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นโยบายส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย 

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของนโยบำยฉบับนีค้ือเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ จะสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับ 

ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ (ตำมค ำจ ำกดัควำมข้ำงลำ่งนี)้ 

ขอบเขต 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้กบัคณะกรรมกำรบริหำร ฝ่ำยบริหำร พนกังำน พนกังำนฝึกหดัของบริษัทฯ และบคุคลที่

มิใช่พนกังำนแตไ่ด้รับอนญุำตให้ด ำเนินกำรแทนหรือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ 

ค าจ ากดัความและค าย่อ 

ข้อก าหนดนโยบาย 

ไอวีแอลให้ค ำมัน่สญัญำที่จะด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบตัิทำงธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมและปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ด้วยควำมเหมำะสม 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรำยอย่ำงยุติธรรม เท่ำเทียม และมีจริยธรรม โดยให้ข้อมูล
เก่ียวกบับริษัทฯ อยำ่งถกูต้อง เพียงพอ เหมำะสมแก่เวลำ และเป็นประโยชน์ โดยไม่มีเจตนำที่จะชกัน ำให้เกิดควำมเข้ำใจ
ผิดหรือปกปิดใดๆ ทำงบริษัทฯ จะด ำเนินกำรกบัข้อมลูสว่นบคุคลใดๆ ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลที่บงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ เปิดรับข้อร้องเรียนจำกผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่เ ก่ียวกับกำรฝ่ำฝืนคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรและ
จรรยำบรรณของไอวีแอล และแนวปฏิบตัิที่ขดัตอ่กฎหมำยผำ่นช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส 

                                                
1  “บริษัทในเครือ” หมำยถึง บริษัทหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคมุ หรือถกูควบคมุ หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคมุในลกัษณะเดียวกับบริษัทฯ ค ำ

ว่ำ “ควบคมุ” และค ำที่มีควำมหมำยที่เก่ียวข้องทัง้ “กำรควบคมุ” หรือ “ถกูควบคมุ” หรือ “อยู่ภำยใต้กำรควบคมุร่วมกัน” หมำยถึง กำรเป็น
เจ้ำของตำมกฎหมำย (Legal Ownership) หรือกำรเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์ (Beneficial or Equitable Ownership) ทัง้ในทำงตรงและ
ทำงอ้อม ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นที่จดทะเบียนและช ำระแล้วในบริษัทหรือนิติบคุคลนัน้ 

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในเครือ1 ทัง้หมด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ ผู้ผลติและผู้จดัหำ เจ้ำหนี ้คูแ่ขง่ รัฐบำล และสือ่ 
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1. ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรปกป้องสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยไมค่ ำนงึถึงจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นมีอยูแ่ละสง่เสริม

ให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิของตนเองดงัทีร่ะบไุว้ในข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

1.1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ไอวีแอลตระหนกัถงึสทิธิพืน้ฐำนตำมกฎหมำยของผู้ ถือหุ้นในกำร: 

1.1.1. เข้ำร่วมกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.1.2. อนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัทฯ 

1.1.3. อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 

1.1.4. มอบหมำยอ ำนำจให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมและลงคะแนนเสยีงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.1.5. ลงคะแนนเสยีงในกำรแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรบริษัทเป็นรำยบคุคล  

1.1.6. ลงคะแนนเสยีงในกำรแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี และอนมุตัิคำ่ตรวจสอบบญัชีประจ ำปี  

1.1.7. ลงคะแนนเสียงในประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ทำงธุรกิจ เช่ น กำรเพิ่มทุน/กำรลดทุน 

กำรปรับเปลี่ยนข้อบงัคบับริษัทหรือกำรปรับเปลี่ยนหนงัสือบริคณห์สนธิ กำรควบรวม

และกำรเข้ำซือ้กิจกำร กำรออกตรำสำรหนี ้และอื่นๆ 

ไอวีแอลสนับสนุนกำรใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้ นในกำรถำมเก่ียวกับธุรกิจ และกำรด ำเนินงำน 

ของบริษัทฯ กำรให้ควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำในกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น อีกทัง้บริษัทฯ ยังอ ำนวย 

ควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่ค ำถำมที่ต้องกำรถำม

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำ 

1.2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ด้วยควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไอวีแอลจะ

ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีอ้ยำ่งเหมำะสม: 

1.2.1. โดยก่อนกำรประชุม ไอวีแอลจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นยื่นเสนอประเด็นต่ำงๆ ขึน้เป็น

วำระกำรประชุม ส่งค ำถำมเก่ียวกับธุรกิจหรืองบกำรเงิน และเสนอช่ือผู้ สมัครที่มี

คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมใดๆ เพื่อเข้ำร่วมกำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำรบริษัท 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งเกณฑ์และขัน้ตอนในกำรเสนอ 

วำระกำรประชุมและผู้ สมคัรที่มีคุณสมบตัิให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่

ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

1.2.2. ไอวีแอลจะจดักำรประชุมผู้ ถือหุ้นในสถำนที่ที่สะดวกแก่กำรเข้ำร่วมประชุมและอ ำนวย

ควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรลงทะเบียน 
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1.2.3. ไอวีแอลจะด ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ และเปิดโอกำส

ให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลำเพียงพอในกำรสอบถำมข้อมลู 

1.2.4. ไอวีแอลจะไม่เสนอวำระกำรประชุมอื่นนอกเหนือจำกวำระกำรประชุมที่ได้ระบุใน

จดหมำยเชิญประชมุที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

1.2.5. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดเตรียม

หนงัสอืมอบฉนัทะไว้ส ำหรับเข้ำร่วมประชุม ซึ่งผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำร

อิสระคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดย

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่เหมำะสมจะถกูน ำสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

1.2.6. ในกำรลงคะแนนเสียงไอวีแอลจะใช้บตัรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุม โดยบริษัทฯ 

จะสแกนบตัรลงคะแนนด้วยวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ และจะประกำศผลกำรลงคะแนน

เสยีงของแตล่ะวำระในระหวำ่งกำรประชมุ กำรสแกนบตัรลงคะแนนและกำรประกำศผล

จะกระท ำขึน้โดยมีที่ปรึกษำกฎหมำยและอำสำสมคัรผู้ ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตัง้ให้ท ำหน้ำที่

ตัง้แตเ่ร่ิมต้นกำรประชมุเป็นสกัขีพยำน ทำงบริษัทฯ จะเก็บรักษำบตัรลงคะแนนทกุใบไว้

ใช้ส ำหรับอ้ำงอิงในอนำคตเป็นเวลำห้ำปี 

1.2.7. เพื่อมิให้มีกำรใช้ข้อมลูภำยใน ไอวีแอลได้ก ำหนดนโยบำยภำยในเพื่อควบคมุดแูลกำรใช้

ประโยชน์จำกข้อมูลภำยในและกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และ

พนกังำน และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในนโยบำย

อยำ่งเคร่งครัด 

ไอวีแอลสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นติดตอ่ทำงบริษัทฯ หำกผู้ ถือหุ้นต้องกำรข้อมลูหรือค ำชีแ้จงใดๆ  

2. ลูกค้า 

ไอวีแอลมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิงำนเพื่อบรรลคุวำมคำดหวงัและควำมพึงพอใจของลกูค้ำ ด้วยมำตรฐำนสงูสดุ

ของกำรท ำธุรกิจอย่ำงซื่อตรง ควำมปลอดภัยและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สมกับควำมคำดหวังและ 

ควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำ 

เพื่อปฏิบตัิตำมค ำมัน่สญัญำดงักลำ่ว ไอวีแอลจะ: 

2.1. ประกอบธุรกิจโดยอยูบ่นพืน้ฐำนของกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรที่ดีเยี่ยม และกำรมีรำคำ 

ทีจ่งูใจให้แก่ลกูค้ำ 

2.2. ให้บริกำรและน ำสง่ผลติภณัฑ์อยำ่งซื่อสตัย์ ตรงไปตรงมำ และถกูต้อง และท ำตำมสญัญำที่ให้ไว้ 

2.3. ให้ข้อมลูที่จ ำเป็นทัง้หมดเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และไม่หลอกลวงลกูค้ำโดยเด็ดขำด 
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2.4. ด ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนจำกลกูค้ำอยำ่งเป็นธรรม ถกูต้อง และทนัทว่งที  

2.5. เคำรพในสทิธิของลกูค้ำด้วยกำรรักษำข้อมลูทัง้หมดของลกูค้ำไว้เป็นควำมลบั 

2.6. แจ้งให้ลกูค้ำทรำบโดยเร็วที่สดุหำกมีข้อกงัวลใดๆ เก่ียวกบัควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ์ 

3. ผู้ผลิตและผู้จัดหา 

ไอวีแอลมุ่งมัน่ที่จะร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้จัดหำในกำรพฒันำควำมสมัพนัธ์ที่ดีในระยะยำว บนพืน้ฐำน

ควำมเคำรพ ควำมไว้วำงใจ และควำมเข้ำใจซึง่กนัและกนั   

เพื่อปฏิบตัิตำมค ำมัน่สญัญำดงักลำ่ว ไอวีแอลจะ: 

3.1. สื่อสำรอย่ำงชัดเจน เจรจำต่อรอง และบรรลุข้อตกลงร่วมกับผู้ ผลิตและผู้ จัดหำอย่ำงมืออำชีพ 

ยตุิธรรม จริงใจ และโปร่งใส 

3.2. ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขในข้อตกลง 

3.3. เคำรพในสิทธิของผู้ ผลิตและผู้ จัดหำด้วยกำรรักษำข้อมูลทัง้หมดของผู้ ผลิตและผู้ จัดหำไว้เป็น

ควำมลบั 

ในทำงกลบักนั ไอวีแอลคำดหวงัให้ผู้ผลติและผู้จดัหำ: 

(ก) ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนทกุข้อที่จ ำเป็นในด้ำนควำมปลอดภยัและคณุภำพ และรำยงำนบริษัทฯ ทรำบ

โดยทนัทีหำกผลติภณัฑ์มีปัญหำด้ำนควำมปลอดภยัใดๆ  

(ข) ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำม "จรรยำบรรณส ำหรับผู้ผลิตและผู้จดัหำ" (Supplier Code of 

Conduct) ที่บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ ซึง่อยูใ่นเว็บไซต์ของไอวีแอลในหมวดกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

กำรคดัเลอืกผู้ผลติและผู้จดัหำจะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคม และกำรก ำกบั

กิจกำร ซึง่จะมีกำรตรวจสอบจำกทำงบริษัทฯ เป็นระยะ 

4. เจ้าหนี ้

ไอวีแอลเคำรพในค ำมัน่สญัญำของของบริษัทฯ ที่เก่ียวกบัข้อก ำหนดและเง่ือนไขดงัที่ระบใุนข้อตกลงที่ท ำ

ร่วมกบัเจ้ำหนีข้องบริษัทฯ  

อีกทัง้จะแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบถึงสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทด้วยควำมโปร่งใส 
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5. คู่แข่ง 

ไอวีแอลจะแข่งขนัและด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นอิสระ ยุติธรรม และชอบด้วยกฎหมำยภำยใต้กำรให้ควำม

เคำรพซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรเติบโตและกำรพัฒนำทำงตลำดอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ภำคอตุสำหกรรมโดยรวม 

ไอวีแอลจะหลกีเลีย่งกำรแสดงควำมเห็นในเชิงลบใดๆ เก่ียวกบัคูแ่ขง่ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะได้ข้อมลูเก่ียวกบักำรแขง่ขนัมำโดยถกูต้องตำมหลกัจริยธรรมจำกแหลง่ข้อมลูสำธำรณะ 

6. รัฐบาล 

ไอวีแอลให้เกียรติกับควำมสมัพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับรัฐบำลและหน่วยงำนก ำกับดูแลในทุกเขตปกครองที่

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจยู ่และจะปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำ ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในทกุด้ำน  

บริษัทจะหลกีเลีย่งกำรปฏิบตัิตนตอ่เจ้ำหน้ำที่รัฐในลกัษณะที่อำจถกูตีควำมได้วำ่บริษัทฯ พยำยำมโน้มน้ำว

หรือสมรู้ร่วมคิดในกำรกระท ำที่ขดัตอ่กฎหมำย  

เนื่องจำกไอวีแอลมีกำรด ำเนินธุรกิจในหลำยประเทศ บริษัทฯ จึงจะท ำงำนร่วมกับรัฐบำลหรือหน่วยงำน

ก ำกบัดแูลที่มำจำกตำ่งวฒันธรรมด้วยควำมระมดัระวงัอยำ่งยิ่ง โดยพนกังำนของบริษัทฯ จะได้รับกำรแจ้งเตือน

ให้ตระหนกัถึงมำรยำทและแนวปฏิบตัิทำงธุรกิจเพื่อหลกีเลีย่งกำรกระท ำผิดโดยไมเ่จตนำ 

7. สื่อ 

ไอวีแอลมีนโยบำยที่จะให้ข้อมลูที่ถกูต้องและจ ำเป็นแก่สือ่ ซึง่มีบทบำทส ำคญัในกำรสื่อสำรข้อมลูเก่ียวกบั

บริษัทฯ ไปสูส่ำธำรณะ  

ทัง้นี ้แม้ฝ่ำยสือ่สำรองค์กรจะเป็นผู้ประสำนงำนเพื่อให้ข้อมลูตำ่งๆแก่สือ่ โฆษกผู้ ได้รับอนญุำตจำกบริษัทฯ 

เทำ่นัน้จึงจะสำมำรถให้สมัภำษณ์หรือให้ควำมเห็นในฐำนะตวัแทนของบริษัทฯ ได้ 

การบังคับใช้ 

ในกรณีที่ข้อก ำหนดใดของนโยบำยฉบับนีข้ัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคบัของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวข้องในท้องถ่ินใด ซึ่งเป็นผลให้ข้อก ำหนดดงักลำ่วตกเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบงัคบัใช้ได้ ให้พิจำรณำและยึดตำม
กฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลในท้องถ่ินนัน้เป็นหลกั 

ทัง้นี ้หำกหนว่ยงำนธุรกิจหรือสถำนท่ีใดมีแนวปฏิบตัิที่เข้มงวดยิ่งกวำ่นโยบำยฉบบันีห้รือธรรมเนียมปฏิบตัิที่ยึดถือกนั
อยู ่ให้พิจำรณำและยดึถือแนวปฏิบตัิที่มีควำมเข้มงวดมำกกวำ่นัน้ป็นหลกั 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

จรรยำบรรณส ำหรับผู้ผลติและผู้จดัหำ (Supplier Code of Conduct) 

ประวัติการปรับปรุงเนือ้หา 

ฉบับ อนุมตัิโดย วันที่อนุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ต้นฉบบั คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 1/2562  
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 

รวมนโยบำยที่เก่ียวกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฉบบั
ก่อนหน้ำนีใ้ห้เป็นฉบบัเดียว 

 

 

 

 


