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สารจากประธานกรรมการ 

เราด าเนินงานตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยมของไอวีแอล ความมมุานะอุตสาหะของทุกท่านท าใหเ้ราสามารถกา้วขึน้

ไปสู่การเป็นบริษัทเคมีภณัฑช์ัน้น าระดบัโลกที่ด  าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น  ศกัยภาพ และความเป็น

ผูน้  าในการเติบโตดา้นนวตักรรมอย่างยั่งยืน 

การที่เราสามารถเติบโตไดอ้ย่างกา้วกระโดดนัน้ การก ากับดูแลกิจการถือไดว้่ามีความส าคญัอย่างยิ่งเพื่อใหเ้ราสามารถ

ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เราจะตอ้งปฏิบตัิตามในทกุประเทศที่เราด าเนินการ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าเรามีกลไกการ

ควบคมุภายในท่ีเหมาะสม ดงันัน้ สารจากผมเป็นส่ิงที่ท  าไดง้่าย เพียงแค่ท่าน “ท าในส่ิงที่ถกูอย่างถกูตอ้ง” 

เป้าหมายของเราคือ การพฒันาไปสู่มาตรฐานท่ีสงูขึน้ โดยเนน้ย า้ในเรื่องความโปรง่ใสและความจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งปฏิบตัิ

ตามคู่มือการก ากบัดแูลกิจการของเรา ดว้ยเหตนุี ้เราจึงไดร้วบรวมและปรบัโครงสรา้งของนโยบายที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูล

กิจการเพื่อใหเ้กิดความกระชบัและชดัเจน และชีใ้หเ้ห็นถึงล าดบัความส าคญัของความรบัผิดชอบของเราในฐานะที่เป็น

บรษิัทเคมีภณัฑช์ัน้น า 

ถึงแมว้่าความส าเรจ็ทางธุรกิจและผลก าไรนัน้เป็นเรื่องส าคญั แต่ไม่มีส่ิงใดที่จะส าคญัไปกว่าการยึดมั่นในค่านิยมของเรา 

ซึ่งอาจจะเป็นส่ิงที่ทา้ทาย หรืออาจจะดูขัดแยง้กับส่ิงอื่นๆ ที่ส  าคัญ หากแต่การก ากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครดัจะช่วย

พฒันาความสามารถในการแข่งขนัโดยเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นใหแ้ก่กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียของเรา และท าใหเ้ห็นว่าเราได้

ตระหนกัถึงคุณค่าและความรบัผิดชอบในเรื่องนีเ้พียงใด ทัง้นี ้หากท่านตอ้งการความช่วยเหลือเก่ียวกบัการปฏิบตัิ หรือมี

ขอ้สงสยัเก่ียวกบัคู่มือฉบบันี ้ท่านสามารถปรกึษากบัหวัหนา้งานของท่าน หรือฝ่ายงานทรพัยากรบุคคลในหน่วยงานของ

ท่าน หรือฝ่ายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีส านกังานใหญ่ 

 

 

 

 

 

นายศรี ปรากาซ โลเฮยี 

วนัท่ีอนมุตัิ : 9 สิงหาคม 2562 

 
 



 
 

  สารบัญ 

1. คู่มือการก ากบัดแูลกจิการ .................................................................................................................................... 1 

1.1. ขอบเขต  ..................................................................................................................................................... 2 

1.2. การบงัคบัใช ้............................................................................................................................................... 2 

1.3. ค าจ ากดัความและค าย่อ ............................................................................................................................. 2 

2. วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยม .............................................................................................................................. 3 

2.1. วิสยัทศัน ์.................................................................................................................................................... 3 

2.2. พนัธกิจ  ..................................................................................................................................................... 3 

2.3. ค่านิยม  ..................................................................................................................................................... 3 

3. หลกัการก ากบัดแูลกิจการ .................................................................................................................................... 5 

หลกัการท่ี 1 : สิทธิของผูถื้อหุน้ ............................................................................................................................. 5 

หลกัการท่ี 2 : การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั ............................................................................................ 5 

หลกัการท่ี 3 : บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย ............................................................................................................... 6 

หลกัการท่ี 4 : การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ................................................................................................. 7 

หลกัการท่ี 5 : ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ .................................................................................................. 8 

4. จรรยาบรรณ ...................................................................................................................................................... 12 

4.1. บทน า  ................................................................................................................................................... 12 

4.2. การด าเนินธุรกจิอยา่งมจีรยิธรรม ............................................................................................................... 13 

4.2.1. การด าเนินธุรกจิโดยชอบดว้ยกฎหมาย ............................................................................................... 13 

4.2.2. นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน ............................................................................................................... 13 

4.2.3. นโยบายการต่อตา้นการทจุรติ ............................................................................................................ 14 

4.3. การด าเนินธุรกจิอยา่งเป็นธรรม .................................................................................................................. 21 

4.3.1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์............................................................................................................ 21 

4.3.2. นโยบายเก่ียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา ................................................................................................. 22 

4.4. ค่านิยมที่ดีในสถานท่ีท างาน ...................................................................................................................... 25 



 
 

4.4.1. การท าหนา้ที่อย่างมืออาชีพ ............................................................................................................... 25 

4.4.2. นโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน ................................................................................................................ 25 

4.4.3. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม สขุอนามยัและความปลอดภยั (EHS) ............................................................ 29 

4.4.4. การรกัษาทรพัยสิ์นของบรษิัท ............................................................................................................. 31 

4.4.6. นโยบายดา้นความหลากหลาย ........................................................................................................... 33 

4.5. นโยบายการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย .......................................................................................................... 37 

4.5.1. ผูถื้อหุน้ ............................................................................................................................................. 37 

4.5.2. ลกูคา้ ............................................................................................................................................... 39 

4.5.3. ผูผ้ลิตและผูจ้ดัหา .............................................................................................................................. 39 

4.5.4. เจา้หนี ้.............................................................................................................................................. 40 

4.5.5. คู่แข่ง ................................................................................................................................................ 40 

4.5.6. รฐับาล .............................................................................................................................................. 41 

4.5.7. ส่ือ .................................................................................................................................................... 41 

5. นโยบายการแจง้เบาะแส .................................................................................................................................... 43 

6. ค าจ ากดัความและค าย่อ .................................................................................................................................... 48 

7. ใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบตั ิ......................................................................................................................... 52 

8. ประวตัิการปรบัปรุงเนือ้หา .................................................................................................................................. 53 

9. ภาคผนวก ......................................................................................................................................................... 54 

ภาคผนวก 1  นโยบายเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ................................................................................................ 54 

ภาคผนวก 2 Supplier Code of Conduct ......................................................................................................... 60 

ภาคผนวก 3 ถอ้ยแถลงว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัส าหรบัการแจง้เบาะแส ตามนโยบายการแจง้เบาะแส .................. 67 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการ 



คู่มือการก ากบัดแูลกิจการ  1 
 

1. คู่มือการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 1 ทัง้หมด (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัท” และ/หรือ 

“ไอวีแอล”) เชื่อว่าการก ากับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคญัหลักที่น าไปสู่ความส าเร็จในระยะยาว การก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีช่วยใหผู้น้  าของบริษัทท าหนา้ที่อย่างมีความรบัผิดชอบ ก าหนดทิศทางและบริหารจัดการบริษัทได้

อย่างเหมาะสม และสนบัสนนุพนกังานของบรษิัท ใหส้ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ  

คู่มือการก ากบัดูแลกิจการนัน้ประกอบดว้ย หนึ่ง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของไอวีแอล ซึ่งกล่าวถึงพนัธสญัญา

ว่าบรษิัทจะเป็นผูน้  าในอตุสาหกรรมที่มีความรบัผิดชอบ และปลกูฝังความภาคภมูิใจและเป้าหมายขององคก์รเพื่อให้

บรษิัทกา้วไปสู่การเป็นบรษิัทเคมีภณัฑช์ัน้น าระดบัโลก 

สอง หลกัการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นรากฐานของการก ากบัดแูลกิจการที่มุ่งผลต่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระยะ

ยาว  และยงัเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ ผูผ้ลิตและผูจ้ดัหา 

เจา้หนี ้และรฐับาล เป็นตน้ 

สาม จรรยาบรรณ ซึ่งประกอบดว้ยนโยบายเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้ก าหนดที่ก ากบัและสนบัสนนุใหน้ าหลกัการ

ก ากับดูแลกิจการไปใชใ้นการปฏิบตัิงานในแต่ละวันของอินโดรามา เวนเจอรส์ ซึ่งนโยบายเหล่านีไ้ดถู้กจดัไวเ้ป็น 4 

หมวด โดยครอบคลุมกฎที่ส าคัญต่างๆ ซึ่งก าหนดรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าควรปฏิบัติ

อย่างไร และผูท้ี่ตดัสินใจจะตอ้งรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนหรือไม่ อย่างไร 

ท้ายสุดนี ้นโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งสนับสนุนให้บุคคลผู้ที่พบเห็นหรือไดร้ับข้อมูลเก่ียวกับการกระท าที่ขัดต่อ 

การก ากับดูแลกิจการที่ดีแจง้รายงานมายังบริษัทโดยที่ไม่ตอ้งเปิดเผยตัวตนและจะไดร้บัการคุม้ครองเป็นอย่างดี 

ตวัอย่างของการกระท าที่ขดัต่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ไดแ้ก่ การทุจริต การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการใชข้อ้มลู

ภายในอย่างผิดกฏหมาย เป็นตน้ โดยคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสไดใ้ห้ความส าคัญกับการแจ้งรายงาน 

การกระท าความผิดที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการและมีการสอบสวนในทกุกรณีที่แจง้รายงานเขา้มา  

ทัง้นี ้เอกสารฉบบันีจ้ะน ามาใชแ้ทนที่จรรยาบรรณส าหรบัพนกังาน และจรรยาบรรณส าหรบักรรมการฉบบัก่อนหนา้นี ้

โดยไดน้ าเอานโยบายองคก์รทัง้หมดที่มีอยู่เดิมรวมเขา้มาอยู่ภายใตคู้่มอืฉบบันีเ้พียงฉบบัเดียว เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

ที่ชดัเจนยิ่งขึน้ว่าค่านิยมของไอวีแอลจะถกูน าไปปฏิบตัิอย่างไร และมีความเชื่อมโยงกบัเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั

หรือไม่ และจะน าการก ากบัดแูลกิจการมาปรบัใชใ้นอินโดรามา เวนเจอรส์อย่างไร 

 
1  “บรษิทัในเครอื” หมายถึง บรษิทัหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจควบคุม หรอืถูกควบคุม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมในลกัษณะเดยีวกบับรษิทั ค าว่า “ควบคุม” และ

ค าที่มีความหมายที่เกีย่วขอ้งทัง้ “การควบคุม” หรอื “ถูกควบคุม” หรอื “อยู่ภายใตก้ารควบคุมรว่มกนั” หมายถึง การเป็นเจา้ของตามกฎหมาย (Legal 

Ownership) หรอืการเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์(Beneficial or Equitable Ownership) ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 (หา้สิบ) ของ

หุน้ทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ในบรษิทัหรอืนิตบุิคคลนั้น 
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1.1. ขอบเขต 

คู่มือฉบับนีค้รอบคลุมถึงกรรมการและพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานฝึกหัดของบริษัท และบุคคลที่มิใช่

พนักงานแต่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการแทนหรือเป็นตัวแทนของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกรวมกันว่า 

“บุคลากรไอวีแอล”) เวน้แต่จะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

1.2. การบังคับใช ้

ในกรณีที่ เนื ้อหาในคู่มือฉบับนี ้ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล 

ที่เก่ียวขอ้งในทอ้งถิ่นใด ซึ่งเป็นผลใหข้อ้ก าหนดดงักล่าวตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้ใหพ้ิจารณา

และยึดถือตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดแูลในทอ้งถิ่นนัน้เป็นหลัก 

ทั้งนี ้หากหน่วยงานธุรกิจหรือสถานที่ใดมีแนวปฏิบัติที่เข้มงวดยิ่งกว่าคู่มือฉบับนี ้ให้พิจารณาและยึด ถือ 

แนวปฏิบตัิที่มีความเขม้งวดยิ่งกว่านัน้เป็นหลกั 

1.3. ค าจ ากดัความและค าย่อ 

ความหมายหรือค าจ ากดัความของค าที่เป็น ตัวเอียง ในคู่มือฉบบันีจ้ะถกูอธิบายในส่วน “ค าจ ากดัความและ

ค าย่อ” ที่จะกล่าวถึงต่อไป 
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2. วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยม 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยมของไอวีแอลถือเป็นถอ้ยแถลงที่ส  าคญัที่สุดของบริษัท ซึ่งเป็นพืน้ฐานทางเอกลกัษณ์

ของบริษัท อันรวมถึง จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องเรา ส่ิงที่เราท า เหตุผลของการคงอยู่ของเรา และแนวทาง  

การท าธุรกิจของเรา 

บคุลากรไอวีแอลทกุคนถกูคาดหวงัใหท้ราบถึงวิสยัทศัน,์ พนัธกิจ และค่านิยมของบรษิัท 

2.1. วิสัยทัศน ์ 

วิสยัทศันค์ือถอ้ยแถลงที่สัน้แต่มีความชดัเจน ซึ่งรวมถึงจดุหมายที่บรษิัทตอ้งการไปใหถ้ึงในอนาคต เป้าหมาย 

และประเภทขององคก์รที่บรษิัทมุ่งหวงัที่จะเป็น โดยวิสยัทศันข์องไอวีแอลคือ  

“มุ่งม่ันที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑช์ั้นน าระดับโลกที่ด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน สร้างสรรคผ์ลิตภัณฑท์ี่ดี

เพื่อสังคม” 

2.2. พันธกิจ 

พนัธกิจกล่าวถึงว่าในปัจจบุนับรษิัทท าอะไร ใหบ้รกิารแก่ใครและอย่างไร โดยพนัธกิจของไอวีแอลคือ 

“เรามุ่งม่ันสู่ความเป็นผู้น าที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของ

บุคลากร กระบวนการท างาน และเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย” 

2.3. ค่านิยม 

ค่านิยมคือความเชื่อพืน้ฐานของบริษัท โดยก าหนดจุดยืนของบริษัทและแนวปฏิบัติภายในและภายนอก

องคก์ร ซึ่งก าหนดแก่นจรยิธรรมของบรษิัทและเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจต่อการเผชิญกับความทา้ทายต่างๆ 

โดยค่านิยมของไอวีแอลมี 5 ขอ้ ไดแ้ก่   

• ลูกค้าคือเหตุผลในการด ารงอยู่ 

เราประเมินตนเองจากความส าเร็จของลูกคา้ของเรา เรามุ่งสรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือ 

ความคาดหวงัของลกูคา้ ดว้ยนวตักรรมที่โดดเด่นและความใส่ใจในคณุภาพท่ีแตกต่าง 

• บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง 

บุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงอยู่ของบริษัท และสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เราจึงเคารพ

ในความคิดเห็นและรว่มกนัขบัเคล่ือนบรษิัทไปสู่การเติบโต 

• เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส 

ในสภาวะทางธุรกิจมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เรายอมรบัความทา้ทายของการเปล่ียนแปลง เพื่อกา้วสู่

การเป็นบรษิัทชัน้น าระดบัโลก โดยรกัษาความเป็นเอกลกัษณ ์และด าเนินธุรกิจดว้ยความถกูตอ้ง 
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• ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา 

ในฐานะบริษัทระดบัโลก เราเห็นคุณค่าของความรู ้มุมมองและประสบการณท์ี่หลากหลาย ในการเป็น

กลไกในการขบัเคล่ือนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัท 

• เราด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

เรายึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความถูกตอ้ง และสรา้งดุลยภาพดา้นสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ 

เพื่อการเติบโตของธุรกิจและก าไรอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงสขุภาพและความปลอดภยัเป็นส าคญั 
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3. หลักการก ากับดูแลกิจการ 

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อผลักดันใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จในฐานะ

บรษิัทท่ีมีความรบัผิดชอบ 

บริษัทปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 5 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรไอวีแอลภายใตข้้อบังคับของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ตลท.”) ตามค าแนะน าของส านกังานก ากับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ก.ล.ต.”) และหลกัการการก ากับดูแลกิจการโดยองคก์ารเพื่อความร่วมมือ

และการพฒันาทางเศรษฐกิจ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “โออีซีดี”)  

หลักการที ่1 : สิทธขิองผู้ถือหุน้ 

ไอวีแอลใหค้วามคุม้ครองและอ านวยความสะดวกต่อสิทธิของผูถื้อหุน้โดย : 

• การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทั้งหมดใช้สิทธิของตนโดยการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง  

(ทัง้การประชมุสามญัและการประชมุวิสามญั) เพื่อใหข้อ้สงัเกต ค าแนะน า ความคิดเห็น และสอบถามไป

ยงัคณะกรรมการในประเด็นต่างๆ  

• การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในมติที่ส  าคัญต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะมี 

การออกเสียงลงมติทกุครัง้  

• การให้ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุม 

บริษัทจะพยายามใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด (เช่น วนั เวลา และสถานที่ของการประชุมผูถื้อหุน้ เกณฑ ์

ขัน้ตอน วาระการประชมุ เป็นตน้) ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้เป็นเวลา 28 วนั แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยข้อมูลเหล่านี ้จะท าการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของ 

ไอวีแอล 

หลักการที ่2 : การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

ผูถื้อหุน้จะไดร้บัการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและเสนอ

วาระการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท 
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• หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ได ้โดยการแต่งตัง้

กรรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนตน 

• การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บุคลากรไอวีแอลจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลของบริษัทใหเ้ป็นความลบัอย่างเคร่งครดั (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ขอ้มลูภายในที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ) โดยจะตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายในนีเ้พื่อประโยชนต์่อตนเองหรือ

บุคคลอื่น และจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยบุคคลภายใน

อย่างครบถว้น 

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บุคลากรไอวีแอลจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ในธุรกรรมที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวโยงกัน (ภาคผนวก 1) โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑข์อง 

ก.ล.ต. และ ตลท. และนโยบายภายในของบรษิัท  

หลักการที ่3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากผูถื้อหุน้ ไอวีแอลยงัคงยึดถือหลกัการการปฏิบตัิอย่างเสมอภาคขยายต่อไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มอื่นๆ ดว้ย 

ซึ่งรวมถึง ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้และเจา้หนี ้สาธารณะ และบริษัทคู่แข่ง โดยจะด าเนินการดว้ยความเป็นธรรมและ

โปรง่ใส อีกทัง้ยงัค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สยี ดงัต่อไปนี ้

• ลูกค้า  

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะรกัษาและเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวระหว่างบรษิัทกบัลกูคา้ และจะคง

ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกคา้ไดร้ับความพึงพอใจ โดยจัดหาสินคา้และบริการที่มีคุณภาพสูงและ 

ตรงกับความตอ้งการของลูกคา้ในราคาที่แข่งขันได้ดว้ยบริการอย่างดีเยี่ยมและการใหข้้อมูลเก่ียวกับ 

การด าเนินงานและผลิตภณัฑข์องบรษิัทท่ีถกูตอ้ง 

บริษัทจะใหบ้ริการแก่ลกูคา้ดว้ยความกระตือรือรน้ผ่านการส่ือสารอย่างเปิดกวา้งเพื่อรบัฟังความคิดเห็น

จากลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

• พนักงาน     

พนักงานของไอวีแอลคือปัจจัยส าคัญต่อการเติบโต  การสร้างผลก าไรและความยั่งยืนของบริษัท 

โดยบรษิัทจะจดัสถานท่ีท างานที่เอือ้ต่อการท างานใหแ้ก่พนกังาน โดยเนน้ความส าคญัในดา้นสขุอนามยั
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และความปลอดภัย บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเคารพ และเชื่อว่าค่าตอบแทนที่เป็น

ธรรมจะเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานรูส้ึกมีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี ้

บริษัทยังให้ความส าคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงาน โดยการสร้าง

สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ซึ่งจะสรา้งแรงจงูใจและรกัษาการปฏิบตัิงานท่ีดีของพนกังานไว้ 

• คู่ค้าและเจ้าหนี ้ 

ไอวีแอลเห็นว่าคู่คา้และเจา้หนีท้ี่เขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีนัน้มีส่วนส าคญัต่อการสรา้งและรกัษา

ความสมัพนัธใ์นระยะยาวที่ชดัเจนบนพืน้ฐานของการไวใ้จซึ่งกนัและกนั  

บริษัทจะท าสัญญาที่ เป็นธรรมกับคู่ค้า โดยจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว 

อย่างเครง่ครดั รวมทัง้จะใหข้อ้มลูทางการเงินท่ีถกูตอ้งและครบถว้นแก่เจา้หนีข้องบรษิัท 

• สาธารณะ  

ไอวีแอลมีความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริเวณโดยรอบที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ โดยบริษัท 

ไม่เพียงแต่จะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนแลว้ บริษัทยงัมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจการอย่างมีจรยิธรรมและ

เป็นเพื่อนบา้นและพลเมืองที่ดีโดยปฏิบตัิตามกฏหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ

บรษิัท 

บริษัทจะรบัผิดชอบต่อการด าเนินการบ าบัดและก าจัดของเสียอย่างจริงจงั ดว้ยวิธีการที่ส่งผลกระทบ 

นอ้ยที่สดุต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

• คู่แข่ง  

ไอวีแอลจะปฏิบัติต่อคู่แข่งตามหลักปฏิบัติที่ดีในการติดต่อทางการค้า และการท างานร่วมกันเพื่อ 

การพฒันาตลาด และการเติบโตอนัเป็นประโยชนต์่ออตุสาหกรรมโดยรวม 

หลักการที ่4 : การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

• การเปิดเผยข้อมูล 

ไอวีแอลจะเปิดเผยข้อมูลที่ส  าคัญต่อการด าเนินกิจการและธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม ครบถว้น

ทนัเวลาบนพืน้ฐานของความถกูตอ้งและโปรง่ใส 
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• ความสัมพันธก์ับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

ไอวีแอลจะจัดการประชุมนักวิเคราะห์อย่างสม ่าเสมอเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัท  

โดยเจา้หนา้ที่นกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัทจะส่ือสารกับนกัลงทนุและผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัและ

ผูถื้อหุน้รายย่อย 

• ข้อมูลกรรมการ  

บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบริษัทไว้ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

• รายงานทางการเงนิ 

รายงานทางการเงินของไอวีแอลควรสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท  

โดยอยู่บนหลักของความถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพียงพอของข้อมูลทางบัญชีในการก ากับดูแลตาม

มาตรฐานการบญัชีซึ่งเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป 

• ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูไวใ้นรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และ

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

หลักการที ่5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและมีหนา้ที่ดแูลผลประโยชนข์องไอวีแอล ซึ่งรวมถึงการด าเนินงานของ

บรษิัท และการสรา้งคณุค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยคณะกรรมการจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อตรงและจะปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ กฎบตัร และจรรยาบรรณของบรษิัท 

เพื่อปฏิบัติตามค่านิยมของบริษัท คณะกรรมการจะก ากับดูแลการปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเหล่านี ้

ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณและเอกสารที่ เ ก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการอื่นๆ 2 ซึ่งสนับสนุนการท าหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 

  

 
2 เอกสารทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการอืน่ๆ ไดแ้ก่ กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั กฎบตัรคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ จรรยาบรรณ และนโยบายทีเ่กีย่วกบั

การก ากบัดูแลกจิการ เป็นตน้ 
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• ผู้น าและโครงสร้างของคณะกรรมการ 

o ผู้น าของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมท าหนา้ที่เป็นประธานกรรมการ เพื่อใหม้ั่นใจ

ว่าคณะกรรมการจะสามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่ง “ประธานกรรมการอิสระ” เพื่อเป็น

ตวัแทนในการถ่วงดลุยแ์ละใหม้ั่นใจว่ากรรมการอิสระสามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ แมใ้นกรณีที่

ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ 

o โครงสร้าง : คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการท่ีเหมาะสมใหท้ าหนา้ที่คณะอนกุรรมการเพื่อก ากบัดแูลงานในแต่ละ

ด้านตามที่คณะกรรมการรับผิดชอบ โดยคุณสมบัติของกรรมการจะต้องสัมพันธ์กับหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ และจะตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามกฎและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบั

ดแูลที่เก่ียวขอ้ง และจะตอ้งท าหนา้ที่ตามกฎบตัรและตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้

การส่งรายงานประจ าปีใหแ้ก่คณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหาร

ความเส่ียง โดยประธานคณะอนุกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการนัน้จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

➢ คณะกรรมการตรวจสอบ 

สนับสนุนคณะกรรมการในการก ากับดูแลขั้นตอนการรายงานทางการเงิน การรักษาขั้นตอน 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบใหม้ีประสิทธิภาพ ด าเนินการใหม้ีการติดตามการก ากบั

ดแูลการปฏิบตัิ จรรยาบรรณ และท าหนา้ที่อื่นๆ ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

➢ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ (ซ่ึงต่อไปนี้จะ

เรียกว่า “คณะอนุกรรมการ NCCG”) 

สนบัสนนุคณะกรรมการในเรื่องต่อไปนี ้: 

ก). การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ โดยใหค้  าแนะน า

องคป์ระกอบที่เหมาะสมและวิธีการประเมินใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
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และก ากับดูแลแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 

ข). ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนข์องกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

ค). ทบทวนและใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการน าไปปฏิบตัิ 

➢ คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเสี่ยง (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า 

“SRMC”) 

ท าหน้าที่ประเมินและให้ค าแนะน าคณะกรรมการเก่ียวกับกลยุทธ์และนโยบายที่เก่ียวกับ

แนวทางปฏิบัติและการริเริ่มเพื่อความยั่งยืน ความเส่ียงและความไม่แน่นอนที่ส าคญั ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อการเติบโตและการสรา้งผลก าไรที่ยั่งยืนของไอวีแอล 

• การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว 

คณะกรรมการมีหนา้ที่ก าหนดและอนุมัติวิสัยทัศน ์กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง 

การด าเนินงาน แผนงานที่ส าคัญ และงบประมาณที่ ฝ่ายบริหารได้จัดท าขึน้ รวมถึงดูแลติดตาม  

การบริหารและผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารของไอวีแอล เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบริหารไดป้ฏิบตัิตาม

แผนงาน งบประมาณ และนโยบายที่อนมุตัิไวอ้ยู่เสมอ 

คณะกรรมการจะท างานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อใหม้ั่นใจว่าไอวีแอลวางกลยุทธท์ี่จะท าใหบ้ริษัทสามารถ

บรรลถุึงเป้าหมายประจ าปี เป้าหมายระยะกลาง และระยะยาวได ้โดยไม่เพียงค านึงถึงปัจจยัดา้นการเงิน

เท่านั้น กลยุทธ์และแผนดังกล่าวจะตอ้งค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศ  

ความเส่ียง ทรพัยากร ความสามารถในเชิงนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขนั และ

ผูม้ีส่วนไดเ้สยีของบรษิัทดว้ย 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการมีสิทธิที่จะหาและขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่จ  าเป็นและ

เห็นสมควรได ้

• การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการโดยผ่าน SRMC จะทบทวนขั้นตอนและนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงและ 

ติดตามผล เพื่อให้มั่ นใจว่าไอวี แอลจะสามารถด าเนินธุรกิจและด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  

โดยความเส่ียงหลักและระบบการบริหารจัดการความเส่ียงจะถูกทบทวนอย่างสม ่าเสมอและไดร้ับ  

การปรบัปรุงใหท้นัสมยัตามกลไกทางธุรกิจ 
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คณะกรรมการจะดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าไอวีแอลได้น าระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ โดยมีระบบ 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบ และมีระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท 

ไดด้  าเนินงานตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและเป็นไปตามมาตรฐาน 

• การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งทีส่ าคัญ 

คณะกรรมการจะแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบรษิัทฯ และผูบ้ริหารระดบัสงูในต าแหน่งที่ส  าคญั

ตามที่เห็นสมควร และจะดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่าผูบ้รหิารเหล่านัน้ไดร้บัการสนบัสนนุอย่างต่อเนื่อง และไดร้บั

การฝึกอบรมทกัษะที่จ าเป็นต่อการท าหนา้ที่ 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท  เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการท างานของ

คณะกรรมการในหลายๆ ดา้นในการดแูลใหบ้รษิัทด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบของกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เก่ียวขอ้ง 

• การเสริมสร้างประสิทธิผลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะจดัใหม้ีการปฐมนิเทศแก่กรรมการที่เขา้ใหม่ โดยใหข้อ้มลูดา้นธุรกิจ และการด าเนินงาน 

ภาพรวมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม รวมถึงการก ากับดูแลกิจการของไอวีแอล  

เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุใหก้รรมการที่เขา้ใหม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการโดยผ่านคณะอนุกรรมการ NCCG จะท างานร่วมกับเลขานุการบริษัทในการให้ขอ้มูล 

ที่จ าเป็นและสนับสนุนใหข้อ้มูลใหม่ที่เป็นปัจจุบันแก่กรรมการ เพื่อใหก้รรมการสามารถท าหนา้ที่และ

รบัผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการจะท าการประเมินการท างานของตนเป็นประจ าทกุปี 

• รายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการจะดูแลเพื่อใหม้ั่นใจว่าการเปิดเผยขอ้มลู (รวมถึง รายงานทางการเงิน รายงานประจ าปี 

และแบบ 56-1) นั้นมีความถูกตอ้ง และสะท้อนถึงสถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และ/หรือ

เหตกุารณอ์ื่นๆ ที่ส  าคญัต่อการท าธุรกิจของไอวีแอลอย่างเป็นธรรม   

• การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการจะดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่าไอวีแอลมีนโยบายและหน่วยงานท่ีท าหนา้ที่ในการน ามาตรฐานการ

ก ากบัดแูลกิจการในหลกัการที่ 1 และ 2 ที่ปรากฏในหนา้ 5 ไปปฏิบตัิ  

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณ 

(Code of Conduct)
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4. จรรยาบรรณ 

4.1. บทน า 

จรรยาบรรณฉบบันีก้ล่าวถึงค ามั่นของไอวีแอลที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมายของ

พืน้ที่ที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ โดยจรรยาบรรณฉบับนีร้ะบุถึงแนวทางการตัดสินใจที่ถูกตอ้งและสนับสนุน  

การอบรมและการท างาน เพื่อใหบุ้คลากรไอวีแอลทุกคนมีความเขา้ใจและสามารถท าหนา้ที่และรบัผิดชอบ 

ในงานของตนไดอ้ย่างมั่นใจ 

จรรยาบรรณฉบบันีค้รอบคลมุถึงบุคลากรไอวีแอลทั่วโลก ซึ่งไดร้บัการปรบัปรุง และไดร้วบรวมนโยบายต่างๆ 

ที่มีอยู่เดิมซึ่งแยกพิจารณาต่างหาก มารวมไวใ้นจรรยาบรรณฉบับนี ้ โดยจ าแนกออกเป็น  4 หมวด ไดแ้ก่  

การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม (Ethical Practices) การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Business 

Practices) ค่านิยมที่ดีในสถานที่ท  างาน (Workplace Values) และการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Treatment 

of Stakeholders) เอกสารฉบับนี ้ยังเป็นแนวปฏิบัติที่ส  าคัญในการระบุและจัดการต่อสถานการณ์ที่ 

ท้าทายต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าค่านิยมของบริษัทไดถู้ก

น าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานในแต่ละวนั 

นอกเหนือจากจรรยาบรรณฉบับนี ้ กรรมการของบริษัทจะท าหน้าที่และรับผิดชอบตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการบรษิัท และกฎบตัรของคณะอนกุรรมการท่ีกรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งอยู่  

การน าไปปฏิบัติ 

บรษิัทอาจด าเนินการทางวินยัต่อบคุลากรไอวีแอลตามที่เห็นสมควรได ้ภายใตข้อบเขตที่กฎหมายก าหนด และ

ลกัษณะของการกระท าความผิดนัน้ๆ  
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4.2. การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

ในหมวดนีจ้ะกล่าวถึงค ามั่นของไอวีแอลต่อการสรา้งมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติขั้นสูงในการ

ด าเนินงานและนโยบายต่างๆ ของบรษิัท ซึ่งรวมถึงการด าเนินธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมาย การใชข้อ้มลูภายใน

ที่เหมาะสม และการป้องกันการทุจริต เพื่อรกัษาชื่อเสียงของบริษัทและเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทยงัคงยึดมั่นใน

มาตรฐานความซื่อสตัยไ์วส้งูสดุ และไดน้ าไปปรบัใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกของบรษิัท 

4.2.1. การด าเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

• บคุลากรไอวีแอลและบรษิัทจะด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ในประเทศที่บรษิัท

ด าเนินกิจการอย่างเครง่ครดั และจะรกัษาชื่อเสียงของบรษิัทโดยด าเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมและ

มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน 

• บุคลากรไอวีแอลจะตอ้งทราบและติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ขอ้บังคับที่เก่ียวข้องกับงานของตนอยู่เสมอ และจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัเหล่านัน้ 

4.2.2. นโยบายการใชข้้อมูลภายใน 

• ไอวีแอลมีนโยบายที่จะสรา้งความมั่นใจว่าขอ้มูลภายในของบริษัทจะถูกเก็บรกัษาเป็นความลับ

และถกูน าไปใชแ้ละ/หรือแบ่งปันอย่างเหมาะสม  

• บุคลากรไอวีแอลทั้งหมดจะเก็บรกัษาขอ้มูลภายในเป็นความลับ เวน้แต่การใชข้อ้มูลนั้นจ าเป็น 

ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

บุคลากรไอวีแอลทั้งหมดจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อ

ตนเอง หรือเพื่อบคุคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยไม่ค านึงว่าจะไดร้บัผลประโยชนห์รือไม่ 

บคุลากรไอวีแอลทัง้หมดจะไม่ขาย ซือ้ โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิัท โดยใชข้อ้มลูข่าวสาร

ที่เป็นความลับ และ/หรือเป็นขอ้มูลภายในของบริษัท และ/หรือจะไม่เขา้ท าธุรกรรมใดๆ โดยใช้

ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นความลับ และ/หรือเป็นขอ้มูลภายในของบริษัทในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิด

ความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ขอ้ก าหนดนีใ้หใ้ชต้่อคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่

บรรลุนิติภาวะของบุคลากรไอวีแอลดว้ย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดนี ้ถือว่าไดก้ระท าผิดอย่าง

รา้ยแรง 

หลงัจากหลกัทรพัยข์องบรษิัทไดเ้ขา้จดทะเบียนใน ตลท. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ บคุคล

ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินงาน ผูส้อบบญัชี พนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท ซึ่งไดซ้ือ้หรือขาย เสนอ

ซือ้หรือเสนอขาย หรือเชิญชวนบุคคลอื่นใดใหซ้ือ้ ขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขายหุน้ของบริษัท 



คู่มือการก ากบัดแูลกิจการ  14 

ในทางที่ไดเ้ปรียบบุคคลอื่นโดยการใชข้อ้มูลภายในซึ่งจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุน้  

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ โดยตนเองได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นโดยหน้าที่  

หรือต าแหน่งไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น  

หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะท าให้ตนเองได้รับค่าตอบแทนจากบุคคลผู้เ ก่ียวข้องกับ  

การกระท าการขา้งตน้หรือไม่ก็ตาม บคุคลดงักล่าวจะตอ้งรบัผิดภายใตน้โยบายที่บงัคบัใชเ้ก่ียวกบั

การใชข้อ้มลูภายใน  (ซึ่งอาจเรียกว่า การซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยบุคคลภายใน - Insider Trading) 

จากการกระท าผิดนัน้ 

ในกรณีที่ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ บคุคลผูร้บัผิดชอบในการด าเนินงาน ผูส้อบบญัชีของบรษิัท

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยห์รือหลกัทรพัยอ์ื่นใดของบริษัท (ถา้มี) บุคคลดงักล่าวจะตอ้ง

รายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไปดงักล่าว ต่อ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่ก าหนดตามพระราชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การได้มาหรือจ าหน่ายไปของบุคคลดังกล่าว  

ใหร้วมถึงการถือหลกัทรพัยห์รือหลกัทรพัยอ์ื่นใด (ถา้มี) โดยคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ

ของบคุคลดงักล่าวในหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

* ไอวีแอลจะด าเนินการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งบริษัท ไดร้บัอนุญาตใหเ้ก็บ รกัษา ใช ้และเปิดเผย

เยี่ยงขอ้มูลความลบั 

4.2.3. นโยบายการตอ่ต้านการทุจริต 

• ไอวีแอลมีนโยบายที่จะป้องกันการติดสินบนและการทุจริต เพื่อใหบ้ริษัทมีการด าเนินธุรกิจอย่าง 

มีจรยิธรรม 

• นโยบายนี ้ยังครอบคลุมถึงผูม้ีส่วนได้เสียของไอวีแอลที่ไดร้ับอนุญาตให้ด าเนินการแทนหรือ 

เป็นตวัแทนของบรษิัท  

• นโยบายฉบับนีย้ังมีเจตนาที่จะเป็นส่วนเพิ่มเติมของกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นว่าด้วย 

การต่อตา้นการให้สินบนและการทุจริตในเขตปกครองต่างๆ ที่บริษัทด าเนินงานธุรกิจอยู่ใน

ปัจจบุนัหรือในอนาคต 

• ไอวีแอลจะด าเนินธุรกิจทั่วโลกดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตหรือการให้

สินบนใดๆ และสามารถตรวจสอบได ้บริษัทตระหนักดีว่าการใหส้ินบนหรือการทุจริตจะส่งผล

กระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ ตราสินคา้ และความยั่งยืนของบริษัท ดว้ยเหตุนี ้การฝ่าฝืน

นโยบายฉบบันี ้ถือเป็นเรื่องรา้ยแรงและจะมีการด าเนินการทางวินยัอย่างเขม้งวดภายใตก้ฎหมาย

และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งซึ่งสามารถบงัคบัใชไ้ดใ้นแต่ละประเทศ 
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• การให้สินบน 

บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการให้สินบนในรูปแบบใดๆ  ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด  

ซึ่งรวมถึงการจ่าย การสัญญาว่าจะให ้การเสนอ หรือการอนุมตัิใหม้ีการจ่ายเงิน มอบของขวญั 

เอือ้ประโยชน ์หรือใหส่ิ้งที่มีมูลค่าใหแ้ก่ตวัแทน พันธมิตรทางธุรกิจ เจา้หนา้ที่รฐั พรรคการเมือง 

หรือบุคคลที่สามโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร้บักระท าการใดๆ โดยการใชแ้ละ/หรือไม่ใชอ้  านาจ

หนา้ที่ การปฏิบตัิหนา้ที่ หรือการตดัสินใจที่ไม่เหมาะสม 

• ของขวัญและการเลีย้งรับรอง 

บริษัทฯ ทราบถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมที่ท  าใหเ้กิดมุมมองที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่อง

ของการมอบของขวญัและการเลีย้งรบัรอง เนื่องจากบริษัทมีการด าเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัทฯ จึง

มอบหมายให้แต่ละหน่วยธุรกิจจัดท าแนวทางและข้อจ ากัดที่เหมาะสมในการให้หรือการรับ

ของขวญัและการเลีย้งรบัรอง โดยก าหนดใหม้ีการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทิศทางเดียวกนักบัการ

ปฏิบตัิตามประเพณีทอ้งถิ่นท่ีเหมาะสมและสมเหตุสมผลกบัสถานการณข์องแต่ละแห่ง และจะไม่

เรียกรอ้งการบรกิารท่ีผิดกฎหมายหรือรางวลัตอบแทนการบรกิารท่ีผิดกฎหมาย และในบางโอกาส

การใหห้รือการรบัการเลีย้งรบัรองที่สมเหตสุมผลและเกิดขึน้เพียงบางคราวจะไดร้บัการอนุโลมอนั

เนื่องมาจากความสมัพนัธท์างธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยธุรกิจจะตอ้งด าเนินการติดตามการ

ปฏิบตัิตามนโยบายและหลีกเล่ียงการรบัของขวัญและการเลีย้งรบัรองที่ไม่เหมาะสม หรือขดัต่อ

กฎหมายทอ้งถิ่นของแต่ละประเทศ หรือก่อใหเ้กิดภาพลกัษณอ์นัไม่เหมาะสม 

พนักงานควรแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานก่อนที่จะไดร้ับหรือเสนอการเลี ้ยงรับรองใดๆ  

ในกรณีที่มีข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามสายงานก่อนที่จะรับหรือสัญญา  

ว่าจะรบัหรือเสนอการเลีย้งรบัรองใดๆ โดยมูลค่าของของขวัญและ/หรือการเลีย้งรบัรองจะตอ้ง  

ไม่เกิน 3,000 บาท3 ทัง้ในกรณีการใหแ้ละการรบั 

• การบริจาคเพื่อการกุศลและการมอบเงนิสนับสนุน 

แม้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและการมอบเงินสนับสนุนเป็นส่วนส าคัญในกิจกรรมด้าน  

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิัท แต่การกระท าดงักล่าวอาจถกูใชเ้พื่ออ าพรางกิจกรรม

ที่ผิดกฎหมาย ดงันัน้ การตรวจสอบประวตัิของหน่วยงานการกุศลทุกแห่งอย่างเหมาะสมจึงเป็น

ส่ิงจ าเป็นเมื่อมีการบรจิาคเพื่อการกศุลใดๆ 

 
3 มูลค่าดงักล่าวควรค านวณตามอตัราแลกเปลีย่นของแต่ละทอ้งถิน่ 
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คณะท างานดา้น CSR ประจ าหน่วยธุรกิจท าหนา้ที่เป็นเหมือนกลไกป้องกนัโดยท าการตรวจสอบ

และบริหารจัดการกิจกรรมเหล่านี ้หากพนักงานตอ้งการริเริ่มโครงการใดๆ ซึ่งบริษัท ตอ้งท า 

การบรจิาคเพื่อการกศุล พนกังานจะตอ้งติดต่อคณะท างานดา้น CSR ประจ าหน่วยธุรกิจของตน 

• สัญญาณเตือนความเสี่ยง (Red Flags) 

เมื่อพิจารณาจากหลายๆ สถานการณท์ี่เกิดขึน้ สถานการณต์่อไปนีอ้าจท าใหไ้อวีแอลมีความเส่ียง

ต่อการละเมิดกฎหมายการต่อต้านการติดสินบน และ/หรือหลักการต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือ  

การก ากับดูแลกิจการและในนโยบายนี ้โดยพนกังานจะตอ้งรายงานสถานการณค์วามเส่ียงที่ระบุ

ไวด้งัต่อไปนี ้

o รอ้งขอ หรือ เรียกรบัสินบน 

o ค าขอจากบคุคลท่ีสามเพื่อใหไ้อวแีอลช าระเงิน (หรือช าระเงินบางส่วน) ในนามของบคุคล

ที่สามใหก้บับคุคลอื่น 

o ค าขอหรือขอ้เสนอแนะใหไ้อวีแอลท าการบริจาคเพื่อการกศุลใหก้ับองคก์รการกศุลองคก์ร

ใดโดยเฉพาะเจาะจง โดยเป็นเงื่อนไขของวัตถุประสงคท์างธุรกิจที่ชอบดว้ยกฎหมายที่  

ไอวีแอลก าลงัด าเนินการอยู่ 

o ค าขอหรือขอ้เสนอแนะใหไ้อวีแอลท าการบริจาคเพื่อการกศุลใหก้ับองคก์รการกศุลองคก์ร

ใดโดยเฉพาะเจาะจง โดยเป็นเงื่อนไขของวัตถุประสงคท์างธุรกิจที่ชอบดว้ยกฎหมายที่  

ไอวีแอลก าลงัด าเนินการอยู่ 

o บคุคลที่ไอวีแอลติดต่อดว้ยมีประวตัิในการช าระเงินหรือรบัช าระเงินท่ีน่าสงสยั 

o ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะอย่างจริงจังให้มีการจ้างตัวแทนท้องถิ่นไว้โดยเฉพาะ  

เพื่อวัตถุประสงคใ์ดๆ หรือการรอ้งขอจากเจ้าหน้าที่รัฐให้ไอวีแอลว่าจ้างบุคคลใดโดย

เฉพาะเจาะจง หรือเขา้ท าสญัญากบับรษิัทใดโดยเฉพาะเจาะจง 

o บุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไอวีแอลติดต่อดว้ยมีครอบครัวที่รูจ้ักหรือมีความสัมพันธ์

ใกลช้ิดกบัเจา้หนา้ที่รฐั 

o ค าขอให้มีการช าระเงินที่ผิดปกติหรือจ านวนเงินมากเกินไป เช่น ค าขอให้มีการออก  

ใบแจ้งหนี ้เกิน การช าระเงินล่วงหน้าที่ ผิดปกติ หรือค าขอให้มีการช าระเงินให้แก่  

บุคคลที่สาม (หรือไปยังประเทศที่สาม) ไปยังบัญชีธนาคารต่างประเทศเป็นเงินสด  

หรือเงินอื่นใดที่ไม่สามารถติดตามได ้

o ตวัแทนหรือผูก้ระท าการแทนที่ไดร้บัการเสนอชื่อ มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณใ์น

ขอบเขตงานท่ีรบัผิดชอบเพียงเล็กนอ้ย หรือไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีประสบการณเ์ลย 
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(ไม่ว่าจะโดยลกัษณะทางภูมิศาสตร ์ความเป็นมืออาชีพ หรือในในลกัษณะอื่นใด) ส าหรบั

การเป็นตวัแทนของไอวีแอล 

o ตวัแทนหรือผูก้ระท าการแทนที่ไดร้บัการเสนอชื่อปฏิเสธที่จะใหก้ารรบัรองเป็นลายลกัษณ์

อกัษรว่าเขาหรือเธอนัน้จะไม่ท าการช าระเงินใดๆ ท่ีไม่เหมาะสม 

o ตวัแทนหรือผูก้ระท าการแทนท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเรียกรอ้งค่าคอมมิชชั่นท่ีสงูอย่างผิดปกติ 

o ตวัแทนหรือผูก้ระท าการแทนที่ไดร้บัการเสนอชื่อไม่สามารถจดัท าใบแจง้หนีท้ี่เป็นไปตาม

มาตรฐานและมีความถกูตอ้งได ้

o ลกูคา้ภาครฐัรอ้งขอเครดิตหรือเงินคืนที่ผิดปกติกับหรือจากไอวีแอลเพื่อเป็นการตอบแทน

ในเชิงธุรกิจของตน 

o มีการจ่ายโบนสั ค่าธรรมเนียมความส าเรจ็ หรือจ านวนเงินอื่นใดใหแ้ก่ตวัแทนหรือผูก้ระท า

การแทนของไอวีแอลอย่างผิดปกติ 

o การด าเนินงานของไอวีแอลหรือการท าธุรกรรมทางธุรกิจกบับคุคลที่อยู่ในประเทศที่ถกูมอง

ว่ามกีารทจุริตคอรร์ปัชั่นในระดบัที่สงูกวา่ค่าเฉล่ีย4  

• บุคคลทีส่าม และการสอบทานธุรกิจ 

ภาระหนา้ที่ในดา้นจริยธรรมและการปฎิบตัิตามกฎหมายของไอวีแอลนั้นครอบคลุมและรวมถึง

กิจกรรมต่างๆ ของตวัแทน คนกลาง และพนัธมิตรทางธุรกิจของไอวีแอล (รวมถึงพนัธมิตรในธุรกิจ

ร่วมทุน) ไอวีแอลอาจจะตอ้งรบัผิดชอบต่อการกระท าใดๆ ของบุคคลที่สามที่ประกอบธุรกิจใน

ตลาดใดๆ ในนามของไอวีแอลดว้ย ดงันั้น บุคคลที่สามทัง้หมดที่ด  าเนินธุรกิจร่วมกับไอวีแอลนั้น

จะต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการกระท าของพวกเขาจะต้องสอดคล้องกับนโยบายนี ้  

และเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี ้ การจงใจเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่ท  าให้ 

การติดสินบนมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึน้ได้นั้น จะถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี ้และเป็นเหตุ 

ใหย้กเลิกสญัญาไดท้นัที 

ดงันัน้ ก่อนที่จะสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบุคคลที่สามเพื่อท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในนามของ

ไอวีแอลในตลาดใดๆ นัน้ จะตอ้งด าเนินการสอบทานธุรกิจอย่างถ่ีถว้นและเพียงพอ เพื่อพิจารณา

ว่าบุคคลที่สามนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคลอ้งกับมาตรฐาน

ระดับสูงของไอวีแอลหรือไม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงนโยบายนี ้ จึงเห็นควรใช้ความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีทีบุ่คคลทีส่ามมีปฏิสัมพันธก์ับเจ้าหน้าทีรั่ฐในการปฏิบัติงาน

ในนามของไอวีแอล 

 
4  ส า ม า ร ถ ดู อ ้ า ง อิ ง ไ ด ้ จ า ก เ ร ื่ อ ง  Transparency International’s “Corruption Perception Index” ไ ด ้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต ์  

https://www.transparency.org/en/cpi/2021 แ ล ะ เ ร ื่ อ ง  “ TRACE International Bribery Risk Matrix” ไ ด ้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต ์  

https://www.traceinternational.org/trace-matrix 
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• การด าเนินการ 

o ขั้นตอนการจ้างงาน 

ผู้สมัครงานจะได้รับการประเมินในระหว่างขั้นตอนการสมัครและการสัมภาษณ์  

เพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูส้มคัรมีแนวโนม้ที่จะปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตของ

บรษิัท ตราบเท่าที่การประเมินดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและปฏิบตัิไดจ้รงิ 

พนกังานใหม่จะไดร้บัแจง้ใหท้ราบถึงเนือ้หาในคู่มือการก ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณ

ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานผู้นั้นจะเขา้ใจถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎ 

ที่เก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุริต 

พนักงานจ าเป็นตอ้งแจ้งให้ทราบ หากตนมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยผู้บังคับ

จะตอ้งตรวจสอบว่าจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดที่อาจเพิ่มความเส่ียงดา้นการให้

สนิบนและการทจุริต 

กระบวนการสรรหา คัดเลือก และว่าจา้งเจา้หนา้ที่รฐัไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอดีต จะถูก

ด าเนินการอย่างโปร่งใส และตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด โดยมีขอ้ก าหนด

และขอ้จ ากดัส าหรบัเจา้หนา้ที่รฐัที่เก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานอดีตเจา้หนา้ที่รฐัในภาคเอกชน 

o การฝึกอบรม 

บริษัทและแต่ละหน่วยธุรกิจตอ้งจดัใหม้ีการฝึกอบรมที่เหมาะสมและสรา้งความตระหนกั

ถึงการต่อตา้นการทุจริตอย่างสม ่าเสมอตัง้แต่ช่วงการคัดเลือกบุคคลเขา้ท างาน เพื่อให้

พนกังานทุกคนมีความเขา้ใจเก่ียวกับประเภทของการทุจริต ความเส่ียงของกิจกรรมของ

การมีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกับการทุจริต  รวมถึงกฎหมายทอ้งถิ่นที่เก่ียวกับการทุจริต  

นโยบายต่อตา้นการทจุริตของไอวีแอลและการรอ้งเรียนท่ีเก่ียวกบัการทจุริต 

o ขั้นตอนการร้องเรียน 

บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีขั้นตอนภายในว่าดว้ยการรอ้งเรียนที่เก่ียวกับการกระท าที่ขดัต่อทัง้

จรรยาบรรณ และ/หรือการทุจริต หากผูใ้ดทราบถึงปัญหาหรือการการท าที่เก่ียวขอ้งกับ 

การฝ่าฝืนนโยบายที่อาจเกิดขึ ้นหรือเกิดขึ ้นจริง บุคคลนั้นต้องแจ้งเรื่องดังกล่าว  

ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานของตนหรือบคุคลที่มีอ  านาจควบคมุดแูลทราบโดยทนัที  

พนกังานท่ีตอ้งการรอ้งเรียนต่อคณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแส สามารถด าเนินการผ่าน

ทางเลือกสองช่องทางดงัต่อไปนี ้ 
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1) การส่งอีเมล: ethics@indorama.net หรือ independentdirectors@indorama.net

ในกรณีที่ตอ้งการรายงานถึงการกระท าผิดของคณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแส 

คนใดคนหนึ่งหรอืหลายคน  

2) ผ่านศนูยแ์จง้เบาะแส5 ซึ่งเป็นช่องทางการแจง้เบาะแสทางออนไลน ์ 

ไอวีแอลจะท าการปกปิดตวัตนของผูท้ี่ท  าการรายงานผ่านช่องทางเหล่านีต้ามนโยบายการ

แจง้เบาะแสของไอวีแอล 

• ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ การน าไปใช้ และด าเนินนโยบายต่อต้าน 

การทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสามารถมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยหรือ

ฝ่ายบริหารด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่านโยบายดงักล่าวเป็นที่เขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละถกู

ปลกูฝังใหอ้ยู่ในวฒันธรรมองคก์รของไอวีแอล 

ฝ่ายบริหารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน 

การทุจริตในทกุรูปแบบ และฝ่ายตรวจสอบภายมีหนา้ที่ติดตามตรวจสอบระบบดงักล่าวเป็นระยะ

และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ไอวีแอลจะด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อสรา้งความมั่นใจว่าการด าเนินงานและการควบคมุทาง

การเงินสามารถป้องกนัความเส่ียงใดๆ ที่อาจน าไปสู่การทจุริตโดยหรือต่อบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเส่ียงในการใหส้ินบนและการทุจริต และจะทบทวน

นโยบายต่อตา้นการทุจริตเป็นประจ าทุกปีเพื่อใหม้ั่นใจว่านโยบายนั้นเหมาะสมอยู่เสมอและให้

ค าแนะน าแก่คณะกรรมการเพื่อท าการปรบัปรุงเนือ้หาในนโยบายหากจ าเป็น 

• การด าเนินการทางวินัย 

ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้นบนหรือผูท้ี่ชกัน าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดหรือปกปิดเจา้หนา้ที่สอบสวน

ที่สืบหาความจริงเก่ียวกับการให้สินบนและการทุจริตจะมีโทษตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ทอ้งถิ่น บรษิัทจะด าเนินการต่อบคุคลดงักล่าวตามที่เห็นสมควรและตามที่กฎหมายอนญุาต 

 

  

 
5 ผ่านศนูยแ์จง้เบาะแส - http://whistleblower.indoramaventures.com. 



คู่มือการก ากบัดแูลกิจการ  20 

 

 

บทสรุปสาระส าคัญของหมวด 

การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

• การด าเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

o ด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ในประเทศที่บริษัทนัน้ด าเนินธุรกิจ
อยู่อย่างเครง่ครดั 

o รบัทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของตนเป็นอย่างดี  

• นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

o ขอ้มลูภายในองคก์รทัง้หมดถือว่าเป็นความลบั และจะตอ้งน ามาใชแ้ละ/หรือเผยแพรอ่ย่างเหมาะสม 
o บคุลากรไอวีแอลจะไม่น าขอ้มลูของบรษิัทไปใช ้เพื่อผลประโยชนส่์วนตวั และ/หรือครอบครวัและเพื่อนของบคุลากรไอวีแอล 
o บคุลากรไอวีแอลตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยบคุคลภายใน(Insider Trading) 

• นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

o บรษิัทหา้มพฤติกรรมใดๆ หรือการกระท าใดๆ ที่เขา้ข่ายการทจุริตตามที่ระบไุวใ้นหนา้ 47 

o มลูค่าส าหรบัของขวญัและ/หรือการเลีย้งรบัรอง จะตอ้งไม่เกิน 3,000 บาท ทัง้ในกรณีที่เป็นการใหห้รือการรบั โดยพนกังาน
ควรปรกึษาผูบ้รหิารของหน่วยงาน หรือทีมงานฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ (Compliance Team) เพื่อให้
ค าแนะน าส าหรบัมลูค่าตามค่าเงินทอ้งถิ่น 

o การใหแ้ละ/หรือการรบัการเลีย้งรบัรองที่สมเหตสุมผล เพื่อรกัษาความสมัพนัธใ์นทางธุรกิจตามปกติวิสยั และเกิดขึน้เพียง
บางคราวอาจพิจารณาอนโุลมไดใ้นบางโอกาส 

o พนกังานควรแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานทราบก่อนที่จะให ้หรือรบัการเลีย้งรบัรอง 
o จะตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มลูของหน่วยงานและองคก์รเพื่อการกศุลทกุแห่งเสมอ ก่อนท่ีบรษิัทจะท าการบรจิาค 
o พนกังานทกุคนมคีวามรบัผิดชอบท่ีตอ้งรายงานสถานการณค์วามเส่ียงตามที่ระบไุวใ้นหนา้ 16-17 เนื่องจากสถานการณ์

เหล่านีถื้อเป็นความเส่ียงที่อาจน าไปสู่การละเมดิกฎหมายหรือนโยบายนโยบายการต่อตา้นการทจุริตได ้

o ตอ้งด าเนินการสอบทานธุรกิจอย่างถ่ีถว้นและเพียงพอก่อนที่จะสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจใดๆ กบับคุคลที่สามเสมอ เพื่อ
พิจารณาว่าบุคคลที่สามนัน้มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และสอดคลอ้งกับมาตรฐานระดบัสงูของไอวี
แอลหรือไม่ 
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4.3. การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม  

ในหมวดนีก้ล่าวถึงพฤติกรรมและนโยบายที่ก าหนดขึน้ เพื่อการปกป้องทรพัยสิ์นและธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึง

นโยบายเพื่อการบรหิารจดัการประเด็นดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการหลีกเล่ียงความสญูหายต่อ

ทรพัย์สินทางปัญญาของไอวีแอล และเพื่อใหม้ั่นใจว่าเรายงัคงสามารถรกัษาความเชื่อมั่นของผูม้ีส่วนไดเ้สยี

ทัง้ภายในและภายนอกที่มีต่อองคก์รไวไ้ดใ้นระดบัสงู  

4.3.1. ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

• บคุลากรไอวีแอลจะตอ้งท าหนา้ที่โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นส าคญัอยู่เสมอ 

• บุคลากรไอวีแอลไม่ควรให้ตนเองหรืออนุญาตให้ญาติของตนอยู่ในฐานะที่จะก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่มีต่อบรษิัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

• บุคลากรไอวีแอลจะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคับบัญชาของตนทันที หากพบว่าตนมีส่วนเก่ียวขอ้งกับ

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์งูสดุต่อไอวีแอลไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

• กรรมการจะตอ้งไม่ด  าเนินธุรกิจใดๆ ในลกัษณะเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัท ไม่

ว่าจะเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือบคุคลอื่น เวน้แต่ไดม้ีการแจง้ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนท่ีจะไดร้บั

มตแิต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการแลว้ 

• กรรมการจะตอ้งไม่เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดัโดยไม่จ ากดัความรบั

ผิด หรือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดใดๆ ที่มีการด าเนิน

ธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัท เวน้แต่ไดม้ีการแจง้ต่อที่ประชมุผู้

ถือหุน้ก่อนท่ีจะไดร้บัมตแิต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการแลว้ 

• การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท 

o กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูและจดัเตรียมรายงานอย่างครบถว้น

ตามที่ก าหนดไวใ้นหลักเกณฑแ์ละกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 2535") ต่อ ก.ล.ต. ที่

เก่ียวกับการถือครอง การไดม้า และจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรพัย ์หรือหลักทรพัยอ์ื่นใดของ

บรษิัท (ถา้มี) 

o หลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใดของบรษิัท (ถา้มี) ที่ถือครอง หรือไดม้าหรือจ าหน่ายไปโดย

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งนบัรวมถึงหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใดของบรษิทั 
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(ถ้ามี) ที่ถือครอง หรือไดม้าหรือจ าหน่ายไปโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

รวมทัง้บคุคลอื่นใดตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 258 ของพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 2535 

o กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่บรษิทัไดป้ฏิบตัิตามพ.ร.บ. หลกัทรพัย์

ฯ 2535 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดอื่นใดของตลท. 

โดยเฉพาะกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน 

การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่ส  าคญัของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที่

ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีแห่งประเทศไทย 

4.3.2. นโยบายเกี่ยวกับทรัพยส์นิทางปัญญา 

• ไอวีแอลมีนโยบายที่จะคุม้ครองสอทธิในทรพัย์สินทางปัญญาของบริษัท และเพื่อหลีกเล่ียงการ

ละเมิดสิทธิในทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

• ทรพัย์สนิทางปัญญาของไอวีแอลถือเป็นทรพัยสิ์นอนัมีค่าที่จะตอ้งไดร้บัความคุม้ครอง เนื่องจากมี

ความส าคญัในเชิงขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจไวต้ลอดเวลา 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าสิทธิอนัเก่ียวเน่ืองกบัการใชง้าน การเปิดเผย และการโอนกรรมสิทธ์ิทรพัย์สนิทาง

ปัญญานัน้จะไดร้บัความคุม้ครอง บรษิัทฯ อาจด าเนินการจดทะเบียนทรพัย์สนิทางปัญญาตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีบงัคบัใช ้

บุคคลที่อยู่ภายใต ้“ขอบเขต” ของนโยบายฉบับนีจ้ะตอ้งไม่อนุญาตใหบุ้คคลที่สามใช้ทรพัย์สิน

ทางปัญญาของบรษิัทฯ โดยไม่ไดร้บัอนญุาตอย่างเหมาะสม หรือไม่มีการท าขอ้ตกลงการอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิที่อนมุตัิโดยฝ่ายกฎหมายของบรษิัทฯ 

o กรรมสิทธิ์ในทรัพยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมาย

การค้า และความลับทางการค้า) 

บรษิัทเป็นเจา้ของสิทธิในงานทกุชิน้ของพนกังานทกุคน เวน้แต่จะมีขอ้ตกลงอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรระบุไว้เ ป็นอื่น โดยบริษัทจะยังคงความเป็นเจ้าของแม้ว่าพนักงาน 

ผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการสรา้งหรือพัฒนาทรพัย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะไดอ้อกจาก

บรษิัทไปแลว้หรือบรษิัทยงัมิไดป้รบัใชท้รพัย์สนิทางปัญญาก็ตาม 

พนกังานจะใหค้วามรว่มมือกบับรษิัทฯ ในการจดทะเบียนสิทธิในทรพัย์สนิทางปัญญา 

สิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาของงานที่มีการว่าจา้ง (Commissioned work) ซึ่งด าเนินการ

โดยที่ปรึกษาหรือผู้รับเหมาอิสระนั้น เห็นควรให้มีการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์
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อักษรตามท่ีได้รับอนุญาต ซึ่งจะต้องระบุในเร่ืองของกรรมสิทธ์ิ หรือการโอนสิทธิใน

ทรพัย์สนิทางปัญญาเท่านัน้ 

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดการใชง้านอื่นๆ แลว้ เครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ไม่ควรถูก

น าไปใชใ้นลกัษณะการหมิ่นประมาทหรือในลกัษณะที่ไม่เหมาะสม 

ทั้งนี ้ทุกฝ่ายจะตอ้งเคารพการไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลับและการรกัษาความลบัใน

ทรพัย์สินทางปัญญาของไอวีแอล ซึ่งอาจรวมถึง (ก)  ความลบัทางการคา้และ/หรือ (ข) 

ทรพัย์สนิทางปัญญาที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนดว้ย 

o การใช้ซอฟตแ์วร ์

ไอวีแอลใชซ้อฟตแ์วรท่ี์ถกูลิขสิทธ์ิซึ่งซือ้มาจากแหล่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายซึ่งสอดคลอ้งตาม

ขอ้ก าหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลงการอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธิในซอฟตแ์วรเ์ท่านัน้ 

ทั้งนี ้นอกเหนือจากข้อก าหนดการใช้งานอื่นๆ แลว้ พนักงานของไอวีแอลจะไม่มีส่วน

เก่ียวขอ้งในการกระท าการดงัต่อไปนี ้

➢ ติดตัง้ซอฟตแ์วรข์องบรษิัทลงในคอมพิวเตอรท์ี่มิใช่ของบรษิัท 

➢ คดัลอกโปรแกรมซอฟตแ์วรข์องบรษิัท ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 

➢ ติดตัง้โปรแกรมซอฟตแ์วรล์งในคอมพิวเตอรข์องบริษัท โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจาก

หวัหนา้ฝ่ายไอที 

o ทรัพยส์ินทางปัญญาของผู้อื่น 

บริษัทฯ จะเคารพต่อสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามและจะไม่จงใจท าการ

ละเมิดสิทธิดงักล่าวของบคุคลที่สาม 

o การด าเนินการต่อการละเมิด 

ไอวีแอลขอสงวนสิทธิทัง้หมด ซึ่งรวมถึงสิทธิในการด าเนินการทางวินยัและ/หรือด าเนินการ

ทางกฎหมายหากมีการละเมิดสิทธิในทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัทฯ 
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บทสรุปสาระส าคัญของหมวด 

การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

o พนกังานไม่ควรใหต้นเองหรืออนญุาตใหญ้าติของตนอยู่ในฐานะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ ที่มี
ต่อบรษิัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

o พนักงานจะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับัญชาของตนทันที หากพบว่าตนมีส่วนเก่ียวขอ้ง  หรือมีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมที่
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• นโยบายเกี่ยวกับทรัพยส์ินทางปัญญา 

o ไอวีแอลตอ้งปกป้องทรพัย์สนิทางปัญญาของเรา และหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิในทรพัย์สนิทางปญัญาของผูอ้ื่น 

o ขอ้มลูทรพัย์สนิทางปัญญาถือว่าเป็นความลบัของบรษิัท 

o หา้มมใิหบ้คุคลภายนอกใชท้รพัยส์นิทางปัญญาของบรษิัทโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 
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4.4. ค่านิยมทีด่ีในสถานทีท่ างาน 

ในหมวดนีจ้ะกล่าวถึงนโยบายและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่ก าหนดขึน้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าสถานที่ท  างานมีความ

เคารพซึ่งกันและกัน ความเป็นธรรม มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพส าหรบัพนักงานไอวีแอลทุกคน ซึ่งจะ

ครอบคลมุถึงนโยบายในดา้นต่างๆ ที่เก่ียวกับการท างานอย่างมืออาชีพ การปฏิบตัิต่อกันอย่างเป็นธรรม การ

เคารพสิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย การปกป้องทรพัยสิ์น กระบวนการลงโทษทางวินัย รวมทั้งนโยบาย

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สขุอนามยัและความปลอดภยั (EHS) รวมถึงเรื่องโรคเอดส ์(HIV/AIDS) 

4.4.1. การท าหน้าทีอ่ย่างมืออาชพี 

• บคุลากรไอวีแอลทกุคนไดร้บัการคาดหวงัใหท้ าหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละมีความน่าเชื่อถือ 

• พนักงานไอวีแอลไดร้บัการคาดหวังใหทุ้่มเทเวลา ความตัง้ใจ และปฏิบัติงานที่ไดร้บัมอบหมาย

เพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทอย่างเต็มความสามารถ 

• พนักงานไอวีแอลจะไม่ท างานอื่นนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไม่ว่าบาง

ช่วงเวลา (part-time) หรือเต็มเวลา (full-time) หรือท างานเป็นที่ปรกึษาใหแ้ก่บุคคลหรือธุรกิจอื่น

ใด หรือท างานโดยเป็นตวัแทนใหแ้ก่บุคคลอื่นใดภายในเวลาท างาน เวน้แต่กฎหมายทอ้งถิ่นจะ

อนุญาตใหส้ามารถท าไดแ้ละไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหนา้จากบริษัท หรือ

ไดร้บัมอบหมายจากทางบรษิัทใหป้ฏิบตัิงานนัน้ 

4.4.2. นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน 

• ไอวีแอลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมและป้องกันมิใหเ้กิดการละเมิดสิทธิ

มนษุยชนตามค่านิยมองคก์รของบรษิัท 

• บริษัทสนบัสนุนใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียที่ส าคญัของบริษัท ตลอดห่วงโซ่มลูค่ายึดถือมาตรฐานดา้นสิทธิ

มนุษยชนที่สอดคลอ้งกับปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนเขา้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณ

ขององคก์ร 

• ไอวีแอลเคารพในสิทธิมนุษยชนทุกประการ และทุ่มเทในการปกป้องและสนบัสนุนสิทธิมนษุยชน

ดังที่ ได้ระบุไว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human 

Rights) และขอ้ตกลงร่วมทั้งสองฉบับ อันไดแ้ก่ กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง (The International Covenant on Civil and Political Rights) และ กติกา

ระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (The International Covenant 

on Economic, Social, and Cultural Rights) บริษัทจะหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
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การมีส่วนเก่ียวขอ้งในการละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยผูอ้ื่น และจะปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศ

ต่างๆ ท่ีบรษิัทท าธุรกิจอยู่ 

นอกจากนี ้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้น

สงูสดุ 

o การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ไอวีแอลเคารพในสิทธิมนุษยชนในทุกเขตการปกครองที่ บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่   

โดยบริษัทจะระบุและป้องกันการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใดๆ รวมถึงจะบรรเทา

ผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจผ่านการประเมินความเส่ียงและแนวทางการบรรเทา

ผลกระทบอย่างเหมาะสม 

o การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้งและการคุกคาม 

ไอวีแอลมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียจากการเลือกปฏิบตัิ การกลั่นแกลง้

และการคุกคาม (ทั้งกรณีที่เก่ียวกับการคุกคามทางเพศและไม่เก่ียวกับการคุกคามทาง

เพศ) ในทุกรูปแบบอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอุดมการณ ์เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา 

เพศ รสนิยมทางเพศ ภูมิล าเนา ชาติพันธุ์ สถานภาพทางครอบครวั ถิ่นก าเนิดทางสงัคม 

พืน้เพดา้นวัฒนธรรม อายุ ความทุพพลภาพ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรือ

สถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนษุยชน โดยบรษิัทจะรบัเอาแนวปฏิบตัิที่สมเหตุสมผลและ

ครอบคลุมมาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจและการท างาน เพื่อขจัดการมีอคติ การเลือก

ปฏิบตัิ การกลั่นแกลง้และการคกุคาม 

o การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม 

ไอวีแอลจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเคารพ ความยุติธรรม และความซื่อสัตย ์

และจะใหเ้กียรติในขอ้ตกลงที่มีต่อพนักงานทุกคนตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการว่าจา้ง 

รวมถึงกฎหมายหรือแนวปฏิบตัิในทอ้งถิ่น 

o การฝึกอบรมพนักงาน 

ไอวีแอลจะใหค้  าแนะน าและการฝึกอบรมที่จ าเป็นแก่พนกังานเพื่อใหม้ั่นใจว่าจะมีการน า

นโยบายนีไ้ปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่บริษัทฯ ในฐานะเป็นผูว้่าจา้งและผูใ้หบ้รกิารได้

ค านึงถึงความส าคัญของพนักงานทุกคน การอบรมนีร้วมไปถึงการฝึกอบรมพนักงาน

เบือ้งตน้และการอบรมทบทวนเก่ียวกบัหลกัการทัง้หมดที่ระบไุวใ้นนโยบายนี ้เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมและกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด 
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o สิทธิในการเข้าถึง 

ไอวีแอลจะด าเนินการในทุกทางที่เหมาะสมเพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังาน ลกูคา้ และผูม้าเยี่ยม

ที่เป็นผูพ้ิการหรือบุคคลทุพพลภาพสามารถเขา้ถึงอาคารและสถานที่ในการด าเนินกิจการ

ของบริษัทได ้บริษัทจะด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อใหม้ั่นใจว่าลูกคา้และพนักงาน

สามารถเขา้ถึงยานพาหนะของบริษัทได ้รวมถึงจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งของ

ประเทศที่บรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจอย่างครบถว้น 

ไอวีแอลจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทมีข้อมูลที่พรอ้มส าหรับลูกค้าและพนักงานใน

รูปแบบต่าง ๆ ตามความตอ้งการ 

พนกังานและผูม้าเยี่ยมทัง้หมดจะสามารถเขา้ถึงหอ้งน า้และส่ิงอ านวยความสะดวกไดต้าม

ความเหมาะสม 

o เวลาการท างาน 

ชั่วโมงท างานของบริษัทจะเป็นไปตามแนวทางในอุตสาหกรรมและมาตรฐานในแต่ละ

ประเทศ โดยค่าตอบแทนของพนกังานจะเป็นไปอย่างยตุิธรรมและสะทอ้นถึงอตัราค่าจา้ง

และเงื่อนไขของตลาดแรงงานในทอ้งถิ่นนั้นๆ ทั้งนี ้บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนตามอัตรา

ค่าแรงขัน้ต ่าที่ก าหนดในประเทศเสมอ 

o การสรรหาบุคลากร 

การสรรหาบคุลากรตอ้งด าเนินไปอย่างยตุิธรรม เท่าเทียม และมีความสม ่าเสมออย่างเสมอ

ภาคส าหรับผู้สมัครทั้งหมด ทั้งนี ้ บริษัทจะค านึงถึงปัจจัยด้านความหลากหลายของ

บุคลากร โดยการสรรหาบุคลากรดว้ยความเปิดกวา้งและผูส้มคัรงานที่เหมาะสมจะไม่ถกู

กีดกนัแต่อย่างใด 

o แรงงานเด็ก 

บริษัทฯ จะไม่ว่าจา้งแรงงานเด็กโดยเด็ดขาด ไอวีแอลไดน้อ้มรบัอนุสญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยสิทธิเด็ก  (United Nations Convention on the Rights of the Child (1989)) ซึ่ง

ก าหนดไว้เหนือส่ิงอื่นใดว่า “การกระท าทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับ เด็กนั้นจะตอ้งค านึงถึง

ประโยชนส์ูงสุดของเด็กเป็นส าคญั” และ “สิทธิของเด็กที่จะไดร้บัความคุม้ครองจากการ

แสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการท างานใด ๆ ที่คาดว่าจะเป็นอันตราย หรือ

ขดัขวางการศึกษาของเด็ก หรือเป็นอนัตรายต่อสขุภาพหรือพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ 

จิตวิญญาณ ศีลธรรม หรือพฒันาการทางสงัคม” ย่อมไดร้บัความคุม้ครอง 
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ไอวีแอลไม่ยอมรับการใชแ้รงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับ (Forced 

labour) หรือแรงงานขดัหนี ้(Bonded labour) ซึ่งบริษัทคาดหวงัใหล้กูคา้และผูผ้ลิตและผู้

จัดหาปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกัน โดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการใช้

แรงงานเดก็ในทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทด าเนินธุรกิจอยู่อย่างเครง่ครดั 

o ประเด็นด้านระเบียบวินัย 

ไอวีแอลจะไม่ใชห้รือยอมรบัการลงโทษทางรา่งกาย การบงัคบัข่มเหงทางรา่งกายและจติใจ 

หรือการละเมิดทางวาจา โดยบริษัทมีขั้นตอนทางวินัยส าหรบัด าเนินการกับพนักงานที่

พบว่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนหรือกระท าการฝ่าฝืนมาตรฐานต่างๆ ของ

บรษิัท 

o เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

ไอวีแอลเคารพสิทธิของพนกังานในการเขา้ร่วม (หรือไม่เขา้ร่วม) สมาคมของพนกังานโดย

ปราศจากการเกรงกลัวต่อการตอบโต ้การแทรกแซง และการคุกคาม ตราบใดที่สมาคม

นั้นๆ ไม่ขัดต่อกฎหมายในพืน้ที่นั้นๆ บริษัท จะไม่ขัดขวางการเจรจาอย่างสรา้งสรรคใ์น

ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลลอ้มและเงื่อนไขของการท างาน 

o การใช้แรงงานทาสยุคใหม่ และการค้ามนุษย ์

การใชแ้รงงานทาสยุคใหม่ถือเป็นอาชญากรรม และเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขัน้

พืน้ฐาน โดยการใชแ้รงงานทาสยุคใหม่นั้นสามารถเกิดขึน้ไดใ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น 

การเป็นทาส การใชแ้รงงานในภาวะจ ายอม การใชแ้รงงานภาคบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์

และรวมไปถึงการค้ามนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนีต้่างมีความเหมือนกันในเรื่องของการลิดรอน

เสรีภาพของผู้อื่นโดยบุคคลอื่นใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ในเชิง

พาณิชย ์

ไอวีแอลยังคงมุ่งมั่นที่จะสรา้งความมั่นใจในเรื่องของความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 

รวมถึงแนวทางจัดการดา้นแรงงานทาสยุคใหม่ตลอดจนถึงห่วงโซ่อุปทานของเรา ทั้งนี ้ 

เราคาดหวังมาตรฐานที่จะได้รับจากคู่สัญญา ผู้ผลิตและผู้จัดหาทั้งหมดของเราให้มี

มาตรฐานในระดบัสงูเช่นเดียวกับเรา และเราหวงัว่าผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาของเราก็จะยึดถือ

ปฏิบตัิกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาของตนเองดว้ยมาตรฐานท่ีสงูเฉกเช่นเดียวกนั 
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o การรายงานการละเมิด 

ไอวีแอลสนับสนุนใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกคนรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เพื่อให้บริษัททราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดให้ เช่น ช่องทาง 

การแจง้เบาะแสะ หรือช่องทางอื่นใดที่ระบไุวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส เป็นตน้ 

นอกจากนั้น บริษัทจะด าเนินการที่จ  าเป็น และตามขัน้ตอนการแกไ้ขเยียวยาที่เหมาะสม

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่พนักงาน หากพนกังานผูน้ัน้ถกูละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยบคุคลที่

สามหรือบคุคลภายนอก 

o การสื่อสารนโยบาย 

ไอวีแอลจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่านโยบายฉบับนีไ้ดร้บัการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกคน

ผ่านทางโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และสารอื่นๆ ที่ออกโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อย่างชดัเจน  

o การด าเนินการทางวินัย 

บุคคลใดที่มีส่วนเก่ียวข้องในการละเมิดนโยบายฉบับนี ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัด เพียงการใช้

แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย และแรงงานทาส ความล าเอียง การเลือกปฏิบัติ   

การกลั่นแกลง้ และการคกุคาม บคุคลนัน้จะตอ้งระวงัโทษตามกฎหมายและกฎระเบียบใน

ท้องถิ่น โดยบริษัทจะด าเนินการแกไ้ขเยียวยาต่อบุคคลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและ

ตามที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งการลงโทษนีร้วมไปถึงการเลิกจา้ง หรือ การตัดความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 

4.4.3. นโยบายด้านสิ่งแวดลอ้ม สุขอนามัยและความปลอดภัย (EHS) 

• บริษัทของเรามีนโยบายที่จะสรา้งความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและ

ความปลอดภยัที่เพียงพอและเหมาะสม 

• หลักปฏิบัติทีจ่ะน าไปสู่ความส าเร็จ  

“เราด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ” โดยมุง่เนน้ดา้นความเส่ียง การปฏิบตัติามขอ้ก าหนด 

การมีส่วนรว่มของพนกังาน ความโปรง่ใส และการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

o การรู้ถึงความเสี่ยง 

ไอวีแอลมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเรียนรู ้ และท าความเข้าใจถึงอุปสรรคในการ

ปฏิบตัิงาน และการลดความเส่ียง 
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o การให้อ านาจแก่พนักงาน 

ไอวีแอลใหอ้ านาจแก่พนกังานทุกคนที่จะหยดุปฏิบตัิงานได ้หากรูส้ึกถึงความไม่ปลอดภยั 

และสามารถรายงานความเส่ียงที่เกิดขึน้นัน้ต่อหวัหนา้งานโดยไม่ตอ้งกลวัการถกูตอบโต  ้ 

o การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ไอวีแอลจะปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งอย่างเต็มที่ในพืน้ที่ที่ไอวี

แอลด าเนินธุรกิจอยู่ 

o ความเสี่ยงในด้านความโปร่งใส และรายงานอุบัติการณ ์(Incident Report) 

ไอวีแอลขอรบัรองว่า จะมีการรายงานและจ าแนกอุบัติการณต์่างๆ และความเส่ียงที่ได้

รบัทราบอย่างเหมาะสม 

o การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ และการด าเนินงานของโปรแกรมต่างๆ ที่เก่ียวกับ EHS 

อย่างต่อเนื่อง 

• วิสัยทัศน์ของนโยบาย EHS คือ “ปกป้องผู้คนของเรา โลกของเรา เพื่อน าไปสู่ความ

เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน” 

วิสัยทัศนข์า้งตน้มีความสอดคลอ้งกับค่านิยมองคก์รของไอวีแอลที่ว่า “เราด าเนินธุรกิจอย่างมี

ความรบัผิดชอบ” ไอวีแอลใหค้วามส าคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ลูกคา้ ส่ิงแวดลอ้ม 

และชุมชนที่เราด าเนินธุรกิจมาก่อนเสมอ ไม่ว่าจะกระท าการใดๆ หรือตดัสินใจใดๆ มาโดยตลอด 

ไอวีแอลมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนัยงัคง

รกัษาส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภัย และความรบัผิดชอบต่อผลิตภัณฑซ์ึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการ

ด าเนินธุรกิจของไอวีแอล ตลอดจนการให้ข้อมูลที่จ  าเป็นต่อผูม้ีส่วนได้เสียของไอวีแอล และ 

ผูม้ีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อที่จะจัดการดูแลผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลไดอ้ย่างปลอดภัยและมีความ

รบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะป้องกันมิให้เกิดอันตรายใดๆ โดยการปฏิบัติตามนโยบาย EHS อย่างมี

ประสิทธิภาพใหท้ั่วทุกดา้นของการด าเนินธุรกิจทั่วโลกของไอวีแอล ทั้งนี ้เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย

ดังกล่าว นโยบาย EHS จึงถูกรวมเขา้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการธุรกิจทัง้หมด เพื่อให้

มั่นใจว่า พนกังาน และผูร้บัจา้งทุกคนไดร้บัทราบและตระหนกัถึงนโยบายและค่านิยมดา้น EHS 
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ของบริษัท และไดร้บัการฝึกอบรมที่เหมาะสมตามความรบัผิดชอบ เพื่อความเป็นเลิศในนโยบาย

EHS  

โดยพนกังานทกุคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบในเรื่องต่อไปนี ้

o การเฝ้าระวงัอย่างต่อเนื่องว่ามีการกระท าและปัจจยัใดที่อาจท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภัย 

และแจง้รายงานถึงการกระท าหรือปัจจยัดงักล่าวนัน้ใหฝ่้ายบริหารและเพื่อนรว่มงานไดร้บั

ทราบ เพื่อช่วยเหลือและรว่มมือกนัรกัษาความปลอดภยั 

o การด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และการด าเนินงานของไอวีแอลเป็นไปตาม

มาตรฐานหรือสงูกว่ามาตรฐานของภาครฐัและไอวีแอล 

o การน าเกณฑก์ารพิจารณาดา้นส่ิงแวดลอ้ม สขุภาพและความปลอดภยัมารวมเขา้เป็นส่วน

หน่ึงของการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ และการตดัสินใจทางธุรกิจทัง้หมด 

o การใช้ระบบการจัดการอันตรายตามขั้นตอน และแนวปฏิบัติเพื่อให้ทราบและป้องกัน

ปัจจยัของอนัตรายดงักล่าวอนัจะน าไปสู่เหตกุารณท์ี่คาดไม่ถึงได ้

4.4.4. การรักษาทรัพยส์ินของบริษทั 

• บุคลากรไอวีแอลมีหนา้ที่ในการดูแลรบัผิดชอบต่อทรพัย์สินของบริษัท (ไม่ว่าทรพัยสิ์นที่มีตัวตน 

หรือไม่มีตวัตน) มิใหสู้ญหาย เสียหาย น าไปใชใ้นทางที่ผิด ถูกลักขโมย และถูกท าลาย ไม่ ว่าจะ

โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือทรัพย์สินของ

บริษัท 

• ในฐานะผูท้ี่ไดร้บัความไวว้างใจจากบรษิัท บคุลากรไอวีแอลจะตอ้งรบัผิดชอบในการดแูลทรพัยสิ์น

ต่างๆ ของไอวีแอลท่ีไดร้บัมาตลอดระยะเวลาที่ตนท างานกบับรษิัท 

4.4.5. นโยบายเร่ืองโรคเอดส ์(HIV)  

• ไอวีแอลมีนโยบายที่จะสรา้งความมั่นใจว่าพนักงานผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

ไดร้บัการปกป้องสิทธิ และสามารถขอค าปรกึษาไดห้ากจ าเป็น 

• ไอวีแอลใหก้ารสนบัสนุนพนกังานผูต้ิดเชือ้ HIV/AIDS อย่างเต็มที่ บริษัท ใหค้  ามั่นว่าจะปฏิบตัิต่อ

พนกังานผูต้ิดเชือ้ HIV/AIDS ดว้ยความเห็นอกเห็นใจ ไม่เลือกปฏิบตัิ และใหค้วามช่วยเหลือทาง

การแพทยท์ี่จ  าเป็น 

บรษิัท จะปฏิบตัิตามค ามั่นขา้งตน้ตามแนวทางดงัต่อไปนี ้: 

o การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูลของพนักงานผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS จะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามบรรทัดฐานของ

ขอ้มลูทางการแพทย ์กฎหมายและนโยบายบรษิัทที่เก่ียวขอ้ง 

o การไม่เลือกปฏิบัติ 

ไอวีแอลจะจัดการให้สภาพแวดลอ้มในการท างานปราศจากการคุกคามและการเลือก

ปฏิบตัิใหต้่อพนกังานที่ติดเชือ้ ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนว่าดว้ยการไม่

เลือกปฏิบตัิ ไอวีแอลหา้มและจะไม่อนุญาตใหม้ีการเลือกปฏิบตัิต่อผูร้่วมงานท่ีติดเชือ้ ถูก

เขา้ใจว่าเป็นผูต้ิดเชือ้ อาศัยอยู่ร่วมกับผูต้ิดเชือ้ หรือไดร้บัผลกระทบจากเชือ้ HIV/AIDS 

ในทางอื่น บริษัทจะปฏิบัติต่อผูต้ิดเชือ้ HIV/AIDS ในลักษณะเดียวกับโรคอื่นๆ ในแง่ของ

ข้อตกลงการว่าจ้างงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งประกอบดว้ยประกันสุขภาพและ

ประกนัชีวิต สิทธิประโยชนด์า้นทพุพลภาพ และการลางาน โดยทางบรษิัทส่งเสรมิใหผู้ผ้ลิต

และผูจ้ดัหาและลกูคา้พิจารณารบัเอาแนวปฏิบตัิในการไม่เลือกปฏิบตัิไปปรบัใช ้

พนกังานและผูร้บัเหมาช่วงทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนว่าดว้ยการ

ไม่เลือกปฏิบัติ บุคคลใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในการคุกคามหรือเลือกปฏิบัติจะตอ้งไดร้บั

บทลงโทษทางวินยัตามที่บรษิัทเห็นสมควร 

o การเข้ารับการตรวจ 

ไอวีแอลส่งเสริมให้มีการเข้ารับการตรวจเชือ้และให้ค าปรึกษาตามความสมัครใจของ

พนกังานเป็นประจ าและจะรกัษาผลการตรวจไวเ้ป็นความลบั  โดยกิจกรรมนีถื้อเป็นส่วน

หน่ึงของโครงการการใหค้วามรูแ้ละการตระหนกัรู ้บรษิัทจะไม่บงัคบัใหพ้นกังานของไอวีแอ

ลตอ้งเขา้รบัการตรวจเชือ้ HIV แต่อย่างใด การเขา้รบัการตรวจเชือ้จะเกิดขึน้ไดด้ว้ยความ

ยินยอมที่ชดัเจนจากพนกังานซึ่งไดท้ าการตดัสินใจอย่างถ่ีถว้น เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่

พนกังานไดร้บัการสนบัสนนุและการดแูลอย่างเหมาะสม การเขา้รบัการตรวจเชือ้ HIV มิใช่

ส่วนหนึ่งของขัน้ตอนการว่าจา้งและคดัเลือกแต่อย่างใด 

o การให้ความรู้และการตระหนักรู้ 

บรษิัทใหมุ้่งมั่นท่ีจะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีมีมาตรฐานดา้นสขุอนามยัและความ

ปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน โดยบริษัทตระหนกัดีว่าเชือ้ HIV/AIDS ไม่สามารถติดต่อสู่กันได้

ผ่านทางการสมัผสัทั่วไป ซึ่งพนกังานท่ีทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัการติดเชือ้ HIV และ AIDS 

มีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะเกิดปฏิกิริยาในเชิงลบหรือไม่เหมาะสมต่ออาการเจ็บป่วยของ

ผูร้ว่มงาน 
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โครงการการใหค้วามรูแ้ละการตระหนักรูท้ี่บริษัท ไดจ้ัดขึน้มีบทบาทส าคัญในการรกัษา

เกียรติของผูร้่วมงานที่ติดเชือ้หรือไดร้บัผลกระทบจาก HIV/AIDS โดยโครงการดงักล่าวจะ

ช่วยใหบ้คุคลเหล่านีส้ามารถด ารงชีวิตและท างานไดต้ามปกติ ไอวีแอลจะจดัโครงการการ

ใหค้วามรูแ้ละการตระหนกัรู ้ทัง้ดว้ยการใหค้วามรูโ้ดยบริษัท เองหรือโดยบุคคลที่สาม ซึ่ง

จะเนน้ไปท่ีการป้องกนัเป็นส าคญั โครงการดงักล่าวอาจประกอบดว้ย : 

➢ การฝึกอบรมส าหรบัผูจ้ดัการและหวัหนา้งานเพื่อใหม้ีการพูดคุยสื่อสารและเพื่อให้

มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายว่าดว้ย HIV/AIDS ในสถานที่ท  างาน รวมถึง

โครงการและสิทธิประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้ง 

➢ การเขา้ถึงขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึ่งมถูกตอ้งตามหลักแพทยศาสตรว์่าดว้ยการป้องกัน

และการรักษา HIV/AIDS รวมถึงข้อมูลโครงการที่เก่ียวขอ้งกับการละเวน้ ความ

ซื่อสตัย ์และการใชถ้งุยางอนามยั 

➢ ขอ้มลูเก่ียวกับการมีเพศสมัพนัธอ์ย่างปลอดภยัและการส่งเสริมสขุอนามยัโดยรวม 

รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัการใชส้ารในทางที่ผิด 

o การด าเนินการทางวนัิย 

หากพบว่าบุคลากรไอวีแอลกระท าการขัดต่อข้อก าหนดในนโยบายฉบับนี ้ บริษัทจะ

ด าเนินการทางวินยัภายใตก้ฎหมายอย่างเหมาะสม 

4.4.6. นโยบายด้านความหลากหลาย 

• ไอวีแอลมีนโยบายส่งเสรมิความหลากหลายภายในบรษิัท 

• นโยบายฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชก้ับพนกังานทุกคนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการสรรหา ว่าจา้ง และเล่ือน

ต าแหน่งในบรษิัท 

• ไอวีแอลส่งเสริมใหเ้กิดความหลากหลายในกลุ่มพนกังานของบริษัท เพื่อใหเ้กิดการผสมผสานใน

ดา้นประสบการณท์างธุรกิจ รวมถึง ดา้นเชือ้ชาติ สีผิว เพศ อาย ุศาสนา รสนิยมทางเพศ ภมูิล าเนา 

สญัชาติ ชาติพนัธุ ์สถานภาพทางครอบครวั พืน้เพดา้นวฒันธรรม สถานภาพทางเศรษฐกิจและ

สงัคม ความสามารถทางกายภาพ วิธีคิด การศกึษา และประวตัิการศกึษา 

ในฐานะบริษัทชัน้น าระดบัโลก ไอวีแอลแสวงหาและว่าจา้งบุคลากรต่างๆ จากทั่วทุกมมุโลก โดย

บรษิัท เชื่อว่าพนกังานท่ีมาจากต่างวฒันธรรม ภาษา และสญัชาติที่หลากหลายนัน้จะมีความรูใ้น
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การท าความเขา้ใจตลาดโลกที่มีความซบัซอ้นไดเ้ป็นอย่างดี บริษัท จึงมอบโอกาสใหก้ับพนกังาน

ทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั 

นโยบายฉบับนีค้รอบคลุมถึงการตัดสินใจว่าจา้งพนักงานทั้งหมด รวมไปถึงการฝึกอบรม การ

ผลดัเปล่ียนต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน ์การลงโทษ และการเลิกจา้ง โดยบริษัท 

ไดส้นบัสนนุความหลากหลายและบรรยากาศการท างานท่ีเปิดกวา้ง เพื่อที่พนกังานทกุคนสามารถ

ปฏิบตัิต่อกนัดว้ยความเคารพและใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั ทัง้นี ้บรษิัท มีแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนส าหรบั

การรอ้งเรียนในกรณีที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกคุกคาม ตลอดจนแนวทางการติดตามผลการ

สอบสวนเพื่อป้องกนัเหตใุนอนาคต  
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บทสรุปสาระส าคัญของหมวด 

ค่านิยมทีด่ีในสถานทีท่ างาน 

• การท าหน้าทีอ่ย่างมืออาชีพ 

o พนกังานไอวีแอลทกุคนไดร้บัการคาดหวงัใหท้ าหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละมีความน่าเชื่อถือ 

o พนกังานไอวีแอลจะไม่ท างานใหแ้ก่บุคคลหรือธุรกิจอื่นใด เวน้แต่กฎหมายทอ้งถิ่นจะอนุญาตใหส้ามารถท าไดแ้ละ
ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากบรษิัท หรือไดร้บัมอบหมายจากทางบรษิัทใหป้ฏิบตัิงานนัน้ 

• นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

o ความเคารพในสทิธิมนุษยชน 
เคารพและปกป้องสิทธิมนษุยชนของพนกังานไอวีแอลทกุคน 

o การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง และการคุกคาม 
พนกังานทกุคนจะไดร้บัการปกป้องจากการถกูเลือกปฏิบตัิ การกลั่นแกลง้ และการคกุคามในทกุรูปแบบ 

o การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม 
ไอวีแอลยึดมั่นต่อการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเคารพ ความยตุิธรรม และความซื่อสตัย  ์

o การฝึกอบรมพนักงาน 
ไอวีแอลจะใหค้  าแนะน าและการฝึกอบรมที่จ าเป็นต่อการท างานแก่พนกังาน 

o สิทธิในการเขา้ถึง 
อาคารและสถานที่ในการด าเนินกิจการของเราสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยพนกังาน ลูกคา้ และผูม้าเยี่ยมที่เป็นผูพ้ิการหรือ
บคุคลทพุพลภาพ 

o เวลาการท างาน 
ชั่วโมงท างานของบรษิัทฯ จะเป็นไปตามแนวทางในอตุสาหกรรมและมาตรฐานในแต่ละประเทศ 

o การสรรหาบุคลากร 
การสรรหาบุคลากรตอ้งด าเนินไปอย่างยุติธรรม เท่าเทียม และมีความสม ่าเสมออย่างเสมอภาคส าหรบัผูส้มคัรทัง้หมด 
ทัง้นี ้บรษิัทจะค านึงถึงปัจจยัดา้นความหลากหลายของบคุลากร 

o แรงงานเด็ก 
บรษิัทจะไม่ว่าจา้งเดก็โดยเด็ดขาด  

o ประเด็นด้านระเบียบวินัย 
ไอวีแอลจะไม่ใชห้รือยอมรบัการลงโทษทางรา่งกาย การบงัคบัข่มเหงทางรา่งกายและจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจา  

o เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 
ไอวีแอลเคารพสิทธิของพนกังานในการเขา้ร่วม (หรือไม่เขา้ร่วม) สมาคมของพนักงานได ้โดยไม่ตอ้งเกรงกลัวต่อการ
ตอบโต ้การแทรกแซง และการคกุคาม ตราบใดที่สมาคมนัน้ๆ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายในพืน้ท่ีนัน้ๆ  
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o การใช้แรงงานทาสยุคใหม่ และการค้ามนุษย ์
การใชแ้รงงานทาสยคุใหม่ถือเป็นอาชญากรรม และเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน ไอวีแอลมุ่งมั่นท่ีจะสรา้ง

ความมั่นใจในเรื่องของความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงแนวทางจดัการดา้นแรงงานทาสยคุใหม่ตลอดจนถึงห่วง

โซ่อุปทานของเรา โดยผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาและคู่สญัญาจะตอ้งมีมาตรฐานในระดบัสงูเช่นเดียวกับเรา และจะตอ้งสรา้ง

ความมั่นใจว่าผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาของตนเองจะยึดถือปฏิบตัิในมาตรฐานท่ีสงูเฉกเช่นเดียวกนั 

• นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย (EHS) 

o ทุกคนมีความรับผิดชอบในเร่ืองดังต่อไปนี ้: 
▪ การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องว่ามีการกระท าและปัจจยัใดที่อาจท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภัย และแจง้รายงานถึง  

การกระท าหรือปัจจยัดงักล่าวนัน้ใหฝ่้ายบริหารและเพื่อนรว่มงานไดร้บัทราบ เพื่อช่วยเหลือและร่วมมือกนัรกัษา
ความปลอดภยั 

▪ การด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และการด าเนินงานของไอวีแอลเป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกว่า
มาตรฐานของภาครฐัและไอวีแอล 

▪ การน าเกณฑ์การพิจารณาด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยมารวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ  
การปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ และการตดัสินใจทางธุรกิจทัง้หมด 

▪ การใชร้ะบบการจดัการอนัตรายตามขัน้ตอน และแนวปฏิบตัิเพื่อใหท้ราบและป้องกนัปัจจยัของอนัตรายดงักล่าว
อนัจะน าไปสู่เหตกุารณท์ี่คาดไม่ถึงได ้

• การรักษาทรัพยส์ินของบริษัท 

บคุลากรไอวีแอลมีหนา้ที่ในการดแูลรบัผิดชอบต่อทรพัย์สนิของบรษิัท (ไม่วา่ทรพัยสิ์นท่ีมีตวัตน หรอืไม่มีตวัตน) มใิหเ้กดิ
ความสญูหาย ความเสียหาย น าไปใชใ้นทางที่ผิด ถกูลกัขโมย และถกูท าลาย 

• นโยบายเร่ืองโรคเอดส ์(HIV) 

o ไอวีแอลมีนโยบายที่จะสรา้งความมั่นใจวา่ พนกังานผูต้ิดเชือ้ HIV/AIDS จะไดร้บัการปกป้องสิทธิของตน และไม่ถกูเลือก
ปฏิบตัิ และสามารถขอค าปรกึษาไดห้ากจ าเป็น 

o บรษิัทจะไม่บงัคบัใหพ้นกังานของไอวีแอลตอ้งเขา้รบัการตรวจเชือ้ HIV แต่อย่างใด และการเขา้รบัการตรวจเชือ้ HIV 
มิใช่สว่นหนึ่งของขัน้ตอนการวา่จา้งและคดัเลือก 

• นโยบายด้านความหลากหลาย 

o ไอวีแอลมีนโยบายส่งเสรมิความหลากหลายภายในบรษิัท 
o บรษิัทใหโ้อกาสการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนักบัพนกังานทกุคน 
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4.5. นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย  

ในหมวดนีจ้ะกล่าวถึงพืน้ฐานของความสมัพนัธร์ะหว่างไอวีแอลและผูม้ีส่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มของบรษิัท ซึ่งอยู่

บนรากฐานของการมีจริยธรรม ความยุติธรรม และความเท่าเทียม ซึ่งอธิบายถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม 

รวมถึงมาตรฐานระดบัสงูที่บริษัทคาดหวงัเพื่อความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในเชิงบวก และการมีปฏิสมัพนัธ์ที่เป็น

ประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานและบคุลากรของบรษิัท 

ไอวีแอลมีนโยบายที่จะสรา้งความมั่นใจว่าบริษัทจะสรา้งและรกัษาความสมัพันธอ์ันดีกับผูม้ีส่วนไดเ้สียของ

บรษิัท  

ไอวีแอลใหค้  ามั่นสญัญาที่จะด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สยี

ดว้ยความเหมาะสม 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกรายอย่างยุติธรรม เท่าเทียม และมีจริยธรรม โดยใหข้อ้มลู

เก่ียวกับบริษัท อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ เหมาะสมแก่เวลา และเป็นประโยชน ์โดยไม่มีเจตนาที่จะชกัน าใหเ้กิด

ความเข้าใจผิดหรือปกปิดใดๆ ทางบริษัท จะด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของ ผูม้ีส่วนไดเ้สียตาม

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่บงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจบุนั  

ทั้งนี ้ บริษัทเปิดรับข้อร้องเรียนจาก ผู ้มีส่วนได้เสียที่ เ ก่ียวกับการฝ่าฝืนคู่มือการก ากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณของไอวีแอล และแนวปฏิบตัิที่ขดัต่อกฎหมายผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส 

4.5.1. ผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ค านึงถึงจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมี อยู่และ

ส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตนเองดงัที่ระบไุวใ้นขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

• สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ไอวีแอลตระหนกัถึงสิทธิพืน้ฐานตามกฎหมายของผูถื้อหุน้ในการ: 

o เขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้  

o อนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบรษิัท 

o อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

o มอบหมายอ านาจใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มและลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้  

o ลงคะแนนเสียงในการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบรษิัทเป็นรายบคุคล  
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o ลงคะแนนเสียงในการแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี และอนมุตัิค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี  

o ลงคะแนนเสียงในประเด็นส าคัญต่างๆ ทางธุรกิจ  เช่น การเพิ่มทุน/การลดทุน 

การปรบัเปล่ียนขอ้บงัคบับริษัทหรือการปรบัเปล่ียนหนงัสือบริคณหส์นธิ การควบรวมและ

การเขา้ซือ้กิจการ การออกตราสารหนี ้และอื่นๆ 

ไอวีแอลสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการถามเก่ียวกับธุรกิจและการด าเนินงาน  

ของบริษัท การให้ความคิดเห็นและค าแนะน าในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัท ยังอ านวย 

ความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามที่ตอ้งการ

ถามในการประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไอวีแอลจะ

ด าเนินการดงัต่อไปนีอ้ย่างเหมาะสม : 

o โดยก่อนการประชุม ไอวีแอลจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ยื่นเสนอประเด็นต่างๆ ขึน้เป็นวาระ

การประชมุ ส่งค าถามเก่ียวกับธุรกิจหรืองบการเงิน และเสนอชื่อผูส้มคัรที่มีคุณสมบตัิและ

ไม่ มี ลั ก ษณะต้อ ง ห้ า ม ใ ดๆ  เ พื่ อ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร เ ลื อ กตั้ ง เ ป็ นก ร รมก า รบ ริษั ท 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ซึ่ ง บริษัทจะแจ้ง เกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอ 

วาระการประชมุและผูส้มคัรที่มีคณุสมบตัิใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มลู

ของ ตลท. และทางเว็บไซตข์องบรษิัท 

o ไอวีแอลจะจัดการประชุมผูถื้อหุน้ในสถานที่ที่สะดวกแก่การเขา้ร่วมประชุมและอ านวย

ความสะดวกในขัน้ตอนการลงทะเบียน 

o ไอวีแอลจะด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้อย่างโปรง่ใสและมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสใหผู้้

ถือหุน้มีเวลาเพียงพอในการสอบถามขอ้มลู  

o ไอวีแอลจะไม่เสนอวาระการประชมุอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุที่ไดร้ะบใุนจดหมาย

เชิญประชมุที่ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

o ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง บริษัท ไดจ้ดัเตรียมหนงัสือ

มอบฉันทะไวส้ าหรบัเขา้ร่วมประชมุ ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใด

คนหนึ่งหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะที่เหมาะสมจะถกูน าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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o ในการลงคะแนนเสียงไอวีแอลจะใชบ้ัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยบริษัทจะ

สแกนบตัรลงคะแนนดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และจะประกาศผลการลงคะแนนเสียง

ของแต่ละวาระในระหว่างการประชุม การสแกนบัตรลงคะแนนและการประกาศผลจะ

กระท าขึน้โดยมีที่ปรกึษากฎหมายและอาสาสมคัรผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหท้ าหนา้ที่ตัง้แต่

เริ่มตน้การประชมุเป็นสกัขีพยาน ทางบริษัทจะเก็บรกัษาบตัรลงคะแนนทุกใบไวใ้ชส้ าหรบั

อา้งอิงในอนาคตเป็นเวลาหา้ปี 

o เพื่อมิใหม้ีการใชข้อ้มูลภายในไอวีแอลไดก้ าหนดนโยบายภายในเพื่อควบคุมดูแลการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ

พนักงาน และจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นนโยบาย

อย่างเครง่ครดั 

ไอวีแอลสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อทางบรษิัท หากผูถื้อหุน้ตอ้งการขอ้มลูหรือค าชีแ้จงใดๆ 

4.5.2. ลูกค้า 

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อบรรลุความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา้ดว้ยมาตรฐาน

สูงสุดของการท าธุรกิจอย่างซื่อตรง ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑเ์พื่อใหส้มกับความ

คาดหวงัและความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

เพื่อปฏิบตัิตามค ามั่นสญัญาดงักล่าว ไอวีแอลจะ : 

• ประกอบธุรกิจโดยอยู่บนพืน้ฐานของการน าเสนอผลิตภัณฑแ์ละการบริการที่ดีเยี่ยม และการมี

ราคาที่จงูใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

• ใหบ้รกิารและน าส่งผลิตภณัฑอ์ย่างซื่อสตัย ์ตรงไปตรงมา และถกูตอ้ง และท าตามสญัญาที่ใหไ้ว้ 

• ใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นทัง้หมดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละไม่หลอกลวงลกูคา้โดยเด็ดขาด 

• ด าเนินการตามขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้อย่างเป็นธรรม ถกูตอ้ง และทนัท่วงที  

• เคารพในสิทธิของลกูคา้ดว้ยการรกัษาขอ้มลูทัง้หมดของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั 

• แจง้ใหล้กูคา้ทราบโดยเรว็ที่สดุหากมีขอ้กงัวลใดๆ เก่ียวกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 

4.5.3. ผู้ผลิตและผู้จัดหา 

ไอวีแอลมุ่งมั่นท่ีจะรว่มมือกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาในการพฒันาความสมัพนัธท์ี่ดีในระยะยาว บนพืน้ฐาน

ความเคารพ ความไวว้างใจ และความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั   
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เพื่อปฏิบตัิตามค ามั่นสญัญาดงักล่าว ไอวีแอลจะ : 

• ส่ือสารอย่างชัดเจน เจรจาต่อรอง และบรรลุข้อตกลงร่วมกับผู้ผลิตและผูจ้ัดหาอย่างมืออาชีพ 

ยตุิธรรม จรงิใจ และโปรง่ใส 

• ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในขอ้ตกลง 

• เคารพในสิทธิของผู้ผลิตและผู้จัดหาดว้ยการรักษาขอ้มูลทั้งหมดของผู้ผลิตและผู้จัดหาไวเ้ป็น

ความลบั 

ในทางกลบักนั ไอวีแอลคาดหวงัใหผู้ผ้ลิตและผูจ้ดัหา : 

• ปฏิบตัิตามมาตรฐานทกุขอ้ที่จ  าเป็นในดา้นความปลอดภยัและคณุภาพ และรายงานบรษิัท ทราบ

โดยทนัทีหากผลิตภณัฑม์ีปัญหาดา้นความปลอดภยัใดๆ  

• ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจรยิธรรมตาม "จรรยาบรรณส าหรบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัหา" (Supplier Code 

of Conduct) ในภาคผนวก 2 ที่บริษัท ไดก้ าหนดไว้ ซึ่งอยู่ในเว็บไซตข์องไอวีแอลในหมวดการ

ก ากบัดแูลกิจการ 

การคดัเลือกผูผ้ลิตและผูจ้ัดหาจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการ

ก ากบักิจการ ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากทางบรษิัท เป็นระยะ 

4.5.4. เจ้าหนี ้

ไอวีแอลเคารพในค ามั่นสญัญาของของบรษิัทที่เก่ียวกบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงัที่ระบใุนขอ้ตกลงที่ท  า

รว่มกบัเจา้หนีข้องบรษิัท  

อีกทัง้จะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบถึงสถานะทางการเงินของบรษิัทดว้ยความโปรง่ใส 

4.5.5. คู่แข่ง 

ไอวีแอลจะแข่งขนัและด าเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระ ยตุิธรรม และชอบดว้ยกฎหมายภายใตก้ารใหค้วาม

เคารพซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการเติบโตและการพฒันาทางตลาดอันก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่

ภาคอตุสาหกรรมโดยรวม 

ไอวีแอลจะหลีกเล่ียงการแสดงความเห็นในเชิงลบใดๆ เก่ียวกบัคู่แข่งของบรษิัท  

บรษิัทจะไดข้อ้มลูเก่ียวกบัการแข่งขนัมาโดยถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะ 
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4.5.6. รัฐบาล 

ไอวีแอลใหเ้กียรติกับความสัมพันธท์ี่บริษัทมีกับรฐับาลและหน่วยงานก ากับดูแลในทุกเขตปกครองที่

บริษัทด าเนินธุรกิจยู่ และจะปฏิบตัิตามค าแนะน า ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย และกฎหมายที่ เก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบรษิัทในทกุดา้น  

บริษัทจะหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตนต่อเจา้หนา้ที่รฐัในลกัษณะที่อาจถูกตีความไดว้่าบริษัทพยายามโนม้

นา้วหรือสมรูร้ว่มคิดในการกระท าที่ขดัต่อกฎหมาย  

เนื่องจากไอวีแอลมีการด าเนินธุรกิจในหลายประเทศ บริษัทจึงจะท างานร่วมกับรฐับาลหรือหน่วยงาน

ก ากับดูแลที่มาจากต่างวฒันธรรมดว้ยความระมดัระวงัอย่างยิ่ง โดยพนกังานของบริษัทจะไดร้บัการ

แจง้เตือนใหต้ระหนกัถึงมารยาทและแนวปฏิบตัิทางธุรกิจเพื่อหลีกเล่ียงการกระท าผิดโดยไม่เจตนา 

4.5.7. สื่อ 

ไอวีแอลมีนโยบายที่จะใหข้้อมูลที่ถูกตอ้งและจ าเป็นแก่ส่ือ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่ือสารขอ้มูล

เก่ียวกบับรษิัทไปสู่สาธารณะ  

ทั้งนี ้แมฝ่้ายส่ือสารองคก์รจะเป็นผูป้ระสานงานเพื่อใหข้อ้มลูต่างๆแก่ส่ือ โฆษกผูไ้ดร้บัอนุญาตจาก

บรษิัทเท่านัน้จึงจะสามารถใหส้มัภาษณห์รือใหค้วามเห็นในฐานะตวัแทนของบรษิัทได ้
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บทสรุปสาระส าคัญของหมวด 

นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สยีทกุรายอย่างยตุิธรรม เท่าเทยีม และมจีรยิธรรม 

• ผู้ถือหุ้น 

เราใหค้วามส าคญัสงูสดุต่อการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้โดยไม่ค านึงถึงจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้มีอยู่และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใช้
สิทธิของตนเอง 

• ลูกค้า 
เรามุง่มั่นท่ีจะปฏิบตังิานเพื่อบรรลคุวามคาดหวงัและความพงึพอใจของลกูคา้ดว้ยมาตรฐานสงูสดุของการท าธุรกจิอยา่ง
ซื่อสตัยส์จุรติ ความปลอดภยัและคณุภาพของผลิตภณัฑเ์พื่อใหส้มกบัความคาดหวงัและความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

• ผู้ผลิตและผู้จัดหา 
เรามุ่งมั่นท่ีจะรว่มมือกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาในการพฒันาความสมัพนัธท์ี่ดีในระยะยาว บนพืน้ฐานความเคารพ ความไวว้างใจ 
และความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั 

• เจ้าหนี ้
o เราจะปฏิบตัติามค ามั่นสญัญาของบรษิัทท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงัที่ระบใุนขอ้ตกลงที่ท  ารว่มกบัเจา้หนีข้อง

บรษิัท  
o เราจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบถึงสถานะทางการเงินของเราดว้ยความโปรง่ใส 

• คู่แข่ง 
o เราจะแข่งขนัและด าเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระ ยตุิธรรม และชอบดว้ยกฎหมายภายใตก้ารใหค้วามเคารพซึ่งกนัและกนั 

เพื่อส่งเสรมิใหเ้กิดการเติบโตและการพฒันาทางตลาดอนัก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ภาคอตุสาหกรรมโดยรวม 
o เราจะหลีกเล่ียงการแสดงความเห็นในเชิงลบใดๆ เก่ียวกบัคู่แข่งของบรษิัท  
o เราจะไดข้อ้มลูเก่ียวกบัการแข่งขนัมาโดยถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะ 

• รัฐบาล 
o เราจะปฏิบตัิตามค าแนะน าของรฐับาลและหน่วยงานก ากบัดแูล ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินธุรกิจของเราในทกุๆ ดา้น  
o เราจะใชค้วามระมัดระวังอย่างสูงสุดเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับรฐับาลหรือเจา้หนา้ที่หน่วยงานก ากับดูแลที่มาจากต่าง

วฒันธรรมดว้ยความระมดัระวงัอย่างยิ่ง 

• สื่อ 
o เรามีนโยบายที่จะใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งและถกูตอ้งแก่สื่อ ซึง่มีบทบาทส าคญัในการส่ือสารขอ้มลูเก่ียวกบัการ

ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และกิจกรรมตา่งๆ ของบรษิัทต่อสาธารณะ  
o ในขณะที่ฝ่ายส่ือสารองคก์รท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานเพื่อใหข้อ้มลูต่างๆ แก่ส่ือ โฆษกผูไ้ดร้บัอนุญาตจากบริษัท

เท่านัน้ท่ีจะสามารถใหส้มัภาษณห์รือใหค้วามเห็นในฐานะตวัแทนของบรษิัทได  ้
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5. นโยบายการแจ้งเบาะแส 

• ไอวีแอลมีนโยบายใหพ้นกังานบริษัท ซึ่งพบเห็นการกระท าที่ขดัต่อจริยธรรมหรือไม่เหมาะสม (ไม่ว่าจะ

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการกระท าที่อาจเป็นการฉ้อโกง การทุจริต หรือ

การกระท าผิดและความผิดปกติอย่างรา้ยแรงอื่นๆ) สามารถติดต่อคณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสโดย

ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานของตนทราบและไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้ อย่างไร

ก็ตาม ในกรณีที่ผูแ้จ้งเบาะแสไดร้ะบุตัวตนมาดว้ย ไอวีแอลขอรบัรองว่าจะใหก้ารคุม้ครองข้อมูลระบุ

ตวัตนดงักล่าว 

นโยบายฉบบันีอ้นญุาตใหผู้อ้ื่นติดต่อคณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสดว้ยเช่นกนั 

• นโยบายฉบับนีก้  ากับดูแลการแจง้เบาะแสและการสอบสวนขอ้กล่าวหาที่เก่ียวขอ้งกับการกระท าที่ไม่

เหมาะสม คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสมีสิทธิพิเศษที่จะตัดสินใจว่าสถานการณ์ต่างๆ มีความ

เหมาะสมที่จะด าเนินการสอบสวนหรือไม่ในทุกกรณี โดยจะพิจารณาว่าตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนการ

สอบสวนที่เหมาะสมอย่างเต็มรูปแบบซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้

หรือไม่ 

• การแจง้เบาะแสและการสอบสวนขอ้กล่าวหาที่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าที่ไม่เหมาะสมภายใตน้โยบายฉบบั

นีอ้าจส่ือเป็นนยัถึงการด าเนินการกบัข้อมลูส่วนบุคคลภายใตข้อบเขตความหมายของกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลของสหภาพยโุรป หรือกฎระเบียบอื่นใดในดา้นขอ้มลูส่วนบคุคล เมื่อมีการด าเนินการกบั

ขอ้มลูส่วนบคุคล การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหมวด "ความเป็นส่วนตวั" ในนโยบายการแจง้

เบาะแสฉบับนี ้ถ้อยแถลงว่าดว้ยความเป็นส่วนตัว และข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมายและ

กฎระเบียบ (ในทอ้งถิ่น) ดา้นขอ้มลูส่วนบคุคล 

• นโยบายนีย้งัครอบคลมุผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท ที่ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการแทนหรือเป็นตวัแทนของ

บรษิัท 

• การเปิดเผยโดยได้รับความคุม้ครอง 

o ผูแ้จง้เบาะแสอาจเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั : 

➢ การกระท าใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงหลักจริยธรรมของบริษัท 

และการกระท าใดๆ ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประโยชนท์างธุรกิจของบรษิัท 

➢ การกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนขอ้บงัคบับรษิัท รวมถึงกฎ กฎระเบียบ ประกาศ และนโยบายใดๆ ของ

บรษิัท 
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➢ การกระท าใดๆ ที่ขดัต่อกฎหมายภายใตก้ฎหมายทอ้งถิ่นหรือนานาชาติ 

• ขั้นตอนการรายงาน 

การเปิดเผยขอ้มลูต่อคณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสสามารถกระท าไดผ่้านช่องทางที่ระบไุวด้า้นล่างนี:้ 

o ทางอีเมล : ethics@indorama.net หรือ  

o ทางเว็บไซต ์: http://whistleblower.indoramaventures.com 

o ผูแ้จง้สามารถท าการเปิดเผยขอ้มลูโดยไดร้บัความคุม้ครองต่อผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานของตน

ได้โดยตรง (ในกรณีที่ไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์) ในกรณีดังกล่าว 

ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานจะตอ้งท าการแจง้ให้คณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสทราบเรื่องโดย

ใชค้วามระมดัระวงัในการปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสอย่างเหมาะสม 

o ช่องทางที่เหมาะสมในการเปิดเผยโดยไดร้บัความคุม้ครองไดแ้ก่ทางอีเมลหรือการแจง้เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรโดยใชภ้าษาองักฤษ หากเป็นการแจง้ดว้ยภาษาอื่น เนือ้หาการแจง้จะไดร้บัการแปล

เป็นภาษาองักฤษเพื่อท าการสอบสวนต่อไป 

o ส าหรบัการรอ้งเรียนที่เก่ียวกบัการกระท าผิดโดยกรรมการในคณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสผู้

แจง้สามารถส่งไปไดท้ี่ independentdirectors@indorama.net 

• ขั้นตอนในการสอบสวนการเปิดเผยโดยได้รับความคุ้มครอง 

o คณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสจะตดัสินวา่การสอบสวนการเปิดเผยโดยไดร้บัความคุม้ครองนัน้

เก่ียวขอ้งกับการฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามกฎหรือจริยธรรมหรือไม่ โดยท าการตดัสินภายใน 7 วนัท า

การหลังจากได้รับ เรื่ อง  หากค าร้องนั้น เ ป็นการกล่าวหาสมาชิกรายใดรายหนึ่ งของ

คณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแส การเปิดเผยโดยไดร้บัความคุม้ครองจะถูกส่งไปยังประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะเริ่มการสอบสวนโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจอัน

ประกอบดว้ยผูบ้รหิารที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าที่ถกูเปิดเผย 

o หากคณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสตดัสินว่าการเปิดเผยโดยไดร้บัความคุม้ครองดงักล่าวไมเ่ขา้

ข่ายที่จะเริ่มการสอบสวน จะมีการแจง้และชีแ้จงเหตุผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากับดูแลกิจการ ("NCCG") คณะกรรมการ NCCG อาจเพิกถอน

การตดัสินใจดงักล่าวหากเห็นสมควร 

o หากคณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแสพิจารณาแลว้เห็นว่าการเปิดเผยโดยไดร้บัความคุม้ครอง

ดงักล่าวนัน้ถกูตอ้ง คณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสจะมอบหมายใหท้ีมสอบสวนผูท้ี่จะท าหนา้ที่
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ด าเนินการสอบสวนดว้ยความเป็นอิสระ มีความเที่ยงธรรม เป็นกลาง มีความยตุิธรรม และซื่อสตัย์

ในระดบัสงูสดุ 

o โดยปกติแลว้ ผูถู้กกล่าวหาจะไดร้บัแจง้ใหท้ราบถึงขอ้กล่าวหาตัง้แต่การเริ่มการสอบสวนอย่าง

เป็นทางการและไดร้บัโอกาสแกต้่างในระหว่างการสอบสวน 

o หา้มมิใหผู้ถู้กกล่าวหากระท าการเพื่อแทรกแซงการสอบสวน ซึ่งรวมถึงหา้มไม่ใหม้ีการยึด ท าลาย 

หรือยุ่งเก่ียวใดๆ กบัหลกัฐาน และการชกัจงู อบรมสั่งสอน หรือข่มขู่พยานโดยเด็ดขาด การกระท า

ใดๆ ในลกัษณะดงักล่าวจะถือว่ามีความผิดตอ้งโทษทางวินยั 

o ทีมสอบสวนจะส่งรายงานผลการสอบสวนใหแ้ก่คณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสพรอ้มหลกัฐาน 

(หากมี)  ภายในหนึ่ง เดือนหลังจากที่ ได้รับการเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับความคุ้มครอง 

คณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสอาจพิจารณาอนมุตัิใหม้ีการขยายระยะเวลาได ้

• ขั้นตอนหลังจากการสอบสวนข้อมูลการเปิดเผยโดยได้รับความคุ้มครอง  

o แมว้่าผูถู้กกล่าวหาจะมีสิทธิอื่นใดตามกฎหมายหรือภายใตน้โยบายการแจง้เบาะแสฉบบันี ้ผูถู้ก

กล่าวหามีสิทธิที่จะไดร้บัแจง้ใหท้ราบถึงผลลพัธข์องการสอบสวน โดยหากขอ้กล่าวหาไม่มีมลู จะ

มีการปรกึษากบัผูถู้กกล่าวหาว่าการเปิดเผยผลการสอบสวนสู่สาธารณะจะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่ 

ผูถู้กกล่าวหาและบรษิัท หรือไม่   

o หากการสอบสวนใหข้อ้สรุปว่าผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าการอนัไม่เหมาะสมหรือขดัต่อหลกัจรยิธรรม

จริง คณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแสจะแนะน าใหม้ีการด าเนินการแกไ้ขที่เหมาะสมหรือการ

ด าเนินการทางวินยัที่เห็นว่าจ าเป็น 

o หากการสอบสวนใหข้อ้สรุปว่าผูแ้จง้เบาะแสไดท้ าการแจง้ที่เป็นเท็จดว้ยความประสงคร์า้ย หรือผู ้

แจง้เบาะแสดงักล่าวไดท้ าการเปิดเผยขอ้มลูโดยไดร้บัความคุม้ครองโดยอา้งอิงจากขอ้เท็จจริงที่

ตนรูแ้ก่ใจว่ามิไดเ้ป็นความจริงแต่อย่างใด ผูแ้จง้เบาะแสจะถูกด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือถกู

ด าเนินการทางวินยั 

• ความเป็นส่วนตัว 

o ไอวีแอลขอรบัรองว่าทางบรษิัทไดท้ าการรกัษาความลบัของขอ้มลูที่ไดร้บัมา มีด าเนินการตอ่ขอ้มลู

ส่วนบคุคลอย่างปลอดภยั และมีการปกป้องตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสและผูอ้ื่นท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด 

o หากมีและเมื่อมีการด าเนินการกับขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการการแจง้

เบาะแสจะด าเนินการภายใตห้ลักการการจดัเก็บขอ้มลูเฉพาะที่จ าเป็น โดยคณะอนกุรรมการการ
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แจง้เบาะแสจะด าเนินการกบัขอ้มลูส่วนบคุคล (เพิ่มเติม) อย่างเหมาะสม เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

และเท่าที่จ  าเป็นในแต่ละกรณีเท่านัน้ 

o หากมีและเมื่อมีการด าเนินการกับขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะ

ตีความของขอ้มลูส่วนบุคคลในบริบทเฉพาะกรณี และจะระบุตวัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ เพื่อก าหนด

สิทธิในขอ้มลู การเขา้ถึง และการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง โดยอนุญาตใหม้ีการจ ากัดสิทธิไดเ้ป็นรายกรณี 

ตราบใดที่คณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสสามารถแสดงบนัทึกเอกสารของเหตผุลประกอบการ

ตดัสินใจดงักล่าวได ้

o คณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสจะมอบส าเนาถอ้ยแถลงว่าดว้ยความเป็นส่วนตวั (รายละเอียด

ปรากฏตามภาคผนวก 3) ใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแสและบุคคลอื่นๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจากการเปิดเผย

โดยไดร้บัความคุม้ครองทกุคน เพื่อแจง้ใหท้ราบว่าจะมีการด าเนินการกับขอ้มลูส่วนตวัของตน ซึ่ง

การมอบเอกสารนีจ้ะเกิดขึน้โดยเร็วที่สุดหลังจากการเปิดเผยโดยไดร้บัความคุม้ครองและตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

o อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การแจง้ให้ผูถู้กกล่าวหาทราบเรื่องตัง้แต่แรกเริ่มอาจส่งผลเสียต่อเรื่อง

ดงักล่าวได ้ซึ่งในกรณีเช่นนัน้อาจมีการเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการกับขอ้มลูส่วนบุคคล

บางส่วนโดยเฉพาะ (โปรดด ูBullet Point ที่ 3 ขา้งตน้ประกอบ) 

o ทัง้นี ้การแจง้เรื่องขา้งตน้ใหบ้คุคลที่สามทราบอาจก่อใหเ้กิดผลเสียได ้ดงันัน้คณะอนกุรรมการการ

แจง้เบาะแสจะตดัสินใจเป็นรายกรณีว่าการแจง้ใหบ้คุคลที่สามทราบนัน้เหมาะสมหรือไม่ โดยหน่ึง

ในสถานการณน์ัน้อาจน าไปสู่กรณีที่ตอ้งมีการด าเนินการกบัขอ้มลูเพิ่มเติม อนัอาจเป็นการรุกล า้

ความเป็นส่วนตวัมากยิ่งขึน้ 

o คณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแสจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้อื่นมิไดม้ีการ

เปิดเผยออกไปจากการตอบสนองต่อค ารอ้งขอสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู 

o คณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการก าหนดระยะเวลาการรกัษาขอ้มลู

อย่างเหมาะสมโดยขึน้อยู่กับแต่ละกรณี ขอ้มลูส่วนบุคคลจะอาจถูกเก็บรกัษาไวเ้ป็นระยะเวลาที่

ยาวนานขึน้โดยจะพิจารณาถึงวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการกบัขอ้มลูดงักล่าว 

• การไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน 

o ไอวีแอลห้ามและมิให้มีการตอบโต้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ  

อย่างเด็ดขาด โดยห้ามมิให้มีการตอบโต้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึง 
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การลงโทษทางวินยั การโตต้อบโดยใชก้ าลงั การข่มขู่ หรือการตอบโตใ้นรูปแบบอื่นๆ ที่เก่ียวกับ

การมีส่วนรว่มในกิจกรรมใดๆ ที่ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย 

o นโยบายนีจ้ะใหค้วามคุม้ครองต่อการรายงาน ขอ้กงัวล หรือการรอ้งเรียนใดๆ โดยสจุรติอย่างเตม็ที่ 

แม้ว่าภายหลังการสอบสวนจะได้ผลสรุปว่ารายงาน ค าถาม หรือข้อกังวลนั้นไม่มีมูลก็ตาม  

โดยบุคคลใดก็ตามที่ยื่นขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการละเมิดหรือสงสัยว่ามีการละเมิดจะตอ้งกระท า

การโดยสจุริตและมีเหตผุลอนัควรเชื่อไดว้่าขอ้มลูที่เปิดเผยนัน้ไดบ้่งชีว้่ามีการละเมิดนโยบายของ

ไอวีแอลหรือละเมิดกฎหมาย ทัง้นี ้ส าหรบัขอ้กล่าวหาใดๆ ที่พิสจูนแ์ลว้ว่าไม่มีมลูและถกูสรา้งขึน้

โดยมีเจตนารา้ยหรือผูร้อ้งเรียนรูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นเท็จ จะถือเป็นความผิดทางวินยัอย่างรา้ยแรง 

  

บทสรุปสาระส าคัญของหมวด 

นโยบายการแจ้งเบาะแส 

• เราสนบัสนนุใหพ้นกังานแจง้เบาะแสใหก้บัคณะอนกุรรมการแจง้เบาะแสไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้ 

• ผูแ้จง้เบาะแสอาจเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั : 

o การกระท าใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือการก ากบัดแูลกิจการและขอ้บงัคบับรษิัท 

o การกระท าใดๆ ที่เป็นการฉอ้โกง 

o การกระท าใดๆ ที่ผิดหรือขดัต่อกฎหมายภายใตก้ฎหมายทอ้งถิ่นหรือกฎหมายระหว่างประเทศ 

• ผูแ้จง้เบาะแสสามารถติดต่อตามช่องทางแจง้เบาะแสต่อไปนี ้: 

o ทางอีเมล : ethics@indorama.net หรือ  
o ทางเว็บไซต ์: http://whistleblower.indoramaventures.com  
o ส าหรบัการรอ้งเรียนท่ีเก่ียวกบัการกระท าผิดโดยกรรมการในคณะอนกุรรมการการแจง้เบาะแสผูแ้จง้เบาะแสสามารถ

ส่งไปไดท้ี่ independentdirectors@indorama.net 

• ห้ามมิให้ผูถู้กกล่าวหากระท าการเพื่อแทรกแซงการสอบสวน ซึ่งรวมถึงห้ามไม่ให้มีการยึด ท าลาย หรือยุ่งเก่ียวใดๆ กับ

หลกัฐาน และการชกัจูง อบรมสั่งสอน หรือข่มขู่พยานโดยเด็ดขาด การกระท าใดๆ ในลกัษณะดงักล่าวจะถือว่ามีความผิด

ตอ้งโทษทางวินยั 

• ไอวีแอลหา้มและมใิหม้ีการตอบโตโ้ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายต่อพนกังานหรือบคุคลใดๆ อย่างเดด็ขาด โดยหา้มมิใหม้กีารตอบ

โตโ้ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายในทกุรูปแบบ 

• ขอ้กล่าวหาใดๆ ที่ถกูสรา้งขึน้โดยมีเจตนารา้ยหรือผูร้อ้งเรียนรูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นเท็จ จะถือเป็นความผิดทางวินยัอยา่งรา้ยแรง 
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6. ค าจ ากดัความและค าย่อ 

ค าและส านวนที่ปรากฏในคมือฉบบันีจ้ะมีความหมายดงัที่ระบไุดด้า้นล่าง เวน้แต่จะมีการใชใ้นบรพิทอื่น 

 

 
6 แหล่งขอ้มูล : “What is Intellectual Property?” โดย World Intellectual Property Organization จาก 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 
7 แหล่งขอ้มูล : “Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014)” โดย Social Accountability International. 
8 แหล่งขอ้มูล : “อนุสญัญาฉบบัที ่138 ว่าดว้ยอายุขัน้ต ่าทีอ่นุญาตใหจ้า้งงานได ้พ.ศ. 2516 (C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 

138))” โดย องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (the International Labour Organization) 

ค าและส านวน ความหมาย 

เคร่ืองหมาย
การค้า6 

หนา้ 22-23 และ 48 

สญัลกัษณท์ี่มีลกัษณะเฉพาะซึ่งระบถุึงสินคา้หรือบรกิารเฉพาะอย่างที่ผลิตหรือมอบใหโ้ดยบคุคลหรือบริษัท 
ซึ่งรวมถึงชื่อบริษัท โลโก ้ค าขวญั และงานออกแบบที่ใชเ้พื่อระบุและแยกแยะสินคา้ของบริษัทในการคา้เชิง
ธุรกิจ 

เจ้าหน้าทีส่อบสวน 
หนา้ 19 

หลายถึงบุคคลใดก็ตามที่ไดร้บัมอบหมายโดยหรือใหค้  าปรึกษากับคณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแส ซึ่ง
รวมถึงแผนกตรวจสอบภายใน 

เด็ก7 
หนา้ 27-28, 34 และ 45 

บุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 15 ปีเว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะก าหนดอายุขั้นต ่าในการท างานไว้สูงกว่าเกณฑ์
ดงักล่าว ซึ่งในกรณีเช่นนัน้ ใหย้ึดถือเกณฑก์ าหนดอายทุี่สงูกว่า 

กลุ่มพนักงาน 
หนา้ 32 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรหิาร ลกูจา้งหรือพนกังานประจ า และลกูจา้งหรือพนกังานชั่วคราว 

การเปิดเผยโดย
ได้รับความ
คุ้มครอง 
หนา้ 40-43 

หมายถึงการส่ือสารใดๆ ที่กระท าดว้ยเจตนาดี โดยมีความเชื่อโดยสจุริตว่ามีความสมเหตสุมผลพอที่จะเกิด
ความกังวล และเป็นการเปิดเผยขอ้มลูหรือแจง้หลกัฐานการกระท าที่ขดัต่อหลกัจริยธรรมหรือไม่เหมาะสม 
บริษัท และฝ่ายบริหารจะไม่เปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสและไม่ด าเนินการอันไม่ยุติธรรมหรือเป็นการ
ลงโทษ ซึ่งประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงต าแหน่งในการท างาน ลกัษณะงาน หรือสถานที่ท  างานของ ผูแ้จง้
เบาะแส หรือระงบั ข่มขู่ คกุคาม หรือเลิกจา้งผูแ้จง้เบาะแส 

การใช้แรงงานเด็ก8

หนา้ 27-28 
การท างานใดๆ ท่ีกระท าโดยเดก็ที่มีอายตุ  ่ากว่าอายุเดก็ที่ระบใุนค านิยามขา้งตน้ 

การใช้แรงงานทาส
ยุคใหม ่
หนา้ 28 

การสรรหา การเคล่ือนย้าย การให้ที่อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่ง เด็ก ผู้หญิงหรือผู้ชาย ด้วยการใช้ก าลัง  
การบงัคบัขู่เข็ญ การละเมิดผูท้ี่มีความเปราะบาง (abuse of vulnerability) การหลอกลวง หรือการกระท าใน
รูปแบบอื่นใดเพื่อวัตถุประสงคใ์นการแสวงประโยชน์ การกระท าดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมภายใต้
กฎหมาย Modern Slavery Act 2015 แห่งสหราชอาณาจกัร และรวมถึงการท าใหบุ้คคลอยู่ในสถานะทาส 
การบีบบงัคบัใหจ้ ายอมเป็นทาส หรือการใชแ้รงงานภาคบงัคบั หรือการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
โดยมีเจตนาแสวงประโยชนใ์นภายหลงั 
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9 แหล่งขอ้มลู : “ฝ่ายก ากบัการซือ้ขาย” โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ค าและส านวน ความหมาย 

การให้สนิบน 

หนา้ 14-15, 18-19 และ 46 

หมายถึงการเสนอ การสญัญาว่าจะให ้หรือการมอบใหผู้อ้ื่น หรือการรอ้งขอ การไดร้บั หรือการตกลงที่จะรบั
จากบคุคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชนท์างการเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใด เพื่อการปฏิบตัหินา้ทีห่รือกิจกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างไม่เหมาะสม 

โดยรวมถึงการจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวก (facilitation payment) ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อกระตุน้หรือ
เร่งรดั การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่รฐั รวมถึงเพื่อไดม้าหรือรกัษาขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจหรือผลประโยชนอ์นั
ไม่เหมาะสมอื่นดงัที่กล่าวถึงในนโยบายฉบบันี ้

การค้ามนุษย์
การค้ามนุษย ์
หนา้ 28 

การกระท าใดๆ ในการสรรหา การใหท้ี่อยู่อาศัย การขนส่ง การจัดหา หรือการรบัไวซ้ึ่งบุคคลเพื่อบังคบัใช้
แรงงานหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชยโ์ดยใช้วิธีการล่อลวง การบังคับขู่เข็ญ หรือการ
หลอกลวง 

การคุกคาม 
หนา้ 25-27, 29 และ 31 

 

ไอวีแอลก าหนดใหก้ารกระท าดงัต่อไปนีถื้อเป็นการคกุคาม : 

• การละเมิดหรือการท าใหบ้คุคลหน่ึงอบัอายทัง้ในทางรา่งกายหรือวาจา 

• การข่มขู่หรือสรา้งความหวาดกลวัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

• การลอ้เลียนหรือการแสดงความเห็นเก่ียวกบัความแตกต่างของผูอ้ื่นในลกัษณะที่ไม่พึงปรารถนา 

การคกุคามทางเพศประกอบดว้ยแต่ไม่จ ากดัเพียงพฤติกรรมต่างๆ ท่ี : 

• มีลกัษณะส่อไปทางเพศซึ่งเป็นการการข่มขู่ ไม่เป็นมิตร มีเจตนารา้ย หรือเป็นการล่วงละเมิด 

• อาจถกูมองว่าเป็นการใชค้วามสมัพนัธท์างเพศเป็นเงื่อนไขในการท างานหรือในการว่างจา้งบคุคล 

การซือ้ขาย
หลักทรัพยโ์ดย
บุคคลภายใน9 
(Insider Trading) 
หนา้ 6,14 

การท่ีบคุคลใดอาศยัต าแหน่งหนา้ที่ หรืออยู่ในฐานะท่ีมีสามารถล่วงรูข้อ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของบรษิทั อนั
เป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัย ์และเขา้มาท าการซือ้หรือขายหลกัทรพัยโ์ดยอาศยั
ขอ้เท็จจรงิดงักล่าว ก่อนที่ขอ้เท็จจรงิดงักล่าวจะถกูเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งถือเป็นการเอา
เปรียบบคุคลอื่นและเป็นการซือ้ขายที่ไม่เป็นธรรม 

การทุจริต 
หนา้ 1. 13, 14, 17-19 และ 
40 

หมายถึงการใหส้ินบน การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การใชอ้  านาจในทางที่ผิด การยักยอกเงิน  
การฟอกเงิน และการกระท าอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั 

การปฏิบัตหิน้าที่
หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
หนา้ 46 

หมายถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ทัง้หมดทัง้ที่เป็นของทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทัง้หมดที่เชื่อมโยงกบั
ธุรกิจ กิจกรรมใดๆ ที่กระท าขึน้ในช่วงเวลาระหว่างที่บุคคลผู้กระท าการไดร้ับว่าจ้าง หรือกิจกรรมใดๆ  
ที่กระท าขึน้โดยหรือเพื่อบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดๆ 
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10 แหล่งขอ้มลู : “Material Nonpublic Information: What it is and what to do when you come in possession of it” โดย Corporate Finance Institute 

ค าและส านวน ความหมาย 

การออกแบบเชิง
อุตสาหกรรม 
หนา้ 48 

การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมหมายถึงการประดบัตกแต่งหรือการสรา้งความสวยงามของส่ิงของชิน้หนึ่ง 
การออกแบบอาจประกอบดว้ยลกัษณะสามมิติ เช่นรูปทรงหรือพืน้ผิวของส่ิงของดงักล่าว หรือลกัษณะสอง
มิติ เช่นลาย เสน้ หรือสี 

ข้อมูลความลับ 
หนา้ 14 

ขอ้มลูความลบัหมายถึงขอ้มลูที่ไม่เป็นท่ีทราบกนัโดยทั่วไป หรือถกูเผยแพรต่่อสาธารณะ 

ขอ้มลูความลบัประกอบดว้ยแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูทาง
การคา้ โครงสรา้งองคก์ร ขอ้มลูที่เก่ียวกับการด าเนินงาน ความลบัทางการคา้ ความรูท้างเทคนิค (Know-
How) การออกแบบ แผนการขายและการตลาด ขอ้มลูจากการท าวิจยัตลาด รายงาน คู่มือ ขอ้เสนอ การ
ก าหนดราคา กลยุทธท์างธุรกิจ รายชื่อลกูคา้และผูผ้ลิตและผูจ้ดัหา ทรพัยสิ์นและหนีสิ้น บทวิเคราะห ์การ
คาดการณ ์การศกึษาธุรกิจและแผนพฒันา รายงานการแจง้เบาะแสไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณอ์กัษร แจง้ปาก
เปล่า พบเห็น แจง้ทางอิเล็กทรอนิกสห์รือการแจง้โดยวิธีการอื่น การรวบรวมขอ้มลู การศกึษา หรือเอกสารท่ี
มีขอ้มลูความลบัหรือเกิดขึน้จากขอ้มลูความลบัดงักล่าว 

ข้อมูลอนัเป็น
สาระส าคัญ10 
หนา้ 46 

ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญั คือ ขอ้มลูที่หากการเผยแพร่สู่สาธารณะมีแนวโนม้ที่จะส่งผลต่อมลูค่าตลาดหรือ
มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท (เช่น หุน้) หรือมีแนวโนม้ที่จะส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุใน
การซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

คณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแส 
หนา้ 1,18, 40-43 และ 45 

หมายถึงคณะอนุกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ให้ท าหน้าที่สอบสวนการเปิดเผยข้อมูลที่
กระท าโดยผูแ้จง้เบาะแส  

ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน1์1 
หนา้ 6, 18 และ 21 

สถานการณท์ี่บุคคลใดมีผลประโยชนเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยกนัสองทาง (ทัง้ผลประโยชนข์องตวัเองและของ
บริษัท) ซึ่งสามารถส่งผลต่อความสามารถในการตดัสินใจที่เป็นธรรมและความเป็นกลางของการตดัสินใจ
นัน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความขดัแยง้ทางผลประโยชนย์งัหมายถึงสถานการณท์ี่ :  

• พนกังานอาจไดร้บัผลประโยชนท์ัง้ในทางตรงและทางออ้ม ในขณะที่ตดัสินใจทางอาชีพ/ธุรกิจใน
ฐานะตวัแทนของไอวีแอล  

• บคุคลหรือองคก์รภายนอกอาจไดร้บัขอ้ไดเ้ปรียบทางอาชีพ/ธุรกิจ หรือผลประโยชนท์างธุรกิจที่ไม่
ถกูตอ้ง เนื่องจากความสมัพนัธส่์วนตวักบัพนกังานของไอวีแอล 

• ไอวีแอลเสียเปรียบเนื่องจากความสมัพนัธส่์วนตสัระหว่างพนกังานของไอวีแอลสองคนขึน้ไปหรือ
มากกว่านัน้  

ขัน้ตอนการตดัสินใจมีอิทธิพลต่อผลประโยชนส่์วนบคุคล ซึ่งส่งผลต่อความถกูตอ้งในการตดัสินใจนัน้ 
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11 แหล่งขอ้มูล : Kennedy, Russell. “Conflict of interest in the workplace: recognizing, avoiding and resolving.” Lexology, 19 กุมภาพนัธ ์

2563, คน้วนัที ่5 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba789aeb-20b5-4a55-af59-85ce86dd6429 
12 แหล่งขอ้มูล : “What is a Trade Secret?” by World Intellectual Property Organization จาก  

https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm 
13 แหล่งขอ้มูล : “What is Intellectual Property?” โดย World Intellectual Property Organization จาก  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. 
14 แหล่งขอ้มูล : “What is Intellectual Property?” โดย World Intellectual Property Organization จาก  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. 

ค าและส านวน ความหมาย 

ความลับทางการค้า12 
หนา้ 22-23 และ 47 

ขอ้มลูธุรกิจที่ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัใหก้จิการ โดยขอ้มลูดงักล่าว
อาจเป็นส่ิงที่จบัตอ้งไดห้รือจบัตอ้งไม่ได ้เช่น วิธีการขาย วิธีการกระจายสินคา้ ขอ้มลูของลกูคา้ กลยทุธ์
การโฆษณา กลยุทธเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของลกูจา้ง รายชื่อผูจ้ัดหาสินคา้และลกูคา้ และขัน้ตอนการ
ผลิต  

ทรัพยส์ินของบริษทั 
หนา้ 30 และ 31 

ทรัพย์สินของบริษัทรวมถึ งแต่ ไม่ จ ากัด เพียงการโต้ตอบ ข้อมูลจ า เพาะ  หนัง สือรับรอง  
งานประพนัธ ์หนงัสือ หนงัสือเวียน บทความ สินคา้ หรือทรพัยสิ์นท่ีมีลกัษณะเดียวกนั   

ทรัพยส์ินทางปัญญา13 

หนา้ 21-23 

หมายถึงผลงานที่สรา้งสรรคจ์ากความคิด: ส่ิงประดิษฐ์; งานประพนัธแ์ละงานศิลปะ; และสญัลักษณ ์
ชื่อ และรูปภาพท่ีใชใ้นการคา้ ทรพัยสิ์นทางปัญญาสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทไดแ้ก่: 

• ทรัพยส์ินทางอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยสิทธิบตัรส าหรบัส่ิงประดิษฐ์ เครื่องหมายการคา้ 
การออกแบบเชิงอตุสาหกรรม และความลบัทางการคา้ 

• ลิขสิทธิ์ ครอบคลุมถึงบทความงานวิจยั วิดีโอ ภาพยนตร ์เพลง ภาพ ภาพถ่าย ภาพวาด 
ภาพออกแบบกราฟิกและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และอื่นๆ 

ปฏิญญาสากลว่าดว้ย
สิทธิมนุษยชน 
หนา้ 25 

ปฏิญญาฉบับนีไ้ดร้บัการรบัรองโดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตัง้แต่ปี พ.ศ. 2491 โดยมีดว้ยกัน
ทัง้หมด 30 ขอ้ซึ่งเป็นส่ิงยืนยนัสิทธิของปัจเจกบคุคลทกุคนในโลกน 

ผู้แจ้งเบาะแส 
หนา้ 40-43,45 และ 47 

หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ไดท้  าการเปิดเผยการกระท าที่ขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนไดพ้บเห็น โดยที่จะ
ไดร้บัความคุม้ครองในการกระท าดงักล่าว 

ผู้ถูกกล่าวหา 
หนา้ 42-43 หมายถึงบคุคลที่ถกูระบวุ่ามีส่วนเก่ียวขอ้งโดยบคุคลที่ไดร้บัความคุม้ครองในการเปิดเผยขอ้มลู 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
หนา้ 1, 3, 6, 10, 12,14, 21, 25,28, 
30, 36 และ 40 

หมายถึงผูถื้อหุน้ ลกูคา้ ผูผ้ลิตและผูจ้ดัหา เจา้หนี ้คู่แข่ง รฐับาล และส่ือ 

สิทธิบตัร14 
หนา้ 22 และ 48 

สิทธิเด็ดขาดที่มอบใหส่ิ้งประดิษฐ์ ซึ่งหมายถึงผลิตภณัฑห์รือขัน้ตอนที่แสดงถึงวิธีการท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
แบบใหม่ หรือแสดงถึงวิธีการแกปั้ญหาทางเทคนิคแบบใหม่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
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7. ใบลงนามรับทราบและถือปฏบิัต ิ

ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือการก ากับดูแลกิจการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) แล้ว 

ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบและจะน าไปปฏิบัติต่อไป 

 

 

ลายเซ็น : ……………….……………………………….. 

 

ชื่อ :  ……………….……………………………….. 

 

ต าแหน่ง : ……………….……………………………….. 

 

หน่วยงาน : ……………….……………………………….. 

 

สถานที ่: ……….………………………………..……… 

 

วันที ่: .……….……/……….………/……………….. 
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8. ประวัติการปรับปรุงเนือ้หา 

 

ฉบับ อนุมตัิโดย วันทีอ่นุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ตน้ฉบบั คณะกรรมการบรษิัท กนัยายน 2562 - 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 1 
(ฉบบัท่ี 2) 

คณะกรรมการบรษิัท กมุภาพนัธ ์2565 

• ปรบัแก ้วิสยัทศัน ์พนัธกิจและค่านิยม 
• เพิ่มบทสรุปสาระส าคัญของนโยบายและ
ความหมายของความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• รวมทัง้ปรบัแกเ้ล็กนอ้ยในส่วนของนโยบายสิทธิ
มนุษยชน นโยบายการต่อต้านการทุจริต 
นโยบายด้านความหลากหลาย และนโยบาย
การแจง้เบาะแส 

• รวมนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และนโยบายดา้น
สขุอนามยัและความปลอดภยั เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย และ
ความปลอดภยั (EHS) ซึ่งไดผ่้านการอนมุตัิในปี 
2564 

• ปรับแก้ถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 2 

(ฉบบัท่ี 3) 
คณะกรรมการบรษิัท กมุภาพนัธ ์2566 

• เพิ่มหมวดการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ และ
การคา้มนษุย ์

• เพิ่มค าจ ากัดความเรื่อง การใชแ้รงงานทาสยุค
ใหม่ และการคา้มนษุย ์

• ขยายเนือ้หาเก่ียวกบัขอ้หา้มการใชแ้รงงานเด็ก 
• เพิ่มหวัขอ้ “สญัญาณเตือนความเส่ียง” 
• เพิ่มหัวข้อ “บุคคลที่สาม และการสอบทาน
ธุรกิจ” 

• เพิ่มเนือ้หาเก่ียวกับการจ้างงานของบุคคลซึ่ง
ปัจจบุนัหรืออดีตเป็นเจา้หนา้ที่รฐั 

• ปรบัปรุงเนือ้หานโยบายเก่ียวกับทรพัยสิ์นทาง
ปัญญาใหม้ีความชัดเจนและก าหนดเนือ้หาที่
เฉพาะเจาะจงสามารถเขา้ใจไดง้่ายมากยิ่งขึน้ 

• เพิ่มหวัขอ้เรื่องการไม่ตอบโตผู้ร้อ้งเรียน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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9. ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1  นโยบายเร่ืองรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

• รายการที่เก่ียวโยงกัน หมายถึง การท ารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยของบรษิัทจด
ทะเบียนกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัทจดทะเบียน 

ภายใตก้ฎระเบียบของตลาดหลกัทรพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)15 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัก าหนดให ้

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั หมายถึง : 

1) กรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผูท้ี่จะไดร้บัการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุม  รวมทัง้ผูเ้ก่ียวขอ้งและญาติสนิทของ
บคุคลดงักล่าว 

2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมเป็นบุคคลในต าแหน่งดงัต่อไปนีใ้น
บรษิัท หรือบรษิัทย่อย : 

(ก) ผูบ้รหิาร  
(ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(ค) ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทจดทะเบียน  
(ง) ผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
(จ) ผูเ้ก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบคุคลในข ้(ก) ถึง (ง) 

3) บุคคลใด ๆ ท่ีมีพฤติกรรมบ่งชีไ้ดว้่าเป็นผูก้ระท าการแทนหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลของ (1) และ (2) 
ในขั้นตอนของการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการด าเนินงาน หรือ
บคุคลอื่นๆ ที่ ตลท. ชีว้่าบคุคลนัน้มีพฤติกรรมเช่นเดียวกบับคุคลขา้งตน้ 

หมายเหต ุ: ผู้บริหาร หมายถึง ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการ
ลงมาและผูม้ีต  าแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงต าแหน่งในสายงานบัญชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผูถื้อหุน้ทัง้ทางตรงหรือทางออ้มในนิติบคุคลใดเกินกว่ารอ้ย
ละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนัน้ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งดว้ย 

ผู้มีอ านาจควบคุม หมายถึง บุคคลที่มีอ  านาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ (1) ถือหุน้ที่มี
สิทธิออกเสียงในนิติบคุคลหนึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
นิติบคุคลนัน้ (2) ควบคมุคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลหนึ่งไม่

 
15 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ.21/2551 เร ือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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ว่าโดยตรงหรือออ้ม หรือไม่ว่าเพราะเหตอุื่นใด หรือ (3) ควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอน
กรรมการตัง้แต่กึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้หมดไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หมายถึง ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ บคุคลเก่ียวโยง คือบคุคลหรือหา้งหุน้ส่วน ตาม
มาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม 
ไดแ้ก่ 

1) คู่สมรส 
2) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  
3) หา้งหุน้ส่วนสามญัที่บคุคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 

4) หา้งหุน้ส่วนจ ากัดที่บุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความ
รบัผิด หรือจ ากดัความรบัผิดรวมกนัเกินกว่า รอ้ยละ 30 

5) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) 
หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 30 

6) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ 
(3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 30  

7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ที่
มีอ  านาจจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบคุคล 

ญาติสนิท  หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฏหมาย ไดแ้ก่ คู่สมรส บิดา มารดา พ่ีนอ้ง บตุร และคู่สมรสของบตุร 

• ขัน้ตอนการด าเนินการส าหรบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่บริษัท มีการท าธุรกิจกับบริษัทที่มีกความเก่ียวโยงกันกับบุคคลอันอาจน าไปสู่ความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นที่เหมาะสมส าหรับรายการที่เกิดขึน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของรายการนัน้ๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานของตลาด และราคาของรายการที่เกิดขึน้เป็นราคาที่ผ่านการประเมินและเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดแลว้ ในกรณีที่ไม่สามารถเทียบราคาตลาดได ้คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งแน่ใจว่าราคา
นั้นสมเหตุผลและรายการดังกล่าวนั้นสรา้งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนไดเ้สีย หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถประเมินรายการที่ เ ก่ียวโยงกันเนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจสอบขาด
ประสบการณท์ี่จ  าเป็นต่อการประเมิน ใหบ้รษิัทว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกบรษิัทมาเป็นผูป้ระเมินและ
ใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันนั้น คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้ 
(ขึน้อยู่ในแต่ละกรณี) จะน าความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อการ
ตัดสินใจ หา้มไม่ใหก้รรมการผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับรายการที่เก่ียวโยงกันมีส่วนในการออกเสียงโวต 
หรือเขา้รว่มการประชมุที่เก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนันัน้ๆ บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูของรายการที่เก่ียว
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โยงกนัในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ที่ก าหนดไว ้

• ประเภทของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

1) รายการธุรกิจปกติ 

(ก) มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป  
(ข) ไม่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

รายการธุรกิจปกติ คือ รายการทางการคา้ที่บรษิัทหรือบรษิัทย่อยท าเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ 

2) รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

(ก) มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป  
(ข) ไม่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ คือ รายการทางที่ท  าบรษิัทหรือบรษิัทย่อยเพื่อสนบัสนุนรายการธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

หมายเหต ุ: เงื่อนไขการคา้ทั่วไป คือ เงื่อนไขการคา้ที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่
ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการคา้ที่มีราคาและเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้

(1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยไดร้บัหรือใหก้ับบุคคล
ทั่วไป 

(2) ราคาและเงื่อนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัใหก้บับคุคลทั่วไป  
(3) ราคาและเงื่อนไขที่บรษิัทจดทะเบียนสามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกิจใน

ลกัษณะท านองเดียวกนัใหก้บับคุคลทั่วไป 

3) รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ม่เกนิ 3 ปี และไม่สามารถแสดงไดว้่ามีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 

4) รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร 

5) รายการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 

ใหแ้ละ/หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน คือ การใหห้รือการรบัความช่วยเหลือทางการเงินนั้น
รวมถึง การใหกู้ห้รือการกูย้ืมเงิน การค า้ประกนั การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใชว้งเงนิสินเชื่อของ
บคุคลเก่ียวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บับคุคลเก่ียวโยงที่ค  า้ประกนัการกูย้ืม เป็นตน้ 
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• ขนาดรายการแต่ละประเภทท่ีตอ้งด าเนินการตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และ ตลท. ดงันี ้

ประเภทรายการ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

1. รายการธุรกิจปกติ    

1.1 เงื่อนไขการคา้ทั่วไป อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ 

1.2 ไม่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บรษิัท และเปิดเผยขอ้มลูต่อ 

ตลท. 

อนมุตัิโดยผูถื้อหุน้และ
คณะกรรมการ และเปิดเผย

ขอ้มลูต่อ ตลท. 
2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ    

2.1 เงื่อนไขการคา้ทั่วไป อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ 
2.2 ไม่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยคณะกรรมการ

บรษิัทและเปิดเผยขอ้มลูต่อ 
ตลท. 

อนมุตัิโดยผูถื้อหุน้และ
คณะกรรมการ และเปิดเผย

ขอ้มลูต่อ ตลท. 
3. รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์

ไม่เกิน 3 ปีและไม่มีเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป 

อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการและ
เปิดเผยขอ้มลูต่อ ตลท. 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บรษิัทและเปิดเผยขอ้มลูต่อ 

ตลท. 
4. รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยคณะกรรมการ

บรษิัท และเปิดเผยขอ้มลูต่อ 
ตลท. 

อนมุตัิโดยผูถื้อหุน้และ
คณะกรรมการ และเปิดเผย

ขอ้มลูต่อ ตลท. 
5. รายการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง

การเงิน 
   

5.1 ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่    
ก) นิติบคุคลที่    

(i). บริษัทถือหุ้นมากกว่าหรือ
เท่ากบับคุคลที่เก่ียวโยงถือ 

อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บรษิัท และเปิดเผยขอ้มลูต่อ 

ตลท. 

อนมุตัิโดยผูถื้อหุน้และ
คณะกรรมการ และเปิดเผย

ขอ้มลูต่อ ตลท. 
(ii). บริษัทถือหุ้นน้อยกว่าหรือ

เท่ากบับคุคลที่เก่ียวโยงถือ 
ก) รายการท่ีเก่ียวโยงที่นอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท หรือ 3%NTA แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า – 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัทและเปิดเผยขอ้มลูต่อ ตลท . 
ข) รายการที่เก่ียวโยงที่เท่ากบัหรือมากกว่า 100 ลา้นบาท หรือ 3%NTA แลว้แต่จ านวนใด

จะต ่ากว่า – อนมุตัิโดยผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ และเปิดเผยขอ้มลูต่อ ตลท. 
ข) To a Connected Natural Person ก) รายการท่ีเก่ียวโยงที่นอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท หรือ 3%NTA แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า – 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัทและเปิดเผยขอ้มลูต่อ ตลท . 
ข) รายการที่เก่ียวโยงที่เท่ากบัหรือมากกว่า 100 ลา้นบาท หรือ 3%NTA แลว้แต่จ านวนใด

จะต ่ากว่า – อนมุตัิโดยผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ และเปิดเผยขอ้มลูต่อ ตลท. 
5.2 รบัความช่วยเหลือทางการเงิน อนมุตัิโดยฝ่ายจดัการ อนมุตัิโดยคณะกรรมการ

บรษิัท และเปิดเผยขอ้มลูต่อ 
ตลท. 

อนมุตัิโดยผูถื้อหุน้และ
คณะกรรมการ และเปิดเผย

ขอ้มลูต่อ ตลท. 
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• มลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

1) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัขนาดเล็ก คือ รายการท่ีมีมลูค่าไม่เกิน 1 ลา้นบาท (X < 1 ลา้นบาท) หรือ ไม่
เกิน 0.03% มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (X < 0.03%NTA) 

2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีมลูค่าเกิน 1 ลา้นบาทและนอ้ยกว่า 20 ลา้นบาท 
(1 ล้านบาท < X < 20 ล้านบาท) หรือมากกว่า 0.03% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิและน้อยกว่า  3% 
มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (0.03%NTA* < X < 3%NTA) โดยนบัเอามลูค่าที่สงูกว่าเป็นเกณฑ ์

3) รายการที่เก่ียวโยงกันขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมลูค่าเท่ากับหรือเกิน 20 ลา้นบาท (X > 20 ลา้น
บาท) หรือ มีมลูค่าเท่ากับหรือเกิน 3% มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (X > 3%NTA) โดยนบัเอามลูค่าที่สงู
กว่าเป็นเกณฑ ์

หมายเหต ุ: มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (สินทรพัยร์วม – สินทรพัย์ไม่มีตวัตน – หนีสิ้นรวม – ส่วนผู้
ถือหุน้ท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ (ถา้มี)) 

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน เช่น ค่าความนิยม  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่ต้องหัก
สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนทีก่่อใหเ้กิดรายไดห้ลกั  เช่น สมัปทาน ประทานบตัร เป็นตน้ 

• รายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหม่ 

ส าหรับรายการที่เก่ียวโยงกันใหม่ หน่วยงานที่เก่ียวข้องตอ้งติดต่อเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแจง้วตัถุประสงค ์หลกัการและเหตุผล มลูค่า ราคา ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของรายการ
นัน้ต่อเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาว่ารายการที่เก่ียวโยงกันนัน้เป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกันเป็นรายการประเภทใด และเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ ตามขอ้ก าหนด นอกจากนีบ้รษิัทจะปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบียบ  ประกาศ และขอ้บงัคบัของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลท. และ
ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลของรายการที่เก่ียวโยงกันและนโยบายของ
บรษิัท 

นอกจากนี ้ เมื่อบริษัท มีแผนที่จะท าธุรกิจกับบุคคลที่ เ ก่ียวโยง บริษัทจะต้องขอความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้วามเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เก่ียวโยงกนันัน้  เสีย ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถประเมินรายการที่เก่ียวโยงกันเนื่องดว้ยคณะกรรมการ
ตรวจสอบขาดความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นต่อการประเมิน ใหบ้รษิัทว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกบรษิัท เช่น 
นกัประเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ เป็นตน้ เป็นผูป้ระเมินและใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการที่ เก่ียวโยงกนั
นัน้ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้ (ขึน้อยู่ในแต่ละกรณี) จะน าความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อการตดัสินใจ เพื่อความ
เป็นธรรมและเพื่อประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ทกุคน 
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บริษัท หรือบริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะหลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทกับ

กรรมการและผูบ้รหิาร 

อย่างไรก็ตาม บริษัท หรือบริษัทย่อยอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท ารายการที่เก่ียวโยงกันกบักรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงอื่นๆ ดว้ยเหตนุีค้ณะกรรมการจึงไดอ้นุมตัิในหลกัการของการใหอ้ านาจ

ฝ่ายจดัการในการอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีสมเหตุผล โปรง่ใส และไม่ทจุรติต่อเงื่อนไข โดยจะตอ้ง

อยู่ในกรอบว่ารายการที่เก่ียวโยงกันนัน้เป็นรายการที่มีขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่เหมือนกับขอ้ก าหนด

และเงื่อนไขทางการคา้ที่บรษิัทพึงท ากบับคุคลทั่วไปท่ีไม่มีความเก่ียวโยงกบับรษิัท ภายใตส้ถาณการณ์

ที่คลา้ยคลึงกัน ซึ่งรวมถึงมีการเจรจาทางธุรกิจ (ตามเงื่อนไขทางการคา้ปกติ) และการปราศจากอิทธิ

ผลจากสถานะของผูม้ีความเก่ียวโยงไม่วา่จะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีความเก่ียวโยงอื่นๆ ตามแต่

กรณี 

อย่างไรก็ตาม หากรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีนอกเหนือจากการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ฝ่าย

จดัการสามารถอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีมลูค่าในแต่ละการท ารายการเท่ากบัหรือไม่เกิน 50,000 

เหรียญสหรฐั โดยมีมลูค่ารวมของรายการนัน้ๆ ตลอดทัง้ปีงบประมาณไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรฐั 

รายการที่เก่ียวโยงเหล่านีจ้ะถูกรายงานแยกกันในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

คณะกรรมการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ในทุกไตรมาส ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบรายการที่เก่ียวโยงกันทัง้รายการที่มีการด าเนินการ

อย่างต่อเนื่องและรายการใหม่เพื่อติดตามการปฏิบัติตามหลักการการอนุมัติของรายการ ฝ่าย

ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือคณะกรรมการ 

• การเปิดเผยขอ้มลู 

รายการที่เก่ียวโยงกันที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการทกุไตรมาส. 

รายการที่เก่ียวโยงกันจะถูกรายงานในงบการเงินประจ าไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และจะถูก
เปิดเผยในรายงานประจ าปีหรือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ตามขอ้บงัคบัก าหนด 

หมายเหตุ : รายการกับบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน (A related party transaction) ที่ถูกรายงานโดยผูต้รวจสอบ

บัญชีในงบการเงินไม่เพียงแค่รวมรายการที่เก่ียวโยงกันดังที่ระบุไวข้้างตน้เท่านั้น ยังรายงานรวมถึงรายการที่ท  า

ระหว่างกันของบริษัทในเครืออินโดรามา เวนเจอรส์ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจะให้

ความสนใจแค่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัเท่านัน้ 
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ภาคผนวก 2 Supplier Code of Conduct 

Indorama Ventures Public Company Limited and its subsidiaries/affiliates (collectively referred to 

as the Company) is committed to conduct its business in accordance with all applicable laws, 

regulations and the highest ethical standards, and with a focus on corporate responsibility. In order 

to ensure alignment across the supply chain, the Company expects its suppliers to adopt similar 

principles. 

Therefore, in-line with this vision for our suppliers, we wish to actively engage our supply chain and 

promote adherence by all suppliers to the supplier code of conduct (collectively referred to as the 

Code). 

• Scope of Application 

The provisions of this Code describe the Company’s expectations from all of the 

suppliers with whom we do business or collaborate with, or provide services for. The 

Code applies to their employees, parent companies, subsidiary or affiliated entities, 

and sub-contractors. The range of relevant parties include, but is not limited to 

suppliers, external collaborators, service providers, and commercial partners. 

The Code also applies to all sub-tier subcontractors. The supplier is responsible for 

ensuring compliance by any such sub-contractor(s) as if it were the supplier itself. IVL 

expects that its suppliers will establish and maintain appropriate management systems 

related to the content of this Code, and that they actively review and monitor their 

management processes and business operations to ensure they align with its 

principles. To monitor suppliers and subcontractors, IVL may undertake various 

initiatives including requesting self-certifications demonstrating they are in compliance, 

and in some cases, conducting on-site evaluations and inspections of supplier facilities 

and those of their sub-contractors. If an audit identifies a violation, suppliers must take 

prompt action to IVL’s satisfaction. Failure to do so may jeopardize their future business 

relationship with IVL. 

• Legal Compliance 

The Code sets out standard business conduct expected of our suppliers, who are 

expected to behave ethically, responsibly and in compliance with applicable laws and 

regulations. When there are differences between the standards of the Code and 

national laws or other applicable standards, suppliers must adhere to the more 

stringent requirements. 

• Ethics and Legal Requirements 

o Avoiding Conflicts of Interest: 

Suppliers must comply with applicable laws and regulations concerning bribery, 

corruption, fraud and any other prohibited business practices. Suppliers must never 

make or approve an illegal payment to anyone under any circumstances. This 

applies regardless of whether the undue advantage is offered directly or through 

an intermediary. 

o Gifts, Hospitality and Expenses: 

Suppliers of the Company must not offer gifts or favours to our employees, directly 

or indirectly, that may be seen as an attempt to influence business decisions. 

Hospitality, such as social events, meals or entertainment may be offered if there 
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is a business purpose involved, and if the cost is kept within reasonable limits (less 

than or equal to 3,000 baht16). Travel expenses for an individual representing the 

Company should be paid by the Company. Hospitality, expenses or gifts should 

not be offered or received in situations of contract negotiations, bidding or awards. 

o Accurate Accounting and Business Records: 

Suppliers must keep accurate records on all matters related to their business with 

the Company and provide them upon request. 

o Competition: 

Suppliers must under no circumstances cause or be part of any breach of general 

or special competition regulations, such as illegal cooperation on pricing, illegal 

market sharing or any other behaviour that is in breach of applicable laws. 

• Human Rights Standards 

The Company is dedicated to both protecting and embracing human rights as 

embodied in the Universal Declaration of Human Rights and its two corresponding 

covenants, The International Covenant on Civil and Political Rights and The 

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Suppliers are 

expected to adhere to the same or equivalent standards in the treatment of their 

employees and their interactions with communities. Minimum requirements are: 

o Diversity and Equality: 

Suppliers should aim to provide equality of opportunity and treatment regardless of 

race, colour, gender, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, 

disability, or any status regarded as a human right. Suppliers are expected to 

support equal pay for work of equal value. Suppliers must oppose discrimination 

or intimidation towards employees in all forms including threats of physical and 

psychological abuse. 

o Appropriate Work Hours and Wages: 

Suppliers will comply with all applicable laws on work hours and overtime, as well 

as all applicable laws on wages and benefits. 

 

o Respect Freedom of Association and Collective Bargaining: 

Suppliers will respect employees’ lawful right of free association, as well as their 

lawful right to join, form, or not to join a labour union or otherwise engage in 

collective bargaining. 

o Child Labour: 

Suppliers shall not employ or use, directly or indirectly including any of its sub-

contractors, customers or otherwise to the best of their knowledge, child labour. 

Child refers to anyone younger than 15 years of age, unless the national or local 

law stipulates a higher mandatory school leaving or minimum working age, in which 

 
16 Local exchange rate to applied as required. 
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case the higher age shall apply. Child labour means any work by a child or young 

person unless considered under the ILO Minimum Age Convention 1973 (C 138). 

o Forced and Compulsory Labour: 

Suppliers will not use, directly or indirectly, including any of its sub-contractors, 

customers or otherwise to the best of their knowledge, forced or involuntary labour, 

including indentured labour, bonded labour or slave labour. 

• Environment, Health and Safety 

Suppliers must comply with all applicable environmental laws, regulations and 

standards. Suppliers must take a precautionary approach towards environmental 

challenges, undertake initiatives to promote greater environmental responsibility, and 

encourage the development and use of environmentally friendly technologies. 

Suppliers shall strive to reduce the impacts of their activities and products on the 

environment and the workplace. 

Suppliers will make proper provisions for the health, safety and welfare of their 

employees, visitors, and contractors and those in the community who may be affected 

by their activities. A safe and hygienic work environment must be provided in addition 

to promoting safety in the workplace. Suppliers are strongly encouraged to implement 

a health and safety management system. 

Environmental, health and safety risks will be assessed and appropriate controls must 

be put in place to ensure that the principles set out in the Code have been met. 

• Proprietary Information 

Any information, written or oral, which the suppliers receive through business dealings 

with the Company must be kept confidential and never used for personal gain or 

disclosed to any third-parties. 

In the event that suppliers are required by any competent regulatory authority, 

applicable law or regulation, to disclose any of the confidential information, the supplier 

must promptly notify the Company in writing as the circumstances permit so that IVL 

may seek a protective order or other appropriate remedy and/or waive compliance with 

this requirement. In the event that no such protective order or other remedy is obtained, 

or the Company has not waived compliance with the applicable terms, then the supplier 

may disclose only as much of the confidential information as is advised by their legal 

counsel, and shall provide a copy of all confidential information so disclosed to the 

Company. In connection with any such disclosure, the supplier shall use its best efforts 

to attempt to preserve the confidentiality of such information, including both commercial 

and technical information. Appropriate non-disclosure or confidentiality agreements are 

and will continue to be used to formalize the process of protecting proprietary 

information. 

• Mutual Trust and Respect 

The Company expects our suppliers to respect and promote our Code. We recognize 

that they are independent businesses, however, the actions of our business partners 

can be attributed to IVL, affecting the reputation we have earned form others. We 

therefore require that all suppliers meet these standards and promote the principles 

outlined in this Code, and incorporate them as part of their routine improvement 

activities. 
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• Reporting Misconduct 

If any unethical or illegal compliance issues arise, suppliers have a responsibility to 

bring their concerns to our immediate attention. Suppliers can flag any issues or 

concerns to:  

The Whistleblower Committee 
Email: ethics@indorama.net 

A supplier’s relationship with IVL will not be affected by reporting of potential 

misconduct. 
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Company name: 

Registered Address: 

Contact Person: 

 

 

Date: 

 

Confirmation Letter - Acceptance of compliance 

with Indorama Ventures Supplier Code of Conduct 

Indorama Ventures – including, and acting on behalf of, all Indorama Ventures affiliates and subsidiaries 

– (together defined as “the Company”), is committed to a sustainable development which includes 

respect for recognized standards for the environment, human rights, labour, and ethics. 

Therefore, the Company seek to ensure that all the company’s suppliers operate in compliance with the 

standards of our Supplier Code of Conduct (the “Code”), as enclosed hereto. Please refer to the Code 

for more information about the specific standards. 

We ask you to sign this letter and thereby acknowledge and agree to the standards stated in the Code 

and your company’s acceptance to comply herewith. 

Further, we would like you to disseminate the information in the Code through your subcontractor(s), 

and to collect Subcontractor Verification of Compliance Form(s) for the subcontractor(s) involved in the 

production of the product(s) which supplied to the Company. These documents will be kept on file and 

made accessible to representatives of the Company upon request. Suppliers also agree to notify the 

Company of any changes within the supply chain and will ensure that this supply chain meets or 

exceeds the Code. 

If you have any questions regarding this letter or the Code, please contact the Company through your 

undersigned contact person. 
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Kind regards, 

We, the undersigned, hereby acknowledge and agree to the 

standards stated in the Code and hereby accept to comply 

herewith. 

 

Place: 

 

 

Date: 

 

 

 

 

………………………………………………… 

 

Signature 

 

 

Clarification of name 

 

 

Title 
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Subcontractor Verification of Compliance Form 

Direct supplier company 
business name: 

 

Subcontractor company 
business name: 

 

Registered address:  

Contact person:  

Email:  

Phone number:  

Fax number:  

 

Product Name Nature of Non-Compliance Steps Taken Toward Compliance 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

On behalf of ...................................., the terms of the Code presented by the Company have been 

reviewed and are accepted. .................................as far as is known, is not aware of any areas of 

non-compliance with the Code. ...................................... , agrees to notify within a short period 

of time, if issues arise which would change the circumstances and indicate the company is not in 

compliance with the Code. 

 

Owner / Operator Signature: ................................................................................................ 

Owner / Operator Name (please print): ............................................................................... 

Date: .......................................................  
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ภาคผนวก 3 ถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นสว่นตวัส าหรับการแจ้งเบาะแส ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส 

• นโยบายความเป็นส่วนตวั 

เรา บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกันว่า 

“ไอวีแอล”) มุ่งมั่นที่จะใหค้วามเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตวัของท่าน โดยถอ้ยแถลงว่าดว้ย

ความเป็นส่วนตวัฉบบันีร้ะบถุึงนโยบายความเป็นส่วนตวัและแนวปฏิบตัิของเราในการเกบ็รวบรวมและ

ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากรายงานการแจง้เบาะแสที่ถูกส่งมาผ่านเว็บไซตแ์ละอีเมล หากท่านมี

ค าถามหรือขอ้กังวลเก่ียวกับนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีห้รือขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน สามารถ

ติดต่อเราไดท้ี่ ethics@indorama.net 

• ข้อมูลสว่นบคุคลใดบ้างทีเ่ราอาจเก็บรวบรวม วิธกีารเก็บรวมรวมและวิธีใช ้

เราอาจเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านดว้ยวิธีการใดวธีิการหนึง่ดงัต่อไปนี ้: 

o ข้อมูลสว่นบคุคลจากรายงานการแจ้งเบาะแสทีถู่กส่งมาผ่านเว็บไซตแ์ละอีเมล : 

จากการรายงานภายใตน้โยบายการแจง้เบาะแส เราอาจมีการจดัเก็บขอ้มลูเช่น ชื่อของท่าน 

อีเมล ประเทศที่ท่านอาศยั บรษิัทท่ีท่านท างาน ขอ้มลูที่เก่ียวกบัการท างาน และขอ้มลูอื่นๆ ที่ท่าน

ประสงคจ์ะเปิดเผยแก่เรา ซึ่งในกรณีที่มีการใชข้อ้มลูดงักล่าว เราจะด าเนินการดว้ยความยตุิธรรม

และโปรง่ใส และจะด าเนินการโดยปกป้องสิทธิในขอ้มลูของแต่ละบคุคล 

• ความปลอดภัย 

ไอวีแอลมีมาตรการป้องกนัทางดา้นเทคนิคและองคก์รอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานของอตุสาหกรรม และมีระบบที่ทนัสมยัส าหรบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล 

อาทิ การป้องกนัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขของขอ้มลูที่จดัเก็บไว ้ระบบป้องกนัขอ้มลูสญูหาย ระบบป้องกนั

ขอ้มลูถกูท าลาย รวมถึงระบบป้องกนัการประมวลหรือเขา้ถึงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาต ทัง้นี ้บรษิัทจะ

ปกป้องลกัษณะของขอ้มลูและจดัการความเส่ียงที่ขอ้มลูจะถูกเปิดเผย ไม่ว่าจะเกิดขึน้จากการกระท า

ของมนษุย ์สภาพแวดลอ้มทางกายภาพหรือทางธรรมชาติ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บในฐานขอ้มูลที่ปลอดภัยและมีการจัดการการเขา้ถึงขอ้มูลอย่าง

เคร่งครัด โดยรายงานที่ถูกส่งเข้ามาจะถูกจัดให้เป็นข้อมูลลับและข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่ง

เปิดเผยโดยผูแ้จง้เบาะแส (Whistleblower) ทัง้นี ้ผูแ้จง้เบาะแสอาจมีการเปิดเผยตวัตนในรายงานการ

แจ้งเบาะแสหรือไม่ก็ได ้โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ โดยระบบ

ป้องกันเชิงรุกไดช้ีใ้หเ้ห็นว่าทัง้ขอ้มลูส่วนบุคคลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสจะไม่ถูกน าไปเปิดเผยต่อ
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ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกโดยไม่ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแส

ก่อน 

มาตรการดา้นความปลอดภัยเพื่อการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหป้ลอดภัยและเป็น

ความลบั จะรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง : 

o จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะอนุญาตเฉพาะพนักงานของไอวีแอลที่เก่ียวข้องและ

จ าเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มลูเท่านัน้ เช่น การตอบกลบัไปยงัผูแ้จง้เบาะแส 

o การด าเนินการตามมาตรการป้องกันไม่ว่าจะในเชิงกายภาพ อิเล็กทรอนิกส ์การบริหาร เทคนิค  

และกระบวนการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่านจากการเข้าถึง การเปล่ียนแปลงแก้ไข การเปิดเผย และการท าลายโดยไม่ไดร้ับอนุญาต

หรือไม่เหมาะสม 

o พนกังานไอวีแอลท่ีละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลจะตอ้งถกูลงโทษทางวินยัอย่างเครง่ครดั 

o เพื่อป้องกันการเขา้ถึงรหสัผ่านและขอ้มูลในคอมพิวเตอรข์องท่านโดยไม่ไดร้ับอนุญาต ท่านควร

ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าท่านไดอ้อกจากระบบหลงัจากใชง้านเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ร่วมกนักบัผูอ้ื่น

แลว้เสมอ 

• เราอาจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของท่านกบับุคคลใดบ้าง (ผู้รับหรือประเภทผู้รับข้อมูลสว่น

บุคคล) 

o ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านที่ไอวีแอลจดัเก็บนัน้จะถกูเก็บอยู่ที่ระบบฐานขอ้มลูหนึ่งหรือมากกว่านัน้ 

ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานหรือบคุคลภายนอก โดยหน่วยงานหรือบคุคลภายนอกนัน้จะไม่ใชห้รอื

เขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านได ้เวน้แต่จะเป็นไปเพื่อการจดัเก็บขอ้มลูบนระบบ cloud storage 

และการดึงข้อมูลออกจากระบบเท่านั้น17 โดยท่านสามารถขอข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานหรือ

บคุคลภายนอกที่ท  างานรว่มกบัไอวีแอลในเรื่องนีไ้ดโ้ดยส่งอีเมลมาที่ ethics@indorama.net 

o เมื่อมีการรอ้งขอ หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย อาจมีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่

หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานภาครฐัระดบัทอ้งถิ่นหรือระดบัประเทศ และหน่วยงานซึ่งบงัคบัใช้

กฎหมาย เช่น ส านกังานต ารวจ เป็นตน้ และเราอาจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลในรูปแบบของขอ้มลู

อันเป็นความลับแก่หน่วยงานก ากับดูแล เช่น หน่วยงานก ากับดูแลนโยบายทางดา้นการเงิน 

(Financial Conduct Authorityเพื่อใหเ้ป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงคใ์นการ

 
17 โปรดทราบว่าหน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกทีป่ฏบิตังิานภายใตค้ าสั่งของเรามภีาระผูกพนัทีจ่ะเก็บรกัษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบัอย่างเครง่ครดัผ่านสญัญา

หรอืขอ้ตกลงการรกัษาความลบัของขอ้มูล 
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บงัคบัใชก้ฎหมาย เราอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลในรูปแบบของขอ้มลูอนัเป็นความลบัต่อบาง

หน่วยงานที่มีอ  านาจได้ (อาทิ รัฐบาลหรือ หน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้องในการบังคับใช้

กฎหมาย) ในการนีอ้าจหมายความไดว้่าขอ้มลูส่วนบุคคลจะถูกโอนหรือส่งออกไปภายนอกเขต

เศรษฐกิจแห่งสหภาพยโุรป (European Economic Area) 

• การโอนหรือส่งออกข้อมูลส่วนบุคคล 

o ไอวีแอลมีบรษิัทในเครืออยู่ในหลายประเทศ และเรามีการโอนถ่ายขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัท่าน

เฉพาะภายในบรษิัท 

o เรามีการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือของเราตามวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไว้

ขา้งตน้ 

o ขอ้มลูส่วนตวัของท่านถกูจดัเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มลู บนระบบการจดัเก็บบน cloud ที่ด  าเนินการ

โดยบคุคลภายนอกซึ่งท างานรว่มกบัไอวีแอล หรือรว่มกบัคณะอนกุรรมการแจง้เบาะแส 

o ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัทัง้หมดจะถกูปกป้องในระดบัท่ีเหมาะสม (ตามที่ก าหนดในกฎระเบียบว่า

ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีผลบงัคบัใช)้ และ/หรือมีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม 

o ในกรณีที่เรามีการโอนถ่ายขอ้มลูส่วนบุคคลขา้มเขตอ านาจรฐัของท่าน เราจะโอนถ่ายขอ้มลูส่วน

บุคคลไปยังประเทศที่มีระดับการปกป้องและใหค้วามคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ 

หรือเราจะด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม 

• การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคล 

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระยะเวลาที่จ  าเป็นอย่างสมเหตุสมผลตามความ

จ าเป็นตามหนา้ที่ที่เรามีต่อการรายงานแจง้เบาะแสของท่าน หรือเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 ปี โดย

ภายหลงัจากระยะเวลาดงักล่าว ไอวีแอลจะท าการลบขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านออกจากระบบของไอวี

แอลทัง้หมด เวน้แต่หากเขา้ขอ้ยกเวน้ท่ีขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไม่สามารถถกูลบได ้เราจะท าใหข้อ้มลู

นัน้เป็นขอ้มลูที่ไม่เปิดเผยตวัตนหรือท าการเขา้รหสัเพื่อใหม้ั่นใจว่าตวัตนของท่านจะไดร้บัการปกป้อง

และไม่ถกูเปิดเผย 

  



คู่มือการก ากบัดแูลกิจการ  70 

• สิทธขิองท่าน 

ท่านมีสิทธิที่จะ : 

o ขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน และขอรายละเอียดการประมวลผลขอ้มลูโดยไอวีแอล 

o ขอใหม้ีการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านหากขอ้มลูดงักล่าวไมถ่กูตอ้ง หรือไม่ครบถว้น 

o ขอใหล้บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

o ขอจ ากดัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยไอวแีอล 

o คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

o รอ้งเรียนต่อหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

o เพิกถอนความยินยอมของทา่นที่เคยใหไ้วแ้กเ่ราได ้ไม่วา่เวลาใดกต็าม 

หากคณุตอ้งการใชสิ้ทธิของทา่นตามที่กล่าวขา้งตน้อนัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น ท่าน

สามารถติดต่อเราไดท้ี่ ethics@indorama.net 

• การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวของเรา 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีไ้ดถ้กูปรบัปรุงแกไ้ขครัง้ล่าสดุเมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2565 และ

เราจะมีการแจง้การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้ในนโยบายนีใ้ห้ท่านทราบตามความจ าเป็น อย่างไรก็

ตาม ขอแนะน าใหท้่านโปรดอ่านและศกึษานโยบายนีเ้ป็นครัง้คราว เพื่อที่จะไดร้บัทราบนโยบายที่มีการ

ปรบัปรุงแกไ้ขและเป็นปัจจบุนั 

• รายละเอียดการตดิตอ่ 

หากท่านมีข้อกังวลเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อเราไดท้ี่ 

ethics@indorama.net 

• ข้อมูลเพิ่มเติม 

ท่านสามารถอ่านขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีที่เราจดัการกบัขอ้มลูส่วนตวัของท่านผ่านทางนโยบาย

การแจง้เบาะแสไดท้ี่: 

http://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/policies 

 


