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นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค ์

วตัถุประสงคข์องนโยบำยฉบบันีค้ือส ำหรบัป้องกันกำรติดสินบนและกำรทุจริต เพื่อใหบ้ริษัทฯ (ตำมค ำจ ำกัดควำม

ขำ้งล่ำงนี)้ มีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรยิธรรม  

ขอบเขต 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชก้บัคณะกรรมกำรบรหิำร ฝ่ำยบรหิำร พนกังำน พนกังำนฝึกหดัของบรษิัทฯ และบคุคลที่

มิใช่พนกังำนแต่ไดร้บัอนญุำตใหด้ ำเนินกำรแทนหรือเป็นตวัแทนของบรษิัทฯ โดยรวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ ดว้ย 

นอกจำกนัน้ นโยบำยฉบบันีย้งัมีเจตนำที่จะเป็นส่วนเพิ่มเติมของกฎหมำยและระเบียบทอ้งถิ่นว่ำดว้ยกำรต่อตำ้นกำร

ใหสิ้นบนและกำรทจุรติในเขตปกครองต่ำงๆ ท่ีบรษิัทด ำเนินงำนธุรกิจอยู่ในปัจจบุนัหรือในอนำคต 

ค าจ ากดัความและค าย่อ 

 
1  “บริษัทในเครือ” หมำยถึง บริษัทหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ค ำว่ำ “ควบคุม” และค ำที่มี
ควำมหมำยที่เกี่ยวขอ้งทัง้ “กำรควบคมุ” หรือ “ถกูควบคมุ” หรือ “อยู่ภำยใตก้ำรควบคมุรว่มกนั” หมำยถึง กำรเป็นเจำ้ของตำมกฎหมำย (Legal Ownership) หรือกำรเป็นผู้
ไดร้บัผลประโยชน ์(Beneficial or Equitable Ownership) ทัง้ในทำงตรงและทำงออ้ม ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 (หำ้สิบ) ของหุน้ที่จดทะเบียนและช ำระแลว้ในบริษัทหรือนิติ
บคุคลนัน้ 

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล บรษิัท อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทในเครือ1 ทัง้หมด 

การทุจริต 
หมำยถึงกำรใหสิ้นบน กำรกรรโชก กำรฉอ้โกง กำรหลอกลวง กำรใชอ้  ำนำจในทำงที่ผิด 
กำรยกัยอกเงิน กำรฟอกเงิน และกำรกระท ำอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั 

การให้สนิบน 

หมำยถึงกำรเสนอ กำรสญัญำว่ำจะให ้หรือกำรมอบใหผู้อ้ื่น หรือกำรรอ้งขอ กำรไดร้บั 
หรือกำรตกลงที่จะรับจำกบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใด เพื่อด ำเนินงำนหรือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอย่ำงไม่เหมำะสม 

โดยรวมถึ งกำรจ่ ำยเงินค่ำอ ำนวยควำมสะดวก (facilitation payment) ซึ่ งมี
วัตถุประสงคเ์พื่อกระตุน้หรือเร่งรดั กำรปฏิบัติงำนของเจำ้หนำ้ที่รฐั รวมถึงเพื่อไดม้ำ
หรือรกัษำขอ้ไดเ้ปรียบทำงธุรกิจหรือผลประโยชนอ์นัไม่เหมำะสมอื่นดงัที่กล่ำวถึงใน
นโยบำยฉบบันี ้

การปฏิบัตหิน้าทีห่รือกิจกรรม
ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

หมำยถึงกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ทัง้หมดทัง้ที่เป็นของทัง้ภำครฐัและเอกชน ซึ่งรวมถึงกิจกรรม
ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ กิจกรรมใดๆ ที่กระท ำขึน้ในช่วงเวลำระหว่ำงที่บุคคล
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ข้อก าหนดนโยบาย 

ไอวีแอลจะด ำเนินธุรกิจทั่วโลกดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริต เป็นธรรม ปรำศจำกกำรทุจริตหรือกำรให้สินบนใดๆ และ
สำมำรถตรวจสอบได ้บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่ำกำรใหสิ้นบนหรือกำรทจุรติจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภำพลกัษณ ์ตรำสินคำ้ 
และควำมยั่งยืนของบรษิัทฯ ดว้ยเหตนุี ้กำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบันี ้ถือเป็นเรื่องรำ้ยแรงและจะมีกำรด ำเนินกำรทำงวินยัอยำ่ง
เขม้งวดภำยใตก้ฎและระเบียบที่เก่ียวขอ้งซึ่งสำมำรถบงัคบัใชไ้ดใ้นแต่ละประเทศ 

1. การให้สนิบน 

บรษิัทฯ หำ้มมิใหม้ีกำรใหสิ้นบนในรูปแบบใดๆ  ไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงออ้มโดยเด็ดขำด ซึ่งรวมถึงกำรจำ่ย 

กำรสญัญำว่ำจะให ้กำรเสนอ หรือกำรอนุมตัิใหม้ีกำรจ่ำยเงิน มอบของขวญั เอือ้ประโยชน ์หรือใหส่ิ้งที่มีมลูค่ำ

ใหแ้ก่ตัวแทน พันธมิตรทำงธุรกิจ เจำ้หนำ้ที่รฐั พรรคกำรเมือง หรือบุคคลที่สำมโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ผูร้บั

กระท ำกำรใดๆ โดยกำรใชแ้ละ/หรือไม่ใชอ้  ำนำจหนำ้ที่ กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ หรือกำรตดัสินใจที่ไม่เหมำะสม 

2. ของขวัญและการเลีย้งรับรอง 

บรษิัทฯ ทรำบถึงควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมที่ท  ำใหเ้กิดมมุมองที่แตกต่ำงกนั โดยเฉพำะเรื่องของกำรมอบ

ของขวัญและกำรเลีย้งรบัรอง เนื่องจำกบริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัทฯ จึงมอบหมำยใหแ้ต่ละหน่วย

ธุรกิจจดัท ำแนวทำงและขอ้จ ำกดัที่เหมำะสมในกำรใหห้รือกำรรบัของขวญัและกำรเลีย้งรบัรอง โดยก ำหนดใหม้ี

กำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมทิศทำงเดียวกนักบักำรปฏิบตัิตำมประเพณีทอ้งถิ่นที่เหมำะสมและสมเหตสุมผลกับ

สถำนกำรณ์ของแต่ละแห่ง และจะไม่เรียกรอ้งกำรบริกำรที่ผิดกฎหมำยหรือรำงวัลตอบแทนกำรบริกำรที่ผิด

กฎหมำย และในบำงโอกำสกำรใหห้รือกำรรบักำรเลีย้งรบัรองที่สมเหตสุมผลและเกิดขึน้เพียงบำงครำวจะไดร้บั

กำรอนโุลมอนัเนื่องมำจำกควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม แต่ละหน่วยธุรกิจจะตอ้งด ำเนินกำรติดตำมกำร

ปฏิบตัิตำมนโยบำยและหลีกเล่ียงกำรรบัของขวญัและกำรเลีย้งรบัรองที่ไม่เหมำะสม หรือขดัต่อกฎหมำยทอ้งถิ่น

ของแต่ละประเทศ หรือก่อใหเ้กิดภำพลกัษณอ์นัไม่เหมำะสม 

พนกังำนควรแจง้แก่ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนก่อนที่จะได้รบัหรือเสนอกำรเลีย้งรบัรองใดๆ ในกรณีที่มีขอ้

สงสยั พนกังำนควรปรกึษำผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนก่อนท่ีจะรบัหรือสญัญำว่ำจะรบัหรือเสนอกำรเลีย้งรบัรอง

ใดๆ โดยมลูค่ำของของขวญัและ/หรือกำรเลีย้งรบัรองจะตอ้งไม่เกิน 3,000 บำท2 ทัง้ในกรณีกำรใหแ้ละกำรรบั 

 
2 มลูค่ำดงักล่ำวควรค ำนวณตำมอตัรำแลกเปลีย่นของแต่ละทอ้งถิ่น 

ผูก้ระท ำกำรไดร้บัว่ำจำ้ง หรือกิจกรรมใดๆ ที่กระท ำขึน้โดยหรือเพื่อบุคคลหรือกลุ่ม
บคุคลใดๆ 



นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ  3 

3. การบริจาคเพื่อการกุศลและการมอบเงนิสนับสนุน 

แมว้่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกศุลและกำรมอบเงินสนบัสนุนเป็นส่วนส ำคญัในกิจกรรมดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) ของบริษัทฯ แต่กำรกระท ำดังกล่ำวอำจถูกใช้เพื่ออ ำพรำงกิจกรรมที่ ผิดกฎหมำย ดังนั้น  

กำรตรวจสอบประวัติของหน่วยงำนกำรกุศลทุกแห่งอย่ำงเหมำะสมจึงเป็นส่ิงจ ำเป็นเมื่อมีกำรบริจำคเพื่อ  

กำรกศุลใดๆ 

คณะท ำงำนดำ้น CSR ประจ ำหน่วยธุรกิจท ำหนำ้ที่เป็นเหมือนกลไกป้องกนัโดยท ำกำรตรวจสอบและบรหิำร

จัดกำรกิจกรรมเหล่ำนี ้หำกพนักงำนตอ้งกำรริเริ่มโครงกำรใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งท ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล 

พนกังำนจะตอ้งติดต่อคณะท ำงำนดำ้น CSR ประจ ำหน่วยธุรกิจของตน 

4. สัญญาณเตือนความเสี่ยง (Red Flags) 

เมื่อพิจำรณำจำกหลำยๆ สถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้ สถำนกำรณต์่อไปนีอ้ำจท ำใหไ้อวีแอลมีควำมเส่ียงต่อกำร

ละเมิดกฎหมำยกำรต่อตำ้นกำรติดสินบน และ /หรือหลกักำรต่ำงๆ ที่ระบุไวใ้นคู่มือกำรก ำกับดแูลกิจกำรและใน

นโยบำยนี ้โดยพนกังำนจะตอ้งรำยงำนสถำนกำรณค์วำมเส่ียงที่ระบไุวด้งัต่อไปนี ้

• รอ้งขอ หรือ เรียกรบัสินบน 

• ค ำขอจำกบุคคลที่สำมเพื่อใหไ้อวีแอลช ำระเงิน (หรือช ำระเงินบำงส่วน) ในนำมของบุคคลที่สำม

ใหก้บับคุคลอื่น 

• ค ำขอหรือขอ้เสนอแนะใหไ้อวีแอลท ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลใหก้ับองคก์รกำรกุศลองคก์รใดโดย

เฉพำะเจำะจง โดยเป็นเงื่อนไขของวัตถุประสงคท์ำงธุรกิจที่ชอบดว้ยกฎหมำยที่ไอวีแอลก ำลัง

ด ำเนินกำรอยู่ 

• ค ำขอใหม้ีกำรจำ้งงำนไม่วำ่กรณีไดร้บัคำ่จำ้งหรือไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง (เชน่ กำรฝึกงำน) ไม่ว่ำจะในนำม

ของตนเองหรือในนำมของบุคคลอื่น โดยเป็นเงื่อนไขของวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจที่ชอบดว้ย

กฎหมำยที่ไอวีแอลก ำลงัด ำเนินกำร 
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• บคุคลที่ไอวีแอลติดต่อดว้ยมีประวตัิในกำรช ำระเงินหรือรบัช ำระเงินท่ีน่ำสงสยั 

• ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะอย่ำงจริงจังให้มีกำรจ้ำงตัวแทนท้องถิ่นไว้โดยเฉพำะเพื่อ

วัตถุประสงคใ์ดๆ หรือกำรรอ้งขอจำกเจำ้หนำ้ที่รฐัใหไ้อวีแอลว่ำจำ้งบุคคลใดโดยเฉพำะเจำะจง 

หรือเขำ้ท ำสญัญำกบับรษิัทใดโดยเฉพำะเจำะจง 

• บุคคลซึ่งไม่ใช่เจำ้หนำ้ที่รฐัที่ไอวีแอลติดต่อดว้ยมีครอบครวัที่รูจ้กัหรือมีควำมสัมพันธ์ใกลช้ิดกับ

เจำ้หนำ้ที่รฐั 

• ค ำขอใหม้ีกำรช ำระเงินที่ผิดปกติหรือจ ำนวนเงินมำกเกินไป เช่น ค ำขอใหม้ีกำรออกใบแจง้หนีเ้กิน 

กำรช ำระเงินล่วงหนำ้ที่ผิดปกติ หรือค ำขอใหม้ีกำรช ำระเงินใหแ้ก่บคุคลที่สำม (หรือไปยงัประเทศ

ที่สำม) ไปยงับญัชีธนำคำรต่ำงประเทศเป็นเงินสด หรือเงินอื่นใดที่ไม่สำมำรถติดตำมได ้

• ตวัแทนหรือผูก้ระท ำกำรแทนที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ มีควำมเชี่ยวชำญหรือมีประสบกำรณใ์นขอบเขต

งำนที่รบัผิดชอบเพียงเล็กนอ้ย หรือไม่มีควำมเชี่ยวชำญหรือไม่มีประสบกำรณเ์ลย (ไม่ว่ำจะโดย

ลกัษณะทำงภูมิศำสตร ์ควำมเป็นมืออำชีพ หรือในในลกัษณะอื่นใด) ส ำหรบักำรเป็นตวัแทนของ

ไอวีแอล 

• ตวัแทนหรือผูก้ระท ำกำรแทนที่ไดร้บักำรเสนอชื่อปฏิเสธที่จะใหก้ำรรบัรองเป็นลำยลกัษณอ์กัษรว่ำ

เขำหรือเธอนัน้จะไม่ท ำกำรช ำระเงินใดๆ ที่ไม่เหมำะสม 

• ตวัแทนหรือผูก้ระท ำกำรแทนที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเรียกรอ้งค่ำคอมมิชชั่นท่ีสงูอย่ำงผิดปกติ 

• ตัวแทนหรือผู้กระท ำกำรแทนที่ได้รับกำรเสนอชื่อไม่สำมำรถจัดท ำใบแจ้งหนี ้ที่ เป็นไปตำม

มำตรฐำนและมีควำมถกูตอ้งได ้

• ลกูคำ้ภำครฐัรอ้งขอเครดิตหรือเงินคืนที่ผิดปกติกับหรือจำกไอวีแอลเพื่อเป็นกำรตอบแทนในเชิง

ธุรกิจของตน 

• มีกำรจ่ำยโบนัส ค่ำธรรมเนียมควำมส ำเร็จ หรือจ ำนวนเงินอื่นใดใหแ้ก่ตวัแทนหรือผูก้ระท ำกำร

แทนของไอวีแอลอย่ำงผิดปกติ 

• กำรด ำเนินงำนของไอวีแอลหรือกำรท ำธุรกรรมทำงธุรกิจกับบุคคลที่อยู่ในประเทศที่ถูกมองว่ำมี

กำรทจุรติคอรร์ปัชั่นในระดบัท่ีสงูกว่ำค่ำเฉล่ีย3 
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5. บุคคลทีส่าม และการสอบทานธุรกิจ 

ภำระหนำ้ที่ในดำ้นจริยธรรมและกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยของไอวีแอลนั้นครอบคลุมและรวมถึงกิจกรรม

ต่ำงๆ ของตัวแทน คนกลำง และพันธมิตรทำงธุรกิจของไอวีแอล (รวมถึงพันธมิตรในธุรกิจร่วมทุน) ไอวีแอล

อำจจะตอ้งรบัผิดชอบต่อกำรกระท ำใดๆ ของบุคคลที่สำมที่ประกอบธุรกิจในตลำดใดๆ ในนำมของไอวีแอลดว้ย 

ดงันัน้ บคุคลที่สำมทัง้หมดที่ด  ำเนินธุรกิจรว่มกบัไอวีแอลนัน้จะตอ้งระมดัระวงัเพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำรกระท ำของพวก

เขำจะต้องสอดคล้องกับนโยบำยนี ้ และเป็นไปตำมกฎหมำย ทั้งนี ้ กำรจงใจเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงหรือ

สถำนกำรณท์ี่ท  ำใหก้ำรติดสินบนมีแนวโนม้ว่ำอำจจะเกิดขึน้ไดน้ัน้ จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยนีแ้ละเป็นเหตุให้

ยกเลิกสญัญำไดท้นัที 

ดงันัน้ ก่อนที่จะสรำ้งควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลที่สำมเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในนำมของไอวีแอลใน

ตลำดใดๆ นัน้ จะตอ้งด ำเนินกำรสอบทำนธุรกิจอย่ำงถ่ีถว้นและเพียงพอ เพื่อพิจำรณำว่ำบคุคลที่สำมนัน้มีควำม

มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรยิธรรมและสอดคลอ้งกับมำตรฐำนระดบัสงูของไอวีแอลหรือไม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จ ำกัดเพียงนโยบำยนี ้จึงเห็นควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีที่บุคคลที่สามมีปฏิสัมพันธก์ับ

เจ้าหน้าทีรั่ฐในการปฏิบัติงานในนามของไอวีแอล 

6. การด าเนินการ 

6.1 ขั้นตอนการจ้างงาน 

ผูส้มคัรงำนจะไดร้บักำรประเมินในระหว่ำงขัน้ตอนกำรสมคัรและกำรสมัภำษณ ์เพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ว่ำผูส้มคัรมีแนวโนม้ที่จะปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติของบรษิัทฯ ตรำบเท่ำที่กำรประเมินดงักล่ำวมี

ควำมสมเหตสุมผลและปฏิบตัิไดจ้รงิ 

พนกังำนใหม่จะไดร้บัแจง้ใหท้รำบถึงเนือ้หำในคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณของบรษิัทฯ 

เพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนกังำนผูน้ัน้จะเขำ้ใจถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตำมกฎที่เก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทจุรติ 

พนกังำนจ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบ หำกตนมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยผูบ้งัคบัจะตอ้งตรวจสอบ

ว่ำจะมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์ดที่อำจเพิ่มควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรทจุรติ 

กระบวนกำรสรรหำ คดัเลือก และว่ำจำ้งเจำ้หนำ้ที่รฐัไม่ว่ำในปัจจบุนัหรือในอดีต จะถกูด ำเนินกำรอยำ่ง

โปรง่ใส และตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด โดยมีขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดัส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่รฐัที่

เก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งงำนอดีตเจำ้หนำ้ที่รฐัในภำคเอกชน 

 
3 สำมำรถดอูำ้งอิงไดจ้ำกเรื่อง Transparency International’s “Corruption Perception Index” ไดท้ี่เว็บไซต ์https://www.transparency.org/en/cpi/2021 และเรื่อง 

“TRACE International Bribery Risk Matrix” ไดท้ี่เว็บไซต ์https://www.traceinternational.org/trace-matrix 
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6.2 การฝึกอบรม 

บริษัทฯ และแต่ละหน่วยธุรกิจตอ้งจัดให้มีกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมและสรำ้งควำมตระหนักถึงกำร

ต่อตำ้นกำรทุจริตอย่ำงสม ่ำเสมอตัง้แต่ช่วงกำรคัดเลือกบุคคลเขำ้ท ำงำน เพื่อใหพ้นักงำนทุกคนมีควำม

เข้ำใจเก่ียวกับประเภทของกำรทุจริต ควำมเส่ียงของกิจกรรมของกำรมีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกับ 

กำรทุจริต  รวมถึงกฎหมำยท้องถิ่นที่เก่ียวกับกำรทุจริต  นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตของบริษัท และกำร

รอ้งเรียนท่ีเก่ียวกบักำรทจุรติ 

6.3 ขั้นตอนการร้องเรียน 

บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดใหม้ีขัน้ตอนภำยในว่ำดว้ยกำรรอ้งเรียนท่ีเก่ียวกบักำรกระท ำที่ขดัต่อทัง้จรรยำบรรณ 

และ/หรือกำรทุจริต หำกผูใ้ดทรำบถึงปัญหำหรือกำรกำรท ำที่เก่ียวขอ้งกับกำรฝ่ำฝืนนโยบำยที่อำจเกิดขึน้

หรือเกิดขึน้จริง บุคคลนัน้ตอ้งแจง้เรื่องดงักล่ำวใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนของตนหรือบุคคลที่มีอ  ำนำจ

ควบคมุดแูลทรำบโดยทนัที  

พนกังำนที่ตอ้งกำรรอ้งเรียนต่อคณะอนุกรรมกำรกำรแจง้เบำะแส สำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนทำงเลือก

สองช่องทำงดงัต่อไปนี ้

1) กำรส่งอีเมล: ethics@indorama.net หรือ independentdirectors@indorama.net ในกรณีที่

ตอ้งกำรรำยงำนถึงกำรกระท ำผิดของคณะอนุกรรมกำรกำรแจ้งเบำะแส คนใดคนหนึ่งหรือ

หลำยคน 

2) ผ่ำนศนูยแ์จง้เบำะแส  ซึ่งเป็นช่องทำงกำรแจง้เบำะแสทำงออนไลน์ 

ไอวีแอลจะท ำกำรปกปิดตวัตนของผูท้ี่ท  ำกำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงเหล่ำนีต้ำมนโยบำยกำรแจง้เบำะแส

ของไอวีแอล 

7. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบรษิัทมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรออกแบบ กำรน ำไปใช ้และด ำเนินนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต

ให้มีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยหรือฝ่ำยบริหำร

ด ำเนินกำรเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำนโยบำยดงักล่ำวเป็นที่เขำ้ใจอย่ำงถ่องแทแ้ละถูกปลกูฝังใหอ้ยู่ในวฒันธรรม

องคก์รของไอวีแอล 

ฝ่ำยบริหำรมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรตรวจสอบว่ำบริษัทฯ มีระบบที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรทจุรติ

ในทุกรูปแบบ และฝ่ำยตรวจสอบภำยมีหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบระบบดังกล่ำวเป็นระยะและรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

mailto:independentdirectors@indorama.net
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ไอวีแอลจะด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อสรำ้งควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนและกำรควบคุมทำงกำร เงิน

สำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงใดๆ ที่อำจน ำไปสู่กำรทจุรติโดยหรือต่อบรษิัทฯ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนควำมเส่ียงในกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริต และจะทบทวนนโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจริตเป็นประจ ำทุกปีเพื่อให้มั่ นใจว่ำนโยบำยนั้นเหมำะสมอยู่ เสมอและให้ค ำแนะน ำแก่

คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อท ำกำรปรบัปรุงเนือ้หำในนโยบำยหำกจ ำเป็น 

8. การด าเนินการทางวนัิย 

ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรใหสิ้นบนหรือผูท้ี่ชกัน ำใหเ้กิดกำรเขำ้ใจผิดหรือปกปิดเจำ้หนำ้ที่สืบสวนที่สืบหำ

ควำมจริงเก่ียวกับกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริตจะมีโทษตำมกฎหมำยและระเบียบทอ้งถิ่น บริษัทฯ จะด ำเนินกำร

ต่อบคุคลดงักล่ำวตำมที่เห็นสมควรและตำมที่กฎหมำยอนญุำต 

การบังคับใช ้

ในกรณีที่ข้อก ำหนดใดของนโยบำยฉบับนีข้ัดแยง้กับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวขอ้งในทอ้งถิ่นใด ซึ่งเป็นผลใหข้อ้ก ำหนดดงักล่ำวตกเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบงัคับใชไ้ด ้ใหพ้ิจำรณำและยึดตำม
กฎหมำย ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงำนก ำกบัดแูลในทอ้งถิ่นนัน้เป็นหลกั 

ทัง้นี ้หำกหน่วยงำนธุรกิจหรือสถำนท่ีใดมีแนวปฏิบตัิที่เขม้งวดยิ่งกว่ำนโยบำยฉบบันีห้รือธรรมเนียมปฏิบตัิที่ยึดถือกัน
อยู่ ใหพ้ิจำรณำและยึดถือแนวปฏิบตัิที่มีควำมเขม้งวดมำกกว่ำนัน้ป็นหลกั 

เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ไม่มี 

ประวัติการปรับปรุงเนือ้หา 

ฉบับ อนุมตัิโดย วันทีอ่นุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ตน้ฉบบั คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 1/2557  
วนัท่ี 12 มกรำคม 2557 

- 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 1 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2558  
วนัท่ี 2 กมุภำพนัธ ์2558 

- 
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ฉบับ อนุมตัิโดย วันทีอ่นุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 2 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 4/2559  
วนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 

• ขยำยควำมครอบคลมุของนโยบำย 

• เพิ่มค ำนิยำม "กำรจ่ำยเงินเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก" ใหเ้ป็นกำรใหสิ้นบนอีกรูปแบบหนึ่ง 

• ระบุกำรจ ำกัดมูลค่ำของขวัญและบริกำร
อย่ำงเจำะจงไวท้ี่ 3,000 บำท (86 ดอลลำร์
สหรฐั) 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 3 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 1/2562  
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2562 

เพิ่มหวัขอ้ "กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรมอบ
เงินสนบัสนนุ" 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 4 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2565  
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2565 

ลบกำรส่งจดหมำยออกจำกทำงเลือกส ำหรบัช่อง
ทำงกำรแจง้เบำะแส 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 5 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2566  
วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2566 

• เพิ่มหวัขอ้ “สญัญำณเตือนควำมเส่ียง” 

• เพิ่มหัวข้อ “บุคคลที่สำม และกำรสอบทำน
ธุรกิจ” 

• เพิ่มเนือ้หำเก่ียวกบักำรจำ้งงำนของบคุคลซึ่ง
ปัจจบุนัหรืออดีตเป็นเจำ้หนำ้ที่รฐั 

 


