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สารจากประธานกรรมการ
เราดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของไอวีแอล ความอุตสาหะของทุกท่านทาให้ เราสามารถก้ าวขึ ้นไปสูก่ าร
เป็ นบริ ษัทเคมีภณ
ั ฑ์ ชนั ้ นาระดับโลก ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมัน่ ศักยภาพ และความเป็ นผู้นาในการเติบโตด้ านนวัตกรรม
อย่างยัง่ ยืน
การที่เราสามารถเติบโตได้ อย่างก้ าวกระโดดนัน้ การกากับดูแลกิจการถือได้ ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ เราสามารถ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เราจะต้ องปฏิบตั ิตามในทุกประเทศที่เราดาเนินการ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ เรามีกลไกการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ดังนัน้ สารจากผมเป็ นสิง่ ที่ทาได้ ง่าย เพียงแค่ทา่ น “ทาในสิง่ ที่ถกู อย่างถูกต้ อง”
เป้าหมายของเราคือ การพัฒนาไปสูม่ าตรฐานที่สงู ขึ ้น โดยเน้ นย ้าในเรื่ องความโปร่งใสและความจาเป็ นที่เราจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามคูม่ ือการกากับดูแลกิจการของเรา ด้ วยเหตุนี ้ เราจึงได้ รวบรวมและปรับโครงสร้ างของนโยบายที่เกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการเพื่อให้ เกิดความกระชับและชัดเจน และชีใ้ ห้ เห็น ถึงลาดับความสาคัญของความรับผิดชอบของเราในฐานะที่เป็ น
บริ ษัทเคมีภณ
ั ฑ์ชนน
ั้ า
ถึงแม้ วา่ ความสาเร็ จทางธุรกิจและผลกาไรนันเป็
้ นเรื่ องสาคัญ แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะสาคัญไปกว่าการยึดมัน่ ในค่านิยมของเรา
ซึ่งอาจจะเป็ นสิ่งที่ท้าทาย หรื ออาจจะดูขดั แย้ งกับสิ่งอื่นๆ ที่สาคัญ หากแต่การกากับดูแลกิจการอย่างเคร่ งครัดจะช่วย
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันโดยเป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของเรา และทาให้ เห็นว่าเราได้
ตระหนักถึงคุณค่าและความรับผิดชอบในเรื่ องนี ้เพียงใด ทังนี
้ ้ หากท่านต้ องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ หรื อมี
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับคูม่ ือฉบับนี ้ ท่านสามารถปรึ กษากับหัวหน้ างานของท่าน หรื อฝ่ ายงานทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานของ
ท่าน หรื อฝ่ ายงานการกากับดูแลกิจการที่สานักงานใหญ่

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
วันที่อนุมตั ิ : 9 สิงหาคม 2562
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1. คู่มือการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ1 ทังหมด
้
(ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “บริ ษัท” และ/หรื อ
“ไอวีแอล”) เชื่อว่าการกากับดูแลกิจการเป็ นหนึ่งในปั จจัย สาคัญหลักที่นาไปสูค่ วามสาเร็ จในระยะยาว การกากับ
ดูแลกิจการที่ดีช่วยให้ ผ้ นู าของบริ ษัททาหน้ าที่อย่างมีความรับผิดชอบ กาหนดทิศทางและบริ หารจัดการบริ ษัทได้
อย่างเหมาะสม และสนับสนุนพนักงานของบริ ษัท ให้ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
คูม่ ือการกากับดูแลกิจการนันประกอบด้
้
วย หนึ่ง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของไอวีแอล ซึ่งกล่าวถึงพันธสัญญา
ว่าบริ ษัทจะเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ และปลูกฝั งความภาคภูมิใจและเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้
บริ ษัทก้ าวไปสูก่ ารเป็ นบริ ษัทเคมีภณ
ั ฑ์ชนน
ั ้ าระดับโลก
สอง หลักการกากับดูแลกิจการ ซึง่ เป็ นรากฐานของการกากับดูแลกิจการที่ม่งุ ผลต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ในระยะ
ยาว และยังเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้เสียซึ่งได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า ผู้ผลิตและผู้จดั หา
เจ้ าหนี ้ และรัฐบาล เป็ นต้ น
สาม จรรยาบรรณ ซึง่ ประกอบด้ วยนโยบายเฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนดที่กากับและสนับสนุนให้ นาหลักการ
กากับดูแลกิจการไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานในแต่ละวันของอินโดรามา เวนเจอร์ ส ซึ่งนโยบายเหล่านี ้ได้ ถกู จัดไว้ เป็ น 4
หมวด โดยครอบคลุมกฎที่สาคัญต่างๆ ซึ่ง กาหนดรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าควรปฏิบัติ
อย่างไร และผู้ที่ตดั สินใจจะต้ องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนหรื อไม่ อย่างไร
ท้ ายสุด นี ้ นโยบายการแจ้ งเบาะแส ซึ่งสนับสนุนให้ บุคคลผู้ที่พบเห็นหรื อได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับ การกระทาที่ขัดต่อ
การกากับดูแลกิจการที่ดี แจ้ งรายงานมายังบริ ษัท โดยที่ไม่ต้องเปิ ดเผยตัวตนและจะได้ รับการคุ้มครองเป็ นอย่างดี
ตัวอย่างของการกระทาที่ขดั ต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ แก่ การทุจริ ต การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรื อการใช้ ข้อมูล
ภายในอย่างผิดกฏหมาย เป็ นต้ น โดยคณะอนุกรรมการการแจ้ ง เบาะแสได้ ให้ ความสาคัญกับ การแจ้ ง รายงาน
การกระทาความผิดที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและมีการสืบสวนในทุกกรณีที่แจ้ งรายงานเข้ ามา
ทังนี
้ ้ เอกสารฉบับนี ้จะนามาใช้ แทนที่จรรยาบรรณสาหรับพนักงาน และจรรยาบรรณสาหรับกรรมการฉบับก่อนหน้ านี ้
โดยได้ นาเอานโยบายองค์กรทังหมดที
้
่มีอยูเ่ ดิมรวมเข้ ามาอยูภ่ ายใต้ คมู่ ือฉบับนี ้เพียงฉบับเดียว เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ที่ชดั เจนยิ่งขึ ้นว่าค่านิยมของไอวีแอลจะถูกนาไปปฏิบตั ิอย่างไร และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท
หรื อไม่ และจะนาการกากับดูแลกิจการมาปรับใช้ ในอินโดรามา เวนเจอร์ สอย่างไร
1

“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทหรือหน่วยงานที่มีอานาจควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยูภ่ ายใต้ การควบคุมในลักษณะเดียวกับ บริ ษัท คาว่า

“ควบคุม” และคาที่มีความหมายที่เกี่ยวข้ องทัง้ “การควบคุม” หรือ “ถูกควบคุม” หรือ “อยูภ่ ายใต้ การควบคุมร่วมกัน” หมายถึง การเป็ นเจ้ าของ
ตามกฎหมาย (Legal Ownership) หรื อการเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ (Beneficial or Equitable Ownership) ทังในทางตรงและทางอ้
้
อม ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นที่จดทะเบียนและชาระแล้ วในบริษัทหรือนิติบคุ คลนัน้
คูม่ ือการกากับดูแลกิจการ

1

1.1. ขอบเขต
คู่มือฉบับนีค้ รอบคลุมถึงกรรมการและพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานฝึ กหัดของบริ ษัท และบุคคลที่มิใช่
พนัก งานแต่ไ ด้ รั บ อนุญ าตให้ ด าเนิ น การแทนหรื อ เป็ นตัว แทนของบริ ษั ท (ซึ่ง ต่ อ ไปนี จ้ ะเรี ย กรวมกัน ว่ า
“บุคลากรไอวีแอล”) เว้ นแต่จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
1.2. การบังคับใช้
ในกรณี ที่ เ นื อ้ หาในคู่มื อ ฉบับ นี ข้ ัด แย้ ง กับ กฎหมาย กฎระเบี ย บและข้ อ บัง คับ ของหน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล
ที่เกี่ยวข้ องในท้ องถิ่นใด ซึง่ เป็ นผลให้ ข้อกาหนดดังกล่าวตกเป็ นโมฆะหรื อไม่สามารถใช้ บงั คับได้ ให้ พิจารณา
และยึดถือตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลในท้ องถิ่นนันเป็
้ นหลัก
ทังนี
้ ้ หากหน่วยงานธุรกิ จหรื อสถานที่ใดมีแนวปฏิบัติที่เข้ มงวดยิ่งกว่า คู่มือฉบับนี ้ ให้ พิจารณาและยึดถื อ
แนวปฏิบตั ิที่มีความเข้ มงวดยิ่งกว่านันเป็
้ นหลัก
1.3. คาจากัดความและคาย่ อ
ความหมายหรื อคาจากัดความของคาที่เป็ น ตัวเอียง ในคูม่ ือฉบับนี ้จะถูกอธิบายในส่วน “คาจากัดความและ
คาย่อ” ที่จะกล่าวถึงต่อไป

คูม่ ือการกากับดูแลกิจการ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ านิยม

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ านิยม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของไอวีแอลถือเป็ นถ้ อยแถลงที่สาคัญที่สดุ ของบริ ษัท ซึ่งเป็ นพื ้นฐานทางเอกลักษณ์
ของบริ ษัท อันรวมถึง จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของเรา สิ่งที่เราทา เหตุผลของการคงอยู่ของเรา และแนวทาง
การทาธุรกิจของเรา
บุคลากรไอวีแอลทุกคนถูกคาดหวังให้ ทราบถึงวิสยั ทัศน์, พันธกิจ และค่านิยมของบริ ษัท
2.1. วิสัยทัศน์
วิสยั ทัศน์คือถ้ อยแถลงที่สนแต่
ั ้ มีความชัดเจน ซึง่ รวมถึงจุดหมายที่บริ ษัทต้ องการไปให้ ถึงในอนาคต เป้าหมาย
และประเภทขององค์กรที่บริ ษัทมุง่ หวังที่จะเป็ น โดยวิสยั ทัศน์ของไอวีแอลคือ
“มุ่งมั่นที่จะเป็ นบริษัทเคมีภณ
ั ฑ์ ชัน้ นาระดับโลก สร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ีเพื่อสังคม”
2.2. พันธกิจ
พันธกิจกล่าวถึงว่าในปั จจุบนั บริ ษัททาอะไร ให้ บริ การแก่ใครและอย่างไร โดยพันธกิจของไอวีแอลคือ
“เรามุ่ งมั่นสู่ความเป็ นผู้นาที่มีความรั บผิดชอบในอุ ตสาหกรรม โดยมุ่ งพัฒนาความเป็ นเลิศของ
บุคลากร กระบวนการทางาน และเทคโนโลยีเพื่อสร้ างคุณค่ าให้ กับผู้มีส่วนได้ เสีย”
2.3. ค่ านิยม
ค่านิยมคือความเชื่ อพืน้ ฐานของบริ ษัท โดยกาหนดจุดยืนของบริ ษัทและแนวปฏิบัติภายในและภายนอก
องค์กร ซึง่ กาหนดแก่นจริ ยธรรมของบริ ษัทและเป็ นพื ้นฐานในการตัดสินใจต่อการเผชิญกับความท้ าทายต่างๆ
โดยค่านิยมของไอวีแอลมี 5 ข้ อ ได้ แก่


ลูกค้ าคือเหตุผลในการดารงอยู่
เราประเมินตนเองจากความสาเร็ จของลูกค้ าของเรา เรามุ่งสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ และบริ การที่เหนือ
ความคาดหวังของลูกค้ า ด้ วยนวัตกรรมที่โดดเด่นและความใส่ใจในคุณภาพที่แตกต่าง



บุคลากรของเราสร้ างความแตกต่ าง
บุคลากรเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการดารงอยูข่ องบริ ษัท และสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน เราจึงเคารพ
ในความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลือ่ นบริ ษัทไปสูก่ ารเติบโต



เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็ นโอกาส
ในสภาวะทางธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรายอมรับความท้ าทายของการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้ าวสู่
การเป็ นบริ ษัทชันน
้ าระดับโลก โดยรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ และดาเนินธุรกิจด้ วยความถูกต้ อง
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ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา
ในฐานะบริ ษัทระดับโลก เราเห็นคุณค่าของความรู้ มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการเป็ น
กลไกในการขับเคลือ่ นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท



เราดาเนินธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
เรายึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความถูกต้ อง เพื่อสร้ างดุลยภาพด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
เพื่อการเติบโตของธุรกิจและสร้ างผลกาไรอย่างยัง่ ยืน
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หลักการกากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Principles)

3. หลักการกากับดูแลกิจการ
ไอวีแอลมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อผลักดันให้ องค์กรประสบความสาเร็ จในฐานะ
บริ ษัทที่มีความรับผิดชอบ
บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการ 5 ข้ อ เพื่อเป็ นแนวทางให้ แก่ บุคลากรไอวีแอลภายใต้ ข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ตลท.”) ตามคาแนะนาของสานักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ก.ล.ต.”) และหลักการการกากับดูแลกิจการโดยองค์การเพื่อความร่ วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “โออีซีดี”)
หลักการที่ 1 : สิทธิของผู้ถอื หุ้น
ไอวีแอลให้ ความคุ้มครองและอานวยความสะดวกต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดย :


การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทั ง้ หมดใช้ สิ ท ธิ ข องตนโดย การเข้ าร่ ว มการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก ครั ง้
(ทังการประชุ
้
มสามัญและการประชุมวิสามัญ) เพื่อให้ ข้อสังเกต คาแนะนา ความคิดเห็น และสอบถามไป
ยังคณะกรรมการในประเด็นต่างๆ



การอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บริ ษั ท สนับ สนุน ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ออกเสี ย งลงคะแนนในมติ ที่ สาคัญ ต่ า งๆ ในที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น โดยจะมี
การออกเสียงลงมติทกุ ครัง้



การให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
บริ ษัทจะพยายามให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
(เช่น วัน เวลา และสถานที่ของการประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์
ขันตอน
้
วาระการประชุม เป็ นต้ น) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลา 28 วัน แต่จะต้ องไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นได้ รั บ แจ้ งข้ อมู ล อย่ า งเพี ย งพอ โดยข้ อมู ล เหล่ า นี จ้ ะท าการแจ้ งผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
ไอวีแอล

หลักการที่ 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
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หนังสือมอบฉันทะ
บริ ษัทจะอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการแต่งตัง้
กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนตน



การใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
บุคลากรไอวีแอลจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลของบริ ษัทให้ เป็ นความลับอย่างเคร่ งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ) โดยจะต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในนี ้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อ
บุคคลอื่น และจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ การซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยบุคคลภายใน
อย่างครบถ้ วน



ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บุคลากรไอวีแอลจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ในธุรกรรมที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ภาคผนวก 1) โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
ก.ล.ต. และ ตลท. และนโยบายภายในของบริ ษัท

หลักการที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
นอกจากผู้ถือหุ้น ไอวีแอลยังคงยึดถือหลักการการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคขยายต่อไปยังผูม้ ี ส่วนได้เสียกลุม่ อื่นๆ ด้ วย
ซึ่งรวมถึง ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้าและเจ้ าหนี ้ สาธารณะ และบริ ษัทคู่แข่ง โดยจะดาเนินการด้ วยความเป็ นธรรมและ
โปร่งใส อีกทังยั
้ งคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ี ส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี ้


ลูกค้ า
ไอวีแอลมุง่ มัน่ ที่จะรักษาและเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีในระยะยาวระหว่างบริ ษัทกับลูกค้ า และจะคง
ดาเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่าลูกค้ าได้ รับความพึงพอใจ โดยจัดหาสินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพสูง และ
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าในราคาที่แข่งขันได้ ด้วยบริ การอย่างดีเยี่ยมและการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทที่ถกู ต้ อง
บริ ษัทจะให้ บริ การแก่ลกู ค้ าด้ วยความกระตือรื อร้ นผ่านการสื่อสารอย่างเปิ ดกว้ างเพื่อรับ ฟั งความคิดเห็น
จากลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง



พนักงาน
พนัก งานของไอวี แ อลคื อ ปั จ จัย ส าคัญ ต่ อ การเติ บ โต การสร้ างผลก าไรและความยั่ง ยื น ของบริ ษั ท
โดยบริ ษัทจะจัดสถานที่ทางานที่เอื ้อต่อการทางานให้ แก่พนักงาน โดยเน้ นความสาคัญในด้ านสุขอนามัย
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และความปลอดภัย บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้ วยความเคารพ และเชื่อว่าค่าตอบแทนที่เป็ น
ธรรมจะเป็ นแรงจูงใจให้ พนักงานรู้ สกึ มีสว่ นร่ วมในความสาเร็ จ ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี ้
บริ ษั ท ยัง ให้ ความส าคัญ ในการพัฒ นาทัก ษะ ความรู้ และศัก ยภาพของพนัก งาน โดยการสร้ าง
สภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี ซึง่ จะสร้ างแรงจูงใจและรักษาการปฏิบตั ิงานที่ดีของพนักงานไว้


คู่ค้าและเจ้ าหนี ้
ไอวีแอลเห็นว่าคูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ที่เข้ าใจธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดีนนมี
ั ้ สว่ นสาคัญต่อการสร้ างและรักษา
ความสัมพันธ์ ในระยะยาวที่ชดั เจนบนพื ้นฐานของการไว้ ใจซึง่ กันและกัน
บริ ษั ท จะท าสัญ ญาที่ เ ป็ นธรรมกั บ คู่ ค้ า โดยจะปฏิ บัติ ต ามข้ อตกลงและเงื่ อ นไขในเรื่ อ งดัง กล่ า ว
อย่างเคร่งครัด รวมทังจะให้
้
ข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนแก่เจ้ าหนี ้ของบริ ษัท



สาธารณะ
ไอวีแอลมีความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริ เวณโดยรอบที่ บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่ โดยบริ ษัท
ไม่เพียงแต่จะเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนแล้ ว บริ ษัทยังมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินกิจการอย่างมีจริ ยธรรมและ
เป็ นเพื่อนบ้ านและพลเมืองที่ดีโดยปฏิบตั ิตามกฏหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
บริ ษัท
บริ ษัทจะรับผิดชอบต่อการดาเนินการบาบัดและกาจัดของเสีย อย่างจริ งจัง ด้ วยวิธีการที่ส่งผลกระทบ
น้ อยที่สดุ ต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อม



คู่แข่ ง
ไอวี แ อลจะปฏิบัติ ต่อ คู่แ ข่ง ตามหลักปฏิ บัติ ที่ดี ใ นการติ ด ต่อ ทางการค้ า และการท างานร่ ว มกัน เพื่ อ
การพัฒนาตลาด และการเติบโตอันเป็ นประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรมโดยรวม

หลักการที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส


การเปิ ดเผยข้ อมูล
ไอวีแอลจะเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญต่อการดาเนินกิ จการและธุรกิ จ ของบริ ษัทอย่างเหมาะสม ครบถ้ วน
ทันเวลาบนพื ้นฐานของความถูกต้ องและโปร่งใส
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ความสัมพันธ์ กับผู้ถอื หุ้นและนักลงทุน
ไอวี แ อลจะจัด การประชุ ม นัก วิ เ คราะห์ อ ย่ า งสม่ า เสมอเพื่ อ น าเสนอผลการด าเนิ น งานของ บริ ษั ท
โดยเจ้ าหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทจะสือ่ สารกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย



ข้ อมูลกรรมการ
บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงบทบาท หน้ าที่และความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบริ ษัท ไว้ ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)



รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงิ นของไอวีแอลควรสะท้ อนถึงสถานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัท
โดยอยู่บ นหลัก ของความถูกต้ อ ง ครบถ้ วน และเพี ย งพอของข้ อ มูลทางบัญ ชี ใ นการกากับดูแ ลตาม
มาตรฐานการบัญชีซงึ่ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป



ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงไว้ ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

หลักการที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและมีหน้ าที่ดแู ลผลประโยชน์ของไอวีแอล ซึ่งรวมถึงการดาเนินงานของ
บริ ษัท และการสร้ างคุณค่าที่ยงั่ ยืนในระยะยาว โดยคณะกรรมการจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อตรงและจะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎบัตร และจรรยาบรรณของบริ ษัท
เพื่อปฏิบตั ิตามค่านิยมของบริ ษัท คณะกรรมการจะกากับดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเหล่านี ้
ควบคู่ไปกับ จรรยาบรรณและเอกสารที่ เ กี่ ย วกับ การก ากับ ดูแ ลกิ จ การอื่ น ๆ 2 ซึ่ง สนับ สนุน การท าหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ

เอกสารที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการอื่นๆ ได้ แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท กฎบัตรคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ จรรยาบรรณ และนโยบายที่เกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการ เป็ นต้ น
2
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ผู้นาและโครงสร้ างของคณะกรรมการ
o ผู้นาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะแต่งตังกรรมการที
้
่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทาหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าคณะกรรมการจะสามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจะแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เพื่อดารงตาแหน่ง “ประธานกรรมการอิสระ” เพื่อเป็ น
ตัวแทนในการถ่วงดุลย์และให้ มนั่ ใจว่ากรรมการอิสระสามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ แม้ ในกรณีที่
ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ
o โครงสร้ าง : คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการจะแต่งตังกรรมการที
้
่เหมาะสมให้ ทาหน้ าที่คณะอนุกรรมการเพื่อกากับดูแลงานในแต่ละ
ด้ า นตามที่ ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบ โดยคุณ สมบัติ ข องกรรมการจะต้ อ งสัม พัน ธ์ กับ หน้ า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามกฎและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้ อง และจะต้ องทาหน้ าที่ตามกฎบัตรและตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้
การส่งรายงานประจาปี ให้ แก่คณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการด้ านความยัง่ ยืนและการบริ หาร
ความเสี่ ย ง โดยประธานคณะอนุก รรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการนันจะต้
้ องเป็ นกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการตรวจสอบ
สนับสนุนคณะกรรมการในการกากับดูแลขันตอนการรายงานทางการเงิ
้
น การรั กษาขันตอน
้
การควบคุมภายในและการตรวจสอบให้ มีประสิทธิภาพ ดาเนินการให้ มีการติดตามการกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ จรรยาบรรณ และทาหน้ าที่อื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
 คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ (ซึ่ ง ต่ อ ไปนี จ้ ะ
เรียกว่ า “คณะอนุกรรมการ NCCG”)
สนับสนุนคณะกรรมการในเรื่ องต่อไปนี ้ :
ก). การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการ โดยให้ คาแนะนา
องค์ประกอบที่เหมาะสมและวิธีการประเมินให้ แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
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และก ากับ ดูแ ลแผนการสื บ ทอดต าแหน่ง ของประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ม บริ ษั ท ฯ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง
ข). ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ค). ทบทวนและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการที่ดีและการนาไปปฏิบตั ิ
 คณะกรรมการด้ า นความยั่งยืนและการบริ หารความเสี่ย ง
“SRMC”)

(ซึ่ งต่ อไปนี จ้ ะเรี ย กว่ า

ทาหน้ า ที่ป ระเมิน และให้ ค าแนะน าคณะกรรมการเกี่ ยวกับกลยุท ธ์ แ ละนโยบายที่เ กี่ ยวกับ
แนวทางปฏิบตั ิและการริ เริ่ มเพื่อความยัง่ ยืน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สาคัญ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเติบโตและการสร้ างผลกาไรที่ยงั่ ยืนของไอวีแอล


การสร้ างมูลค่ าเพิ่มในระยะยาว
คณะกรรมการมีหน้ าที่กาหนดและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง
การด าเนิ น งาน แผนงานที่ ส าคัญ และงบประมาณที่ ฝ่ ายบริ ห ารได้ จัด ท าขึ น้ รวมถึ ง ดูแ ลติ ด ตาม
การบริ หารและผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารของไอวีแอล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ปฏิบตั ิตาม
แผนงาน งบประมาณ และนโยบายที่อนุมตั ิไว้ อยูเ่ สมอ
คณะกรรมการจะทางานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ไอวีแอลวางกลยุทธ์ ที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถ
บรรลุถึงเป้าหมายประจาปี เป้าหมายระยะกลาง และระยะยาวได้ โดยไม่เพียงคานึงถึงปั จจัยด้ านการเงิน
เท่านัน้ กลยุทธ์ และแผนดังกล่าวจะต้ องคานึงถึง ปั จจัย ที่มีผลต่อห่วงโซ่ มูล ค่า ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศ
ความเสีย่ ง ทรัพยากร ความสามารถในเชิงนวัตกรรม การใช้ เทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขัน และ
ผูม้ ี ส่วนได้เสียของบริ ษัทด้ วย
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมี สิท ธิ ที่ จ ะหาและขอความเห็ น จากผู้เ ชี่ ย วชาญภายนอกในกรณี ที่ จ าเป็ นและ
เห็นสมควรได้



การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการโดยผ่า น SRMC จะทบทวนขัน้ ตอนและนโยบายการบริ ห ารจัด การความเสี่ย งและ
ติ ด ตามผล เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ไอวี แ อลจะสามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ และด าเนิ น งานได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยความเสี่ย งหลักและระบบการบริ หารจัด การความเสี่ย งจะถูกทบทวนอย่างสม่าเสมอและได้ รั บ
การปรับปรุงให้ ทนั สมัยตามกลไกทางธุรกิจ
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คณะกรรมการจะดูแ ลเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า ไอวี แ อลได้ น าระบบบัญ ชี ที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพมาใช้ โดยมี ร ะบบ
การควบคุม ภายในและการตรวจสอบ และมี ร ะบบการก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า บริ ษั ท
ได้ ดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและเป็ นไปตามมาตรฐาน


การแต่ งตัง้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงในตาแหน่ งที่สาคัญ
คณะกรรมการจะแต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ และผู้บริ หารระดับสูงในตาแหน่งที่สาคัญ
ตามที่เห็นสมควร และจะดูแลเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้บริ หารเหล่านันได้
้ รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และได้ รับ
การฝึ กอบรมทักษะที่จาเป็ นต่อการทาหน้ าที่
คณะกรรมการจะแต่ ง ตัง้ เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ และสนับ สนุน การท างานของ
คณะกรรมการในหลายๆ ด้ านในการดูแลให้ บริ ษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง
การเสริมสร้ างประสิทธิผลของคณะกรรมการ



คณะกรรมการจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการที่เข้ าใหม่ โดยให้ ข้อมูลด้ านธุรกิจ และการดาเนินงาน
ภาพรวมอุต สาหกรรม เทคโนโลยี ใ หม่ แ ละนวัต กรรม รวมถึ ง การก ากับ ดู แ ลกิ จ การของไอวี แ อล
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ กรรมการที่เข้ าใหม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการโดยผ่านคณะอนุกรรมการ NCCG จะทางานร่ วมกับเลขานุการบริ ษัทในการให้ ข้อมูล
ที่จาเป็ นและสนับสนุนให้ ข้อมูลใหม่ที่เป็ นปั จจุบนั แก่กรรมการ เพื่อให้ กรรมการสามารถทาหน้ า ที่และ
รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจะทาการประเมินการทางานของตนเป็ นประจาทุกปี


รายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการจะดูแลเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการเปิ ดเผยข้ อมูล (รวมถึง รายงานทางการเงิน รายงานประจาปี
และแบบ 56-1) นัน้ มี ความถูกต้ อ ง และสะท้ อนถึ งสถานะทางการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และ/หรื อ
เหตุการณ์อื่นๆ ที่สาคัญต่อการทาธุรกิจของไอวีแอลอย่างเป็ นธรรม



การมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการจะดูแลเพื่อให้ มนั่ ใจว่าไอวีแอลมีนโยบายและหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการนามาตรฐานการ
กากับดูแลกิจการในหลักการที่ 1 และ 2 ที่ปรากฏในหน้ า 5 ไปปฏิบตั ิ
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จรรยาบรรณ
(Code of Conduct)

4. จรรยาบรรณ
4.1. บทนา
จรรยาบรรณฉบับนี ้กล่าวถึงคามัน่ ของไอวีแอลที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตามกฎหมายของ
พื ้นที่ที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่ โดยจรรยาบรรณฉบับนี ้ระบุถึงแนวทางการตัดสินใจที่ถูกต้ องและสนับสนุน
การอบรมและการทางาน เพื่อให้ บคุ ลากรไอวีแอลทุกคนมีความเข้ าใจและสามารถทาหน้ าที่และรับผิดชอบ
ในงานของตนได้ อย่างมัน่ ใจ
จรรยาบรรณฉบับนี ้ครอบคลุมถึงบุคลากรไอวีแอลทัว่ โลก ซึ่งได้ รับการปรับปรุ ง และได้ รวบรวมนโยบายต่างๆ
ที่มีอยู่เดิมซึ่งแยกพิจารณาต่างหาก มารวมไว้ ในจรรยาบรรณฉบับนี ้ โดยจาแนกออกเป็ น 4 หมวด ได้ แก่
การดาเนินธุรกิจ อย่างมีจริ ยธรรม (Ethical Practices) การดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม (Fair Business
Practices) ค่านิยมที่ดีในสถานที่ทางาน (Workplace Values) และการปฏิบตั ิต่อผูม้ ี ส่วนได้เสีย (Treatment
of Stakeholders) เอกสารฉบับ นี ย้ ัง เป็ นแนวปฏิ บัติ ที่ ส าคัญ ในการระบุแ ละจัด การต่อ สถานการณ์ ที่
ท้ าทายต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิ จอย่างมี จริ ยธรรม เพื่อให้ มนั่ ใจว่าค่านิยมของบริ ษัทได้ ถูก
นาไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน
นอกเหนื อ จากจรรยาบรรณฉบับ นี ้ กรรมการของบริ ษั ท จะท าหน้ าที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตามกฎบัต รของ
คณะกรรมการบริ ษัท และกฎบัตรของคณะอนุกรรมการที่กรรมการท่านนันด
้ ารงตาแหน่งอยู่
การนาไปปฏิบัติ
บริ ษัทอาจดาเนินการทางวินยั ต่อบุคลากรไอวีแอลตามที่เห็นสมควรได้ ภายใต้ ขอบเขตทีก่ ฎหมายกาหนด และ
ลักษณะของการกระทาความผิดนันๆ
้
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4.2. การดาเนินธุรกิจอย่ างมีจริยธรรม
4.2.1. การดาเนินธุรกิจโดยชอบด้ วยกฎหมาย


บุคลากรไอวีแอลและบริ ษัทจะดาเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ในประเทศที่บริ ษัท
ดาเนินกิจการอย่างเคร่งครัด และจะรักษาชื่อเสียงของบริ ษัทโดยดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและ
มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน



บุคลากรไอวีแอลจะต้ องทราบและติดตามข้ อมูล ที่เป็ นปั จจุบัน ของกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ องกับงานของตนอยู่เสมอ และจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้ อบังคับเหล่านัน้

4.2.2. นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน


ไอวีแอลมีนโยบายที่จะสร้ างความมัน่ ใจว่า ข้ อมูลภายในของบริ ษัทจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ
และถูกนาไปใช้ และ/หรื อแบ่งปั นอย่างเหมาะสม



บุคลากรไอวีแอลทังหมดจะเก็
้
บรักษาข้ อมูลภายในเป็ นความลับ เว้ นแต่การใช้ ข้อมูลนันจ
้ าเป็ น
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
บุคลากรไอวีแอลทัง้ หมดจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลภายในของบริ ษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อ
ตนเอง หรื อเพื่อบุคคลอื่น ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยไม่คานึงว่าจะได้ รับผลประโยชน์หรื อไม่
บุคลากรไอวีแอลทังหมดจะไม่
้
ขาย ซื ้อ โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้ ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็ นความลับ และ/หรื อเป็ นข้ อมูลภายในของบริ ษัท และ/หรื อจะไม่เข้ าทาธุรกรรมใดๆ โดยใช้
ข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับ และ/หรื อเป็ นข้ อมูลภายในของบริ ษัทในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อบริ ษัทไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ข้ อกาหนดนี ้ให้ ใช้ ต่อคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคลากรไอวีแอลด้ วย หากผู้ใดฝ่ าฝื นข้ อกาหนดนี ้ ถือว่าได้ กระทาผิดอย่าง
ร้ ายแรง
หลังจากหลักทรัพย์ของบริ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนใน ตลท. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จดั การ บุคคล
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ผู้สอบบัญชี พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ ซื ้อหรื อขาย เสนอ
ซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อเชิญชวนบุคคลอื่นใดให้ ซื ้อ ขาย หรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขายหุ้นของบริ ษัท
ในทางที่ได้ เปรี ยบบุคคลอื่นโดยการใช้ ข้อมูลภายในซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น
ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ ยัง มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยตนเองได้ เข้ าถึง ข้ อ มูลข่าวสารนัน้ โดยหน้ า ที่
หรื อ ต าแหน่ ง ไม่ ว่ า การกระท าดัง กล่ า วจะเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องตนเองหรื อ เพื่ อ บุ ค คลอื่ น
หรื อ การเปิ ดเผยข้ อ มูล ดัง กล่า วจะท าให้ ต นเองได้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากบุค คลผู้เ กี่ ย วข้ อ งกับ
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การกระท าการข้ างต้ น หรื อ ไม่ก็ ต าม บุค คลดัง กล่า วจะต้ อ งรั บ ผิ ด ภายใต้ น โยบายที่ บัง คับ ใช้
เกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายใน (ซึ่งอาจเรี ยกว่า การซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยบุคคลภายใน - Insider
Trading) จากการกระทาผิดนัน้
ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จดั การ บุคคลผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรื อหลักทรัพย์อื่นใดของบริ ษัท (ถ้ ามี) บุคคลดังกล่าวจะต้ อง
รายงานการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว ต่อ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กาหนดตามพระราชบัญญัติ
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ. 2535 การได้ ม าหรื อจาหน่ายไปของบุคคลดังกล่า ว
ให้ รวมถึงการถือหลักทรัพย์หรื อหลักทรัพย์อื่นใด (ถ้ ามี) โดยคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวในหลักทรัพย์ของบริ ษัท
* ไอวีแอลจะดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริ ษัท ได้ รับอนุญาตให้ เก็บ รักษา ใช้ และเปิ ดเผย
เยี่ยงข้อมูลความลับ
4.2.3. นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต


ไอวีแอลมีนโยบายที่จะป้องกันการติดสินบนและการทุจริ ต เพื่อให้ บริ ษัทมีการดาเนินธุรกิจอย่าง
มีจริ ยธรรม



นโยบายนีย้ ังครอบคลุม ถึง ผู้มี ส่ว นได้เ สี ย ของไอวี แอลที่ ได้ รับ อนุญาตให้ ด าเนิน การแทนหรื อ
เป็ นตัวแทนของบริ ษัท



นโยบายฉบับ นีย้ ังมี เจตนาที่จะเป็ นส่วนเพิ่ มเติมของกฎหมายและกฎระเบียบท้ องถิ่ น ว่าด้ ว ย
การต่อต้ า นการให้สินบนและการทุจ ริ ต ในเขตปกครองต่างๆ ที่ บริ ษัท ด าเนิน งานธุร กิ จ อยู่ใ น
ปั จจุบนั หรื อในอนาคต



ไอวีแอลจะดาเนินธุรกิจทัว่ โลกด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม ปราศจากการทุจริ ตหรื อการให้
สิ นบนใดๆ และสามารถตรวจสอบได้ บริ ษัทตระหนักดีว่าการให้สินบนหรื อการทุจริ ตจะส่งผล
กระทบในเชิ งลบต่อภาพลักษณ์ ตราสินค้ า และความยั่งยื นของบริ ษัท ด้ วยเหตุนี ้ การฝ่ าฝื น
นโยบายฉบับนี ้ ถือเป็ นเรื่ องร้ ายแรงและจะมีการดาเนินการทางวินยั อย่างเข้ มงวดภายใต้ กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องซึง่ สามารถบังคับใช้ ได้ ในแต่ละประเทศ



การให้ สินบน
บริ ษั ท ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารให้สิน บนในรู ป แบบใดๆ

ไม่ว่า จะทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มโดยเด็ ด ขาด

ซึง่ รวมถึงการจ่าย การสัญญาว่าจะให้ การเสนอ หรื อการอนุมตั ิให้ มีการจ่ายเงินหรื อมอบของขวัญ
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ให้ แก่ตวั แทน พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้ าหน้ าที่รัฐ พรรคการเมือง หรื อบุคคลที่สามโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ กระท าการใดๆ โดยการใช้ และ/หรื อไม่ ใ ช้ อ านาจหน้ าที่ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่
หรื อการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม


ของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
บริ ษัททราบถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ทาให้ เกิดมุมมองที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่ องของ
การมอบของขวัญ และการเลีย้ งรั บ รอง เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ว โลก บริ ษั ท จึ ง
มอบหมายให้ แ ต่ละหน่วยธุรกิ จจัดท าแนวทางและข้ อ จากัดที่ เหมาะสมในการให้ หรื อ การรั บ
ของขวัญและการเลี ้ยงรับรอง โดยกาหนดให้ มีการดาเนินการให้ เป็ นไปตามทิศทางเดียวกันกับ
การปฏิบตั ิตามประเพณีท้องถิ่นของแต่ละแห่ง และจะไม่เรี ยกร้ องการบริ การที่ผิดกฎหมายหรื อ
รางวัลตอบแทนการบริ การที่ผิดกฎหมาย และในบางโอกาสการให้ หรื อการรับ การเลี ้ยงรับรองที่
สมเหตุสมผลและเกิดขึ ้นเพียงบางคราวจะได้ รับการอนุโลม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิ จ อย่างไรก็ ตาม แต่ละหน่วยธุรกิ จจะต้ องดาเนินการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและ
หลีกเลีย่ งการรับของขวัญและการเลี ้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสม หรื อขัดต่อกฎหมายท้ องถิ่นของแต่ละ
ประเทศ
พนักงานควรแจ้ งแก่ผ้ ูบังคับบัญชาตามสายงานก่อนที่จะได้ รับหรื อเสนอการเลี ้ยงรั บรองใดๆ
ในกรณี ที่มีข้อสงสัย พนักงานควรปรึ กษาผู้บังคับบัญชาตามสายงานก่อนที่จะรับหรื อสัญญา
ว่าจะรับหรื อเสนอการเลี ้ยงรั บรองใดๆ โดยมูลค่าของของขวัญและ/หรื อ การเลี ้ยงรับรองจะต้ อง
ไม่เกิน 3,000 บาท3 ทังในกรณี
้
การให้ และการรับ



การบริจาคเพื่อการกุศลและการมอบเงินสนับสนุน
แม้ ว่ า การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ลและการมอบเงิ น สนับ สนุน เป็ นส่ว นส าคัญ ในกิ จ กรรมด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริ ษัท แต่การกระทาดังกล่าวอาจถูกใช้ เพื่ออาพรางกิจกรรม
ที่ผิดกฎหมาย ดังนัน้ การตรวจสอบประวัติของหน่วยงานการกุศลทุกแห่งอย่างเหมาะสมจึงเป็ น
สิง่ จาเป็ นเมื่อมีการบริ จาคเพื่อการกุศลใดๆ
คณะทางานด้ าน CSR ประจาหน่วยธุรกิจทาหน้ าที่เป็ นเหมือนกลไกป้องกันโดยทาการตรวจสอบ
และบริ หารจัดการกิ จกรรมเหล่านี ้ หากพนักงานต้ องการริ เริ่ มโครงการใดๆ ซึ่ง บริ ษัท ต้ องท า
การบริ จาคเพื่อการกุศล พนักงานจะต้ องติดต่อคณะทางานด้ าน CSR ประจาหน่วยธุรกิจของตน

3

มูลค่าดังกล่าวควรคานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละท้ องถิ่น
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การดาเนินการ
o ขัน้ ตอนการจ้ างงาน
ผู้ สมัค รงานจะได้ รั บ การประเมิ น ในระหว่ า งขั น้ ตอนการสมั ค รและการสัม ภาษณ์
เพื่อตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้สมัครมีแนวโน้ มที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตของ
บริ ษัท ตราบเท่าที่การประเมินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและปฏิบตั ิได้ จริ ง
พนักงานใหม่จะได้ รับแจ้ งให้ ทราบถึงเนื ้อหาในคูม่ ือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ของบริ ษัท เพื่อให้ มั่นใจว่า พนักงานผู้นนจะเข้
ั้
าใจถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎ
ที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต
พนักงานจาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ หากตนมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยผู้บังคับ
จะต้ องตรวจสอบว่าจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดที่อาจเพิ่มความเสี่ยงด้ านการให้
สิ นบนและการทุจริ ต
o การฝึ กอบรม
บริ ษัทและแต่ละหน่วยธุรกิจต้ องจัดให้ มีการฝึ กอบรมที่เหมาะสมและสร้ างความตระหนัก
ถึงการต่อต้ านการทุจริ ตอย่างสม่าเสมอตังแต่
้ ช่วงการคัดเลือกบุคคลเข้ าทางาน เพื่อให้
พนักงานทุกคนมีความเข้ าใจเกี่ยวกับประเภทของการทุจริ ต ความเสี่ยงของกิจกรรมของ
การมีส่วนร่ วมหรื อเกี่ ยวข้ องกับ การทุจริ ต รวมถึงกฎหมายท้ องถิ่ นที่เกี่ ยวกับ การทุจริ ต
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตของไอวีแอลและการร้ องเรี ยนที่เกี่ยวกับการทุจริ ต
o ขัน้ ตอนการร้ องเรียน
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีขนตอนภายในว่
ั้
าด้ วยการร้ องเรี ยนที่เกี่ยวกับการกระทาที่ขดั ต่อทัง้
จรรยาบรรณ และ/หรื อ การทุจริ ต หากผู้ใดทราบถึงปั ญหาหรื อการการทาที่เกี่ยวข้ องกับ
การฝ่ าฝื นนโยบายที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ หรื อ เกิ ด ขึ น้ จริ ง บุ ค คลนัน้ ต้ องแจ้ งเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามสายงานของตนหรื อบุคคลที่มีอานาจควบคุมดูแลทราบโดยทันที
พนักงานที่ต้องการร้ องเรี ยนต่อคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส สามารถดาเนินการผ่าน
ทางเลือกสามช่องทางดังต่อไปนี ้
1)

การส่งอีเมล: ethics@indorama.net หรื อ independentdirectors@indorama.net
ในกรณี ที่ต้องการรายงานถึงการกระทาผิดของคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส
คนใดคนหนึง่ หรื อหลายคน
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2) ผ่านศูนย์แจ้ งเบาะแส4 ซึง่ เป็ นช่องทางการแจ้ งเบาะแสทางออนไลน์
3) การส่งจดหมายอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงคณะกรรมการการแจ้ งเบาะแสตามที่
ได้ ระบุไว้ ในนโยบายการแจ้ งเบาะแส
ไอวีแอลจะทาการปกปิ ดตัวตนของผู้ที่ทาการรายงานผ่านช่องทางเหล่านี ้


ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมี ห น้ าที่ รั บ ผิด ชอบในการออกแบบ การน าไปใช้ และด าเนิ น นโยบายต่อ ต้ า น
การทุจริ ตให้ มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยหรื อ
ฝ่ ายบริ หารดาเนินการเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่านโยบายดังกล่าวเป็ นที่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ และถูก
ปลูกฝั งให้ อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของไอวีแอล
ฝ่ ายบริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า บริ ษัทมีระบบที่มีประสิทธิ ภาพในการป้องกัน
การทุจริ ตในทุกรูปแบบ และฝ่ ายตรวจสอบภายมีหน้ าที่ติดตามตรวจสอบระบบดังกล่าวเป็ นระยะ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ไอวีแอลจะดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าการดาเนินงานและการควบคุมทาง
การเงินสามารถป้องกันความเสีย่ งใดๆ ที่อาจนาไปสูก่ ารทุจริ ตโดยหรื อต่อบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเสี่ยงในการให้สินบนและการทุจริ ต และจะทบทวน
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายนันเหมาะสมอยู
้
่เสมอและให้
คาแนะนาแก่คณะกรรมการเพื่อทาการปรับปรุงเนื ้อหาในนโยบายหากจาเป็ น



การดาเนินการทางวินัย
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการให้สินบนหรื อผู้ที่ชกั นาให้ เกิดการเข้ าใจผิดหรื อปกปิ ดเจ้าหน้าทีส่ ืบสวนที่
สืบหาความจริ งเกี่ยวกับการให้สินบนและการทุจริ ตจะมีโทษตามกฎหมายและกฎระเบียบท้ องถิ่น
บริ ษัทจะดาเนินการต่อบุคคลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและตามที่กฎหมายอนุญาต

4.2.4. นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม


ไอวีแอลมีนโยบายที่จะสร้ างความตระหนักถึงการดูแลและรักษาสิง่ แวดล้ อมและการลดผลกระทบ
จากการด าเนิน ธุร กิ จ ของบริ ษัท ที่มี ต่อ สิ่ง แวดล้ อมและความหลากหลายทางชี วภาพในพืน้ ที่
โดยรอบสถานประกอบการและโลกโดยรวม

4

ผ่านศูนย์แจ้ งเบาะแส - http://whistleblower.indoramaventures.com.

คูม่ ือการกากับดูแลกิจการ

17



ไอวีแอลตระหนักดีว่าธุรกิจของบริ ษัท ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจากการปฏิบตั ิงาน สานักงาน
และกิ จกรรมต่างๆ บริ ษัทจึงพยายามป้องกันและลดผลกระทบในเชิ งลบต่อสิ่งแวดล้ อม และ
คาดหวังให้ ผ้ ผู ลิตและผู้จดั หาของบริ ษัทดาเนินธุรกิจในแนวทางเดียวกัน
ไอวีแอลจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ บริ ษัท และ
อุตสาหกรรม และในกรณีที่สามารถทาได้ บริ ษัทจะดาเนินการด้ วยมาตรฐานที่สงู กว่าข้ อกาหนด
ดังกล่าว นอกจากนี ้ บริ ษัทจะติดตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ในระดับ สากล
ให้ เป็ นปั จจุบนั ล่าสุดอยู่ และจะนาข้ อมูลเหล่านี ้มาปรับใช้ ในนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ การ
จัดซื ้อ การบริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนา และการส่งมอบผลิตภั ณฑ์ และบริ การของ
องค์กร
ไอวีแอลจะรักษาโครงสร้ างการบริ หารจัดการภายในที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลด้ านสิ่งแวดล้ อม
โดยระบุความรับผิดชอบในการดาเนินงานตามนโยบายอย่างชัดเจน ติดตามการปฏิบตั ิงานด้ าน
สิง่ แวดล้ อม และกาหนดจุดประสงค์และเป้าหมายในการปรับปรุงพัฒนา
เป้าหมายของบริ ษัท คือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ การส่งเสริ มความตระหนัก
ถึงความสาคัญด้ านสิง่ แวดล้ อมในหมู่พนักงาน และการจัดการฝึ กอบรมที่จาเป็ นเพื่อให้ พนักงาน
สามารถนานโยบายนี ้ไปใช้ ได้ อย่างสมบูรณ์
o การลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
เพื่อลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ทรัพย์ สินของ
บริ ษั ท ถูก ใช้ ไปอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภาพสูง สุด และมี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาและการลงทุน ด้ า น
สิง่ แวดล้ อมทีก่ ่อเกิดประสิทธิภาพจริ ง โดยจะติดตามผ่านการควบคุมการดาเนินงานด้ าน
สิ่งแวดล้ อมและติดตามผลตอบแทนด้ านสิ่งแวดล้ อมจากการลงทุน ทังนี
้ ้ สาหรับการลด
คาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ นนั ้ ไอวีแอลจะเดินหน้ าผลักดัน การใช้ พลังงานหมุนเวียน ระบบแสง
สว่างและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน และการประชุมทางไกลเพื่อลดการเดินทางเพื่อเข้ า
ร่วมประชุม
บริ ษัทตระหนักถึงบทบาทที่สาคัญของบริ ษัทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular
economy) ซึ่งพึ่งพาการนาวัสดุกลับมาใช้ ใหม่ อนั นาไปสูก่ ารลดการใช้ น ้า พลังงานและ
วัสดุ รวมถึ งการลดการปล่อ ยก๊ าซเรื อ นกระจก (GHG) อี กด้ ว ย บริ ษั ทมุ่งมั่น ที่จ ะหา
แนวทางในการลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้ วยการลดการใช้ พลังงาน
การพัฒนาประสิทธิ ภาพเชิ งนิ เวศเศรษฐกิ จ (eco-efficiency) ในการดาเนินงาน และ
การลดการใช้ ทรัพยากรต่างๆ
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ไอวีแอลจะคิ ดค้ นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ ความท้ าทายด้ านสิ่งแวดล้ อมในหลายด้ า น
ตังแต่
้ ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ วตั ถุดิบชีวภาพ (bio-based products) ไป
จนถึงการเป็ นผู้นาในการส่งเสริ มเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้ วยกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการดูแลผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ไอวีแอลจะพิจารณาถึงการนาการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้ อมมาเป็ นส่วนหนึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจัดการ
และการขนส่งเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวให้ น้อยที่สดุ
ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาถึง เกณฑ์ ทงั ้ หมดที่กล่าวถึงใน
นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมฉบับนี ้ ในการตรวจสอบสถานะกิจการสาหรับการควบรวมและ
การเข้ าซื ้อกิจการ รวมถึงการขยายการดาเนินงานในโครงการใหม่ที่ยงั ไม่มีการก่อสร้ างหรื อ
การก่ อ สร้ างยัง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ (greenfield

expansion) เพื่ อ ท ารายงานประเด็ น ด้ า น

สิง่ แวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ
o การบริหารจัดการของเสีย
ไอวีแอลจะตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ามีการบังคับใช้ มาตรฐานอย่างเข้ มงวดในการปฏิบตั ิตาม
กฎการบริ ห ารจัด การของเสีย ในสถานที่ ตามข้ อ ก าหนดในข้ อบัง คับ ตามกฎหมาย ซึ่ง
ประกอบด้ วยการจัดทาบัญชีรายชื่อของเสียอย่างเหมาะสมตามชื่อ, ประเภท, รหัส (ตามที่
กฎหมายกาหนด), สถานที่จดั เก็บ, วิธีการขนส่งออก, การบาบัดและการกาจัด และรวมถึง
ปริ ม าณของของเสีย ที่ สร้ างขึน้ เก็ บรั ก ษาไว้ ใ นสถานที่ และก าจัดในสถานที่ และนอก
สถานที่
บริ ษัทจะบริ หารจัดการของเสียด้ วยความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและจะใช้ มาตรฐานที่สงู
กว่าข้ อบังคับตามกฎหมายหากสามารถทาได้ โดยบริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะลดของเสียและเพิ่มการ
กาจัดของเสียผ่านทางผู้รับจ้ างที่ปฏิบตั ิงานอย่างยัง่ ยืนเพื่อนาของเสียมาใช้ ซ ้า ฟื น้ ฟู และ
นากลับมาใช้ ใหม่ บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะลดจานวนของเสียอันตรายและจะตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
การกาจัดของเสียประเภทดังกล่าวดาเนินการโดยผู้รับจ้ างที่เหมาะสม
o การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย
ไอวีแอลจะทางานร่ วมกับ ผู้มีส่วนได้เสี ยและพันธมิตรเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้ อม เพื่อเพิ่ม
ความเข้ าใจในประเด็นปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม และเพื่อเผยแพร่ แนวปฏิบตั ิที่ดี นอกจากนี ้
บริ ษัทยังมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการบริ หารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดย
ประกอบไปด้ วยการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ผลิตและผู้จัดหาโดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และการดูแลกากับกิจการ ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่าง
คูม่ ือการกากับดูแลกิจการ
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ต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ พันธมิตรของบริ ษัท นันยั
้ งรวมถึงธุรกิจปลายน ้าของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทมี
เป้ าหมายที่ จะร่ ว มมือ กับลูก ค้ า ของบริ ษั ท ในการลดกระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อ มที่เ กิ ดจาก
การขนส่ง
ไอวีแอลจะเป็ นเพื่อนบ้ านที่รับผิดชอบต่อชุมชนที่ บริ ษัท ดาเนินธุรกิจอยู่ และจะส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแห่งนัน้ โดยบริ ษัทจะจัดให้ มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัด
ให้ ชุมชนท้ องถิ่นได้ มีสว่ นร่ วมในการวางแผนด้ านการปฏิบตั ิงาน แผนรับมือกับอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ ้น และแผนการรับมือฉุกเฉิน
บริ ษัทจะมุง่ มัน่ ที่จะลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจากโรงงานและบริ ษัทร่วมทุนที่บริ ษัท ไม่มี
อานาจบริ หารจัดการ โดยผ่านการประสานงานกับผูม้ ี ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้ อง
o

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ในปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถือเป็ นประเด็นระดับนานาชาติ ซึ่งเป็ น
ประเด็นที่สาคัญในรัฐบาลของประเทศต่างๆ ที่ไอวีแอลดาเนินธุรกิจอยู่ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมี
ความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นส่วนหนึ่งในการแก้ ปัญหานี ้ โดยบริ ษัท ให้ คามัน่ ว่าจะลดการปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจที่สนับสนุนยุทุ ธศาสตร์ ของแต่ละประเทศ และ
สอดคล้ องกับคามัน่ สัญญาที่บริ ษัทมีตอ่ ผูม้ ี ส่วนได้เสียว่าจะดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
คามัน่ ของบริ ษัท ยังรวมถึงการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจก (GHG Accounting) อย่าง
เหมาะสม การบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้ าง
นวัตกรรมเพื่อการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมีสว่ นร่ วมของ
ผูม้ ี ส่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูล และการมีกลไกติดตามความรับผิดชอบที่เกี่ยวโยงกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศในองค์กร
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง ให้ ค ามั่น ว่า บริ ษั ท จะประเมิ น ผลกระทบที่ มี ต่ อ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
อัน เกี่ ย วข้ อ งกับ นโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ ซึ่ ง ถื อ เป็ นส่ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริ หารความเสีย่ ง การทางานร่ วมกับผูม้ ี ส่วนได้เสียกลุม่ หลักอันรวมถึงผู้ผลิต
และผู้จดั หาเพื่อปรับปรุ งการลดปริ มาณของเสีย และการรายงานประจาปี เกี่ยวกับความ
คืบหน้ าของบริ ษัทในรายงานความยัง่ ยืน

o ความหลากหลายทางชีวภาพ
นโยบายของไอวีแอลที่เกี่ ยวข้ องกับการสงวนรั กษาและส่งเสริ มความหลากหลายทาง
ชีวภาพสะท้ อนให้ เห็นถึงคามัน่ สัญญาของบริ ษัท ในการขยายเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
คูม่ ือการกากับดูแลกิจการ
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ยัง่ ยืนการบริ หารจัดการและการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริ มความหลากหลายทางชีวภาพใน
จุดที่เป็ นไปได้
ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทจึงทางานร่วมกับผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้ องและฝ่ ายที่ได้ รับผลกระทบจากการ
ด าเนิ น งานในสถานที่ ที่ ถูก ก าหนดว่า มี ค วามส าคัญ เนื่ อ งจากมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ข องสัต ว์ ต าม
ธรรมชาติอยู่โ ดยรอบ เพื่อสร้ างความมั่นใจในการคุ้ม ครองด้ วยมาตรการควบคุม และ
แผนการบริ หารจัดการมลภาวะที่มีประสิทธิภาพเพื่อสงวนและส่งเสริ มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ไอวีแอลจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดตามกฎหมายและแนวปฏิบตั ิทงหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ที่
กาหนดเป็ นพื ้นที่พฒ
ั นาโครงการใหม่ บริ ษัทจะส่งเสริ มความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
พิจารณาถึงเครื อข่ายหรื อแผนดาเนินการด้ านความหลากหลายทางชีวภาพในท้ องถิ่นใดๆ
ที่บริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีการก่อสร้ าง ไอวีแอลจะค้ นหาว่าปั จจุบนั บริ ษัทตังอยู
้ ่บน
พืน้ ที่ใ ดบ้ า งที่ ควรได้ รับ การส่ง เสริ มด้ า นความหลากหลายทางชี วภาพ และจะพัฒ นา
แผนการด าเนิ น งานอย่า งเหมาะสมโดยร่ วมมื อ กับเจ้ า หน้ าที่ รั ฐ และผู้ที่ ส่ง เสริ ม ความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับท้ องถิ่นและระดับชาติเพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ สาเร็ จ
นอกจากนี ้ ไอวีแอลจะดาเนินการเพื่อหาวิธีการที่จะสามารถสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
ที่ผา่ นการคัดเลือกมา
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4.3. การดาเนินธุรกิจอย่ างเป็ นธรรม
4.3.1. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์


บุคลากรไอวีแอลจะต้ องทาหน้ าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญอยูเ่ สมอ



บุคลากรไอวีแอลไม่ควรให้ ตนเองหรื ออนุญาตให้ ญาติของตนอยู่ในฐานะที่จะก่อให้ เกิ ดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่มีตอ่ บริ ษัท ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม



บุคลากรไอวีแอลจะต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาของตนทันที หากพบว่าตนมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สงู สุดต่อไอวีแอลไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม



กรรมการจะต้ องไม่ดาเนินธุรกิจใดๆ ในลักษณะเดียวกันหรื อเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัท ไม่
ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่ได้ มีการแจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้ รับ
มติแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการแล้ ว



กรรมการจะต้ องไม่เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อห้ างหุ้นส่วนจากัดโดยไม่จากัดความรับ
ผิด หรื อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัดใดๆ ที่มีการดาเนิน
ธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรื อเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัท เว้ นแต่ได้ มีการแจ้ งต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นก่อนที่จะได้ รับมติแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการแล้ ว



การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
o กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลและจัดเตรี ยมรายงานอย่างครบถ้ วน
ตามที่กาหนดไว้ ในหลักเกณฑ์และกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ 2535") ต่อ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวกับการถือครอง การได้ มา และจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดของ
บริ ษัท (ถ้ ามี)
o หลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดของบริ ษัท (ถ้ ามี) ที่ถือครอง หรื อได้ มาหรื อจาหน่ายไปโดย
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงจะต้ องนับรวมถึงหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดของบริ ษัท
(ถ้ ามี) ที่ ถือครอง หรื อ ได้ มาหรื อจาหน่ายไปโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวมทังบุ
้ คคลอื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 258 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 2535
o กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงจะต้ องทาให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 2535
รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามกฎระเบียบ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดอื่นใดของตลท. โดยเฉพาะ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มา
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หรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย
4.3.2. นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา


ไอวีแอลมีนโยบายที่จะปกป้องทรัพย์ สินทางปั ญญาของบริ ษัท และเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น



ทรัพย์สินทางปั ญญาของไอวีแอลถือเป็ นทรัพย์สนิ อันมีคา่ ที่จะต้ องปกป้องไว้ ตลอดเวลา
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสิทธิการใช้ งาน การเปิ ดเผย และการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจะได้ รับการปกป้อง
บริ ษัทจะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้
บุคลากรไอวีแอลจะต้ องไม่อนุญาตให้ บคุ คลที่สามใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท โดยไม่ได้ รับ
อนุญาตอย่างเหมาะสมหรื อไม่มีการทาข้ อตกลงการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิที่อนุมตั ิโดยฝ่ ายกฎหมาย
ของบริ ษัท
ทุกฝ่ ายจะต้ องเคารพในการรักษาความลับของทรัพย์สินทางปั ญญาของไอวีแอล
นอกจากนี ้ เครื ่องหมายการค้าของบริ ษัท ไม่ควรถูกใช้ ในลักษณะที่เป็ นการทาให้ เสือ่ มเสียชื่อเสียง
หรื อเป็ นการโจมตีในลักษณะอื่นใด
o กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินทางปั ญญาและความลับทางการค้ าของบริษัท
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของสิทธิในงานทุกชิ ้นของพนักงานทุกคน เว้ นแต่จะมีข้อตกลงอย่างเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อั ก ษรระบุ ไ ว้ เป็ นอื่ น โดยบริ ษั ท จะยัง คงความเป็ นเจ้ าของแม้ ว่ า พนัก งาน
ผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในการสร้ างหรื อพัฒนาทรัพย์ สินทางปั ญญาดังกล่าวจะได้ ออกจาก
บริ ษัทไปแล้ วหรื อบริ ษัทยังมิได้ ปรับใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาก็ตาม
บริ ษั ท ไม่ได้ เ ป็ นเจ้ า ของสิท ธิ ใ นทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญาของงานที่ ได้ รับ มอบหมายมาซึ่ง
ดาเนินการโดยที่ปรึกษาหรื อผู้รับเหมาอิสระ เว้ นแต่ได้ ทาข้ อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
อนุญาตให้ มีการระบุกรรมสิทธิ์หรื อการมอบสิทธิ
o

การใช้ ซอฟต์ แวร์
ไอวีแอลใช้ ซอฟต์แวร์ ที่ถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งซื ้อมาจากแหล่งที่ชอบด้ วยกฎหมายตามข้ อกาหนด
ของข้ อตกลงการอนุญาตใช้ สทิ ธิเท่านัน้
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พนักงานของไอวีแอลจะไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการกระทาการดังต่อไปนี ้ :


ติดตังซอฟต์
้
แวร์ ของบริ ษัทลงในคอมพิวเตอร์ ที่มิใช่ของบริ ษัท



คัดลอกโปรแกรมซอฟต์แวร์ ของบริ ษัท ไม่วา่ จะด้ วยสาเหตุใด



ติดตังโปรแกรมซอฟต์
้
แวร์ ลงในคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก
หัวหน้ าฝ่ ายไอที

o

ทรัพย์ สินทางปั ญญาของผู้อ่ นื
บริ ษัทจะเคารพต่อสิทธิ ในทรัพย์ สินทางปั ญญาของบุคคลที่สามและจะไม่ละเมิดสิท ธิ
ดังกล่าวโดยเจตนา

o

การดาเนินการต่ อการละเมิด
ไอวีแอลขอสงวนสิทธิ์ ในการดาเนินการทางวินยั และ/หรื อทางกฎหมายหากมีการละเมิด
สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท
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4.4. ค่ านิยมที่ดีในสถานที่ทางาน
4.4.1. การทาหน้ าที่อย่ างมืออาชีพ


บุคลากรไอวีแอลทุกคนได้ รับการคาดหวังให้ ทาหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีความน่าเชื่อถือ



พนักงานไอวีแอลได้ รับการคาดหวังให้ ท่มุ เทเวลา ความตังใจ
้ และปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมาย
เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทอย่างเต็มความสามารถ



พนัก งานไอวี แ อลจะไม่ ท างานอื่ น นอกเหนื อ จากงานที่ ได้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท ไม่ว่า บาง
ช่วงเวลา (part-time) หรื อเต็มเวลา (full-time) หรื อทางานเป็ นที่ปรึ กษาให้ แก่บคุ คลหรื อธุรกิจอื่น
ใด หรื อทางานโดยเป็ นตัวแทนให้ แก่บุคคลอื่นใดภายในเวลาทางาน เว้ นแต่กฎหมายท้ องถิ่นจะ
อนุญาตให้ สามารถทาได้ และได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าจากบริ ษัท หรื อ
ได้ รับมอบหมายจากทางบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิงานนัน้

4.4.2. นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน


ไอวีแอลมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมและป้องกันมิให้ เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตามค่านิยมองค์กรของบริ ษัท



บริ ษัทสนับสนุนให้ ผมู้ ี ส่วนได้เสียที่สาคัญของบริ ษัท ตลอดห่วงโซ่มลู ค่ายึดถือมาตรฐานด้ านสิทธิ
มนุษยชนที่สอดคล้ องกับปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณ
ขององค์กร



ไอวีแอลเคารพในสิทธิมนุษยชนทุกประการ และทุ่มเทในการปกป้องและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
ดังที่ได้ ระบุไว้ ใน ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights) และข้ อตกลงร่ วมทังสองฉบั
้
บ อันได้ แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ พลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (The International Covenant on Civil and Political Rights) และ กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (The International Covenant
on Economic, Social, and Cultural Rights) บริ ษัทจะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
การมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผู้อื่น และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศ
ต่างๆ ที่บริ ษัททาธุรกิจอยู่
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายด้ านสิทธิ มนุษยชนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานขัน้
สูงสุด
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o ความเคารพในสิทธิมนุษยชน
ไอวี แ อลเคารพในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในทุ ก เขตการปกครองที่ บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อยู่
โดยบริ ษัทจะระบุและป้องกันการฝ่ าฝื นสิทธิ มนุษยชนในรู ปแบบใดๆ รวมถึงจะบรรเทา
ผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิ จผ่านการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบรรเทา
ผลกระทบอย่างเหมาะสม
o การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม
ไอวีแอลจะปกป้องพนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสียจากการเลือกปฏิบตั ิและการคุกคามในทุก
รู ปแบบอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ เชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยม
ทางเพศ ภูมิ ลาเนา อายุ ความทุพ พลภาพ สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสัง คม หรื อ
สถานภาพอื่นใดที่ถือเป็ นสิทธิ มนุษยชน โดยบริ ษัท จะรับเอาแนวปฏิบตั ิที่สมเหตุสมผล
และครอบคลุมมาปรับใช้ ในการดาเนินธุรกิจและการทางานเพื่อขจัดการมีอคติ การเลือก
ปฏิบตั ิ การกลัน่ แกล้ ง และการคุกคาม
o การปฏิบัติต่อพนักงานอย่ างยุติธรรม
ไอวีแอลจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้ วยความเคารพ ความยุติธรรม และความซื่อสัตย์
และจะให้ เกียรติในข้ อตกลงที่มีต่อพนักงานทุกคนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการว่าจ้ าง
รวมถึงกฎหมายหรื อแนวปฏิบตั ิในท้ องถิ่น
o การฝึ กอบรมพนักงาน
ไอวีแอลจะให้ คาแนะนาและการฝึ กอบรมที่จาเป็ นแก่พนักงานเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะมีการนา
นโยบายนี ้ไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่บริ ษัทในฐานะเป็ นผู้ว่าจ้ างและผู้ให้ บริ การได้
คานึงถึงความสาคัญของพนักงานทุกคน
o สิทธิในการเข้ าถึง
ไอวีแอลจะดาเนินการในทุกทางที่เหมาะสมเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงาน ลูกค้ า และผู้มาเยี่ยม
ที่เป็ นผู้พิการหรื อบุคคลทุพพลภาพสามารถเข้ าถึงอาคารและสถานที่ในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัทได้ บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ มนั่ ใจว่าลูกค้ าและพนักงาน
สามารถเข้ าถึงยานพาหนะของบริ ษัทได้ รวมถึงจะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องของ
ประเทศที่บริ ษัทเข้ าไปดาเนินธุรกิจอย่างครบถ้ วน
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ไอวี แ อลจะตรวจสอบให้ แ น่ใ จว่า บริ ษั ท มี ข้ อ มูลที่ พ ร้ อมสาหรั บ ลูก ค้ า และพนัก งานใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความต้ องการ
พนักงานและผู้มาเยี่ยมทังหมดจะสามารถเข้
้
าถึงห้ องน ้าและสิง่ อานวยความสะดวกได้ ตาม
ความเหมาะสม
o เวลาการทางาน
ชั่วโมงทางานของบริ ษัทจะเป็ นไปตามแนวทางในอุตสาหกรรมและมาตรฐานในแต่ละ
ประเทศ โดยค่าตอบแทนของพนักงานจะเป็ นไปอย่างยุติธรรมและสะท้ อนถึง อัตราค่าจ้ าง
และเงื่อนไขของตลาดแรงงานในท้ องถิ่นนันๆ
้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจ่ายค่าตอบแทนตามอัตรา
ค่าแรงขันต
้ ่าที่กาหนดในประเทศเสมอ
o การสรรหาบุคลากร
การสรรหาบุคลากรต้ องดาเนินไปอย่างยุติธรรม เท่าเทียม และมีความสม่าเสมออย่าง
เสมอภาคสาหรับผู้สมัครทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงปั จจัยด้ านความหลากหลายของ
บุคลากร โดยการสรรหาบุคลากรด้ วยความเปิ ดกว้ างและผู้สมัครงานที่เหมาะสมจะไม่ถกู
กีดกันแต่อย่างใด
o แรงงานเด็ก
บริ ษัทจะไม่วา่ จ้ างเด็กโดยเด็ดขาด
ไอวีแอลไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ กอย่างผิดกฎหมาย การใช้ แรงงานบังคับ (Forced
labour) หรื อแรงงานขัดหนี ้ (Bonded labour) ซึ่งบริ ษัทคาดหวังให้ ลกู ค้ าและผู้ผลิตและผู้
จัด หาปฏิบัติ เฉกเช่ น เดี ย วกัน โดยทางบริ ษั ท จะปฏิบัติ ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ การใช้
แรงงานเด็กในท้ องถิ่นที่บริ ษัทดาเนินธุรกิจอยู่
o ประเด็นด้ านระเบียบวินัย
ไอวีแอลจะไม่ใช้ หรื อยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทางร่างกายและจิตใจ
หรื อการละเมิดทางวาจา โดยบริ ษัทมีขนตอนทางวิ
ั้
นัยสาหรับดาเนินการกับพนักงานที่
พบว่ามีสว่ นร่วมในพฤติกรรมที่เป็ นการฝ่ าฝื นหรื อกระทาการฝ่ าฝื นมาตรฐานของบริ ษัท
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o เสรีภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่ อรอง
ไอวีแอลเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้ าร่วม (หรื อไม่เข้ าร่ วม) สมาคมของพนักงานโดย
ปราศจากการเกรงกลัวต่อการตอบโต้ การแทรกแซง และการคุกคาม ตราบใดที่สมาคม
นันๆ
้ ไม่ขัดต่อกฎหมายในพืน้ ที่นนๆ
ั ้ บริ ษัท จะไม่ขดั ขวางการเจรจาอย่างสร้ างสรรค์ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดลล้ อมและเงื่อนไขของการทางาน
o การรายงานการฝ่ าฝื น
ไอวีแอลสนับสนุนให้ พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสียทุกคนรายงานการฝ่ าฝื นสิทธิมนุษยชนไม่
ว่าจะในรูปแบบใดๆ ให้ บริ ษัท ทราบ
นอกจากนัน้ บริ ษัทจะดาเนินการตามขันตอนที
้
่จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ ความช่วยเหลือ
แก่ พ นั ก งาน หากพนั ก งานผู้ นั น้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยบุ ค คลที่ ส ามหรื อ
บุคคลภายนอก
o การสื่อสารนโยบาย
ไอวีแอลจะตรวจสอบให้ แน่ใจว่านโยบายฉบับนี ้ได้ รับการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกคน
ผ่านทางโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และสารอื่นๆ ที่ออกโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
อย่างชัดเจน
o

การดาเนินการทางวินัย
บุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการละเมิดนโยบายฉบับนี ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการใช้
แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย และแรงงานทาส ความลาเอียง การเลือกปฏิบตั ิ การกลัน่
แกล้ ง และการคุกคาม บุคคลนันจะต้
้
องระวังโทษตามกฎหมายและกฎระเบียบในท้ องถิ่น
โดยบริ ษัทจะดาเนินการต่อบุคคลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและตามที่กฎหมายอนุญาต

4.4.3. นโยบายด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัย


บริ ษัทของเรามีนโยบายที่จะสร้ างความมัน่ ใจว่าบริ ษัทมีมาตรฐานด้ านสุขภาพและความปลอดภัย
ที่เพียงพอและเหมาะสม



ไอวีแอลเชื่อว่าการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้ องกับการทางานในบริ ษัททังหมดสามารถ
้
ป้องกันได้ และเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต้ อ งมีการป้องกัน โดยบริ ษัทจะดาเนินมาตรการป้องกันเพื่อ ให้
ความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนหรื อบุคคลที่สามซึ่งได้ รับ
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ผลกระทบของกิ จกรรมทางธุรกิ จของบริ ษัท และจะท างานอย่างเต็มเพื่อให้ อุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บเป็ นศูนย์
สุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยเป็ นสิง่ จาเป็ นพื ้นฐานซึ่งเป็ นสิ่งที่ควรรวมอยู่ในการบริ หาร
จัดการธุรกิจในทุกขันตอน
้
พนัก งานทุก คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในขับ เคลื่ อ นให้ ส ถานที่ ท างานมี ค วามปลอดภัย และถู ก
สุขอนามัยตามเป้าหมาย การดูแลตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม และการไม่แทรกแซงข้ อกาหนด
ใดๆ ที่มีไว้ เพื่อดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตน
ไอวีแอลจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ องใน
ประเทศที่บริ ษัทดาเนินธุรกิจอยูเ่ สมอ
o การสื่อสารและการฝึ กอบรม
เพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายและมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยถูกนาไปปรับใช้ อย่าง
เหมาะสมในโรงงานทุกแห่ง หัวหน้ าโรงงานนันๆ
้ จะต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าพนักงานทุก
คนสามารถเข้ าถึงนโยบายด้ านสุข อนามัยและความปลอดภัยโดยจัดทาเอกสารนโยบาย
ให้ แก่พนักงานแต่ละคนเมื่อเริ่ ม งานกับบริ ษัท หรื อแจ้ งให้ พนักงานทราบว่าสามารถอ่าน
นโยบายได้ ที่ใด
ไอวีแอลจะตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการจัดการและการใช้ งานสารเคมีอย่างปลอดภัย และจะ
ให้ ข้อมูลที่สาคัญ การฝึ กอบรม และการควบคุมดูแลที่จาเป็ น.
การจัดการฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบายด้ านสุข อนามัยและความปลอดภัยและขันตอนการ
้
ทางานที่เกี่ยวข้ องของแต่ละโรงงานให้ แก่พนักงานเพื่อปลูกฝั งวัฒนธรรมด้ านสุข อนามัย
และความปลอดภัยให้ ยงั่ รากลึกถึงระดับดีเอ็นเอของบริ ษัท
o การควบคุม
โรงงานแต่ละแห่งจะทาการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุร้ายแรงอย่างละเอียด
โรงงานทุกแห่งจะมีการแต่งตังบุ
้ คคลขึ ้นมาหนึ่งคนเพื่อทาหน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
สุข อนามัย และความปลอดภัย หรื อ ต าแหน่ง อื่น ที่ มีค วามรั บ ผิ ดชอบคล้ า ยคลึงกัน (ซึ่ง
ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า "SHSO") เพื่อตรวจสอบการนานโยบายไปใช้ และการปฏิบตั ิตามคาสัง่
ความปลอดภัย อย่ า งสม่ า เสมอ SHSOจะดูแ ลการจัด การด้ า นสุข อนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้รับเหมา
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o การประเมินความเสี่ยง
โรงงานแต่ละแห่ง จะมีการประเมินความเสี่ยงอยู่สม่าเสมอ โดยผลที่ได้ จากการประเมิน
ความเสีย่ งจะถูกนาไปใช้ ประกอบการปรับเปลีย่ นขันตอนความปลอดภั
้
ยเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามี
มาตรฐานด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเพียงพอ
o การประเมินผล
ไอวีแอลจะประเมินผลประสิทธิภาพในด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยเฝ้ าสังเกตผล
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและมีการตรวจสอบโดยฝ่ ายบริ หารเป็ นระยะ
o ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
นโยบายฉบับนี ้ครอบคลุมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท และการขจัดผลกระทบด้ าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้ อมใดๆ ที่มีต่อพนักงาน ผู้รับเหมา ลูกค้ า ชุมชน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
อื่นๆ ไอวีแอลจะตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้ มาตรฐานและ/หรื อตรงตาม
ข้ อตกลงด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่กาหนดไว้
ด้ วยเหตุนี ้ ไอวีแอลจึงจะขับเคลื่อนให้ เกิดการนานโยบายไปใช้ และการพัฒนาการบริ หาร
จัดการด้ านความปลอดภัยและสุข อนามัยอย่างต่อเนื่องผ่านทางการสื่อสารกับกลุ่มคนที่
กล่า วถึ ง ข้ า งต้ น เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า กลุ่ม คนเหล่า นี จ้ ะสามารถหลีก เลี่ ยงสถานการณ์ ที่ ไม่
ปลอดภัยและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝั นได้ อย่างรวดเร็ ว
o การดาเนินการทางวินัย
บริ ษั ท จะด าเนิ น การตามที่ เ ห็ น สมควรและเหมาะสมและตามที่ ก ฎหมายอนุญ าตต่ อ
บุคลากรไอวีแอลที่ได้ เพิกเฉยหรื อจงใจฝ่ าฝื นนโยบายฉบับนี ้ ขันตอนด้
้
านสุข อนามัยและ
ความปลอดภัยของโรงงานแต่ละแห่งและ/หรื อกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้
4.4.4. การรักษาทรัพย์ สินของบริษัท


บุคลากรไอวีแอลมีหน้ าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อ ทรัพย์ สินของบริ ษัท (ไม่ว่าทรัพย์สินที่มีตวั ตน
หรื อไม่มีตวั ตน) มิให้ สญ
ู หาย เสียหาย นาไปใช้ ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย และถูกทาลาย ไม่ว่าจะ
โดยจงใจหรื อ ประมาทเลินเล่อ อันเป็ นเหตุก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท หรื อทรัพย์ สินของ
บริ ษัท



ในฐานะผู้ที่ได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัท บุคลากรไอวีแอลจะต้ องรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สนิ
ต่างๆ ของไอวีแอลที่ได้ รับมาตลอดระยะเวลาที่ตนทางานกับบริ ษัท
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4.4.5. นโยบายเรื่องโรคเอดส์ (HIV)


ไอวีแอลมีนโยบายที่จะสร้ างความมัน่ ใจว่าพนักงานผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ได้ รับการปกป้องสิทธิ และสามารถขอคาปรึกษาได้ หากจาเป็ น



ไอวีแอลให้ การสนับสนุนพนักงานผู้ติดเชื ้อ HIV/AIDS อย่างเต็มที่ บริ ษัท ให้ คามัน่ ว่าจะปฏิบตั ิต่อ
พนักงานผู้ติดเชื ้อ HIV/AIDS ด้ วยความเห็นอกเห็นใจ ไม่เลือกปฏิบตั ิ และให้ ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ที่จาเป็ น
บริ ษัท จะปฏิบตั ิตามคามัน่ ข้ างต้ นตามแนวทางดังต่อไปนี ้ :
o การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้ อมูลของพนักงานผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS จะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับตามบรรทัดฐานของ
ข้ อมูลทางการแพทย์ กฎหมายและนโยบายบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
o การไม่ เลือกปฏิบัติ
ไอวีแอลจะจัดการให้ สภาพแวดล้ อมในการทางานปราศจากการคุกคามและการเลือก
ปฏิบตั ิให้ ต่อพนักงานที่ติดเชื ้อ ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนว่าด้ วยการไม่
เลือกปฏิบตั ิ ไอวีแอลห้ ามและจะไม่อนุญาตให้ มีการเลือกปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมงานที่ติดเชื ้อ ถูก
เข้ าใจว่าเป็ นผู้ติดเชือ้ อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ติดเชือ้ หรื อได้ รับผลกระทบจากเชือ้ HIV/AIDS
ในทางอื่น บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS ในลักษณะเดียวกับโรคอื่นๆ ในแง่ของ
ข้ อ ตกลงการว่า จ้ างงานและสิทธิ ป ระโยชน์ ต่างๆ ซึ่งประกอบด้ ว ยประกันสุข ภาพและ
ประกันชีวิต สิทธิประโยชน์ด้านทุพพลภาพ และการลางาน โดยทางบริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ผู ลิต
และผู้จดั หาและลูกค้ าพิจารณารับเอาแนวปฏิบตั ิในการไม่เลือกปฏิบตั ิไปปรับใช้
พนักงานและผู้รับเหมาช่วงทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนว่าด้ วยการ
ไม่เลือกปฏิบัติ บุคคลใดก็ ตามที่มีส่วนร่ วมในการคุกคามหรื อเลือกปฏิบตั ิจะต้ องได้ รับ
บทลงโทษทางวินยั ตามที่บริ ษัทเห็นสมควร
o การเข้ ารับการตรวจ
ไอวีแอลส่งเสริ มให้ มีการเข้ ารั บการตรวจเชื อ้ และให้ คาปรึ กษาตามความสมัครใจของ
พนักงานเป็ นประจาและจะรักษาผลการตรวจไว้ เป็ นความลับ โดยกิจกรรมนี ้ถือเป็ นส่วน
หนึง่ ของโครงการการให้ ความรู้และการตระหนักรู้ บริ ษัทจะไม่บงั คับให้ พนักงานของไอวีแอ
ลต้ องเข้ ารับการตรวจเชื ้อ HIV แต่อย่างใด การเข้ ารับการตรวจเชื ้อจะเกิดขึ ้นได้ ด้วยความ
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ยินยอมที่ชดั เจนจากพนักงานซึ่งได้ ทาการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่
พนักงานได้ รับการสนับสนุนและการดูแลอย่างเหมาะสม การเข้ ารับการตรวจเชื ้อ HIV มิใช่
ส่วนหนึง่ ของขันตอนการว่
้
าจ้ างและคัดเลือกแต่อย่างใด
o การให้ ความรู้และการตระหนักรู้
บริ ษัทให้ มงุ่ มัน่ ที่จะสร้ างสภาพแวดล้ อมการทางานที่มีมาตรฐานด้ านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยให้ แก่พนักงาน โดยบริ ษัทตระหนักดีว่าเชื ้อ HIV/AIDS ไม่สามารถติดต่อสูก่ นั ได้
ผ่านทางการสัมผัสทัว่ ไป ซึง่ พนักงานที่ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการติดเชื ้อ HIV และ AIDS
มีแนวโน้ มน้ อยกว่าที่จะเกิ ดปฏิกิริยาในเชิ งลบหรื อไม่เหมาะสมต่ออาการเจ็ บป่ วยของ
ผู้ร่วมงาน
โครงการการให้ ความรู้ และการตระหนักรู้ ที่ บริ ษัท ได้ จัดขึ ้นมีบทบาทสาคัญในการรักษา
เกียรติของผู้ร่วมงานที่ติดเชื ้อหรื อได้ รับผลกระทบจาก HIV/AIDS โดยโครงการดังกล่าวจะ
ช่วยให้ บคุ คลเหล่านี ้สามารถดารงชีวิตและทางานได้ ตามปกติ ไอวีแอลจะจัดโครงการการ
ให้ ความรู้ และการตระหนักรู้ ทังด้
้ วยการให้ ความรู้ โดยบริ ษัท เองหรื อโดยบุคคลที่สาม ซึ่ง
จะเน้ นไปที่การป้องกันเป็ นสาคัญ โครงการดังกล่าวอาจประกอบด้ วย :


การฝึ กอบรมสาหรับผู้จดั การและหัวหน้ างานเพื่อให้ มีการพูดคุยสื่อสารและเพื่อให้
มัน่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้ วย HIV/AIDS ในสถานที่ทางาน รวมถึง
โครงการและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง



การเข้ าถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งมถูกต้ องตามหลักแพทยศาสตร์ ว่าด้ วยการป้องกัน
และการรักษา HIV/AIDS รวมถึงข้ อมูลโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการละเว้ น ความ
ซื่อสัตย์ และการใช้ ถงุ ยางอนามัย



ข้ อมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการส่งเสริ มสุข อนามัยโดยรวม
รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ สารในทางที่ผิด

o

การดาเนินการทางวินัย
หากพบว่า บุค ลากรไอวี แ อลกระท าการขัด ต่อ ข้ อ ก าหนดในนโยบายฉบับ นี ้ บริ ษั ท จะ
ดาเนินการทางวินยั ภายใต้ กฎหมายอย่างเหมาะสม
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4.4.6. นโยบายด้ านความหลากหลาย


ไอวีแอลมีนโยบายส่งเสริ มความหลากหลายภายในบริ ษัท



นโยบายฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ กบั พนักงานทุกคนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการสรรหา ว่าจ้ าง และเลื่อน
ตาแหน่งในบริ ษัท



ไอวีแอลส่งเสริ มให้ เกิดความหลากหลายในกลุ่มพนักงานของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดการผสมผสานใน
ด้ านประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมถึงด้ านภูมิศาสตร์ เชื ้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถทางกายภาพ วิธีคิด การศึกษา และประวัติการศึกษา
ในฐานะบริ ษัทชันน
้ าระดับโลก ไอวีแอลแสวงหาและว่าจ้ างบุคลากรต่างๆ จากทัว่ ทุกมุมโลก โดย
บริ ษัท เชื่อว่าพนักงานที่มาจากต่างวัฒนธรรม ภาษา และสัญชาติที่หลากหลายนันจะมี
้
ความรู้ ใน
การทาความเข้ าใจตลาดโลกที่มีความซับซ้ อนได้ เป็ นอย่างดี บริ ษัท จึงมอบโอกาสให้ กบั พนักงาน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายฉบับนีค้ รอบคลุมถึงการตัดสินใจว่า จ้ างพนักงานทังหมด
้
รวมไปถึงการฝึ กอบรม การ
ผลัดเปลี่ยนตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์ การลงโทษ และการเลิกจ้ าง โดยบริ ษัท
ได้ สนับสนุนความหลากหลายและบรรยากาศการทางานที่เปิ ดกว้ าง เพื่อที่พนักงานทุกคนสามารถ
ปฏิบตั ิตอ่ กันด้ วยความเคารพและให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัท มีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนสาหรับ
การร้ องเรี ย นในกรณี ที่ ถูก เลือ กปฏิ บัติ ห รื อ ถูก คุก คาม ตลอดจนแนวทางการติ ด ตามผลการ
สอบสวนเพื่อป้องกันเหตุในอนาคต
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4.5. นโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ไอวีแอลมีนโยบายที่จะสร้ างความมัน่ ใจว่า บริ ษัทจะสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของ
บริ ษัท
ไอวีแอลให้ คามัน่ สัญญาที่จะดาเนินงานตามแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ี ส่วนได้เสีย
ด้ วยความเหมาะสม
บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อ ผู้มีส่วนได้เสี ยทุกรายอย่างยุติธรรม เท่าเทียม และมีจริ ยธรรม โดยให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับบริ ษัท อย่างถูกต้ อง เพียงพอ เหมาะสมแก่เวลา และเป็ นประโยชน์ โดยไม่มีเจตนาที่จะชักนาให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดหรื อปกปิ ดใดๆ ทางบริ ษัท จะดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุค คลใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสี ยตาม
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท เปิ ดรั บ ข้ อ ร้ องเรี ย นจากผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วกับ การฝ่ าฝื นคู่มื อ การก ากับ ดูแ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณของไอวีแอล และแนวปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมายผ่านช่องทางการแจ้ งเบาะแส
4.5.1. ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการปกป้องสิทธิ ของผู้ถือหุ้นโดยไม่คานึงถึงจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นมีอยู่และ
ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิของตนเองดังที่ระบุไว้ ในข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง


สิทธิของผู้ถอื หุ้น
ไอวีแอลตระหนักถึงสิทธิพื ้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นในการ:
o เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
o อนุมตั ิงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท
o อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
o มอบหมายอานาจให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
o ลงคะแนนเสียงในการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล
o ลงคะแนนเสียงในการแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชี และอนุมตั ิคา่ ตรวจสอบบัญชีประจาปี
o ลงคะแนนเสี ย งในประเด็ น ส าคั ญ ต่ า งๆ ทางธุ ร กิ จ เช่ น การเพิ่ ม ทุ น /การลดทุ น
การปรับเปลีย่ นข้ อบังคับบริ ษัทหรื อการปรับเปลี่ยนหนังสือบริ คณห์สนธิ การควบรวมและ
การเข้ าซื ้อกิจการ การออกตราสารหนี ้ และอื่นๆ
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ไอวี แ อลสนั บ สนุ น การใช้ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ นในการถามเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ และการด าเนิ น งาน
ของบริ ษัท การให้ ความคิดเห็น และคาแนะนาในการประชุม ผู้ถื อหุ้น อี กทัง้ บริ ษัท ยัง อานวย
ความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามที่ต้องการ
ถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า


การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ด้ ว ยความตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ในการปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น อย่ า งเท่ า เที ย มกัน ไอวี แ อลจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้อย่างเหมาะสม :
o โดยก่อนการประชุม ไอวีแอลจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นยื่นเสนอประเด็นต่างๆ ขึ ้นเป็ นวาระ
การประชุม ส่งคาถามเกี่ยวกับธุรกิจหรื องบการเงิน และเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม ใ ด ๆ เ พื่ อ เ ข้ า ร่ ว ม ก า รเ ลื อ ก ตั ง้ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง บริ ษั ท จะแจ้ งเกณฑ์ แ ละขั น้ ตอนในการเสนอ
วาระการประชุมและผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ ข้อมูล
ของ ตลท. และทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
o ไอวีแอลจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ ที่สะดวกแก่การเข้ าร่ วมประชุมและอานวย
ความสะดวกในขันตอนการลงทะเบี
้
ยน
o ไอวีแอลจะดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการสอบถามข้ อมูล
o ไอวีแอลจะไม่เสนอวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่ได้ ระบุในจดหมาย
เชิญประชุมที่สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
o ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง บริ ษัท ได้ จดั เตรี ยมหนังสือ
มอบฉันทะไว้ สาหรับเข้ าร่วมประชุม ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใด
คนหนึง่ หรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยแบบหนังสือมอบ
ฉันทะที่เหมาะสมจะถูกนาส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
o ในการลงคะแนนเสียงไอวีแอลจะใช้ บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยบริ ษัทจะ
สแกนบัตรลงคะแนนด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะประกาศผลการลงคะแนนเสียง
ของแต่ละวาระในระหว่างการประชุม การสแกนบัตรลงคะแนนและการประกาศผลจะ
กระทาขึ ้นโดยมีที่ปรึกษากฎหมายและอาสาสมัครผู้ถือหุ้นที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ทาหน้ าที่ตงแต่
ั้
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เริ่ มต้ นการประชุมเป็ นสักขีพยาน ทางบริ ษัทจะเก็บรักษาบัตรลงคะแนนทุกใบไว้ ใช้ สาหรับ
อ้ างอิงในอนาคตเป็ นเวลาห้ าปี
o เพื่อมิให้ มีการใช้ ข้อมูลภายในไอวีแอลได้ กาหนดนโยบายภายในเพื่อควบคุมดูแลการใช้
ประโยชน์ จากข้ อ มูลภายในและการซือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ โดยกรรมการ ฝ่ ายบริ ห าร และ
พนักงาน และจะตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในนโยบาย
อย่างเคร่งครัด
ไอวีแอลสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นติดต่อทางบริ ษัท หากผู้ถือหุ้นต้ องการข้ อมูลหรื อคาชี ้แจงใดๆ
4.5.2. ลูกค้ า
ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้ าด้ วยมาตรฐาน
สูงสุดของการทาธุรกิ จอย่างซื่อตรง ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ สมกับความ
คาดหวังและความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
เพื่อปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญาดังกล่าว ไอวีแอลจะ :


ประกอบธุรกิจโดยอยู่บนพื ้นฐานของการนาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ดีเยี่ยม และการมี
ราคาที่จงู ใจให้ แก่ลกู ค้ า



ให้ บริ การและนาส่งผลิตภัณฑ์อย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และถูกต้ อง และทาตามสัญญาที่ให้ ไว้



ให้ ข้อมูลที่จาเป็ นทังหมดเกี
้
่ยวกับผลิตภัณฑ์และไม่หลอกลวงลูกค้ าโดยเด็ดขาด



ดาเนินการตามข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม ถูกต้ อง และทันท่วงที



เคารพในสิทธิของลูกค้ าด้ วยการรักษาข้ อมูลทังหมดของลู
้
กค้ าไว้ เป็ นความลับ



แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบโดยเร็ วที่สดุ หากมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

4.5.3. ผู้ผลิตและผู้จัดหา
ไอวีแอลมุง่ มัน่ ที่จะร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้จดั หาในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว บนพื ้นฐาน
ความเคารพ ความไว้ วางใจ และความเข้ าใจซึง่ กันและกัน
เพื่อปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญาดังกล่าว ไอวีแอลจะ :


สื่อสารอย่างชัดเจน เจรจาต่อรอง และบรรลุข้อตกลงร่ วมกับผู้ผลิตและผู้จัดหาอย่างมืออาชี พ
ยุติธรรม จริ งใจ และโปร่งใส
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ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในข้ อตกลง



เคารพในสิทธิ ของผู้ผลิตและผู้จัดหาด้ วยการรักษาข้ อมูลทัง้ หมดของผู้ผลิตและผู้จัดหาไว้ เป็ น
ความลับ

ในทางกลับกัน ไอวีแอลคาดหวังให้ ผ้ ผู ลิตและผู้จดั หา :


ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทุกข้ อที่จาเป็ นในด้ านความปลอดภัยและคุณภาพ และรายงานบริ ษัท ทราบ
โดยทันทีหากผลิตภัณฑ์มีปัญหาด้ านความปลอดภัยใดๆ



ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมตาม "จรรยาบรรณสาหรับผู้ผลิตและผู้จดั หา" (Supplier Code
of Conduct) ในภาคผนวก 2 ที่บริ ษัท ได้ กาหนดไว้ ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของไอวีแอลในหมวดการ
กากับดูแลกิจการ

การคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จดั หาจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานในด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และการ
กากับกิจการ ซึง่ จะมีการตรวจสอบจากทางบริ ษัท เป็ นระยะ
4.5.4. เจ้ าหนี ้
ไอวีแอลเคารพในคามัน่ สัญญาของของบริ ษัทที่เกี่ยวกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังที่ระบุในข้ อตกลงที่ทา
ร่วมกับเจ้ าหนี ้ของบริ ษัท
อีกทังจะแจ้
้
งให้ เจ้ าหนี ้ทราบถึงสถานะทางการเงินของบริ ษัทด้ วยความโปร่งใส
4.5.5. คู่แข่ ง
ไอวีแอลจะแข่งขันและดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นอิสระ ยุติธรรม และชอบด้ วยกฎหมายภายใต้ การให้ ความ
เคารพซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการเติบโตและการพัฒนาทางตลาดอันก่อให้ เกิดประโยชน์แก่
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ไอวีแอลจะหลีกเลีย่ งการแสดงความเห็นในเชิงลบใดๆ เกี่ยวกับคูแ่ ข่งของบริ ษัท
บริ ษัทจะได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันมาโดยถูกต้ องตามหลักจริ ยธรรมจากแหล่งข้ อมูลสาธารณะ
4.5.6. รัฐบาล
ไอวีแอลให้ เกียรติกบั ความสัมพันธ์ ที่ บริ ษัทมีกบั รัฐบาลและหน่วยงานกากับดูแลในทุกเขตปกครองที่
บริ ษัทดาเนินธุรกิจยู่ และจะปฏิบตั ิตามคาแนะนา ข้ อกาหนดตามกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัทในทุกด้ าน
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บริ ษัทจะหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตนต่อเจ้ าหน้ าที่รัฐในลักษณะที่อาจถูกตีความได้ ว่า บริ ษัทพยายามโน้ ม
น้ าวหรื อสมรู้ร่วมคิดในการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย
เนื่องจากไอวีแอลมีการดาเนินธุรกิจในหลายประเทศ บริ ษัทจึงจะทางานร่ วมกับรัฐบาลหรื อหน่วยงาน
กากับดูแลที่มาจากต่างวัฒนธรรมด้ วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยพนักงานของบริ ษัทจะได้ รับการ
แจ้ งเตือนให้ ตระหนักถึงมารยาทและแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจเพื่อหลีกเลีย่ งการกระทาผิดโดยไม่เจตนา
4.5.7. สื่อ
ไอวีแอลมีนโยบายที่จะให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและจาเป็ นแก่สื่อ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสื่อสารข้ อมูล
เกี่ยวกับบริ ษัทไปสูส่ าธารณะ
ทังนี
้ ้ แม้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจะเป็ นผู้ประสานงานเพื่อให้ ข้อมูลต่างๆแก่สื่อ โฆษกผู้ได้ รับอนุญาตจาก
บริ ษัทเท่านันจึ
้ งจะสามารถให้ สมั ภาษณ์หรื อให้ ความเห็นในฐานะตัวแทนของบริ ษัทได้
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นโยบายการแจ้ งเบาะแส

5. นโยบายการแจ้ งเบาะแส


ไอวีแอลมีนโยบายให้ พนักงานบริ ษัท ซึ่งพบเห็นการกระทาที่ขดั ต่อจริ ยธรรมหรื อไม่เหมาะสม (ไม่ว่าจะ
เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกระทาที่อาจเป็ นการฉ้ อโกง การทุจริ ต หรื อ
การกระทาผิดและความผิดปกติอย่างร้ ายแรงอื่นๆ) สามารถติดต่อคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสโดย
ไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามสายงานของตนทราบและไม่ต้องเปิ ดเผยตัวตนของผู้แจ้ ง อย่างไร
ก็ตาม ในกรณี ที่ผู้แจ้งเบาะแสได้ ระบุตวั ตนมาด้ วย ไอวีแอลขอรับรองว่าจะให้ การคุ้มครองข้ อมูลระบุ
ตัวตนดังกล่าว
นโยบายฉบับนี ้อนุญาตให้ ผ้ อู ื่นติดต่อคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสด้ วยเช่นกัน



นโยบายฉบับนี ้กากับดูแลการแจ้ งเบาะแสและการสืบสวนข้ อกล่าวหาที่เกี่ ยวข้ องกับการกระทาที่ไม่
เหมาะสม คณะอนุกรรมการการแจ้ งเบาะแสมีสิทธิ พิเศษที่จะตัดสินใจว่าสถานการณ์ ต่างๆ มีความ
เหมาะสมที่จะดาเนินการสืบสวนหรื อไม่ในทุกกรณี โดยจะพิจารณาว่าต้ องดาเนินการตามขันตอนการ
้
สืบสวนที่เหมาะสมอย่างเต็มรูปแบบซึง่ สอดคล้ องกับนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ หรื อไม่



การแจ้ งเบาะแสและการสืบสวนข้ อกล่าวหาที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาที่ไม่เหมาะสมภายใต้ นโยบายฉบับนี ้
อาจสื่อเป็ นนัยถึงการดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคลภายใต้ ขอบเขตความหมายของกฎหมายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หรื อกฎระเบียบอื่นใดในด้ านข้ อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการดาเนินการกับ
ข้ อมูลส่วนบุคคล การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามหมวด "ความเป็ นส่วนตัว" ในนโยบายการแจ้ ง
เบาะแสฉบับนี ้ ถ้ อยแถลงว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัว และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่สอดคล้ องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบ (ในท้ องถิ่น) ด้ านข้ อมูลส่วนบุคคล



นโยบายนี ้ยังครอบคลุม ผูม้ ี ส่วนได้เสียของบริ ษัท ที่ได้ รับอนุญาตให้ ดาเนินการแทนหรื อเป็ นตัวแทนของ
บริ ษัท



การเปิ ดเผยโดยได้ รับความคุ้มครอง
o

ผูแ้ จ้งเบาะแสอาจเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ :


การกระทาใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นคู่มือการกากับดูแลกิจการ รวมถึงหลักจริ ยธรรมของบริ ษัท
และการกระทาใดๆ ที่สง่ ผลกระทบในเชิงลบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัท



การกระทาใดๆ ที่ฝ่าฝื นข้ อบังคับบริ ษัท รวมถึงกฎ กฎระเบียบ ประกาศ และนโยบายใดๆ
ของบริ ษัท
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ขัน้ ตอนการรายงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสสามารถกระทาได้ ผา่ นช่องทางที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้:
o

ทางอีเมล : ethics@indorama.net หรื อ

o

ทางจดหมาย :
คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส
ติดต่อคุณริ ชาร์ ด โจนส์
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 28
ซอยสุขมุ วิท 19 ถนนอโศก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

o

ทางเว็บไซต์ : http://whistleblower.indoramaventures.com

o

ผู้แจ้ งสามารถทาการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยได้ รับความคุ้มครองต่อผู้บงั คับบัญชาตามสายงานของตน
ได้ โ ดยตรง (ในกรณี ที่ ไ ม่ มี แ นวโน้ มที่ จ ะเกิ ด ความขัด แย้ งทางประโยชน์ ) ในกรณี ดัง กล่า ว
ผู้บงั คับบัญชาตามสายงานจะต้ องทาการแจ้ งให้ คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสทราบเรื่ องโดย
ใช้ ความระมัดระวังในการปกปิ ดตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม

o

ช่องทางที่เหมาะสมในการเปิ ดเผยโดยได้รับความคุ้มครองได้ แก่ทางอีเมลหรื อการแจ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรโดยใช้ ภาษาอังกฤษ หากเป็ นการแจ้ งด้ วยภาษาอื่น เนื ้อหาการแจ้ งจะได้ รับการแปล
เป็ นภาษาอังกฤษเพื่อทาการสืบสวนต่อไป

o

สาหรับการร้ องเรี ยนที่เกี่ยวกับการกระทาผิดโดยกรรมการในคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสผู้
แจ้ งสามารถส่งไปได้ ที่ independentdirectors@indorama.net



ขัน้ ตอนในการสืบสวนการเปิ ดเผยโดยได้ รับความคุ้มครอง
o คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะตัดสินว่าการสืบสวนการเปิ ดเผยโดยได้รับความคุ้มครองนัน้
เกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามกฎหรื อจริ ยธรรมหรื อไม่ โดยทาการตัดสินภายใน 7 วันทา
การหลั ง จากได้ รั บ เรื่ อง หากค าร้ องนั น้ เป็ นการกล่ า วหาสมาชิ ก รายใดรายหนึ่ ง ของ
คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส การเปิ ดเผยโดยได้รับความคุ้มครองจะถูกส่งไปยัง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง จะเริ่ ม การสื บ สวนโดยแต่ ง ตัง้ คณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ อัน
ประกอบด้ วยผู้บริ หารที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการกระทาที่ถกู เปิ ดเผย
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o หากคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสตัดสินว่าการเปิ ดเผยโดยได้รบั ความคุม้ ครองดังกล่าวไม่เข้ า
ข่ายที่จะเริ่ มการสอบสวน จะมีการแจ้ งและชีแ้ จงเหตุผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และการกากับดูแลกิจการ ("NCCG") คณะกรรมการ NCCG อาจเพิกถอน
การตัดสินใจดังกล่าวหากเห็นสมควร
o หากคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสตัดสินรับรองการเปิ ดเผยโดยได้รับความคุ้มครองดังกล่าว
หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะดาเนินการสืบสวนการฝ่ าฝื นตามคากล่าวหา
o โดยปกติแล้ ว ผูถ้ ูกกล่าวหาจะได้ รับแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อกล่าวหาตังแต่
้ การเริ่ มการสืบสวนอย่างเป็ น
ทางการและได้ รับโอกาสแก้ ตา่ งในระหว่างการสืบสวน
o ห้ ามมิให้ ผูถ้ ูกกล่าวหากระทาการเพื่อแทรกแซงการสืบสวน ซึ่งรวมถึงห้ ามไม่ให้ มีการยึด ทาลาย
หรื อยุง่ เกี่ยวใดๆ กับหลักฐาน และการชักจูง อบรมสัง่ สอน หรื อข่มขูพ่ ยานโดยเด็ดขาด การกระทา
ใดๆ ในลักษณะดังกล่าวจะถือว่ามีความผิดต้ องโทษทางวินยั
o หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะส่งรายงานผลการสืบสวนให้ แก่คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส
พร้ อมหลักฐาน (หากมี ) ภายในหนึ่ง เดื อนหลัง จากที่ ได้ รับ ข้ อ มูล การเปิ ดเผยโดยได้รับ ความ
คุม้ ครอง คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสอาจพิจารณาอนุมตั ิให้ มีการขยายระยะเวลาได้


ขัน้ ตอนหลังจากการสืบสวนข้ อมูลการเปิ ดเผยโดยได้ รับความคุ้มครอง
o

แม้ ว่าผูถ้ ูกกล่าวหาจะมีสิทธิอื่นใดตามกฎหมายหรื อภายใต้ นโยบายการแจ้ งเบาะแสฉบับนี ้ ผูถ้ ูก
กล่าวหามีสทิ ธิที่จะได้ รับแจ้ งให้ ทราบถึงผลลัพธ์ของการสืบสวน โดยหากข้ อกล่าวหาไม่มีมลู จะมี
การปรึกษากับผูถ้ ูกกล่าวหาว่าการเปิ ดเผยผลการสืบสวนสูส่ าธารณะจะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผู้
ถูกกล่าวหาและบริ ษัท หรื อไม่

o

หากการสืบสวนให้ ข้อสรุ ปว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้ กระทาการอันไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อหลักจริ ยธรรม
จริ ง คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะแนะนาให้ มีการดาเนินการแก้ ไขที่เหมาะสมหรื อการ
ดาเนินการทางวินยั ที่เห็นว่าจาเป็ น

o

หากการสืบสวนให้ ข้อสรุ ปว่า ผูแ้ จ้งเบาะแสได้ ทาการแจ้ งที่เป็ นเท็จด้ วยความประสงค์ร้าย หรื อผู้
แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้ ทาการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยได้ รับความคุ้มครองโดยอ้ างอิงจากข้ อเท็จจริ งที่
ตนรู้แก่ใจว่ามิได้ เป็ นความจริ งแต่อย่างใด ผูแ้ จ้งเบาะแสจะถูกดาเนินการอย่างเหมาะสมหรื อถูก
ดาเนินการทางวินยั
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ความเป็ นส่ วนตัว
o ไอวีแอลขอรับรองว่าทางบริ ษัทได้ ทาการรักษาความลับของข้ อมูลที่ได้ รับมา มีดาเนินการต่อข้ อมูล
ส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย และมีการปกป้องตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแสและผู้อื่นที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
o หากมีและเมื่อมีการดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคลใดๆ (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการการแจ้ ง
เบาะแสจะดาเนินการภายใต้ หลักการการจัดเก็บข้ อมูลเฉพาะที่จาเป็ น โดยคณะอนุกรรมการการ
แจ้ ง เบาะแสจะด าเนิ น การกับ ข้ อ มูลส่ว นบุค คล (เพิ่ ม เติ ม ) อย่า งเหมาะสม เฉพาะในส่ว นที่
เกี่ยวข้ อง และเท่าที่จาเป็ นในแต่ละกรณีเท่านัน้
o หากมีและเมื่อมีการดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคลใดๆ คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะ
ตีความของข้ อมูลส่วนบุคคลในบริ บทเฉพาะกรณี และจะระบุตวั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ เพื่อกาหนด
สิทธิในข้ อมูล การเข้ าถึง และการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง โดยอนุญาตให้ มีการจากัดสิทธิได้ เป็ นรายกรณี
ตราบใดที่คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสสามารถแสดงบันทึกเอกสารของเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจดังกล่าวได้
o คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะมอบสาเนาถ้ อยแถลงว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวให้ แก่ ผูแ้ จ้ง
เบาะแสและบุคคลอื่นๆ ที่ได้ รับผลกระทบจากการเปิ ดเผยโดยได้รับความคุ้มครองทุกคน เพื่อแจ้ ง
ให้ ทราบว่าจะมีการดาเนินการกับข้ อมูลส่วนตัวของตน ซึง่ การมอบเอกสารนี ้จะเกิดขึ ้นโดยเร็ วที่สดุ
หลังจากการเปิ ดเผยโดยได้รบั ความคุม้ ครองและตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
o อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การแจ้ งให้ ผถู้ ูกกล่าวหาทราบเรื่ องตังแต่
้ แรกเริ่ มอาจส่งผลเสียต่อเรื่ อง
ดังกล่าวได้ ซึ่งในกรณีเช่นนันอาจมี
้
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคล
บางส่วนโดยเฉพาะ (โปรดดู Bullet Point ที่ 3 ข้ างต้ นประกอบ)
o ทังนี
้ ้ การแจ้ งเรื่ องข้ างต้ นให้ บคุ คลที่สามทราบอาจก่อให้ เกิดผลเสียได้ ดังนันคณะอนุ
้
กรรมการการ
แจ้งเบาะแสจะตัดสินใจเป็ นรายกรณีวา่ การแจ้ งให้ บคุ คลที่สามทราบนันเหมาะสมหรื
้
อไม่ โดยหนึง่
ในสถานการณ์นนอาจน
ั้
าไปสูก่ รณีที่ต้องมีการดาเนินการกับข้ อมูลเพิ่มเติม อันอาจเป็ นการรุ กล ้า
ความเป็ นส่วนตัวมากยิ่งขึ ้น
o คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะตรวจสอบให้ แน่ใจว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่ นมิได้ มีการ
เปิ ดเผยออกไปจากการตอบสนองต่อคาร้ องขอสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูล
o คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการกาหนดระยะเวลาการรักษาข้ อมูล
อย่างเหมาะสมโดยขึ ้นอยู่กบั แต่ละกรณี ข้ อมูลส่วนบุคคลจะอาจถูกเก็บรักษาไว้ เป็ นระยะเวลาที่
ยาวนานขึ ้นโดยจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการดาเนินการกับข้ อมูลดังกล่าว
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คาจากัดความและคาย่ อ

6. คาจากัดความและคาย่ อ
คาและสานวนที่ปรากฏในคูม่ ือฉบับนี ้จะมีความหมายดังที่ระบุได้ ด้านล่าง เว้ นแต่จะมีการใช้ ในบริ พทอื่น

คาและสานวน
เครื่องหมายการค้ า5
หน้ า 23 และ 46

เจ้ าหน้ าที่สืบสวน
หน้ า 17

เด็ก6
หน้ า 27 และ 43

กลุ่มพนักงาน
หน้ า 33

การเปิ ดเผยโดยได้ รับความ
คุ้มครอง
หน้ า 39, 40, 41 และ 42

การใช้ แรงงานเด็ก7
หน้ า 27 และ 28

5

ความหมาย
สัญลักษณ์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะซึ่งระบุถึงสินค้ าหรื อบริ การเฉพาะอย่างที่ผลิตหรื อมอบให้ โดย
บุคคลหรื อบริ ษัท ซึง่ รวมถึงชื่อบริ ษัท โลโก้ คาขวัญ และงานออกแบบที่ใช้ เพื่อระบุและแยกแยะ
สินค้ าของบริ ษัทในการค้ าเชิงธุรกิจ
หลายถึงบุคคลใดก็ตามที่ได้ รับมอบหมายโดยหรื อให้ คาปรึ กษากับ คณะอนุกรรมการการแจ้ง
เบาะแส ซึง่ รวมถึงแผนกตรวจสอบภายใน
บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี เว้ นแต่กฎหมายท้ องถิ่นจะกาหนดอายุขนต
ั ้ ่าในการทางานไว้ สงู กว่า
เกณฑ์ดงั กล่าว ซึง่ ในกรณีเช่นนัน้ ให้ ยดึ ถือเกณฑ์กาหนดอายุที่สงู กว่า
ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ หาร ลูกจ้ างหรื อพนักงานประจา และลูกจ้ างหรื อพนักงาน
ชัว่ คราว
หมายถึ ง การสื่ อ สารใดๆ ที่ ก ระท าด้ วยเจตนาดี โดยมี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต ว่ า มี ความ
สมเหตุสมผลพอที่จะเกิดความกังวล และเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อแจ้ งหลักฐานการกระทาที่
ขัดต่อหลักจริ ยธรรมหรื อไม่เหมาะสม บริ ษัท และฝ่ ายบริ หารจะไม่เปิ ดเผยตัวตนของผู้แจ้ ง
เบาะแสและไม่ดาเนินการอันไม่ยตุ ิธรรมหรื อเป็ นการลงโทษ ซึ่งประกอบด้ วยการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งในการทางาน ลักษณะงาน หรื อสถานที่ทางานของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อระงับ ข่มขู่
คุกคาม หรื อเลิกจ้ างผูแ้ จ้งเบาะแส
การทางานใดๆ ที่กระทาโดยเด็กที่มีอายุต่ากว่าอายุเด็กที่ระบุในคานิยามข้ างต้ น

แหล่งข้ อมูล: “What is Intellectual Property?” โดย World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/

edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.
6

แหล่งข้ อมูล: “Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014)” โดย Social Accountability International.

7

แหล่งข้ อมูล: “อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้ วยอายุขนั ้ ต่าที่อนุญาตให้ จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 (C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No.

138))” โดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (the International Labour Organization)
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การให้ สนิ บน
หน้ า 14, 16, 17 และ 44

ความหมาย
หมายถึงการเสนอ การสัญญาว่าจะให้ หรื อการมอบให้ ผ้ อู ื่น หรื อการร้ องขอ การได้ รับ หรื อการ
ตกลงที่จะรับจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่น ใด เพื่อ
การปฏิ บตั ิ หน้าทีห่ รื อกิ จกรรมทีเ่ กี ่ยวข้องอย่างไม่เหมาะสม
โดยรวมถึงการจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวก (facilitation payment) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นหรื อเร่ งรัด การปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่รัฐ รวมถึงเพื่อได้ มาหรื อรักษาข้ อได้ เปรี ยบทาง
ธุรกิจหรื อผลประโยชน์อนั ไม่เหมาะสมอื่นดังที่กล่าวถึงในนโยบายฉบับนี ้
ไอวีแอลกาหนดให้ การกระทาดังต่อไปนี ้ถือเป็ นการคุกคาม :

การคุกคาม



การละเมิดหรื อการทาให้ บคุ คลหนึง่ อับอายทังในทางร่
้
างกายหรื อวาจา



การข่มขูห่ รื อสร้ างความหวาดกลัวให้ แก่บคุ คลอื่น



การล้ อเลียนหรื อการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้อื่นในลักษณะที่ไม่
พึงปรารถนา

หน้ า 26, 28 และ 31

การคุกคามทางเพศประกอบด้ วยแต่ไม่จากัดเพียงพฤติกรรมต่างๆ ที่ :

การซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดย
บุคคลภายใน8
(Insider Trading)
หน้ า 6 และ 14

การทุจริต
หน้ า 1. 14, 16, 17 และ 39

8



มีลกั ษณะส่อไปทางเพศซึง่ เป็ นการการข่มขู่ ไม่เป็ นมิตร มีเจตนาร้ าย หรื อเป็ นการล่วง
ละเมิด



อาจถูกมองว่าเป็ นการใช้ ความสัมพันธ์ ทางเพศเป็ นเงื่อนไขในการทางานหรื อในการ
ว่างจ้ างบุคคล

การที่บคุ คลใดอาศัยตาแหน่งหน้ าที่ หรื ออยูใ่ นฐานะที่มีสามารถล่วงรู้ ข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญ
ของบริ ษัท อันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ ามาทาการซื ้อ
หรื อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้ อเท็จจริ งดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริ งดังกล่าวจะถูกเปิ ดเผยต่อ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถื อเป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่นและเป็ นการซื อ้ ขายที่ไม่เป็ น
ธรรม
หมายถึงการให้สินบน การกรรโชก การฉ้ อโกง การหลอกลวง การใช้ อานาจในทางที่ผิด การ
ยักยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทาอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

แหล่งข้ อมูล: “ฝ่ ายกากับการซื ้อขาย” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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คาและสานวน

ความหมาย

ั้
งที
้ ่เป็ นของทังภาครั
้
ฐและเอกชน ซึง่ รวมถึงกิจกรรมทังหมดที
้
่
การปฏิบัตหิ น้ าที่หรือกิจกรรมที่ หมายถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ทงหมดทั
เชื่ อมโยงกับธุรกิ จ กิ จกรรมใดๆ ที่กระทาขึน้ ในช่วงเวลาระหว่างที่บุคคลผู้กระทาการได้ รับ
เกี่ยวข้ อง
หน้ า 44
ว่าจ้ าง หรื อกิจกรรมใดๆ ที่กระทาขึ ้นโดยหรื อเพื่อบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดๆ
การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม
หน้ า 46

5

การออกแบบเชิ งอุตสาหกรรมหมายถึงการประดับตกแต่งหรื อ การสร้ างความสวยงามของ
สิง่ ของชิ ้นหนึง่ การออกแบบอาจประกอบด้ วยลักษณะสามมิติ เช่นรูปทรงหรื อพื ้นผิวของสิง่ ของ
ดังกล่าว หรื อลักษณะสองมิติ เช่นลาย เส้ น หรื อสี
ข้ อมูลความลับหมายถึงข้ อมูลที่ไม่เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไป หรื อถูกเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
ข้ อมูลความลับประกอบด้ วยแต่ไม่จากัดเพียงข้ อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้ อมูลทางการ
เงิน ข้ อมูลทางการค้ า โครงสร้ างองค์กร ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน ความลับทางการค้ า
ความรู้ ทางเทคนิค (Know-How) การออกแบบ แผนการขายและการตลาด ข้ อมูลจากการทา
วิจยั ตลาด รายงาน คูม่ ือ ข้ อเสนอ การกาหนดราคา กลยุทธ์ ทางธุรกิจ รายชื่อลูกค้ าและผู้ ผลิต
และผู้จดั หา ทรัพย์สนิ และหนี ้สิน บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ การศึกษาธุรกิจและแผนพัฒนา
รายงานการแจ้ งเบาะแสไม่ ว่ า จะเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร แจ้ งปากเปล่า พบเห็ น แจ้ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรื อการแจ้ งโดยวิธีการอื่น การรวบรวมข้ อมูล การศึกษา หรื อเอกสารที่มีข้อมูล
ความลับหรื อเกิดขึ ้นจากข้ อมูลความลับดังกล่าว

ข้ อมูลความลับ
หน้ า 14

ข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญ

9

หน้ า 44

คณะอนุกรรมการการแจ้ ง
เบาะแส
หน้ า 1. 16, 39, 40, 41, 42 และ 43

5

ข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญ คือ ข้ อมูลที่ หากการเผยแพร่ ส่สู าธารณะมีแนวโน้ มที่จะส่งผลต่อ
มูลค่าตลาดหรื อมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท (เช่น หุ้น) หรื อมีแนวโน้ มที่จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจของนักลงทุนในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
หมายถึงคณะอนุกรรมการที่ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
ให้ ทาหน้ าที่สืบสวนการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่กระทาโดยผูแ้ จ้งเบาะแส

แหล่งข้ อมูล : “What is Intellectual Property?” โดย World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/

edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.
9

แหล่งข้ อมูล: “Material Nonpublic Information: What it is and what to do when you come in possession of it” โดย Corporate

Finance Institute
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คาและสานวน
ความลับทางการค้ า10
หน้ า 23, 45 และ 46

ทรัพย์ สินของบริษัท
หน้ า 18 และ 30

ความหมาย
ข้ อมูลธุรกิจที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะซึง่ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ กิจการ โดยข้ อมูล
ดังกล่าวอาจเป็ นสิ่งที่จบั ต้ องได้ หรื อจับต้ องไม่ได้ เช่น วิธีการขาย วิธีการกระจายสินค้ า ข้ อมูล
ของลูกค้ า กลยุทธ์ การโฆษณา กลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของลูกจ้ าง รายชื่อผู้จดั หาสินค้ า
และลูกค้ า และขันตอนการผลิ
้
ต
ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย งการโต้ ตอบ ข้ อมูล จ าเพาะ หนัง สื อ รั บ รอง
งานประพันธ์ หนังสือ หนังสือเวียน บทความ สินค้ า หรื อทรัพย์สนิ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
หมายถึงผลงานที่สร้ างสรรค์จากความคิด: สิ่งประดิษฐ์ ; งานประพันธ์ และงานศิลปะ; และ
สัญลักษณ์ ชื่ อ และรู ปภาพที่ ใช้ ในการค้ า ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญญาสามารถแบ่งออกเป็ นสอง
ประเภทได้ แก่:

ทรัพย์ สินทางปั ญญา5
หน้ า 23 และ 24

ปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิทธิ
มนุษยชน
หน้ า 25

ผู้แจ้ งเบาะแส
หน้ า 39, 40, 41, 42, 43 และ 45

ผู้ถกู กล่ าวหา
หน้ า 41 และ 42

ผู้มีส่วนได้ เสีย



ทรั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรม ประกอบด้ วยสิ ทธิ บั ต รส าหรั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
เครื ่องหมายการค้า การออกแบบเชิ งอุตสาหกรรม และความลับทางการค้า



ลิขสิทธิ์ ครอบคลุมถึงบทความงานวิจัย วิดีโอ ภาพยนตร์ เพลง ภาพ ภาพถ่าย
ภาพวาด ภาพออกแบบกราฟิ กและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

ปฏิญญาฉบับนี ้ได้ รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2491 โดยมี
ด้ วยกันทังหมด
้
30 ข้ อซึง่ เป็ นสิง่ ยืนยันสิทธิของปั จเจกบุคคลทุกคนในโลกนี ้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ : http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ได้ ทาการเปิ ดเผยการกระทาที่ขดั ต่อหลักจริ ยธรรมที่ตนได้ พบเห็น
โดยทีจ่ ะได้ รับความคุ้มครองในการกระทาดังกล่าว
หมายถึงบุคคลที่ถกู ระบุวา่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยบุคคลที่ได้ รับความคุ้มครองในการเปิ ดเผยข้ อมูล

หน้ า 1, 3, 6, 10, 12, 14, 19, 20, 25, 26, 28,
30, 34 และ 39

หมายถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้ า ผู้ผลิตและผู้จดั หา เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่ง รัฐบาล และสือ่

สิทธิบตั ร5

สิทธิเด็ดขาดที่มอบให้ สงิ่ ประดิษฐ์ ซึง่ หมายถึงผลิตภัณฑ์หรื อขันตอนที
้
่แสดงถึงวิธีการทาสิ่งใด
สิง่ หนึง่ แบบใหม่ หรื อแสดงถึงวิธีการแก้ ปัญหาทางเทคนิคแบบใหม่

หน้ า 46

5

แหล่งข้ อมูล : “What is Intellectual Property?” โดย World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/

edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.
10

แหล่งข้ อมูล: “What is a Trade Secret?” by World Intellectual Property Organization,

https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

7. ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ข้ าพเจ้ าได้ รับและอ่ านคู่มือการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
แล้ ว ข้ าพเจ้ าเข้ าใจ รับทราบและจะนาไปปฏิบัติต่อไป

ลายเซ็น :

……………….………………………………..

ชื่อ :

……………….………………………………..

ตาแหน่ ง :

……………….………………………………..

หน่ วยงาน :

……………….………………………………..

สถานที่ :

……….………………………………..………

วันที่ :

.……….……/……….………/………………..
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ภาคผนวก

8. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 นโยบายเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน


รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การทารายการระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจด
ทะเบียนกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทจดทะเบียน
ภายใต้ กฎระเบียบของตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)11 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนดให้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง :
1)

2)

กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้ รับการ
เสนอให้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุม รวมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ องและญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว
นิติบคุ คลใด ๆ ที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลในตาแหน่งดังต่อไปนี ้ใน
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย :
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

3)

ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุม
ผู้เกี่ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคลในข้ (ก) ถึง (ง)

บุคคลใด ๆ ที่มีพฤติกรรมบ่งชี ้ได้ วา่ เป็ นผู้กระทาการแทนหรื ออยู่ภายใต้ อิทธิพลของ (1) และ (2)
ในขันตอนของการตั
้
ดสินใจ การกาหนดนโยบาย การบริ หารจัดการ หรื อการดาเนินงาน หรื อ
บุคคลอื่นๆ ที่ ตลท. ชี ้ว่าบุคคลนันมี
้ พฤติกรรมเช่นเดียวกับบุคคลข้ างต้ น

หมายเหตุ : ผู้บริ ห าร หมายถึง ผู้จัดการ หรื อผู้ด ารงตาแหน่ง ระดับบริ ห าร 4 รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมาและผู้มี ตาแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตาแหน่งในสายงาน
บัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมในนิติบคุ คลใดเกินกว่าร้ อย
ละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบคุ คลนัน้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องด้ วย
ผู้มีอานาจควบคุม หมายถึง บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ (1) ถือหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงในนิติบคุ คลหนึง่ เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
นิติบคุ คลนัน้ (2) ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบคุ คลหนึ่งไม่
11

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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ว่าโดยตรงหรื ออ้ อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด หรื อ (3) ควบคุมการแต่งตังหรื
้ อถอดถอน
กรรมการตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของกรรมการทังหมดไม่
้
วา่ โดยตรงหรื ออ้ อม
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้ องของ บุคคลเกี่ยวโยง คือบุคคลหรื อห้ างหุ้นส่วน ตาม
มาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม
ได้ แก่
1) คูส่ มรส
2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3) ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วน
4) ห้ างหุ้นส่วนจากัดที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความ
รับผิด หรื อจากัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า ร้ อยละ 30
5) บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) หรื อ (3)
หรื อ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 30
6) บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรื อ (2) หรื อ
(3) หรื อ (4) หรื อ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 30
7) นิติบคุ คลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่
มีอานาจจัดการในฐานะเป็ นผู้แทนของนิติบคุ คล
ญาติสนิ ท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียน
ตามกฏหมาย ได้ แก่ คูส่ มรส บิดา มารดา พี่น้อง บุตร และคูส่ มรสของบุตร


ขันตอนการด
้
าเนินการสาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่บริ ษัท มีการทาธุรกิจกับบริ ษัทที่มีกความเกี่ยวโยงกันกับบุคคลอันอาจนาไปสู่ ความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ ค วามเห็ น ที่ เ หมาะสมสาหรั บ รายการที่ เ กิ ด ขึ น้
คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบให้ แน่ใจว่าข้ อกาหนดและเงื่อนไขของรายการนันๆ
้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของตลาด และราคาของรายการที่เกิดขึ ้นเป็ นราคาที่ผ่านการประเมินและเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตลาดแล้ ว ในกรณีที่ไม่สามารถเทียบราคาตลาดได้ คณะกรรมการตรวจสอบต้ องแน่ใจว่าราคา
นัน้ สมเหตุผลและรายการดังกล่า วนัน้ สร้ างประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ ส ามารถประเมิ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น เนื่ อ งด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบขาด
ประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการประเมิน ให้ บริ ษัทว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอกบริ ษัทมาเป็ นผู้ประเมินและ
ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้น
(ขึน้ อยู่ในแต่ละกรณี ) จะนาความเห็นจากผู้เชี่ ยวชาญภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อการ
ตัดสินใจ ห้ ามไม่ให้ กรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันมีส่วนในการออกเสียงโวต
หรื อเข้ าร่วมการประชุมที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันนันๆ
้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการที่เกี่ยว
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โยงกันในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
ที่กาหนดไว้


ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1) รายการธุรกิจปกติ
(ก) มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
(ข) ไม่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
รายการธุรกิจปกติ คือ รายการทางการค้ าที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยทาเป็ นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ
2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
(ก) มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
(ข) ไม่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการทางที่ทาบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
หมายเหตุ :

เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป คือ เงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่
ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยได้ รับหรื อให้ กบั บุคคล
ทัว่ ไป
(2) ราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
(3) ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ ว่าผู้ประกอบธุรกิจใน
ลักษณะทานองเดียวกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป

3) รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ วา่ มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ
5) รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ให้ และ/หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ การให้ หรื อการรับความช่วยเหลือทางการเงินนัน้
รวมถึง การให้ ก้ หู รื อการกู้ยืมเงิน การค ้าประกัน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้ วงเงินสินเชื่อของ
บุคคลเกี่ยวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้ กับบุคคลเกี่ยวโยงที่ค ้าประกันการกู้ยืม เป็ นต้ น
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ขนาดรายการแต่ละประเภทที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และ ตลท. ดังนี ้

ประเภทรายการ
1. รายการธุรกิจปกติ
1.1 เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
1.2 ไม่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ

อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ

อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ

อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ

อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริ ษัท และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.

อนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการ และเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อ ตลท.

อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ
อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ

อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริ ษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.
อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการและ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ตลท.

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
2.1 เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
2.2 ไม่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
3. รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ไม่เกิ น 3 ปี และไม่มีเงื่ อนไขการค้ า
ทัว่ ไป
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ

อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ
อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ

5. รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน
5.1 ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ก) นิติบคุ คลที่
(i). บริ ษั ท ถื อ หุ้ นมากกว่ า หรื อ
เท่ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงถือ

ข) To a Connected Natural Person ก)
ข)
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อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
อนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้นและ
บริ ษัท และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ คณะกรรมการ และเปิ ดเผย
ตลท.
ข้ อมูลต่อ ตลท.
รายการที่เกี่ยวโยงที่น้อยกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ 3%NTA แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า –
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ตลท .
รายการที่เกี่ยวโยงที่เท่ากับหรื อมากกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ 3%NTA แล้ วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า – อนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ตลท.
รายการที่เกี่ยวโยงที่น้อยกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ 3%NTA แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า –
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ตลท .
รายการที่เกี่ยวโยงที่เท่ากับหรื อมากกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ 3%NTA แล้ วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า – อนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ตลท.
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
อนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้นและ
อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ
บริ ษัท และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ คณะกรรมการ และเปิ ดเผย
ตลท.
ข้ อมูลต่อ ตลท.
อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ

(ii). บริ ษั ท ถื อ หุ้ นน้ อยกว่ า หรื อ ก)
เท่ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงถือ
ข)

5.2 รับความช่วยเหลือทางการเงิน

อนุมตั ิโดยฝ่ ายจัดการ
อนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการ และเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อ ตลท.
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริ ษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
อนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้นและ
บริ ษัท และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ คณะกรรมการ และเปิ ดเผย
ตลท.
ข้ อมูลต่อ ตลท.
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มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1) รายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมลู ค่าไม่เกิน 1 ล้ านบาท (X < 1 ล้ านบาท) หรื อ ไม่
เกิน 0.03% มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (X < 0.03%NTA)
2) รายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดกลาง คือ รายการที่มีมลู ค่าเกิน 1 ล้ านบาทและน้ อยกว่า 20 ล้ านบาท
(1 ล้ านบาท < X < 20 ล้ านบาท) หรื อมากกว่า 0.03% มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิและน้ อยกว่า 3%
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (0.03%NTA* < X < 3%NTA) โดยนับเอามูลค่าที่สงู กว่าเป็ นเกณฑ์
3) รายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมลู ค่าเท่ากับหรื อเกิน 20 ล้ านบาท (X > 20 ล้ าน
บาท) หรื อ มีมลู ค่าเท่ากับหรื อเกิน 3% มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (X > 3%NTA) โดยนับเอามูลค่าที่สงู
กว่าเป็ นเกณฑ์
หมายเหตุ :

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (สินทรัพย์รวม – สิ นทรัพย์ ไม่มีตวั ตน – หนี ้สินรวม – ส่วนผู้
ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี))

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่นค่าความนิ ยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็ นต้น โดยยกเว้นไม่ ต้องหัก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีก่ ่อให้เกิ ดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็ นต้น


รายการที่เกี่ยวโยงกันใหม่
สาหรั บ รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ใหม่ หน่วยงานที่เ กี่ ย วข้ องต้ องติด ต่อ เลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแจ้ งวัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล มูลค่า ราคา ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของรายการ
นันต่
้ อเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันนันเป็
้ นรายการที่
เกี่ ย วโยงกัน เป็ นรายการประเภทใด และเพื่อ ขออนุมัติจ ากฝ่ ายจัด การ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น ตามข้ อกาหนด นอกจากนี ้บริ ษั ทจะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ประกาศ และข้ อบังคับของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลท. และ
ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันและนโยบายของ
บริ ษัท
นอกจากนี ้ เมื่ อ บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะท าธุ ร กิ จ กับ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยง บริ ษั ท จะต้ อ งขอความเห็ น จาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้ เสีย ใน
กรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถประเมิน รายการที่เกี่ ยวโยงกันเนื่องด้ วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบขาดความเชี่ยวชาญที่จาเป็ นต่อการประเมิน ให้ บริ ษัทว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอกบริ ษัท เช่น
นักประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ เป็ นต้ น เป็ นผู้ประเมินและให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นัน้ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้น (ขึ ้นอยู่ในแต่ละกรณี) จะนาความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ เพื่อความ
เป็ นธรรมและเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
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บริ ษัท หรื อ บริ ษั ทย่อยมีค วามตัง้ ใจที่จ ะหลีก เลี่ย งการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ระหว่างบริ ษัท กับ
กรรมการและผู้บริ หาร
อย่างไรก็ตาม บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยอาจมีความจาเป็ นที่จะต้ องทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงอื่นๆ ด้ วยเหตุนี ้คณะกรรมการจึงได้ อนุมตั ิในหลักการของการให้ อานาจ
ฝ่ ายจัดการในการอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สมเหตุผล โปร่งใส และไม่ทจุ ริ ตต่อเงื่อนไข โดยจะต้ อง
อยู่ในกรอบว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันนันเป็
้ นรายการที่มีข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เหมือนกับข้ อกาหนด
และเงื่อนไขทางการค้ าที่บริ ษัทพึงทากับบุคคลทัว่ ไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริ ษัท ภายใต้ สถาณการณ์
ที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงมีการเจรจาทางธุรกิจ (ตามเงื่อนไขทางการค้ าปกติ) และการปราศจากอิทธิ
ผลจากสถานะของผู้มีค วามเกี่ ย วโยงไม่ว่า จะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีค วามเกี่ ย วโยงอื่น ๆ
ตามแต่กรณี
อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เกี่ยวโยงกันที่นอกเหนือจากการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ฝ่ าย
จัดการสามารถอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมลู ค่าในแต่ละการทารายการเท่ากับหรื อไม่เกิน 50,000
เหรี ยญสหรัฐ โดยมีมลู ค่ารวมของรายการนันๆ
้ ตลอดทังปี
้ งบประมาณไม่เกิน 100,000 เหรี ยญสหรัฐ
รายการที่เกี่ ยวโยงเหล่านีจ้ ะถูกรายงานแยกกัน ในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
คณะกรรมการโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน


ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ในทุกไตรมาส ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันทังรายการที
้
่มีการดาเนินการ
อย่า งต่อ เนื่ อ งและรายการใหม่เ พื่ อ ติ ด ตามการปฏิ บัติ ต ามหลัก การการอนุมัติ ข องรายการ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อคณะกรรมการ



การเปิ ดเผยข้ อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
คณะกรรมการทุกไตรมาส.
รายการที่เกี่ยวโยงกันจะถูกรายงานในงบการเงินประจาไตรมาสและงบการเงินประจาปี และจะถูก
เปิ ดเผยในรายงานประจาปี หรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ตามข้ อบังคับกาหนด

หมายเหตุ : รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (A related party transaction) ที่ถกู รายงานโดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีในงบการเงินไม่เพียงแค่รวมรายการที่เกี่ยวโยงกันดังที่ระบุไว้ ข้างต้ นเท่านัน้ ยังรายงานรวมถึงรายการที่ทา
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ระหว่างกันของบริ ษัทในเครื ออินโดรามา เวนเจอร์ ส อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หารจะให้
ความสนใจแค่รายการที่เกี่ยวโยงกันเท่านัน้
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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

คูม่ ือการกากับดูแลกิจการ

55

offered if there is a business purpose involved, and if the cost is kept within
12
reasonable limits (less than or equal to 3,000 baht ). 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 subcontractors, 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

12

Local exchange rate to applied as required.
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which 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 nondisclosure 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
c/o Mr. Richard Jones
Indorama Ventures PCL.
75/102 Ocean Tower 2, 28th Floor.,
Soi Sukhumvit 19, Asoke Road,
Klongtoey Nua, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: +662 661-6661 Ext. 556
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 ถ้ อยแถลงว่ าด้ วยความเป็ นส่ วนตัวซึ่งเป็ นเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการแจ้ งเบาะแส


วิธีการใช้ ข้อมูล
o

ข้ อมูลที่เก็บรวบรวม
เราอาจมีการเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับคุณ (หรื อบุคคลที่สามที่ได้ รับคาสัง่ จากทางเรา )
เมื่อคุณทาการแจ้ งเบาะแสภายใต้ นโยบายการแจ้ งเบาะแส13 โดยข้ อมูลดังกล่าวอาจประกอบด้ วย
รายละเอียดการติดต่อ ข้ อมูลเกี่ ยวกับตาแหน่งหน้ าที่ก ารงาน และข้ อ มูลเพิ่มเติมอื่ นๆ ที่คุณ
ตัดสินใจเลือกแบ่งปั นให้ ทางเราได้ รับทราบ เมื่อมีการดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบตั ิ
ตามขันตอนเพื
้
่อให้ เป็ นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และปกป้องสิทธิในข้ อมูลของแต่ละบุคคล

o

สาเหตุท่ เี ราต้ องการข้ อมูลส่ วนตัวของคุณ
เราเก็ บ รวบรวมข้ อมูลส่ว นตัว ของคุณ เพื่ อ ดาเนิน การกับ ข้ อ มูลที่ คุณได้ มอบให้ แ ก่ เราภายใต้
นโยบายการแจ้ งเบาะแส ด้ วยเหตุนี ้ เราจึงจะดาเนินการกับข้ อมูลส่วนตัวของคุณเท่าที่จาเป็ นเพื่อ
การทาหน้ าที่ตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิตามกฎทังภายในและภายนอกองค์
้
กร

o

เราทาอย่ างไรบ้ างกับข้ อมูลส่ วนตัวของคุณ
การปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของคุณถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญสาหรับเรา เราให้ คามัน่ สัญญาที่จะรักษา
ความปลอดภัยของข้ อมูลและเรามีการบังคับใช้ มาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้ อมูลในหลาย
ระดับ ชัน้ ข้ อ มูลส่วนบุค คลจะถูก เก็ บไว้ ใ นฐานข้ อ มูลข่า วกรองที่ มี ค วามปลอดภัย และมี ก าร
กาหนดการเข้ าถึงข้ อมูลในวงจากัด และทาสัญลักษณ์ที่รายงานที่มีความเกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลความลับและข้ อมูลอ่อนไหวของผู้แจ้ งเบาะแสไว้ อย่างชัดเจน โดยในรายงานอาจมีหรื ออาจ
ไม่มีการระบุตวั ตนของผู้แจ้ งเบาะแส และผู้แจ้ งเบาะแสสามารถรายงานโดยไม่เปิ ดเผยตัวตนได้
ระบบการทาสัญลักษณ์เพื่อป้องกันนี ้แสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแสจะไม่ถูก
เปิ ดเผยทังภายในและภายนอกองค์
้
กรโดยไม่มีการแจ้ งต่อถึงคณะอนุกรรมการการแจ้ งเบาะแส
ก่อนอย่างเด็ดขาด
เราอาจแบ่งปั นข้ อมูลนีอ้ ย่างเป็ นความลับแก่ หน่วยงานกากับดูแล เช่น Financial Conduct
Authority หรื อหน่วยงานด้ านการบังคับใช้ กฎหมาย เช่น กรมตารวจ เป็ นต้ น และทางเราอาจ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเป็ นความลับ เช่น ต่อหน่วยงานรัฐบาลหรื อ หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องใน

13

การอ้ างอิงใดๆ ที่ใช้ คาว่า “เรา” ในถ้ อยแถลงว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวนี ้ ให้ รวมถึงบุคคลภายนอกที่ทางานภายใต้ คาสัง่ จากทางบริ ษัทและ

เป็ นผู้ที่ต้องปฏิบตั ิตากกฎการรักษาความลับอย่างเคร่งครัดในข้ อตกลงว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูล
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การบังคับใช้ กฎหมายเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ กฎหมาย ใน
การนีอ้ าจหมายความว่าข้ อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนหรื อส่งออกไปภายนอกเขตเศรษฐกิจ ยุโรป
(European Economic Area)
เราจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จาเป็ นเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามข้ อผูก พันของเราใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการแจ้ งเบาะแสของคุณ


สิทธิของคุณ
คุณมีสิทธิ ภายใต้ กฎหมายการคุ้มครองข้ อมูล ยกตัวอย่างเช่น คุณมีสิทธิ ที่จะขอสาเนาข้ อมูลส่วนตัว
ของคุณที่เราเก็บไว้ ได้ ซึ่งการร้ องขอนี ้เรี ยกว่า "การขอเข้ าถึงข้ อมูล" คุณสามารถร้ องขอให้ ทางเรา
เปลีย่ นวิธีการดาเนินการหรื อจัดการกับข้ อมูลส่วนตัวของคุณ และคุณอาจมีสิทธิในบางสถานการณ์ที่
จะขอเปลีย่ นแปลงหรื อลบข้ อมูลส่วนตัวของคุณได้ ด้วย โปรดทราบว่าสิทธิ ในการเข้ าถึงข้ อมูลของคุณ
นันอาจถู
้
กยืดระยะเวลาออกไปหากเป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ของการสืบสวน
หากคุณต้ องการติดต่อเราเกี่ยวกับสิทธิ ต่างๆ เหล่านี ้ รวมถึงยื่นคาร้ องเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวของคุณที่
เราเก็บไว้ หรื อทาการร้ องเรี ยนใดๆ โปรดส่งอีเมลมาที่ ethics@indorama.net
หากคุณไม่พงึ พอใจกับคาตอบของทางเราหรื อเชื่อว่าเราดาเนินการกับข้ อมูลส่วนตัวของคุณด้ วยวิธีการ
ที่ขดั ต่อกฎหมาย (ในท้ องถิ่น) คุณสามารถทาการร้ องเรี ยนไปยังประธานคณะอนุกรรมการการแจ้ ง
เบาะแส/จริ ยธรรมซึ่งจะทาหน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูล (Data Protection Officer - DPO) ใน
กรณีการแจ้ งเบาะแส ตามที่อยูด่ งั นี ้:
คุณริ ชาร์ ด โจนส์
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 28
ซอยสุขมุ วิท 19 ถนนอโศก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย



ข้ อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทเี่ ราใช้ จดั การกับข้ อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางนโยบายการ
แจ้ งเบาะแสได้ ที่:
http://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/policies

คูม่ ือการกากับดูแลกิจการ
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