร้างแบรนด์เพื่อส่งเสริมความตระหนกัรู้
และความเข้าใจท่ีดีในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยส่วนหนึ่งของแบบส�ารวจได้เปิดโอกาสให้พนักงาน
ร่วมโหวตสัญลักษณ์ที่จะมาเป็นตัวแทนของงานก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
(Corporate Governance) และ “สิงโต” ได้รับการโหวตมากที่สุด  
โดยเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นผู้น�า ความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ 
และการรักษาเกียรติยศ อันจะน�าองค์กรสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 จึงเป ็นที่มาของ “สิงโตแห่งบ ้าน CG” ผู ้ที่จะมาร ่วมส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ใหม่ของงานก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้สามารถเข้าถึงง่าย เป็น
มิตรกับทุกคน และยินดีให้การสนับสนุนทุกหน่วยงาน เพื่อให้การประกอบ
กิจการขององค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไป



 ด้วยคู่มือเล่มนี้ ไออาร์พีซี

จักยั่งยืนรัศมี อยู่ยั้ง

สานพลังร่วมวิถียึดมั่น แบบกลุ่ม

รวมหนึ่งกำากับสร้าง แก่นแท้องค์กร






