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บทน า 

วิสยัทศัน์ 

วสิยัทศัน์ของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน) คอืเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นพลงังานทดแทนแบบครบวงจร โดย

ใชเ้ทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน สารสนเทศและการสือ่สารชัน้สงู 

 Vision is to be an integrated renewable energy provider, embedded with the most advance technology in both 

renewable energy and ICT. 

 

พนัธกิจ 

พนัธกจิทีส่าํคญัของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน) คอืการสรา้งผลประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ดว้ยความร่วมมอืกบัหุน้สว่นทางดา้นเทคโนโลยพีลงังานทดแทน สารสนเทศและการสือ่สาร 

IEC’s mission is to deliver superior returns and value to its shareholders and stakeholders by collaborating with 
technology partners in renewable energy and ICT. 
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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน)หรอื IEC เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และดาํเนินกจิการมายาวนาน โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้กีย่วขอ้งร่วมกนัทุกฝา่ย ซึง่การทีจ่ะทาํใหบ้รษิทัประสบ
ผลสาํเรจ็ดว้ยดอีย่างยัง่ยนืและสง่างามไดน้ัน้ ทัง้บรษิทัฯและบุคลากรทุกระดบัจะไดร้บัความเชื่อมัน่จากทุกฝา่ย บนพืน้ฐานของ
การมกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) 

บรษิทัฯมวีตัถุประสงคใ์หม้กีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีบุคลากรทุกระดบัซึง่หมายถงึ กรรมการบรษิทัฯ ฝา่ยบรหิาร และ
พนกังานทุกคน ตอ้งมคีวามเขา้ใจ ร่วมมอืร่วมใจกนัยดึถอืเป็นภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายและ
จรรยาบรรณทีก่าํหนดไวใ้นคู่มอืหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์า้งตน้ บุคลากรทุกคนตอ้งแสดงพนัธสญัญาดว้ยการลงนามรบัทราบและยอมรบัปฏบิตัติาม
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดร.ภูษณ ปรยีม์าโนช ) 

ประธานกรรมการ 
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บริษทั อินเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

1. ขา้พเจา้ไดร้บัทราบหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC แลว้ 

2. ขา้พเจา้เขา้ใจและยนิยอมรบัปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC  
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ข้อแนะน าเก่ียวกบัคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ท่ีดี 
 
1.  ทาํความเขา้ใจเน้ือหาสาระของคู่มอืหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
2.  เรยีนรูเ้น้ือหาสาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 
3. ทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาสาระของคู่มอืหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
4.  ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับุคคลอื่นกรณีทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีท่ีอ่าจเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯหรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ  
5.  เมื่อมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีบ่รษิทัฯกาํหนดใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ 
 เกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC  
6.  แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบเมื่อพบเหน็การฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัการ 
 กาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC  
7.  ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆกบัหน่วยงานหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
8.  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูนํ้าในการปฏบิตัติามหลกักาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนสง่เสรมิสภาพแวดลอ้ม 
 ในการทาํงานใหพ้นกังานและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจการปฏบิตัติามหลกักาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC  
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การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติั 
 

บรษิทัฯกาํหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนทีจ่ะตอ้งรบัทราบและปฏบิตัิ
ตามนโยบายและขอ้กาํหนดทีม่อียู่ในคู่มอืหลกัการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ อกีทัง้ผูบ้รหิารทุกระดบัจะตอ้งดแูลรบัผดิชอบ 
และถอืเป็นเรื่องสาํคญัในการสง่เสรมิใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชามคีวามรูค้วามเขา้ใจและปฏบิตัติามคู่มอืหลกัการกาํกบั
ดแูลกจิการของบรษิทัฯอย่างเคร่งครดั 
 

บรษิทัฯจะไม่ดาํเนินการใดๆทีผ่ดิกฎหมายหรอืขดักบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีหากกรรมการผูบ้รหิารหรอืพนกังาน
กระทาํผดิหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ตีามทีก่าํหนดไวจ้ะไดร้บัโทษทางวนิยัอย่างเคร่งครดั และหากมกีารกระทาํทีเ่ชื่อไดว้่า ทาํ
ผดิกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษิทัฯจะสง่เรื่องใหเ้จา้หน้าทีร่ฐัดาํเนินการต่อไป 
 

1)   การกระทาํนัน้ขดัต่อกฎหมายหรอืไม ่
2)   การกระทาํนัน้ขดัต่อนโยบายหรอืจรรยาบรรณหรอืสง่ผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ หรอืไม ่
3)   การกระทาํนัน้สง่ผลเสยีต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทัฯอย่างรา้ยแรงหรอืไม ่

 
ทัง้นี้หากพนกังานพบการกระทาํผดิกฎหมาย และ/หรอื หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีใหแ้จง้ขอ้มลูหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงั

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ/หรอื ประธานกรรมการบรษิทัฯ เพื่อดาํเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้
เบาะแส เพื่อคุม้ครองผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูแ้จง้ขอ้มลูหรอืขอ้รอ้งเรยีน รายละเอยีดตามมาตรการการแจง้เบาะแสและกลไก
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หมวดที ่3 ขอ้ 1.6  
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ส่วนท่ี 1 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บทนิยามของหลกัการดแูลก ากบักิจการท่ีดี 

การกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) หรอื บรรษทัภบิาล ตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย หมายถงึ ระบบทีจ่ดัใหม้โีครงสรา้งและกระบวนการของความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการฝา่ยจดัการ และผูถ้อืหุน้ เพื่อ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั นําไปสูค่วามเจรญิเตบิโตและเพิม่มลูค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
อื่นๆ   

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ประกอบดว้ย หลกัการและแนวทางปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการกาํกบั
ดแูลกจิการ แต่ไม่รวมถงึเรื่องทีก่ฎหมายกาํหนดใหป้ฏบิตัชิดัเจนแลว้  มเีน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก ่

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
3. บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรงใส 
5. ความรบัผดิชอบของกรรมการ 

 
เน้ือหาในแต่ละหมวดแบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

1. สว่นของหลกัการ เป็นเรื่องสาํคญัเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีบ่รษิทัจดทะเบยีนควรปฏบิตั ิ
2. สว่นของแนวปฏบิตัทิีด่ ีเป็นการใหร้ายละเอยีดหรอืวธิกีารดาํเนินการเพิม่เตมิ เพื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนสามารถ

ปฏบิตัติามหลกัการในสว่นแรกได ้
 
 

การปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน มแีนวทางดงันี้ 
 

1. บรษิทัจดทะเบยีนควรนําหลกัการไปปฏบิตัใิหม้ากทีส่ดุหรอืชีแ้จงเหตุผล (Comply or Explain) 
คณะกรรมการและและฝา่ยจดัการของบรษิทัจดทะเบยีนควรนําหลกัการนี้ไปปฏบิตัใิหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยอาจปรบัใช้

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการของแต่ละบรษิทั หรอืชีแ้จงขอ้ขดัขอ้งทีท่าํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัการดงักล่าวได ้พรอ้มเหตุผล
หรอืมาตรการทดแทนทีบ่รษิทันํามาใช ้

2. การเปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตั ิ
การเปิดเผยขอ้มลูผลของการนําหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ไีปปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และผูเ้กีย่วขอ้ง เป็นหน้าทีส่าํคญัของบรษิทัจดทะเบยีน โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจาํปีของบรษิทั  

 
บรษิทัฯกาํหนดระบบการดาํเนินงานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีา้งตน้ประกอบดว้ย
สาระสาํคญั ดงันี้ 
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หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 
 
หลกัการ 
 
„ ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบรษิทัฯผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการใหท้าํหน้าทีแ่ทนตน 
„ ผูถ้อืหุน้มสีทิธริ่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัของบรษิทัฯ 
 
บรษิทัฯตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ จงึไดก้าํหนดแนวปฏบิตัเิพื่อกาํกบัดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงันี ้
 
1.   การประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.1       บรษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุน้ประเภท
สถาบนั ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้  

บรษิทัฯ ไดส้ง่หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้โดยระบ ุวนั เวลา และสถานที ่ประชุมอย่างชดัเจนพรอ้มรายละเอยีด
ระเบยีบวาระการประชุม โดยมรีายละเอยีดคาํชีแ้จงและเหตุผลประกอบการพจิารณาของแต่ละวาระการประชุม ตามทีร่ะบุไวใ้น
หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

1.2 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯจดัใหม้สีถานทีจ่ดัการประชุมทีม่ขีนาดเพยีงพอรองรบัจาํนวนผูถ้อืหุน้จดัสรร
เวลาใหเ้หมาะสม และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ ตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วกบับรษิทัฯได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่
คาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมโดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสง่คาํถามล่วงหน้าอย่างชดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มกบัการ
นําสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้บรษิทัฯไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารสง่คาํถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้น เวบ็ไซต์
(Website) ของบรษิทัฯดว้ย   

1.3 ผูถ้อืหุน้รายย่อย เสนอรายชื่อผูท้รงคุณวุฒเิพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบรษิทัฯ 

1.4       บรษิทัฯอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที ่และละเวน้การ
กระทาํใดๆทีเ่ป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออกเสยีงลงมต ิไม่ควรมวีธิกีารยุ่งยากหรอื
มคี่าใชจ้่ายมากเกนิไป สถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้สะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

 
2.       การดาํเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.1       บรษิทัฯ สง่เสรมิใหนํ้าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนและการ
แสดงผลการนบัคะแนน เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นยาํ  

2.2 กรรมการบรษิทัฯทกุคนรวมทัง้คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบรษิทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้
หากไม่ตดิภารกจิสาํคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อื
หุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถาม 

2.3 ผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธเิขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม ผูถ้อืหุน้มสีทิธซิกัถามขอ้สงสยั 
เสนอความคดิเหน็ต่อทีป่ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ประธานทีป่ระชุมตอ้งจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม สง่เสรมิใหม้กีาร
แสดงความเหน็ และซกัถามในทีป่ระชุม 
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3. การจดัทาํรายงานประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผูถ้อืหุน้ 
3.1) ในรายงานประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้บีนัทกึการชีแ้จง ขัน้ตอนการลงคะแนน  และวธิกีารแสดงผลการ

ลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็ หรอืซกัถาม นอกจากนี้  บรษิทัฯได้
จดัใหม้บีนัทกึคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ การประชุมว่า มผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง
เป็นอย่างไร รวมถงึการบนัทกึรายชื่อกรรมการบรษิทัฯผูเ้ขา้ร่วมการประชุม และกรรมการบรษิทัฯทีล่าการประชุมดว้ย  

3.2) บรษิทัฯเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลของการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ของบรษิทัฯ  
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 
หลกัการ 
 
„ ผูถ้อืหุน้ทุกรายทัง้ผูถ้อืทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิควรไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีม
กนัและเป็นธรรม 
„ บรษิทัฯควรกาํกบัดแูลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทยีมกนั 
„บรษิทัฯควรดแูลใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมโีอกาสไดร้บัชดเชย 

 
บรษิทัฯมแีนวปฏบิตัใินการกาํกบัดแูลเพื่อปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม สรา้งความมัน่ใจใน
การลงทุนกบับรษิทัฯ ดงันี้ 
1. การใหข้อ้มลูก่อนการประชุม 

1.1 บรษิทัฯรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธริบัขอ้มลู
หรอืเอกสารเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ 

1.2 บรษิทัฯไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมพรอ้มรายละเอยีดคาํชีแ้จง
และเหตุผลประกอบการพจิารณาของแต่ละวาระการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 28 วนั บรษิทัฯได้
จดัทาํหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้เป็นภาษาองักฤษและเผยแพรใ่นเวปไซดข์องบรษิทัฯ พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ที่
เป็นฉบบัภาษาไทย  

 
2. การคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 

 2.1 บรษิทัฯสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ขา้งน้อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้หรอืเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 45 วนั ทัง้นี้การขอเพิม่วาระการประชุมหรอืเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
 
3. การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน  
 บรษิทัฯไดก้าํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารมหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย และจดัสง่รายงาน
ดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัฯ  เป็นประจาํรวมทัง้มกีารเปิดเผยในรายงานประจาํปี 
 

4.  การมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการบรษิทัฯ  
  บรษิทัฯไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการบรษิทัฯทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วกบัการพจิารณาเรื่องใดของวาระการประชุม งด
เวน้การมสีว่นร่วมในการประชุมพจิารณาวาระการประชุมนัน้  
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หมวดท่ี 3 บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 
หลกัการ 
 
„ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีควรไดร้บัการดแูลจากบรษิทัฯตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
„ บรษิทัฯควรพจิารณาใหม้กีระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการสรา้ง ความมัง่คัง่
ความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 
„ บรษิทัฯควรมมีาตรการในการรบัขอ้รอ้งเรยีน ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ ตลอดจนแจง้เบาะแสการกระทาํผดิกฎหมายหรอื
จรรยาบรรณทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของพนกังานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นของบรษิทัฯ 
บรษิทัฯไดม้กีารดแูลและคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มโดยคาํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามกฎหมายหรอืขอ้ตกลงที่
มกีบับรษิทัฯ และไดก้าํหนดแนวทางการปฏบิตัเิพื่อกาํกบัดแูลบทบาทต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแต่ละกลุ่มไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อให้
พนกังานทุกระดบัยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัโิดยถอืเป็นภาระหน้าทีท่ีส่าํคญัของทุกคน ดงันี้ 

1.  การกาํหนดนโยบายการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
 1.1  บรษิทัฯแบ่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีออกเป็นกลุ่มไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ คู่แขง่ ผูบ้รโิภค พนกังาน ผูร้่วมงาน ลกูหนี้ 
เจา้หนี้ ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้ชี่องทางในการสือ่สารและการ
ตอบสนองความตอ้งการจากบรษิทัฯอย่างพอเพยีงของแต่ละกลุ่ม  
 1.2    บรษิทัฯมพีนัธสญัญาต่อลกูคา้ในการดแูลลกูคา้อย่างเป็นระบบในดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และการชดเชย
จากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารในช่วงอายุสนิคา้หรอืบรกิารนัน้  
 1.3 บรษิทัฯมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมในการสรา้งปฏสิมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ มี
แผนงานในการรกัษาสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ มแีผนชดเชยทีด่หีากมอีุบตัเิหตุและมกีารวางแผนแกไ้ขอย่างยัง่ยนื นอกจากนี้บรษิทัฯไดใ้ชม้าตรฐานยโุรปในการ
ก่อสรา้งโรงงาน ทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าหว่งโซ่อุปทานของบรษิทัฯเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และใชท้รพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 1.4 การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้โดยจดัใหม้กีารคํ้าประกนัเจา้หนี้ตามขอ้ตกลงทางธุรกจิที่
เหมาะสมและเป็นหลกัพงึปฏบิตัทิางการคา้ทัว่ไป 
 1.5 บรษิทัฯไดล้งนามเขา้เป็นภาคต่ีอตา้นการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ ไดด้าํเนินการประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานของ
บรษิทัฯตระหนกัถงึเรื่องดงักล่าว นอกจากนี้บรษิทัฯไดส้นบัสนุนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลกูฝงัใหพ้นกังานของบรษิทัฯปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

1.6 บรษิทัฯคาํนึงถงึสวสัดภิาพของพนกังาน โดยไม่เอาเปรยีบในการทาํสญัญาจา้ง มกีารกาํหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกบัศกัยภาพ เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานมแีรงจงูใจในการทาํงาน มกีารฝึกอบรมและใหก้ารศกึษาเพิม่เตมิเพื่อเพิม่ศกัยภาพ
ของพนกังาน มสีิง่แวดลอ้มในการทาํงานทีด่ ีมกีารกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั สรา้งวนิยัในการทาํงาน ไดร้บัการเอาใจใส่
ดแูลอย่างทัว่ถงึ บรษิทัฯไดก้าํหนดแผนการแกไ้ขปญัหาต่อผูไ้ดร้บัผลกระทบดงักล่าวหากมเีหตุใหพ้นกังานตอ้งยุตกิารทาํงาน
ดว้ยสาเหตุใดกต็าม 

 
1.7 เพื่อใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ยอย่างเท่าเทยีมกนัและมคีวามเป็นธรรมตามหลกัการกาํกบั

ดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯไดจ้ดัใหม้ชี่องทางรบัแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะใดทีแ่สดงว่าผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีไดร้บัผลกระทบหรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มจากการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯหรอืจากการปฏบิตัขิองพนกังานของบรษิทัฯเกีย่วกบัการกระทาํผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณรวมถงึ
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พฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติ การปฏบิตัอิย่างไม่เท่าเทยีมกนั หรอืการกระทาํทีข่าดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ 
โดยสามารถแจง้เบาะแสผ่านทาง เวบ็ไซต(์Website) หรอืสง่จดหมายอเิลคทรอนิคสม์าที ่CGCommittee.iec@gmail.com 
 
ทัง้นี้ บรษิทัฯจะดาํเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทกึการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแส 
รวมทัง้ดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูการรอ้งเรยีนเป็นความลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 
 
2. การเปิดเผยการปฏบิตัติามนโยบายและการดาํเนินงานรบัผดิชอบต่อสงัคม   บรษิทัฯไดจ้ดัทาํรายงานดา้นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมไวใ้นรายงานประจาํปี 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
 
หลกัการ 
 

คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิทัฯเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่
ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามแบบรายงานขอ้มลูประจาํปี 
(แบบ 56-1) และผ่านช่องทางอื่นๆ ดงัเช่น เวบ็ไซต(์Website) ของบรษิทัฯ โดยควรเสนอขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และใหม้กีารปรบัปรุงอยู่เสมอ เพื่อใหข้อ้มลูเป็นปจัจุบนั 
การเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการดาํเนินการตวัหนึ่ง ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัในการสรา้งความเชื่อมัน่แก่นกัลงทุน
ถงึความซื่อสตัยส์จุรติในการดาํเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจสอบการดาํเนินการ บรษิทัฯจงึกาํหนดแนวปฏบิตัเิพื่อกาํกบั
ดแูลการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส ดงันี้ 

1.  ขอ้มลูบน เวบ็ไซต(์Website) ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 
- วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัฯ 
- ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
- และอื่นๆตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบ กลต.  

2. บรษิทัฯไดจ้ดัทาํระบบสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง มคีวามโปร่งใส มคีวามชดัเจนดว้ยภาษาทีก่ระชบัเขา้ใจง่าย มกีารเปิดเผย
สารสนเทศทีส่าํคญั เช่น คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ (Management Discussion and analysis หรอื MD&A) 
สาํหรบังบการเงนิทุกไตรมาส เพื่อใหผู้ล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้  
 
3. คณะกรรมการบรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารรายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ 
นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้กรณีไม่สามารถปฏบิตัติาม
นโยบายดงักล่าวพรอ้มดว้ยเหตุผล ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาํปี และ เวบ็ไซต(์Website) ของบรษิทัฯ เป็นตน้  
4.  คณะกรรมการบรษิทัฯไดจ้ดัทาํรายงานการประเมนิสถานะและแนวโน้มการจดัการกจิการของบรษิทัฯ โดยสรุปทีเ่ขา้ใจได้
ง่าย และไดจ้ดัทาํรายงานเกีย่วกบับทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครัง้ของการประชุม 
จาํนวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการ ไวใ้นรายงานประจาํปี 
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หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  
 
หลกัการ 
 
„ คณะกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูลกจิการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
„ คณะกรรมการบรษิทัฯมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้ 
„ คณะกรรมการบรษิทัฯตอ้งเป็นอสิระจากฝา่ยจดัการของบรษิทัฯ 
 
สาระสาํคญัสาํหรบัแนวปฏบิตัใินการกาํกบัดแูลความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทัฯ 
2.  คณะกรรมการชุดย่อย 
3.  บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
4.  การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
5. การแต่งตัง้และการพน้จากตําแหน่งของกรรมการบรษิทัฯ 
6. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
7.  การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

 
1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทัฯ 

1.1  โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ 
ประสบการณ์  ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ เพศ ตอ้งมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อย 1 
คนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัฯดาํเนินกจิการอยู่ และบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายในการกาํหนด
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ รวมถงึจาํนวนปีในการดาํรงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนไวใ้นรายงานประจาํปี และบน
เวบ็ไซต ์(Website) ของบรษิทัฯ และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั  

1.2  มจีาํนวนอย่างน้อย 5 คนและไม่เกนิ 12 คน โดยกรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯหรอืไม่กไ็ด ้
1.3 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ในบรษิทัฯ อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า

การซือ้ขายและจะตอ้งเปิดเผยการถอืครองหุน้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการทราบ 
1.4  มกีรรมการอสิระตามทีส่าํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นอสิระควรเป็นไปตาม

สดัสว่นอย่างยุตธิรรมของเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่ม 
1.5  กรรมการบรษิทัฯตอ้งมคีวามหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ย ทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชี

การเงนิ ดา้นธุรกจิ ดา้นการจดัการ ดา้นกลยุทธ ์ดา้นการวเิคราะหค์วามเสีย่ง ดา้นกฎหมาย และดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ โดย
ประกอบดว้ยผูม้คีวามรูใ้นธุรกจิของบรษิทัฯอย่างน้อย 3 คน ดา้นกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และดา้นบญัชกีารเงนิอย่างน้อย1 คน 

1.6  การแต่งตัง้กรรมการตอ้งเป็นไปตามวาระทีก่าํหนดไวโ้ดยเจาะจง มคีวามโปร่งใสชดัเจน และตอ้งมปีระวตัขิอง
บุคคลนัน้โดยมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และตอ้งเปิดเผยประวตัขิอง
คณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาํปีเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบทัว่กนั 

1.7 เมื่อมกีรรมการเขา้ใหม่บรษิทัฯ จะตอ้งจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทีเ่ขา้มาดาํรงตําแหน่งครัง้แรก 
เพื่อใหท้ราบถงึการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1.8 มกีารจดัแบ่งบทบาทหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน เพื่อไม่ใหค้นใดคน
หนึ่งมอีาํนาจโดยไม่จาํกดั มกีารแยกบุคคลทีด่าํรงตําแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการ พรอ้มทัง้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีและบน เวป็ไซต ์(Website) ของบรษิทัฯ 

1.9  มเีลขานุการบรษิทัฯเพื่อทาํหน้าทีใ่หค้าํแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ 
และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการ รวมทัง้
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นๆตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯได้
ฝึกอบรมและพฒันาความรูข้องเลขานุการบรษิทัฯอย่างต่อเนื่อง ดา้นกฎหมาย การบญัชหีรอื การปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัฯ 

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัฯมกีารแต่งตัง้กรรมการชุดย่อยตามกฎหมาย คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยผ่าน
กระบวนการพจิารณาสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 
 
 องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการชุดย่อย 

 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นกรรมการอสิระจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนทีม่คีวามรู ้และ
ประสบการณ์เพยีงพอทีม่หีน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัิ
เกีย่วกบัความเป็นอสิระตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบตัิ
และขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาํหน้าทีต่รวจสอบ กาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ดแูล
รายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การคดัเลอืกผูต้รวจสอบทางบญัช ีการพจิารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึการ
บรหิารความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัดิงันี ้

1. ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
2. เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํจากบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปและสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

           2.2         คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

 เป็นกรรมการบรษิทัฯจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยสว่นใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอสิระและมคีุณสมบตัดิงันี ้

1. ไม่เป็นประธานกรรมการบรษิทัฯ หรอืประธานเกรรมการบรหิาร 
2. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึคุณสมบตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

และสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตามวตัถุประสงคข์อง
บรษิทัฯ 
         2.3         คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

เป็นกรรมการบรษิทัฯทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยสว่นใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอสิระและมี
คุณสมบตัดิงันี้ 
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1. ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ไีม่ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการบรษิทัฯ 
 

2. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึคุณสมบตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
และสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ไีดผ้ลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์อง
บรษิทัฯ 

3. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอืและการยอมรบัโดยทัว่ไป 
2.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัฯทีข่บัเคลื่อนงานการบรหิารความเสีย่ง และ/หรอื บุคคลภายนอก จาํนวนรวมไม่
เกนิ 3 คน โดยมบีทบาทหน้าทีส่อดคลอ้งเชื่อมโยงกนัเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯมกีารจดัการความเสีย่งในทุกๆกจิกรรมหลกัและมี
การพจิารณาความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัและเชือ่มโยงกนัไดอ้ย่างครบถว้นของทุกบรษิทัในเครอื 

2.5 กรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระจะตอ้งมคีวามเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืกลุ่มของผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ มคีวามสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทางการเงนิและทางธุรกจิบรษิทัฯ รวมทัง้ธุรกจิอื่นอย่างเพยีงพอเพื่อทีจ่ะแสดงความคดิเหน็
อย่างเสรใีนการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อย เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มหีน้าทีใ่น
การจดัทาํรายงานรบัรองความเป็นอสิระของตนเมื่อไดร้บัการแต่งตัง้และเปิดเผยขอ้มลูความเป็นอสิระในรายงานประจาํปีของ
บรษิทัฯ กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(ตลท.) และคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) กาํหนด กล่าวคอื  
 

คุณสมบตักิรรมการอสิระ 
 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่ง ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํหรอื
ประโยชน์อื่นใดจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่เป็นผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในช่วง 2 ปีก่อน 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย กบักรรมการผูบ้รหิาร 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯในช่วง 2 ปีก่อนหน้า ทัง้ในดา้นการใหบ้รกิารทาง
วชิาชพี เช่น ไม่เป็นผูส้อบบญัช ีไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีทีใ่หบ้รกิารเกนิ 2 ลา้นบาทดา้นการคา้และธุรกจิ เช่นไม่มธีุรกรรม
กบับรษิทัฯทีเ่ป็นนยัสาํคญั 

5. ไม่เป็นตวัแทนของกรรมการ ผูถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
6. ไม่มลีกัษณะอื่นทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็เป็นอสิระ 
7. สามารถมสีว่นร่วมตดัสนิใจในการดาํเนินงานในรปูแบบขององคค์ณะ 
8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอื

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหก้รรมการอสิระไดม้โีอกาสประชุมปรกึษาหารอืระหว่างกนัเองอย่างเป็นอสิระสาํหรบัการ
เสนอแนะความคดิเหน็และกาํหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯจงึไดก้าํหนดใหม้กีารประชุม
กรรมการอสิระอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
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3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ มอีาํนาจและหน้าทีใ่นการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัและมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” 
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้บรษิทัฯจงึกาํหนดบทบาทหน้าทีแ่ละหลกัปฏบิตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อเป็น
แบบอย่างใหพ้นกังานทุกระดบัยดึมัน่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานและเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 
ดงันี้ 
 
 3.1 หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

1.    การพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื่องทีส่าํคญัเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เช่นวสิยัทศัน์ 
ภารกจิกลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้กาํกบัควบคุมดแูลใหฝ้า่ยจดัการดาํเนินงาน
ตามนโยบายและแผนทีก่าํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. กาํหนดวสิยัทศัน์ของกจิการและรบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารดว้ยความ
ตัง้ใจและความระมดัระวงัในการปฏบิตังิาน 

3.   ประเมนิผลงานของประธานกรรมการบรหิารเป็นประจาํทุกปีและกาํหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

3.2   สง่เสรมิใหจ้ดัทาํจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนเขา้ใจ
ถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัฯใชใ้นการดาํเนินธุรกจิ โดยคณะกรรมการจะตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าว
อย่างจรงิจงั 

3.3 ใหค้วามมัน่ใจว่าระบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัช ีมคีวามเชื่อถอืได ้รวมทัง้ดแูลใหม้ี
กระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

3.4  ใหม้กีารกาํหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดย
ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ใหค้วามสาํคญักบั
สญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า และรายการผดิปกตทิัง้หลาย  

3.5 ใหม้กีลไกกาํกบัดแูลบรษิทัย่อย เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการควรมี
หน้าทีพ่จิารณาความเหมาะสมของบุคลทีจ่ะสง่ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย เพื่อควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
บรษิทัฯ 

 

4. การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารกาํหนดขึน้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้

ร่วมประชุมได ้โดยประธานกรรมการเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรกึษา หารอืกบัประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ประกอบกบัการพจิารณาตามคาํขอของกรรมการ ทีจ่ะบรรจุเรื่องอื่นทีส่าํคญัเป็นวาระการพจิารณาในการ
ประชุมแต่ละครัง้ บรษิทัฯจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการพจิารณาล่วงหน้าเพื่อ ใหม้เีวลาเพยีงพอในการศกึษา
พจิารณาและตดัสนิใจอย่างถูกตอ้งในเรื่องต่างๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัดิงันี ้

4.1 ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯกาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย  2 เดอืนต่อครัง้ ทัง้นี้กรรมการบรษิทัฯ
ตอ้งมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนคณะกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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4.2 บรษิทัฯกาํหนดใหม้กีารจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่กรรมการ เพื่อพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย  5 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาพจิารณาและตดัสนิใจอย่างถูกตอ้งในเรื่องต่างๆอย่างพอเพยีง และ
สามารถจดัเวลาการเขา้ร่วมการประชุมได ้

4.3 ประธานกรรมการบรษิทัฯเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการจดัเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมกีาร
ปรกึษาหารอืกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และพจิารณาคาํขอของกรรมการ ทีจ่ะบรรจุเรื่องอื่นทีส่าํคญัเป็นวาระการพจิารณาใน
การประชุมครัง้ต่อไป 

4.4 ประธานกรรมการบรษิทัฯจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพยีงพอสาํหรบัการนําเสนอเอกสารและขอ้มลูของผูบ้รหิารการ
พจิารณาสอบถาม และอภปิรายในประเดน็ทีส่าํคญัของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

4.5 คณะกรรมการบรษิทัฯตอ้งอุทศิเวลาและทุ่มเทความสนใจใหแ้ก่บรษิทัฯอย่างเตม็ทีแ่ละพรอ้มทีจ่ะเขา้ร่วมการ
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี้ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ใน
รอบปี 

4.6 ในกรณีทีจ่าํเป็นคณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษา หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดย
ถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

4.7  การจดบนัทกึการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ผลการประชุม และความคดิเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ตอ้งมคีวามชดัเจนเพื่อใชอ้า้งองิ 

 
5 การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 หลกัการการประเมนิผลเพื่อการพฒันาองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ  และคณะกรรมการชุดย่อย ตอ้ง
ประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปญัหา เพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  โดยกาํหนดบรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ ์ บรษิทัฯวางแนวปฏบิตัิ
ไวด้งันี้  
 5.1 บรษิทัฯไดท้าํการประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบรษิทัฯเป็นประจาํทุกปี โดยจดัทาํการประเมนิใน 2 
รปูแบบ คอื แบบประเมนิตนเอง และ แบบประเมนิทัง้คณะ 

5.2  บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้แีบบการประเมนิใหค้รอบคลุมประเดน็สาํคญั เช่น นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 
การจดัเตรยีมและดาํเนินการประชุม (Board Meeting) และแนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการ (Board Practices) ประกอบดว้ยเรื่อง 
การจดัการความเสีย่ง การควบคุมภายใน   การดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การตดิตามรายงานทางการเงนิ การ
ดาํเนินการสรรหา การพจิารณาค่าตอบแทน และการประเมนิผลงานของประธานฝา่ยจดัการ มแีบบประเมนิคณะกรรมการชุด
ย่อย ในทาํทาํนองทีค่ลา้ยคลงึกนั  

5.3 บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิคณะกรรมการ ไวใ้นรายงานประจาํปี 
5.4 บรษิทัฯไดจ้า้งทีป่รกึษาภายนอก ใหเ้สนอแนะแนวทางและประเดน็ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการ ทุกๆ 3 ปี  
5.5      บรษิทัไดนํ้าผลการประเมนิและขอ้คดิเหน็ต่างๆ เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ

คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อร่วมกนัพฒันางานของคณะกรรมการใหด้ยีิง่ขึน้ 
5.6      บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานฝา่ยจดัการทุกสิน้ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้าํการประเมนิ และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯเพื่อขอความเหน็ชอบ 
 
             



 

 
 

ส่วนท่ี 2 
 
จรรยาบรรณ 
 

นโยบายท่ีส าคญัและ 

ระเบียบปฏิบติัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบั 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

 



 

 
 

เพ่ือให้บริษทัฯด าเนินธรุกิจอย่างมีคณุธรรม 

 
บริษทัฯได้ก าหนดข้อพึงปฏิบติัหรอื
จรรยาบรรณ 

ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
และจรรยาบรรณธรุกิจ 
เพื่อให้เป็นแนวทาง 

การปฏิบติังานสอดคล้องกบั 
หลกัการส าคญัของ 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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1. ปรชัญาการท างานของ IEC 
1.1 บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน) หรอื IEC ตระหนกัถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่เีป็นอย่างยิง่ โดยยดึถอืหลกั 3 ประการ คอื 
  1.1.1 ความเป็นมอือาชพี (Professionalism) ของบุคลากรทุกระดบั ประกอบดว้ย ความรู ้ความสามารถ และ

ความเชีย่วชาญในหน้าทีร่บัผดิชอบ ความซื่อสตัยส์จุรติ ความมวีนิยั ความสาํนึกในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน และพรอ้มทีจ่ะ
ปรบัเปลีย่นไปสูส่ิง่ทีด่ ี

  1.1.2 ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี(Good Internal Control System) และมคีวามโปร่งใสในการดาํเนินงาน 
  1.1.3 การปฏบิตัอิย่างเสมอภาคและเป็นทีเ่ชื่อถอืต่อผูท้ีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่แขง่

ผูบ้รโิภค พนกังาน รฐับาล ผูร้่วมทุน ตลอดจนคู่คา้ ผูข้าย ผูร้่วมงาน ลกูหนี้ และเจา้หนี ้
1.2  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัผูท้ีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝา่ย บรษิทัฯถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งรายงานการ

กาํกบัดแูลกจิการทีด่ใีนรายงานประจาํปีของบรษิทัฯเป็นประจาํ เพื่อใหน้กัลงทุนและสาธารณชนเกดิความมัน่ใจในการประกอบ
กจิการของบรษิทัฯว่าสามารถตรวจสอบได ้มกีารปฏบิตัต่ิอผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนัอย่างเท่าเทยีมกนั และมกีารดาํเนินงานอย่าง
มอือาชพี 

1.3 บรษิทัฯไดร้วบรวมนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆของ IEC เกีย่วกบัมาตรฐานความประพฤตทิีด่ใีนการดาํเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯมาเป็นหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC เพื่อใชอ้า้งองิและเป็นบรรทดัฐานในการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 
โดยผูถ้อืปฏบิตั ิคอื กรรมการ ฝา่ยจดัการ และพนกังานของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯคาดหมายใหทุ้กคนรายงานโดยสจุรติถงึการปฏบิตัทิีข่ดัหรอืสงสยัว่าจะขดัหลกัการ กาํกบัดแูลกจิการที่
ดขีอง IEC ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ทัง้นี้ ผูบ้งัคบับญัชามภีาระหน้าทีท่ีต่อ้งสอดสอ่งและแนะนําผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้
ใหป้ฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณทีบ่รษิทัฯไดก้าํหนดไวใ้นหลกัการ กาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC โดย
สมํ่าเสมอ  

 นโยบายและจรรยาบรรณต่างๆในหลกัการ กาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC เป็นวนิยัอย่างหนึ่ง เป็นสิง่ที่
บุคลากรทุกระดบัตอ้งทาํความเขา้ใจ ยดึมัน่ และปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง และบรษิทัฯขอยํ้าเตอืนวา่ไม่มบีุคคลใดทีจ่ะมสีทิธ ิหรอือนุญาต
ใหบุ้คลากรของบรษิทัฯคนใดกระทาํการใดๆทีเ่ป็นการขดักบันโยบายและจรรยาบรรณต่างๆในหลกัการ กาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง 
IEC 

 เมื่อพบว่ามกีารละเมดิหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่า
เป็นจรงิ จะมกีารพจิารณาลงโทษทางวนิยั และ/หรอืทางกฎหมายตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 
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2. จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทัฯ  

2.1 คณะกรรมการบรษิทัฯเป็นองคก์รสงูสดุของบรษิทัฯ และกรรมการเป็นตวัอย่างสงูสดุในการยดึมัน่และปฏบิตัิ
ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่นีี้ 
  กรรมการบรษิทัฯทุกคนตอ้งมภีาวะผูนํ้าและสามารถควบคุมการดาํเนินงานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพื่อบรรลุเป้าหมายทีเ่ป็นหวัใจของธุรกจิของบรษิทัฯ โดยสามารถสรา้งและเพิม่มลูค่าการลงทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูท้ี่
มผีลประโยชน์ร่วมกนั คณะกรรมการบรษิทัฯตอ้งร่วมกบัฝา่ยจดัการกาํหนดวสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) และค่านิยม 
(Values) ของบรษิทัฯ ใหม้ขีึน้และใหทุ้กคนไดป้ฏบิตัติาม นอกจากนี้ กรรมการบรษิทัฯ ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบเตม็ทีเ่ชงิ
จรยิธรรมและตามกฎหมายต่อบรษิทัฯ และผูท้ีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั โดยตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ดว้ยทกัษะ 
ความซื่อสตัยส์จุรติ และแสดงความเหน็ของตนอย่างอสิระ  

  กรรมการตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีเ่ป็นอสิระเสมอในการพจิารณาการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถไวว้างใจไดโ้ดยสนิทใจ 

  กรรมการตอ้งพจิารณาเสนอผูท้ีม่คีวามเหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้
เป็นกรรมการใหม่ทดแทนตําแหน่งทีว่่างอย่างรอบคอบและโปร่งใส 

  กรรมการตอ้งอุทศิเวลาและทุ่มเทความสนใจใหก้บับรษิทัฯ อย่างเตม็ที ่และพรอ้มทีจ่ะเขา้ร่วมการประชุมของ
บรษิทัฯเสมอ พรอ้มทัง้เขา้รบัการฝึกอบรมพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

 
2.2 จรรยาบรรณของกรรมการ มดีงัต่อไปนี ้

2.2.1 ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ 

2.2.2 บรหิารงานเพื่อผลประโยชน์ของผูท้ีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั ตลอดจนรกัษาภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ 
2.2.3 ไม่มสีว่นไดส้ว่นเสยีในกจิการทีก่ระทาํกบับรษิทัฯทีต่นเป็นกรรมการ หรอืในกจิการทีม่ลีกัษณะเป็นการ

แขง่ขนักบับรษิทัฯทีต่นเป็นกรรมการอยู่ ทัง้นี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นการเปิดเผยโดยสจุรติและ
ไดร้บัการสนบัสนุนเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยเป็นกจิการทีก่่อประโยชน์และไม่เสยีผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2.2.4 บรหิารงานโดยหลกีเลีย่งความขดัแยง้ผลประโยชน์สว่นตนต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เพื่อใหก้าร
บรหิารงานเป็นไปอย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ 

 (1) ไม่หาผลประโยชน์สว่นตวัจากการเป็นกรรมการ 
 (2) ไม่ใชค้วามลบัของบรษิทัฯในทางทีผ่ดิ 
 (3) ไม่เป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ป็นคู่แขง่ของบรษิทัฯ 
 (4) ไม่มผีลประโยชน์ในการทาํสญัญาของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีม่อิาจหลกีเลีย่งไดก้รรมการตอ้งทาํการเปิดเผยรายการทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืเป็น

ผลประโยชน์ทีข่ดักนั 
2.2.5 บรหิารงานดว้ยความระมดัระวงั และไม่สรา้งขอ้ผกูมดัทีอ่าจขดัแยง้กบัหน้าทีข่องตนในภายหลงั 
2.2.6 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบจากการทาํงานไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
2.2.7 ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 
2.2.8 ไม่เป็นผูป้ระกอบการ หรอืเป็นผูถ้อืหุน้สาํคญั หรอืมบีุคคลในครอบครวัเป็นกรรมการ หรอืเป็นผูถ้อืหุน้

ในกจิการ หรอืธุรกจิการคา้อนัใดมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั หรอืทาํธุรกจิกบับรษิทัทีต่นเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่า
กระทาํเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื่น 



 

23 
 

2.2.9 ไม่กระทาํการใดอนัมลีกัษณะเป็นการเขา้ไปบรหิารหรอืจดัการใดๆ ในบรษิทัฯในลกัษณะทีม่ผีลบัน่ทอน
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯทีต่นเป็นกรรมการอยู่ หรอืเอือ้ประโยชน์ใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรอืผูอ้ื่น 

2.2.10 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เรื่องการซือ้ขายหุน้บรษิทัฯ ทุกครัง้
ก่อนการซือ้ขายหุน้อย่างชา้ทีส่ดุ 1 วนัทาํการล่วงหน้า 

2.2.11 การสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งจดัทาํ Board Skill Matrix เพื่อกาํหนดคุณสมบตักิารสรรหา
กรรมการ และบรษิทัฯ จะตอ้งจดัเตรยีมขอ้มลูนโยบาย และแนวทางธุรกจิใหก้รรมการใหม่ทราบ 
  2.3  นโยบายและจรรยาบรรณในขอ้ต่างๆ ในหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเป็นสิง่ทีก่รรมการตอ้งถอืปฏบิตัใินการ
ดาํเนินงานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเช่นเดยีวกนัดว้ย เช่น ผลประโยชน์ทีข่ดักนั จรรยาบรรณของการจดัหา หรอืนโยบายเกีย่วกบั
ความลบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

2.4 คณะกรรมการบรษิทัฯตอ้งมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจาํทุกปี ว่าได ้

กระทาํหน้าทีเ่ป็นอย่างดหีรอืไม่ รวมทัง้ตอ้งแถลงในรายงานประจาํปีว่าไดก้ระทาํหน้าทีเ่ป็นอย่างดหีรอืไม่ และการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่ทีีใ่ชก้บับรษิทัฯนี้เป็นอย่างไรดว้ย 
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3. จรรยาบรรณพนักงานบริษทัฯ 
จรรยาบรรณพนกังาน หมายถงึ ขอ้ปฏบิตัต่ิางๆทีบ่รษิทัฯถอืว่าเป็นจรยิธรรมในการดาํเนินงานและประกอบ

ธุรกจิ บรษิทัฯปรารถนาอย่างยิง่ใหฝ้า่ยจดัการและพนกังานทุกคนประพฤตติามหลกัจรรยาบรรณน้ีอย่างสมํ่าเสมออยู่ตลอดเวลา
ในทุกกรณี 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณพนกังานดา้นต่างๆ ดงันี ้
3.1.1 ขอ้ประพฤตปิฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ พนกังานตอ้งปฏบิตั ิดงัต่อไปนี ้

1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบถอืประโยชน์ของบรษิทัฯเป็นสาํคญั โดยอุทศิตนใหแ้ก่
งานของบรษิทัฯอย่างเตม็ที ่รวมทัง้หาทางปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 

2) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเทีย่งธรรม หลกีเลีย่งการกระทาํใดๆทีอ่าจเป็นขอ้
ครหาในเรื่องความซื่อสตัยส์จุรติและเทีย่งธรรม ตวัอย่างเช่น 

ก. ไม่ใชอ้าํนาจหน้าทีข่องตนหรอืยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอาํนาจหน้าทีข่องตนไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้ม แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนและผูอ้ื่น 

ข. หลกีเลีย่งทัง้โดยตนเองหรอืครอบครวัในการให ้หรอืรบัสิง่ของ เงนิ หรอื
ประโยชน์อย่างอื่นจากบุคคลอื่นทีม่หีน้าทีห่รอืธุรกจิเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เวน้แต่ในโอกาสหรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม ทัง้นี้ 
จะตอ้งไม่มรีาคาอนัเกนิสมควร หรอืเกนิกว่าเหตุ ตามรายละเอยีดในขอ้ 8 นโยบายเกีย่วกบัของขวญัฯ 

ค. ไม่ใชข้อ้มลูหรอืขา่วสารอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ ทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากาํไรหรอืผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม จากการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 10 นโยบายเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ง. หลกีเลีย่งการรบัเลีย้งในลกัษณะทีเ่กนิกว่าเหตุความสมัพนัธป์กตจิากบุคคลอื่นที่
มธีุรกจิเกีย่วขอ้งกบังานของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 8 นโยบายเกีย่วกบัของขวญัฯ  

 
3) รกัษาความลบัของบรษิทัฯ โดยดแูลและระมดัระวงัมใิหเ้อกสารหรอืขา่วสารอนัเป็น

ความลบัของบรษิทัฯรัว่ไหลหรอืตกไปถงึผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 9 นโยบายเกีย่วกบัความลบัของ IEC 

   4) ระมดัระวงัการแสดงความเหน็ต่อบุคคลภายนอกในเรื่องทีอ่าจกระทบกระเทอืนต่อชื่อเสยีง
และการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 9 นโยบายเกีย่วกบัความลบัของบรษิทัฯ 

   5) ใชแ้ละรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ประหยดั และไม่นําไปเพื่อ
ประโยชน์สว่นตน 
 3.1.2   ขอ้ประพฤตปิฏบิตัต่ิอผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา และผูร้่วมงาน 

   การประพฤตปิฏบิตัขิองพนกังานทีม่ต่ีอกนัและกนัอย่างถูกตอ้งเหมาะสมเป็นปจัจยัทีส่าํคญัประการ
หนึ่งทีท่าํใหเ้กดิความร่วมมอืและการประสานงานทีด่ ีสง่เสรมิความสามคัคแีละพลงัร่วมในการปฏบิตังิานของ บรษิทัฯ ดงันัน้ 
เพื่อเสรมิสรา้งและรกัษาคุณลกัษณะทีด่ดีงักล่าวพนกังานตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1) รกัษาเสรมิสรา้งความสามคัครีะหว่างผูร้่วมงาน และช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนัในทางที่
ชอบ เพื่อประโยชน์ต่องานของบรษิทัฯโดยสว่นรวม 
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2) ปฏบิตัต่ิอผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยเมตตาธรรมและยุตธิรรม ดแูลเอาใจใสแ่ละพฒันา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใหม้คีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน โดยการถ่ายทอดความรูใ้นงาน สนบัสนุนใหไ้ดร้บั
การอบรม และใหไ้ดเ้พิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์อยู่เสมอ 

3) รบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกีย่วกบังานในหน้าทีแ่ละ
พจิารณานําไปใชใ้นทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานของบรษิทัฯ 

4) รบัฟงัคาํแนะนําของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏบิตังิานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเป็นผูส้ ัง่ รวมทัง้มคีวามสภุาพต่อพนกังานทีม่ตีําแหน่งงานเหนือตน 

5) หลกีเลีย่งการนําเอาขอ้มลูหรอืเรื่องราวของพนกังานอื่น ทัง้ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานและเรื่องสว่นตวัไปเปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่พนกังาน 
หรอืภาพพจน์โดยสว่นรวมของบรษิทัฯ 

6) พงึปฏบิตัต่ิอผูร้่วมงานดว้ยความสภุาพ มน้ํีาใจ มมีนุษยส์มัพนัธอ์นัด ีไม่ปิดบงัขอ้มลูที่
จาํเป็นในการปฏบิตังิานของผูร้่วมงาน และปรบัตนใหส้ามารถทาํงานร่วมกบับุคคลอื่นได ้

7) ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น เช่น ไม่นําผลงานผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

3.1.3  ขอ้ประพฤตปิฏบิตัต่ิอตนเอง พนกังานตอ้งประพฤตปิฏบิตัแิละพฒันาตนเองไปในทางทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและบรษิทัฯอยู่เสมอ ดงัต่อไปนี ้

1) ศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อเสรมิสรา้งตนเองใหเ้ป็นผูม้คีุณธรรมและ
ความสามารถในการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

2)   ยดึมัน่ในคุณธรรม และไม่แสวงหาตําแหน่ง ความดคีวามชอบ หรอืประโยชน์อื่นใดโดยมิ
ชอบจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืจากบุคคลอื่นใด 

3)   ละเวน้จากอบายมุขทัง้ปวง ไม่ประพฤตตินทีอ่าจทาํใหเ้สือ่มเสยีชื่อเสยีงและเกยีรตศิกัดิข์อง
ตนเองและบรษิทัฯ 

4)   หลกีเลีย่งการมภีาระผกูพนัทางการเงนิกบับุคคลทีท่าํธุรกจิกบับรษิทัฯหรอืระหว่างบุคคล
ดว้ยกนัเอง รวมถงึการใหย้มืหรอืกูย้มืเงนิ การเรยีกรอ้งเรีย่ไรต่างๆ การใชเ้ชค็แลกเงนิสด การเล่นแชร ์เป็น
ตน้ ยกเวน้กจิกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ 

3.1.4  การคดิคน้ประดษิฐกรรม 

   พนกังานมสีทิธริบัผลประโยชน์จากประดษิฐกรรมทีต่นคดิคน้ได ้เวน้แต่การคดิคน้นัน้เป็นผลทัง้หมด 
หรอืบางสว่นจากความรูท้ีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ หรอืเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมของบรษิทัฯ ทีก่าํลงัทาํอยู่หรอืมโีครงการจะทาํต่อไป ใน
กรณีเช่นนี้พนกังานจะตอ้งมอบเอกสารหรอืขอ้มลูทัง้มวลทีค่น้พบใหแ้ก่บรษิทัฯ เพื่อให ้บรษิทัฯเป็นเจา้ของและมสีทิธโิดยชอบ
ธรรมสมบรูณ์ต่อประดษิฐกรรมชิน้นัน้ แต่ถา้บรษิทัฯไม่ประสงคเ์ป็นเจา้ของประดษิฐกรรมชิน้ใด พนกังานกอ็าจใชป้ระดษิฐกรรม
ชิน้นัน้ไปตามความประสงคข์องตนอย่างเสร ีแต่ตอ้งไม่ฝา่ฝืนกฎทัว่ไปของบรษิทัฯทีว่่าการกระทาํของพนกังานตอ้งไม่ทาํความ
เสยีหายใหแ้ก่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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3.1.5  การบรรยายหรอืการออกอากาศทางวทิยุกระจายเสยีง/โทรทศัน์ 

   โดยทัว่ไป พนกังานสามารถไปทาํการบรรยาย หรอืมสีว่นร่วมในการสอน การฝึกอบรม หรอืการ
ออกอากาศทางวทิยุกระจายเสยีง หรอืสอนโทรทศัน์ อย่างไรกต็าม พนกังานจะตอ้งขออนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน
เสยีก่อน และถา้ตอ้งใชข้อ้มลูหรอืเอกสารจากบรษิทัฯ ควรไดร้บัอนุมตัล่ิวงหน้าก่อน 

3.1.6 การตพีมิพบ์ทความหรอืหนงัสอื  

   พนกังานอาจตอ้งการตพีมิพบ์ทความลงในวารสาร หรอืหนงัสอืพมิพ ์หรอืสิง่พมิพ ์รายงานอื่นๆ 
หรอืเขยีนหนงัสอืเป็นครัง้คราวได ้และผลประโยชน์หรอืลขิสทิธิจ์ากการเขยีนหนงัสอืหรอืบทความกเ็ป็นของผูแ้ต่งเอง นอกเสยี
จากว่าจะเป็นสิง่พมิพข์องบรษิทัฯ หรอืใชเ้อกสารของบรษิทัฯ รวมทัง้ความรูต่้างๆทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัฯ ดงันัน้ 
พนกังานตอ้งปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานตัง้แต่เมื่อเริม่เขยีน 

3.1.7  การใชช้ื่อ IEC  

   หา้มพนกังานใชช้ื่อ “IEC” หรอืชื่ออื่นใดอนัเป็นเครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ เพื่อเรยีกความสนใจ 
หรอืเพื่อขอเครดติ หรอืบรกิารอื่นๆ ทัง้นี้ เน่ืองจากการกระทาํเช่นนี้จะเป็นผลเสยีหายต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ 

3.1.8 การคุกความทางเพศ 

   การคุกคามทางเพศ หมายถงึ การกระทาํใดๆ โดยพนกังานคนหนึ่งในเรื่องเพศต่อพนกังานอกีคน 
โดยการกระทาํดงักล่าวก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้น ราํคาญ หรอืก่อใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีบ่ ัน่ทอนกาํลงัใจ เป็น
ปฏปิกัษ์ หรอืกา้วรา้ว รวมถงึการรบกวนการปฏบิตังิานของพนกังานผูน้ัน้โดยไม่มเีหตุผล พฤตกิรรมดงักล่าวครอบคลุมถงึการ
ลวนลาม อนาจาร การเกีย้วพาราส ีหรอืการล่วงเกนิทางเพศ ไม่ว่าจะดว้ยวาจา หรอืร่างกายกต็าม พนกังานทุกคน ตอ้งตระหนกั
ว่าพฤตกิรรมบางอย่างอาจจะมลีกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศได ้แมว้่าจะไม่มเีจตนากต็าม 

   ถา้พนกังานคนใดเชื่อว่าตนเองกาํลงัถูกคุกคามไม่ว่าจะเป็นรปูแบบใดกต็าม หรอืมเีหตุการณ์เกดิขึน้
จรงิ ตอ้งแจง้ฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อทาํการสอบสวนและดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ในกรณีทีม่กีารคุกคาม
เกดิขึน้อนัเป็นการละเมดินโยบายขอ้น้ี บรษิทัฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวนิยักบัผูล้ะเมดินโยบายอย่างไม่มกีารละเวน้ตามความ
เหมาะสม ซึง่อาจรุนแรงถงึขัน้เลกิจา้งโดยไม่ไดร้บัค่าชดเชย ในบางกรณีพนกังานทีท่าํความผดิอาจตอ้งรบัผดิชอบต่อพนัธะ
ผกูพนัทางกฎหมายดว้ย 
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４. จรรยาบรรณของการจดัหา 
4.1 ความสมัพนัธก์บัผูค้า้/ผูข้าย 

4.1.1 วางตวักบัผูค้า้/ผูข้ายใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเชงิธุรกจิเท่านัน้ ควรระมดัระวงัอย่าใหเ้กดิขอ้ครหาได้
ว่ามคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิเป็นพเิศษกบัผูค้า้/ผูข้ายในรายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจทาํใหก้ารตดัสนิใจเลอืกจดัหา การ
จดัประมลู การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็นไปโดยยุตธิรรมและเสมอภาคเท่าเทยีมกนัต่อทุกฝา่ยได ้  

4.1.2 ใหเ้กยีรตแิละถอืว่าผูค้า้/ผูข้ายเป็นแหล่งทรพัยากรภายนอกทีเ่อือ้อาํนวยใหธุ้รกจิของบรษิทัฯดาํรงอยู่
ได ้ดงันัน้ การจดัหาควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการพฒันาธุรกจิ เพื่อใหบ้รษิทัฯและผูค้า้/ผูข้ายต่างไดร้บัผลตอบ แทนทีเ่ป็นธรรม
ต่อสองฝา่ย ไม่ควรคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯโดยไม่มขีดีจาํกดัแต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

4.1.3 ใหข้อ้มลูทีเ่ทีย่งตรง ถูกตอ้ง อย่างตรงไปตรงมา อยู่บนพืน้ฐานของความสตัยจ์รงิของผูค้า้/ผูข้าย ไม่
ลวงล่อใหผู้ค้า้/ผูข้ายรบีตดัสนิใจดว้ยความเขา้ใจทีผ่ดิพลาด หรอืไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งแต่ไม่ครบถว้นเท่าทีค่วรจะได ้

4.1.4 หลกีเลีย่งการรบัของกาํนลั สนิน้ําใจ การรบัเชญิไปงานเลีย้งจากผูค้า้/ผูข้ายทีจ่ดัขึน้ใหเ้ป็นการ
สว่นตวั หรอืหมู่คณะใดคณะหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถงึการรบัเชญิไปดงูานทีผู่ค้า้/ผูข้ายเสนอตวัเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งให ้หรอืรบัการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายจากผูค้า้/ผูข้ายสาํหรบักจิกรรมภายในต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อหลกีเลีย่งขอ้ครหาต่างๆที่
อาจจะมขีึน้ และป้องกนัไม่ใหเ้กดิความโน้มเอยีงทีจ่ะช่วยเหลอืตอบแทนฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงเป็นพเิศษ 

4.1.5 ระมดัระวงัอย่าใหผู้ค้า้/ผูข้ายตอ้งแบกรบัค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของการจดัหา โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่ออยู่ในช่วงระยะเวลาการกาํหนดคุณสมบตั ิการเจรจาต่อรอง หรอืกาํลงัจะมกีารตดัสนิใจจดัหา 

4.1.6 การเยีย่มชมสถานทีข่องผูค้า้/ผูข้าย ตอ้งมกีารแจง้ถงึวตัถุประสงคท์างธุรกจิใหผู้ค้า้/ผูข้ายไดท้ราบ
ก่อนล่วงหน้า พรอ้มกาํหนดวนัเวลาเยีย่มชมอย่างชดัเจน 

4.1.7 ไม่หวงัหรอืเรยีกรอ้งผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการสว่นตวัหรอืหมู่คณะจากผูค้า้/ผูข้าย ยกเวน้
ของขวญัทีอ่าจจะตอ้งยอมรบัตามมารยาทเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ซึง่ไม่ควรพเิศษหรอืมมีลูค่าสงูไปกว่าของขวญัมาตรฐานทีผู่ค้า้/
ผูข้ายไดจ้ดัไวส้าํหรบัแจกจ่ายใหล้กูคา้ปกตทิัว่ไป รวมทัง้หา้มรบัเงนิหรอืสนิบนไม่ว่าในรปูแบบใดทัง้สิน้ 

4.1.8 ไม่ตดิต่อคบคา้กบัผูค้า้/ผูข้ายทีด่าํเนินธุรกจิในลกัษณะหนึ่งหรอืทัง้หมด เช่น มทีศันคตใินทางลบกบั
ระบบการคา้เสรนีิยม ระบบผกูขาด ขดัขวางไม่ใหม้กีารแขง่ขนั หรอืมพีฤตกิรรมสมยอมกนัในการเสนอราคา หรอืเสนอ
ผลประโยชน์สว่นตวัใหก้บัพนกังาน หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 4.2 การจดัหา 

   4.2.1 การรบัตวัอย่างสนิคา้ไวท้ดลองใชต้อ้งมรีะยะเวลาจาํกดั และสง่มอบตวัอย่างคนืใหก้บัผูค้า้/ผูข้าย
ทนัทเีมื่อครบกาํหนด ควรทดลองใชส้นิคา้ตวัอย่างนัน้อย่างระมดัระวงั ดว้ยวตัถุประสงคท์ีจ่ะตรวจสอบและบนัทกึขอ้มลูดา้น
คุณภาพและสมรรถภาพอย่างแทจ้รงิ โดยมกีารบนัทกึขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อใชอ้า้งองิในการพจิารณาตดัสนิใจเมื่อถงึ
เวลา 

   4.2.2 ไม่เชญิผูค้า้/ผูข้ายเขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ หรอืประกวดราคาโดยไม่มคีวามตอ้งการจดัหาอย่างแทจ้รงิ 
หรอืตัง้ใจไวแ้ลว้ว่าจะไม่จดัหาจากผูค้า้/ผูข้ายรายนัน้ ควรเลอืกเชญิเฉพาะผูค้า้/ผูข้ายทีเ่มื่อพจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตั ิความ
ตัง้ใจ และความสามารถทีจ่ะเขา้ร่วมแขง่ขนัโดยหวงัจะไดร้บัการจดัหาในทีส่ดุเท่านัน้ 

 

   4.2.3 ปฏบิตัต่ิอผูค้า้/ผูข้ายทีเ่ขา้ร่วมประกวดราคาโดยทดัเทยีมกนั 

   4.2.4 รกัษาขอ้มลูต่างๆทีไ่ดร้บัจากผูเ้สนอราคา หรอืผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบั 
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   4.2.5 ดาํเนินการจดัหาอย่างโปร่งใส ยุตธิรรม และซื่อสตัย ์และไม่ใหม้อีทิธพิลใดๆทีไ่ม่ชอบธรรม
แทรกแซงได ้

 4.3 การเจรจาต่อรอง 

   4.3.1 ทาํการเจรจาโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธฉ์นัทธ์ุรกจิทีพ่ยายามจะช่วยแกป้ญัหาและหา
ทางออก หรอืหาขอ้สรุปอนัพอใจและยอมรบัไดท้ัง้สองฝา่ย ไม่เจรจาดว้ยวธิหีลอกล่อ หรอืขูเ่ขญ็บงัคบั หรอืโดยไม่มหีลกัการและ
เหตุผล 

   4.3.2 ไม่ควรเจรจาโดยลาํพงั และไม่มบีนัทกึหลกัฐาน เพื่อเป็นการป้องกนัขอ้ครหาต่างๆ ควรหลกีเลีย่ง
การเจรจาทางโทรศพัท ์หลงัจากการเจรจาแลว้ควรมกีารสรุปประเดน็เป็นลายลกัษณ์อกัษร และลงชื่อเป็นหลกัฐานร่วมกนัโดย
ผูเ้ขา้ร่วมเจรจาทุกฝา่ย 

 4.4 การเปิดเผยประโยชน์ทีอ่าจขดัแยง้กนั 

   ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจในการจดัหาและเกีย่วขอ้งกบัทุกคน ตอ้งเปิดเผยรายละเอยีดเรื่องธุรกจิ หรอืผลประโยชน์
สว่นตวัทุกชนิดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิการจดัหาใหบ้รษิทัฯไดร้บัทราบโดยไม่ตอ้งมกีารทวงถาม ตอ้งเปิดเผยการถอืหุน้ หรอื
ผลตอบแทนจากกจิการทีเ่ป็นผูค้า้/ผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บับรษิทัฯ ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืมญีาตพิีน้่องใกลช้ดิทาํงาน 
หรอืเป็นหุน้สว่น หรอืดาํรงตําแหน่ง 
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5.  นโยบายเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนั  

5.1  นโยบายของบรษิทัฯเกีย่วกบัผลประโยชน์ทีข่ดักนัตัง้อยู่บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจใดๆ ของบุคลากรทุก
ระดบัในการดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะตอ้งทาํเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ เท่านัน้ การตดัสนิใจ ดงักล่าว ตอ้งปราศจาก
อทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มของความตอ้งการสว่นตวั ของครอบครวั หรอืบุคคลผูใ้กลช้ดิ 

  ผลประโยชน์ทีข่ดักนัเกดิขึน้ในกรณีทีบุ่คลากรทุกระดบัมผีลประโยชน์สว่นตวั หรอืของครอบครวั หรอืบุคคลผู้
ใกลช้ดิ ดา้นการเงนิหรอืดา้นอื่นใดในกจิการซึง่ไดร้บัผลประโยชน์จาก 

  5.1.1   การตดัสนิใจของบุคคลผูน้ัน้ในการปฏบิตังิานตามหน้าทีใ่หก้บับรษิทัฯ หรอื  

  5.1.2  การรบัรูก้จิกรรมการดาํเนินงานหรอืแผนการในอนาคตของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯถอืเป็นหน้าทีข่องบุคลากรทุกระดบั ตอ้งหลกีเลีย่งการมสีว่นเกีย่วขอ้งทางการเงนิ และ/หรอื 
ความสมัพนัธก์บับุคคลภายนอกอื่นๆ ซึง่สง่ผลใหก้บับรษิทัฯ ตอ้งเสยีผลประโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ในดา้นความภกัด ี
หรอืผลประโยชน์ หรอืขดัขวางการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2  การพจิารณาประจาํปีเกีย่วกบัผลประโยชน์ทีข่ดักนั 

ในแต่ละปีบุคลากรทุกระดบัจะไดร้บัแจง้ใหท้บทวนและตระหนกัถงึนโยบายเกีย่วกบัผลประโยชน์ทีข่ดักนัของ
บรษิทัฯ และทุกคนตอ้งแจง้เรื่องซึง่อาจเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนัทีเ่กดิขึน้ใหฝ้า่ยเลขานุการบรษิทัฯทราบ โดยตอ้งแนบ
รายละเอยีดในเรื่องดงักล่าวมาดว้ย เพื่อบรษิทัฯจะแจง้จุดยนืของบรษิทัฯ ใหผู้น้ัน้และผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ัน้ทราบต่อไป อย่างไร
กต็าม หากมขีอ้สงสยัในเรื่องผลประโยชน์ทีข่ดักนัเกดิขึน้ในระหว่างปีใหพ้นกังานแจง้เรื่องดงักล่าวโดยทนัทเีมื่อเหตุการณ์นัน้ๆ
เกดิขึน้ 

ในกรณีทีผ่ลประโยชน์ขดักนัอย่างเป็นรปูธรรม การทีบุ่คลากรเปิดเผยและใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัฯเป็น
อย่างดเีมื่อมผีลประโยชน์ขดักนัเกดิขึน้ ปญัหาดงักล่าวกส็ามารถคลีค่ลายไปไดโ้ดยทีผู่น้ัน้ถอนตวัออกจากการเป็นผูต้ดัสนิใจใน
เรื่องทีเ่ป็นตน้เหตุของความขดัแยง้ดงักล่าว 

5.3  คาํจาํกดัความ ครอบครวั หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคลากรทุกระดบั ไม่ว่าในทางสายเลอืด หรอื
จากการสมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย รวมทัง้บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 

บุคคลผูใ้กลช้ดิ หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคลากรทุกระดบัในทางสมัพนัธภาพใดๆ อย่างใกลช้ดิ 

บรษิทัคู่แขง่ หมายถงึ บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิในลกัษณะคลา้ยหรอืใกลเ้คยีงกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5.4  ตวัอย่างสถานการณ์เกีย่วกบัผลประโยชน์ทีข่ดักนั 

5.4.1  การลงทุนทัว่ไป บุคลากรทุกระดบั ครอบครวั หรอืบุคคลผูใ้กลช้ดิ ตอ้งไม่เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืไดร้บั
ผลประโยชน์จากบรษิทัคู่แขง่ หรอืกจิการใดๆ รวมถงึ ผูค้า้/ผูข้าย ทีบ่รษิทัฯตดิต่อธุรกจิดว้ย 

  การซือ้หุน้ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์หรอืการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรอืหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนั ตราบใดทีไ่ม่สง่ผลกระทบต่อการปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัฯ 

5.4.2 การจดัหาสนิคา้และบรกิารใหบ้รษิทัฯ ผลประโยชน์ทีข่ดักนัอาจจะเกดิขึน้ถา้บุคลากรทุกระดบั 
ครอบครวั หรอืบุคคลผูใ้กลช้ดิ เป็นผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บับรษิทัฯในฐานะ ผูค้า้/ผูข้าย ถา้บุคคลผูน้ัน้สามารถชีนํ้าหรอืมี
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อทิธพิลต่อการดาํเนินงานของกจิการดงักล่าว ถงึแมว้่าจะไม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํธุรกจิของบรษิทัฯกบักจิการนัน้ๆกต็าม 
ตามรายละเอยีดในขอ้ 4 จรรยาบรรณของการจดัหา 

  ในกรณีทีบุ่คลากรทุกระดบัของบรษิทัฯคนใดมบีุคคลในครอบครวั หรอืบุคคลผูใ้กลช้ดิ เป็นพนกังาน 
หรอืเจา้ของกจิการทีเ่ป็นลกูคา้ ผูค้า้/ผูข้าย หรอืคู่แขง่ และบุคลากรของบรษิทัฯผูน้ัน้มสีว่นร่วมตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบักจิการดงักล่าวใหถ้อืว่าเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนั 

5.4.3  สิง่บนัเทงิและของขวญั บุคลากรทุกระดบั ตอ้งไมร่บัสิง่บนัเทงิ ของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกฬีา ตัว๋
อื่นๆ ขอ้เสนอเพื่อการพกัผ่อน ทีพ่กัรบัรอง หรอืขอ้เสนอทีใ่หเ้ป็นการสว่นตวัต่างๆ ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีก่ารงานของตนใน
บรษิทัฯ หากการกระทาํดงักล่าวจะนําไปสูก่ารสรา้งขอ้ผกูมดัใหก้บับรษิทัฯ หรอื อาจจะทาํใหบุ้คคลผูน้ัน้ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์
ผลประโยชน์ทีข่ดักนั ตามรายละเอยีดในขอ้ 8 นโยบายเกีย่วกบัของขวญั 

5.4.4  การรบังานทางวชิาการ เป็นวทิยากร งานบรกิารสาธารณะ หรอืการรบัตําแหน่งใดๆ  

บุคลากรทีจ่ะรบังานเป็นวทิยากร งานบรกิารสาธารณะ หรอืการรบัตําแหน่งใดๆ เช่น กรรมการ
บรษิทั ทีป่รกึษา เป็นตน้ ตอ้งขออนุมตัผิูบ้งัคบับญัชาตามสายงานก่อนรบังานหรอืตําแหน่งดงักล่าว บุคลากรทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้
ควรระลกึเสมอว่าจะไม่นําเอาบรษิทัฯ หรอืตําแหน่งของตนในบรษิทัฯ ไปพวัพนักบักจิกรรมทีท่าํภายนอก เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัใิห้
ทาํเช่นนัน้ไดด้ว้ย 

  ในกรณีทีฝ่า่ยจดัการหรอืพนกังานไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นเลขานุการคณะกรรมการใดๆ ของบรษิทัฯ 
หรอืเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในคณะจดัการในโครงการ/กรรมการในบรษิทัร่วมทุน บรษิทัในเครอื ไม่ถอืว่าเป็นกรณีผลประโยชน์
ทีข่ดักนั 
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6. นโยบายเก่ียวกบัการควบคมุภายใน 
 

6.1 บรษิทัฯมนีโยบายจดัใหม้กีารควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้และ
เหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆของงาน หรอืกจิกรรมของหน่วยงานนัน้ๆ โดยใหส้าํนกังานตรวจสอบภายในตดิตามผลการ
ควบคุมภายในเป็นระยะๆ เพื่อปรบัปรุงใหม้าตรการควบคุมต่างๆ มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์สิง่แวดลอ้มต่างๆ และความ
เสีย่งทีเ่ปลีย่นไป 

ดงันัน้ เพื่อใหบ้รรลุเจตจาํนงดงักล่าว บรษิทัฯมนีโยบายดาํเนินการดงัต่อไปนี ้
6.1.1  มุ่งมัน่ใหผู้บ้รหิารตระหนกัถงึความสาํคญัของการควบคุมภายใน และสรา้งใหม้ขีึน้ในงานหรอื

กจิกรรมต่างๆทุกระดบัของบรษิทัฯ 
6.1.2 กาํหนดมาตรการ รปูแบบ และวธิคีวบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆของหน่วยงาน 

หรอืกจิกรรมของหน่วยงาน ระดบัความเสีย่ง และการบรหิารความเสีย่งอยู่เสมอ โดยคาํนึงถงึประสทิธภิาพและความเพยีงพอ
ของระบบดงักล่าว 

6.1.3 มุ่งมัน่ใหผู้บ้รหิารจดัใหเ้กดิความสมดุลระหว่างความคล่องตวัในการปฏบิตังิานกบัระดบัความ
เพยีงพอของการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ และตน้ทุนการควบคุมภายในทีเ่กดิขึน้ ตอ้งคุม้กบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

6.1.4 บุคลากรทุกระดบัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตังิานตามมาตรการควบคุมภายในทุกมาตรการที่
บรษิทัฯจดัใหม้ขีึน้ โดยปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

 
 6.2 วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 

   การควบคุมภายใน หมายถงึ กระบวนการปฏบิตังิาน หรอืวธิกีารปฏบิตังิานทีถู่กกาํหนดร่วมกนัโดย
คณะกรรมการบรษิทัฯ ฝา่ยจดัการ ตลอดจนบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการทาํใหส้ามารถบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด ้ดงันี้ 

   6.2.1 ดา้นการดาํเนินงาน (Operations) มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานรวมถงึการใช้
ทรพัยากรต่างๆอย่างคุม้ค่าสมประโยชน์ 

   6.2.2 ดา้นการรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting) มคีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้และทนัเวลา 

   6.2.3 ดา้นการปฏบิตัติามนโยบาย กฎระเบยีบของกจิการ และกฎหมาย (Compliance) มกีารปฏบิตัอิย่าง
ถูกตอ้ง 
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7. นโยบายเก่ียวกบัการบญัชีและการเงิน 
7.1 ความถูกตอ้งของการบนัทกึรายการ 

การบนัทกึรายการธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามสาํคญัสาํหรบัการจดัทาํรายงานการบญัชแีละการเงนิทีถู่กตอ้ง
ตามความเป็นจรงิ ทนัเวลา สมเหตุผล และเชื่อถอืได ้เพื่อเสนอต่อผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ ผูร้่วมทุน หน่วยงานของรฐั และผูเ้กีย่วขอ้ง
อื่นๆ ดงันัน้ จงึจาํเป็นอย่างยิง่ทีบุ่คลากรทุกระดบัตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนกระบวนการควบคุมทางการบญัชแีละการเงนิของ
บรษิทัฯอย่างเคร่งครดั 

การบนัทกึรายการธุรกจิทุกอย่างของบรษิทัฯทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่มขีอ้จาํกดั
หรอืยกเวน้ในลกัษณะใด การลงรายการบญัชแีละการบนัทกึรายการธุรกจิตอ้งเป็นไปตามความเป็นจรงิ ไม่มกีารบดิเบอืน หรอื
สรา้งรายการเทจ็ ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆกต็าม 

บุคลากรทุกระดบัตอ้งดาํเนินการบนัทกึรายการธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ เป็นไปตามระเบยีบปฏบิตั ิ
และขอ้กาํหนดต่างๆของบรษิทัฯ รวมทัง้มเีอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการธุรกจิทีค่รบถว้น ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อย่าง
เพยีงพอ เหมาะสม และทนัเวลา เพื่อใหพ้นกังานบรษิทัฯทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึการจดัทาํ และการประเมนิรายงานการ
บญัชแีละการเงนิ สามารถบนัทกึและจดัทาํรายงานการบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของบรษิทัฯลงในระบบบญัชขีองบรษิทัฯ โดย
มรีายละเอยีดทีถู่กตอ้งครบถว้น 

7.2 รายงานการบญัชแีละการเงนิ 

เพื่อใหผู้ท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึ การจดัทาํ การรกัษาขอ้มลู และ/หรอืรายงานการบญัชแีละการเงนิ
ทุกประเภทของบรษิทัฯ ตอ้งระลกึอยู่เสมอว่าบรษิทัฯใหค้วามสาํคญัอย่างสงูกบัความถูกตอ้งของรายการบนัทกึต่างๆ เพื่อให้
รายงานการบญัชแีละการเงนิไดถู้กจดัทาํขึน้ โดยมกีารพจิารณาเลอืกใชน้โยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอ 
และเป็นไปตามหลกัการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอ และเป็นไปตาม
ระเบยีบการเงนิและการบญัชขีองบรษิทัฯ 

พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระทาํการบดิเบอืนขอ้มลูหรอืสรา้งรายการเทจ็ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูรายการธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัการบญัชแีละการเงนิ หรอืขอ้มลูรายการปฏบิตังิาน โดยพนกังานทุกคนตอ้งตระหนกัว่าความถูกตอ้งของรายงาน
การบญัชแีละการเงนิ เป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร พนกังานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบการบญัชี
และการเงนิ รวมทัง้พนกังานทุกคนทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการดาํเนินการ จดัเตรยีม และ/หรอื ใหข้อ้มลูรายการธุรกจิ 

7.3 การปฏบิตัติามกฎหมาย 
บุคลากรทุกระดบัตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและขอ้กาํหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ และ/หรอื 

ต่างประเทศ เพื่อใหก้ารจดัทาํบญัชแีละบนัทกึการเงนิของบรษิทัฯเป็นไปอย่างถกูตอ้งและสมบรูณ์ ดงันัน้บรษิทัฯจงึไม่อนุญาตให้
มกีารบนัทกึขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ หรอืทาํใหเ้ขา้ใจผดิโดยเจตนาเดด็ขาด 
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8. นโยบายเก่ียวข้องกบัของขวญั 
8.1    บุคลากรของบรษิทัฯรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดๆ ไดด้งันี้ ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนัควรได้

ตามกฎหมาย หรอืกฎขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย รวมถงึ ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อืน่ใดโดย
ธรรมจรรยา หมายถงึ การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากญาต ิหรอืจากบุคคลทีใ่หก้นัในโอกาสต่างๆโดยปกตติาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรอืวฒันธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม กรณีนอกเหนือจากนี้และผูร้บัจาํเป็นตอ้งรบั
ไวเ้พื่อรกัษาไมตร ีมติรภาพ หรอืความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคล ผูร้บัตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเรว็ ถา้
ผูบ้งัคบับญัชาเหน็ว่าไม่มเีหตุทีจ่ะอนุญาตใหผู้ร้บัยดึถอืไวเ้ป็นประโยชน์สว่นบุคคล ผูร้บัตอ้งสง่มอบใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้
ตกเป็นของบรษิทัฯทนัท ี

8.2 หา้มบุคลากรทุกระดบั และ/หรอื ครอบครวั เรยีกของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดจาก ผูร้บัเหมา 
ผูร้บัเหมาช่วง ผูค้า้/ผูข้าย ผูร้่วมทุน หรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใด 

8.3 บรษิทัฯไม่สนบัสนุนใหผู้ร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ผูค้า้/ผูข้าย ผูร้่วมทุน หรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทัฯมอบของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรทุกระดบั และ/หรอื ครอบครวั ซึง่อาจมผีลต่อการตดัสนิใจในการ
ปฏบิตังิานดว้ยความลาํเอยีง หรอืลาํบากใจ หรอืเป็นประโยชน์ทีข่ดักนั 

8.4 หา้มบุคลากรของบรษิทัฯมอบของขวญัใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชาจะยนิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจให้
บุคคลในครอบครวัของตนรบัของขวญัจากบุคลากรของบรษิทัฯทีเ่ป็นผูอ้ยู่ในบงัคบับญัชามไิด ้เวน้แต่กรณีปกตปิระเพณีนิยมทีม่ี
การใหข้องขวญัแก่กนั แต่ตอ้งมรีาคาหรอืมลูค่าไม่เกนิสามพนับาท 

8.5 บรษิทัฯใชดุ้ลยพนิิจอย่างถูกตอ้งในการไมใ่หข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดๆในลกัษณะ
ทีไ่ม่สมควร หรอืฟุ่มเฟือย หรอืสรุุ่ยสรุ่าย หรอืผดิขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีาม หรอืขดัต่อกฎหมายของประเทศไทย 
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9. นโยบายเก่ียวกบัความลบัของบริษทัฯ 

9.1 กรรมการ ฝา่ยจดัการ และพนกังานของบรษิทัฯ ในบางครัง้จะตอ้งทาํงานกบัขอ้มลูและเอกสารทีไ่ม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้การปกป้องขอ้มลูประเภทน้ีมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อความสาํเรจ็ของบรษิทัฯในอนาคต ดงันัน้ผูท้ี่
ไดด้าํรงตําแหน่งกรรมการ ฝา่ยจดัการ และพนกังานของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งยอมรบัพนัธะผกูพนัทางกฎหมายและจรรยาบรรณ
ทีต่อ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูและเอกสารทีเ่ป็นความลบั หรอืความลบัทางการคา้นัน้ๆอกีเป็นเวลาสองปี เมื่อพน้จากหน้าทีไ่ปแลว้ 

9.2 ขอ้มลูลบัทางการคา้ซึง่เป็นขอ้มลูภายในบรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัการดแูลปกปิดมใิหร้ัว่ไหลออกไปภายนอกได ้การ
ใชข้อ้มลูภายในร่วมกนัตอ้งอยู่ในกรอบทีถ่อืเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีต่นไดร้บัมอบหมาย เท่านัน้ 

9.3 การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่บุคคลภายนอก ทุกขอ้มลูทีอ่อกไปสูส่าธารณชนตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูใ้หข้อ้มลูขา่วสารแก่บุคคลภายนอกดว้ยตนเอง หรอืมอบหมายใหผู้ห้นึ่งผูใ้ด
เป็นผูใ้หข้อ้มลูขา่วสารแก่บุคคลภายนอก 

9.4 ไม่เปิดเผยหรอืแสดงความเหน็แก่บุคคลอื่นใดภายนอกบรษิทัฯ 
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10. นโยบายเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 
10.1 คณะกรรมการบรษิทัฯและฝา่ยจดัการ มหีน้าทีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตนใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
10.2 การใชข้อ้มลูภายใน 

IEC เป็นบรษิทัฯจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตอ้งดาํเนินการใหเ้กดิมคีวามเสมอภาคและ
ยุตธิรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อเป็นการป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมายของบุคลากรทุกระดบัของบรษิทัฯ และ
ครอบครวัทุกคนทีไ่ดร้บัทราบ หรอือาจไดร้บัขอ้มลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บรษิทัฯ จงึหา้มบุคคลดงักล่าวนี้ทาํการ
ซือ้ขายหุน้ หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ หรอืขาย หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขายหุน้บรษิทัฯ ไม่ว่าจะดว้ยตนเอง หรอืผ่านนายหน้า 
ในขณะทีย่งัครอบครองขอ้มลูทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบรษิทัฯและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยถอืว่าเป็นการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อเกง็กาํไร หรอืสรา้งความไดเ้ปรยีบใหก้บักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

10.3 นอกจากทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายในตามขอ้ 10.2 แลว้ บรษิทัฯมมีาตรการสง่เสรมิ 
คอื  

  10.3.1 การงดซือ้/ขายหุน้ IEC ชัว่คราวในบางช่วงเวลาทีจ่ดัเตรยีมการเปิดเผยสารสนเทศสาํคญั โดยให้
กรรมการ ผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัฝา่ยขึน้ไป และพนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัเตรยีม หรอืไดท้ราบขอ้มลูภายในทีส่าํคญั ตอ้ง
งดการซือ้หรอืขายหุน้ IEC 

10.4 ขัน้ตอนการป้องกนั 
  เพื่อใหก้ารปฏบิตัติามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บรษิทัฯไดด้าํเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
  10.4.1 จาํกดัการเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยใหร้บัรูเ้ฉพาะแก่ผูเ้กีย่วขอ้งและทีจ่าํเป็นเท่านัน้ 
  10.4.2 จดัระบบรกัษาความปลอดภยัในทีท่าํงานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบั 
  10.4.3 เป็นหน้าทีข่องเจา้ของขอ้มลูทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ตอ้งกาํชบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหป้ฏบิตัติาม

ขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัโดยเคร่งครดั 
10.5 บทลงโทษสาํหรบัการใชข้อ้มลูภายใน 
  ผูฝ้า่ฝืนถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรอื กฎหมายแลว้แต่กรณี 
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11. นโยบายเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ส่ือโทรคมนาคม  
11.1 การใชค้อมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอือุปกรณ์สือ่สาร

โทรคมนาคม ถอืเป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของบุคลากรทุกระดบั ทีใ่ชป้ระโยชน์ใหไ้ดอ้ย่างเหมาะสม เชื่อถอืไดต้ามมาตรฐาน
ของการดาํเนินธุรกจิ และสอดคลอ้งตามนโยบายและจรรยาบรรณของบรษิทัฯ 

11.2 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

11.2.1 อนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
บรษิทัฯจดัใหม้บีรกิาร Internet เพื่อใหบุ้คลากรสามารถทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย 

หรอืวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และเป็นเครื่องมอืแห่งการเรยีนรู ้รวมถงึการใชใ้นกจิกรรมสว่นตวั
ตามสมควร แต่หา้มไปใชใ้นธุรกจิสว่นตวั 

บุคลากรตอ้งรบัผดิชอบหลกีเลีย่ง อนิเตอรเ์น็ต ไซด(์Internet Site) ทีบ่รษิทัฯถอื 
ว่าผดิกฎหมาย หรอืละเมดิศลีธรรมอนัดงีาม และผูใ้ชบ้รกิารตอ้งงดเวน้การเผยแพร่ขอ้มลูหรอืขา่วสารของ อนิเตอรเ์น็ต ไซด์
(Internet Site) ดงักล่าวต่อผูอ้ื่น โดยบรษิทัฯมสีทิธติดิตามดแูลการใชบ้รกิาร อนิเตอรเ์น็ต (Internet) และปิดกัน้การเขา้ถงึ 
อนิเตอรเ์น็ตไซด ์(Internet Site) ดงักล่าว 

บุคลากรตอ้งไม่รบั‟สง่ขอ้ความ ขอ้มลู ภาพ หรอืรหสัสญัญาณใดๆ ทีเ่ป็นการขดั 
ต่อกฎหมาย หรอืเป็นการขดัต่อมตคิณะรฐัมนตร ีนโยบาย กฎ ระเบยีบ คาํสัง่ หรอืประกาศ ของการสือ่สารแหง่ประเทศ ไทย 
หรอืทีท่างราชการกาํหนด หรอืเป็นการขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเป็นภยัต่อความมัน่คงของ
ประเทศชาต ิ

   บุคลากรตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและไม่กระทาํการใดๆต่อเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตเพื่อบุกรุก
ระบบคอมพวิเตอรอ์ื่นๆ ไม่ว่าทัง้ในระบบเครอืขา่ยของบรษิทัฯเอง และ/หรอืระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรอ์ื่นๆทีผู่ใ้ชไ้ม่ไดร้บั
อนุญาตใหเ้ขา้ไปใชง้าน และบุคลากรตอ้งรกัษาความลบัของ รหสัผ่าน (Password) ของผูใ้ชเ้ป็นอย่างด ีไม่ใหบุ้คคลภายนอก
นําไปใช ้

11.2.2 จดหมายอเิลคทรอนิคส ์Electronic Mail (E-mail) 
บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้รีะบบ จดหมายอเิลคทรอนิคส ์Electronic Mail (E-mail) เพื่อให ้

บุคลากรทุกระดบัไดใ้ชก้ารสือ่สารโดยปกตใินกจิกรรมของบรษิทัฯ รวมถงึการใชใ้นกจิกรรมสว่นตวัตามสมควรแต่หา้มมใิห้
นําไปใชใ้นธุรกจิสว่นตวั 

บุคลากรตอ้งหลกีเลีย่งการสง่ จดหมายอเิลคทรอนิคส ์(E-mail) ทีจ่ะเป็นอุปสรรค 
ต่อการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ หรอืสรา้งความราํคราญต่อผูอ้ื่น หรอืฝา่ฝืนนโยบายบรษิทัฯ หรอืผดิกฎหมาย หรอืละเมดิศลีธรรม 
โดยเน้ือหาของ จดหมายอเิลคทรอนิคส ์(E-mail) รวมถงึ จดหมายอเิลคทรอนิคส ์(E-mail) สว่นตวัทีเ่กบ็อยู่ในระบบ จดหมาย
อเิลคทรอนิคส ์(E-mail) ของบรษิทัฯ อาจจะถูกตรวจสอบดว้ยเหตุผลทีเ่หมาะสม โดยผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ 

11.2.3  การเขา้ถงึขอ้มลู (Access)  
บุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ทีม่สีทิธเิท่านัน้เขา้ถงึแฟ้มขอ้มลูหรอืโปรแกรม  

ไม่ว่าจะเกบ็ในรปูของแฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืรปูแบบอื่น  ๆ

การพยายามเขา้ถงึขอ้มลูเพื่อด ูทาํซํ้า เผยแพร่ ลบทิง้ ทาํลาย หรอืเปลีย่นแปลง 
ขอ้มลู เปลีย่นรหสัผ่าน หรอืกระทาํการอื่นใดทีท่าํใหเ้กดิความเสยีหายโดยผูท้ีไ่มไ่ดร้บัมอบหมาย บรษิทัฯถอืว่ามคีวาม ผดิ 

11.2.4 การใชส้ือ่โทรคมนาคม อนัไดแ้ก่ โทรศพัท ์โทรสาร โทรศพัทม์อืถอื วทิยุตดิตามตวั 
(Pager) วทิยุรบัสง่อุปกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีม คู่สายเช่าต่างๆ เป็นตน้ บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้รีะบบการสือ่สารโทรคมนาคมให้
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บุคลากรใชใ้นการสือ่สารเพื่อประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการใชใ้นกจิกรรมสว่นตวัตามสมควร แต่หา้มมใิหนํ้าไปใชใ้น
ธุรกจิสว่นตวั 

บุคลากรตอ้งหลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคมทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิาน
ของบรษิทัฯ หรอืสรา้งความราํคาญต่อผูอ้ื่น หรอืฝา่ฝืนนโยบายบรษิทั หรอืใชใ้นทางทีผ่ดิกฎหมาย  

การดกัฟงั การบนัทกึเทปทีม่เีน้ือหาของการสือ่สาร เป็นสิง่ซึง่มใิหก้ระทาํ เวน้แต่การบนัทกึเทปทีม่ี
เน้ือหาของการสือ่สารทีบ่รษิทัฯใชด้าํเนินการธุรกจิโดยปกต ิหรอืการบนัทกึเทปในกรณีพเิศษ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารก่อน 

11.2.5 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์
หา้มบุคลากรนําซอฟตแ์วรห์รอืโปรแกรมทีไ่ม่ไดม้สีทิธิใ์ชโ้ดยชอบตามกฎหมาย 

เขา้มาใชไ้ม่ว่าในรปูแบบใดกต็ามทัง้ในและนอกสถานทีท่าํงาน และ/หรอื เครื่องมอือุปกรณ์ของบรษิทัฯ หากเจา้พนกังานผูท้าํการ
ตรวจสอบการละเมดิลขิสทิธิเ์ขา้มาตรวจสอบและพบว่าบุคลากรดงักล่าวไดก้ระทาํความผดิจรงิ บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ และถอืว่าบุคลากรดงักล่าวฝา่ฝืนคาํสัง่ของบรษิทัฯ และตอ้งไดร้บัโทษตามกฎระเบยีบของบรษิทัฯ อกีดว้ย 

11.3 สทิธสิว่นบุคคล (Privacy) 
   นโยบายของบรษิทัฯยนืยนัการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธสิว่นบุคคลของ 

พนกังานในสถานทีท่าํงาน แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯสงวนสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศใดๆ รวมถงึ ขอ้ความเสยีง (Voice 
Mail) และ จดหมายอเิลคทรอนิคส ์(E-mail) ทีเ่กบ็อยู่ในระบบคอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือุปกรณ์
โทรคมนาคม อนัเป็นทรพัยส์นิ หรอืสทิธขิองบรษิทัฯ หรอือยู่ในพืน้ทีข่องบรษิทัฯ นอกจากนี้ บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเปลีย่นรหสัผ่าน 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สอบสวน หรอืคน้หาแฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ขอ้ความเสยีง (Voice Mail) หรอื จดหมาย
อเิลคทรอนิคส ์(E-mail) ดงักล่าว 

11.4  ผูป้ฏบิตังิานสมทบ พนกังานของผูร้บัจา้ง หรอืพนกังานจากบรษิทัทีป่รกึษา 
 การมอบหมายหรอือนุญาตใหพ้นกังานสมทบ พนกังานของผูร้บัจา้ง หรอืพนกังานจากบรษิทัที่

ปรกึษา ใชร้ะบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ หรอือุปกรณ์อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึลขิสทิธิข์องซอฟตแ์วร ์โปแกรม และอุปกรณ์การ
สือ่สารโทรคมนาคม หน่วยงานตน้สงักดัตอ้งดแูลใหก้ารใชแ้ละการเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม
ดงักล่าวอยู่ในขอบเขตทีจ่าํกดั ตามความจาํเป็นในการใชง้านเพื่อสนบัสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ เท่านัน้ 
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12.   นโยบายด้านสขุภาพอนามยั และความมัน่คงปลอดภยั  

12.1 บุคลากรทุกระดบัตอ้งมคีวามมุ่งมัน่ มจีติสาํนึกทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัต่อบรษิทัฯ ดาํเนินการภายใต้
แนวทางปฏบิตัใินเรื่องสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของบรษิทัฯ เพื่อใหด้าํรงอยู่เป็นวฒันธรรมองคก์รทีด่ตีลอดไป 

12.2 เพื่อใหบ้รรลุเจตจาํนงดงักล่าวในขอ้ 12.1 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี้ 
12.2.1 มุ่งมัน่ใหผู้บ้รหิารใหค้วามสาํคญัสงูสดุในการดาํเนินงานทีถู่กหลกัเกณฑด์า้นสขุภาพอนามยั ความ

ปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 
12.2.2 มุ่งมัน่ใหก้จิกรรมและการดาํเนินงานต่างๆของบรษิทัฯ สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด กฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัอื่นๆดา้นสขุภาพอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 
12.2.3 มุ่งมัน่ใหเ้กดิการสาํรวจ วเิคราะห ์และควบคุมอนัตรายทัง้หลายทีอ่าจเกดิจากกจิกรรมต่างๆของ

บรษิทัฯ 
12.2.4 มุ่งมัน่ใหบุ้คลากรของบรษิทัฯไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาจติสาํนึกดา้นสขุภาพอนามยั และความ

ปลอดภยั 
12.2.5 จดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีป่ลอดภยั ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั 

และการมสีว่นร่วมจากบุคลากรทุกคนในการป้องกนัสภาวะทีไ่ม่ปลอดภยั 
12.2.6 ป้องกนัไมใ่หเ้กดิโรคจากการทาํงาน และสง่เสรมิใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ มสีขุภาพอนามยัทีด่ ี
12.2.7 ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหม้จีติสาํนึกดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
12.2.8 ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆดา้นขอ้มลูความมัน่คงปลอดภยั 
12.2.9 มกีารตรวจสอบอย่างเป็นระบบในเรื่องการดาํเนินงานดา้นความมัน่คงปลอดภยั เพื่อหาขอ้บกพร่อง

และแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข 
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13.   นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

       ความเสีย่ง (Risk) หมายถงึ โอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล ความสญูเปล่า หรอืเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึ
ประสงคซ์ึง่อาจเกดิขึน้ในอนาคต และมผีลกระทบหรื อทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่ประสบความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ขององคก์ร ทัง้ในดา้นกลยุทธ ์การปฏบิตังิาน การเงนิ และการบรหิาร ซึง่อาจเป็นผลกระทบเชงิบวกดว้ยกไ็ด ้โดยการวดัจาก
ผลกระทบ (Impact) ทีไ่ดร้บั และโอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

ความเสีย่งจาํแนกเป็น 4 ลกัษณะ ดงันี้ 

1) ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk: S) 
2) ความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk: O) 
3) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk: F) 
4) ความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบต่างๆ (Compliance Risk: C) 

การบรหิารความเสีย่งตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, 2004) เป็นกรอบความคดิการบรหิารความเสีย่งขององคก์รเชงิบรูณาการ (Enterprise Risk Management ‟ 
Integrated Framework) ทีม่มีาตรฐานในระดบัสากล เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการนําระบบบรหิาร
ความเสีย่งไปใชใ้นองคก์รต่างๆ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใชใ้นปจัจุบนั 

การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) หมายถงึ กระบวนการทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการใหโ้อกาสทีจ่ะเกดิ
เหตุการณ์ความเสีย่งลดลงหรอืผลกระทบของความเสยีหายจากเหตุการณ์ความเสีย่งลดลงอยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้

           บรษิทัฯตระหนกัถงึความสาํคญัของการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว ถอืเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการบรหิารงานทีจ่ะทาํให้
บรษิทัฯบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้   ช่วยลดความสญูเสยีจากการลงทุน เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั และ
เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการดแูลกาํกบักจิการทีด่ ีดงันัน้ บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ โดยการ
แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อพจิารณาในระดบันโยบาย  จดัตัง้ฝา่ยบรหิารความเสีย่ง เพื่อทาํหน้าทีด่แูล
กระบวนการจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯโดยรวม รวมทัง้การแต่งตัง้ตวัแทนของแต่ละหน่วยงานขึน้ เพื่อทาํหน้าทีว่เิคราะหแ์ละ
จดัทาํรายงานความเสีย่งในระดบัหน่วยงาน ขณะเดยีวกนับรษิทัฯไดก้าํหนดประเดน็ในเรื่องการจดัการความเสีย่งไวใ้น ภาระงาน 
(Job Description) ของทุกหน่วยงาน เพื่อใหบุ้คลากรของทุกหน่วยงานตระหนกัในเรื่องดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิทัฯไดจ้ดัทาํคู่มอื
และแผนการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานและประเมนิผล เพื่อใหทุ้กหน่วยงานควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่
ในระดบัทีย่อมรบัได ้

           13.1  อาํนาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

                  13.1.1 เสนอ นโยบาย และจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่ง และคู่มอืบรหิารความเสีย่ง เพือ่เสนอขอความเหน็ชอบต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ

                  13.1.2   กาํหนดโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้บรษิทัฯ พรอ้มทัง้นํากลยุทธด์า้นการจดัการความ
เสีย่งไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม ตามเกณฑม์าตราฐานสากลสาํหรบัการลงทุนทีเ่หมาะสม 

         13.1.3   ทบทวน ดแูล ความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัต่างๆ จากรายงานของฝา่ยจดัการความเสีย่ง ตามเกณฑ์
มาตราฐานสากล 
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      13.1.4 ทบทวนความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่ง และประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครัง้ 

                 13.1.5  สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความเสีย่งทีส่าํคญั 

       13.1.6 กาํหนดนโยบายและกระบวนการในการประเมนิการกาํกบัดแูลควบคุม ตดิตามผลและประเมนิผล เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งจากการทุจรติคอรปัชัน่ ทัง้ในระดบัปฏบิตักิาร ฝา่ยบรหิาร รวมทัง้จดัใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรูพ้นกังานใน
เรื่องการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูละกจิการทีด่ ีตามเกณฑม์าตราฐานสากล 

         13.2 การเปิดเผยผลการบรหิารความเสีย่ง 

                 บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยผลของการจดัการความเสีย่งไวใ้นรายงานประจาํปี และเปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซต ์(Website) ใน
ทุกๆระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัของความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง รวมถงึการใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและ
รายการผดิปกตทิัง้หลาย 

__________________________________ 
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14.  นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption Policy) 

บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน)  (IEC) ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม และดว้ยความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม โดยยดึถอืการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลและหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี
ของ IEC ดว้ยเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ IEC จงึไดล้งนามในคาํประกาศเจตนารมณ์
เขา้เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ ดงันัน้เพื่อใหม้ัน่ใจว่า IEC มี
การกาํหนดถงึแนวทางปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบในกจิกรรมทาง
ธุรกจิของ IEC จงึไดก้าํหนดเป็นนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ไวด้งัต่อไปนี ้

14.1 นิยามของ “คอรร์ปัชัน่” 

คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถงึ การแสวงหาอาํนาจ ประโยชน์ หรอืการตดิสนิบนโดยวธิกีารทีผ่ดิทาํนองคลองธรรมไม่ว่าจะอยู่
ในรปูแบบใดๆ รวมถงึการกระทาํทุกอย่างทีเ่ป็นไปโดยมชิอบ หรอืเป็นการกระทาํเพื่อประโยชน์สว่นตวั โดยใชอ้าํนาจและอทิธพิล
ทีม่อียู่ในตําแหน่งหน้าทีท่ีต่นมอียู ่รวมทัง้การเสนอให ้สญัญาว่าจะให ้หรอืมอบให ้ซึง่ทรพัยส์นิเงนิทอง หรอืประโยชน์อื่นใด ซึง่
ไม่เหมาะสม แก่เจา้หน้าทีร่ฐั หน่วยงานรฐั หน่วยงานเอกชน หรอืผูม้หีน้าที ่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยมุ่งหวงัให้
เจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชน ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ในธุรกจิของ
ตนเอง ยกเวน้ในกรณีทีก่ฎหมายหรอืกฎระเบยีบ อนุญาตใหก้ระทาํได ้หรอืเป็นแนวปฏบิตัอินัควรทีจ่ารตีประเพณีทางการคา้
ทัว่ไปยอมรบัว่ากระทาํได ้

14.2 นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

พนกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทั ตอ้งยดึมัน่ในการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลและหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง 
IEC โดยเคร่งครดัและไม่ยอมใหผู้ใ้ดละเมดิต่อนโยบายต่อตา้นการคอรป์รปัชัน่หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชนัในทุกรปูแบบทัง้ทางตรง
หรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏบิตัติามนโยบายการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ กฏหมาย ขอ้บงัคบั สงัคม วฒันธรรมและเศรษฐกจิ 
โดยกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความตระหนกัและสาํนึกถงึความรบัผดิชอบตามหลกั
บรรษทัภบิาลทีด่ ีโดยเฉพาะในหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

  14.2.1 มคีวามสาํนึกในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ (Responsibility) อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล ตามอาํนาจหน้าทีท่ีก่าํหนดไวข้องคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯจดั
ใหม้กีารควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ (Internal Control and Internal Audit) โดยกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่และผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการดาํเนินการใหม้มีาตรการป้องกนัการคอรร์ปัชัน่และทบทวนความ
เหมาะสมของมาตรการต่างๆ  รวมทัง้ใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และสือ่สารไปยงัพนกังาน
รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย ใหย้ดึถอืปฏบิตัติามนโยบายฯอย่างเคร่งครดัและตอ้งไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชนั ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม  

  14.2.2 มคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าที ่(Accountability) การดาํเนินงานหรอืการตดัสนิใจปฏบิตัหิรอื
ละเวน้การปฏบิตัใิดๆของ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทุกคนตอ้งตระหนกัในผลทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ยความรบัผดิชอบต่อผู้
มสีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การเขา้ไปยุ่งเกีย่วหรอืสนบัสนุนการกระทาํใหเ้กดิการคอรร์ปัชัน่ 
หรอืละเลย เพกิเฉยเมื่อพบเหน็การกระทาํทีเ่ขา้ขา่ยคอรร์ปัชัน่ อนัอาจสง่ผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ถอืเป็นการละเมดิต่อ
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นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาลงโทษทางวนิยัตามระเบยีบ และอาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หาก
การละเมดินัน้เป็นการกระทาํทีผ่ดิกฎหมาย 

  14.2.3 มกีารดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได ้( Transparency) โดยยดึมัน่ในการปฏบิตังิานตาม
แนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารจดัการความเสีย่ง และกระบวนการตรวจสอบทุกขัน้ตอนรอบดา้นอย่างโปร่งใส และ
ยุตธิรรม หากผูป้ฏบิตังิานท่านใดพบเหน็การกระทาํทีเ่ขา้ขา่ยคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบั IEC ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอื
ผูร้บัผดิชอบทราบ หรอือาจแจง้ผ่านช่องทางสายตรงคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่บีนหน้า web site ของ IEC และใหค้วาม
ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ โดยบรษิทัฯจะใหค้วามเป็นธรรมและความคุม้ครองแก่ผูใ้หค้วามร่วมมอืในการรายงาน
หรอืใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่อย่างเตม็ที ่ 

  14.2.4 มกีารเปิดเผยขอ้มลูรวมทัง้การสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Communication) ในการดาํเนินกจิกรรม
ทางธุรกจิ IEC จะเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัทราบและรบัฟงัความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้ทางช่องทางที่
กฎหมายกาํหนดและช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมตามขอบเขตกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ทนัต่อเวลา 
เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มสามารถตรวจสอบการดาํเนินงาน แนะนํา เสนอแนะ สอบถามและตดิตามความคบืหน้าของการ
ดาํเนินธุรกจิของ IEC ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัว่ถงึ โปร่งใส ยุตธิรรม และมัน่ใจไดว้่า IEC มคีวามมุ่งมัน่อย่าง
แน่วแน่ในการดาํเนินธุรกจิโดยยดึหลกัหลกับรรษทัภบิาลและหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารเคารพในสทิธแิละการปฏบิตัต่ิอ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างสจุรติและเท่าเทยีมกนั รวมถงึการใหโ้อกาสผูม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วมอย่างเป็นธรรม  

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่น้ี  กาํหนดใหม้ผีลครอบคลุมไปในทุกกระบวนการของธุรกจิและทุกหน่วยงานใน IEC  ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิารและพนกังานของ IEC ในทุกระดบัมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในการปฏบิตังิานโดยยดึหลกั
นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดัและถอืว่าเรื่องคอรร์ปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ไดใ้นวฒันธรรมองคก์รของ IEC 

 14.3 แนวทางการปฏบิตั ิ

  14.3.1 กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน IEC ตอ้งไม่มสีว่นร่วมหรอืเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบทัง้
ทางตรงและทางออ้ม โดยปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรปัชัน่  หลกัคู่มอืการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึประกาศและ
ขอ้กาํหนดอื่นๆของบรษิทัฯ  

  14.3.2 พนกังานของ IEC ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัเรื่องการบรจิาคเพื่อการกุศล การใหห้รอืรบั
ของขวญั การเลีย้งรบัรอง และการใหเ้งนิสนบัสนุนต่างๆซึง่มขี ัน้ตอนตรวจสอบและอนุมตัติามอาํนาจดาํเนินการของIECฉบบั
ปจัจุบนั  ซึง่ผูม้อีาํนาจในการตรวจสอบและอนุมตั ิมหีน้าทีต่รวจสอบเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าการบรจิาคเพื่อการกุศล การให/้รบั
ของขวญั  การเลีย้งรบัรอง การใหเ้งนิสนบัสนุนต่างๆไม่ไดเ้กีย่วขอ้งและไมถู่กนําไปใชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการคอรปัชัน่ 

  14.3.3 หากพบเหน็การกระทาํความผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ ควรแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืแจง้ผ่าน
ช่องทางต่างๆที ่บรษิทัฯ กาํหนดไว ้

  14.3.4 การกระทาํใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ เป็นการกระทาํทีผ่ดิหลกัจรยิธรรมและหลกัการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่ ีซึง่คณะกรรมการบรษิทั จะเป็นผูต้ดิตามและดาํเนินการแก่ผูก้ระทาํความผดิตามระเบยีบของบรษิทัต่อไป   โดย
หน่วยงานควบคุมภายในตอ้งรายงานผลการตรวจสอบประเมนิการปฏบิตัทิีไ่ม่สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นคอรปัชัน่  แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อสอบทานและนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 
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  14.3.5 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการควบคุมภายในทัว่ทัง้องคก์รมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลพอเพยีงและเพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่และแนวทางการปฏบิตันิี้ถูกนําไปปฏบิตัทิัว่
ทัง้องคก์ร 

  14.3.6 ตระหนกัถงึความสาํคญัในการเผยแพร่ฝึกอบรมและทาํความเขา้ใจกบับุคคลากรของบรษิทั และ
คาํนึงถงึผลกระทบต่อบรษิทัฯ อนัเนื่องมาจากการคอรร์ปัชัน่ 

  14.3.7 มกีารจดัเกบ็เอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายและพรอ้มสาํหรบัการตรวจสอบ การยนืยนัความถูกตอ้ง
และเหมาะสมของรายงานทางการเงนิรวมทัง้ข ัน้ตอนปฏบิตัเิพื่อใหม้ัน่ใจว่าไม่มรีายการใดไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้น
คอรร์ปัชัน่การ  

  14.3.8 นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่และแนวการปฏบิตัทิัง้หมด ครอบคลุมทัง้ IEC และบรษิทั ย่อย 

14.4 อาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

  14.4.1 คณะกรรมการบรษิทั: มหีน้าทีพ่จิารณานโยบายและแนวทางปฏบิตักิารต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ กาํกบัดแูล
และสนบัสนุนเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารนํานโยบายและแนวทางปฏบิตัไิปใชท้ัว่ทัง้องคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  14.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: มหีน้าทีก่าํกบัดแูลกระบวนการตรวจสอบภายใน และการจดัทาํรายงาน
ทางการเงนิ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าการควบคุมภายในของบรษิทัฯมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างพอเพยีง และใหม้ัน่ใจว่า
การปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆภายในบรษิทัมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่   

  14.4.3 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่:ี  มหีน้าทีก่าํหนดและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตักิาร
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อใหส้ามารถนําไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนัของ
บรษิทั 

  14.4.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง: มหีน้าทีบ่รหิารและประเมนิความเสีย่งดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

  14.4.5 คณะกรรมการบรหิาร: มหีน้าทีใ่นการผลกัดนัและสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารและพนกังานมกีารนํานโยบาย
และแนวทางปฏบิตักิารต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ไปใชท้ัว่ทัง้องคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  14.4.6 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่: มหีน้าทีใ่นบรหิารงาน สือ่สาร กาํกบัดแูล และสนบัสนุน เพื่อใหผู้บ้รหิาร
และพนกังานมกีารนํานโยบายและแนวทางปฏบิตักิารต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ไปใชท้ัว่ทัง้องคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
รวมทัง้รายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ แก่คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง 

  14.4.7 ผูบ้รหิารและพนกังานในทุกระดบั: มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในการปฏบิตังิานโดยยดึหลกันโยบายและ
แนวทางการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดั โดยปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ รวมทัง้การรายงานหรอืใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่อย่างเตม็ที ่
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15) นโยบายการบริหารการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

 ดว้ยวสิยัทศัน์ของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน)  (IEC) ทีมุ่่งมัน่เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นพลงังาน
ทดแทนแบบครบวงจร โดยใชเ้ทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน สารสนเทศและการสือ่สารชัน้สงู บรษิทัฯจงึดาํเนินธุรกจิหลกัดา้น
การผลติไฟฟ้าและพลงังานทดแทนทีห่ลากหลาย โดยมนีโยบายในการบรหิารการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อสรา้งผลประโยชน์สงูสดุ
ต่อผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้ง ดว้ยการประสานความร่วมมอืกบัหุน้สว่นทางดา้นเทคโนโลยพีลงังานทดแทน สารสนเทศแลการ
สือ่สาร  การสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยยดึแนวทางปฏบิตังิานทีมุ่่งสูค่วามเป็นเลศิ ดว้ยกระบวนการธุรกจิทีม่ี
ความโปร่งใสและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม มุ่งเน้นพฒันาในดา้นต่างๆทีส่อดคลอ้งวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมกีรอบการบรหิารการพฒันาอย่างยัง่ยนื ดงัต่อไปนี ้

  15.1 บรษิทัฯมุ่งเน้นทาํธุรกจิหลกัทางดา้นการผลติไฟฟ้า พลงังานทดแทนและการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ
จากขยะทีห่ลากหลาย โดยใหค้วามสาํคญัถงึการสรา้งผลประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งในระยะยาว และดาํเนินธุรกจิ
ดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรและเพิม่
ขดีควมสามาถและโอกาสปรบัปรุงธุรกจิ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเตบิโต
อย่างยัง่ยนืของธุรกจิ  

  15.2 บรษิทัฯมุ่งมัน่ในการดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิ โดยมนีโยบายใหบุ้คลากรทุกระดบัขององคก์ร ทัง้
กรรมการบรษิทัฯ ฝา่ยบรหิารและพนกังานทุกคน ร่วมมอืร่วมใจกนัปฏบิตัภิาระกจิทีร่บัผดิชอบโดยยดึหลกัจรรยาบรรณและการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และคาํนึงถงึหลกัสทิธมินุษยชนและแรงงาน ทัง้ของพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในสายโซ่อุปทาน
ของธุรกจิ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ถูกตอ้งตามระเบยีบ กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  

  15.3 บรษิทัฯใหค้วามสาํคญักบั การเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธุรกจิ บรษิทัฯจงึยดึมัน่ในการบรหิารงานโดยมแีนว
ทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง และมกีระบวนการตรวจสอบทุกขัน้ตอนรอบดา้นเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและยุตธิรรม  

  15.4 บรษิทัฯมคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาผลติภณัฑท์ีต่อบสนองต่อความตอ้งการทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และบรษิทัฯมคีวามรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ ์และกระบวนการโดยไม่จาํกดัเพยีงแค่การ
ปฏบิตัติามกฏเกณฑ ์ระเบยีบ และกฎหมาย เท่านัน้ แต่ยงัมุ่งเน้นลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
สรา้งการอยู่ร่วมกนัของกจิการและชุมชน รวมทัง้เคารพในสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และมคีวามมุง่มัน่ในการร่วมพฒันาชุมชน
โดยรอบอย่างยัง่ยนื 

  15.5 บรษิทัฯมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูรวมทัง้การสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ดว้ยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ทนั
ต่อเวลา อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัว่ถงึ โปร่งใสและยุตธิรรม โดยมคีวามสอดคลอ้งกบักรอบการรายงานดา้นการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืของ Global Reporting Initiatives (GRI)  

                   ทัง้นี้ บุคลากรของบรษิทัในทุกระดบัมภีาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในการปฏบิตังิานโดยยดึหลกันโยบายการ
บรหิารการพฒันาทีย่ ัง่ยนื รวมทัง้มหีน้าทีส่นบัสนุนและผลกัดนัการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีก่าํหนด 
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บริษทัฯ    หมายความว่า  บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัในเครอืไออีซี  หมายความว่า  บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน)  

คณะกรรมการบริษทัฯ  หมายความว่า  คณะกรรมการบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน)  
กรรมการ   หมายความว่า  กรรมการบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน)  

ผูบ้ริหาร   หมายความว่า  ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  
รองกรรมการอาํนวยการใหญ่ ผูช้่วยกรรมการอาํนวยการใหญ่  
ผูจ้ดัการฝา่ยของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน) และ/
หรอื บรษิทัในเครอืไออซี ี

พนักงาน   หมายความว่า  พนกังาน พนกังานสญัญาจา้ง และผูป้ฏบิตังิานสมทบของบรษิทั  
อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทัในเครอืไออซีี 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  หมายความว่า  คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้  
     คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หนี้ สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม  

หน่วยงานราชการ และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  
สอบทาน   หมายความว่า  การทบทวนหรอืตรวจทานการปฏบิตังิาน วธิกีาร เงื่อนไข  
     เหตุการณ์ หรอื รายงานต่างๆ  
รายการท่ีเก่ียวโยง  หมายความว่า  รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
     ประเทศไทย หรอืการทาํธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยกบั 
     กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งตามกฎหมายว่า 
     ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
บริษทัท่ีเก่ียวข้อง  หมายความว่า  หา้งหุน้สว่น หรอืนิตบิุคคลตามมาตรา 258 (3) ถงึ (7) แห่งพระราช  
     บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
ความขดัแย้ง  หมายความว่า  การดาํเนินกจิกรรมใดๆทีม่คีวามตอ้งการสว่นตวั หรอืของบุคคลที ่
ทางผลประโยชน์     เกีย่วขอ้ง ไม่ว่าโดยทางสายเลอืดหรอืทางอื่นใด เขา้มามอีทิธพิลต่อ 
     การตดัสนิใจ ซึง่อาจขดัขวางหรอืเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์ของ 
     บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จาํกดั (มหาชน) และ/หรอื  

บรษิทัในเครอืไออซีี 
ประโยชน์อ่ืนใด   หมายความว่า  สิง่ทีม่มีลูค่า อาท ิการไดร้บับตัรลดราคา การไดร้บับรกิารหรอื 
     ความบนัเทงิ การได ้รบัการฝึกอบรม หรอืสิง่อื่นใดในลกัษณะ 
     เดยีวกนั  
บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ ์ หมายความว่า  ปู ่ย่า ตา ยาย บดิา มารดา บุตร พีน้่องร่วมบดิามารดา 
ทางสายโลหิต     หรอืร่วมบดิาหรอืมารดาเดยีวกนั  
ผูเ้ก่ียวข้อง   หมายความว่า  ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส คู่สมรสของบุตร บุตรบุญธรรม  

ค ำนยิำม  


