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บทน า 

วิสยัทศัน์ 

วสิยัทศัน์ของไออซีอีกีหา้ปีขา้งหน้า ตัง้แต่ 2559-2564 คอืไออซีมีุง่ม ัน่ทีจ่ะผลกัดนัและคดิคน้เทคโนโลยีช ัน้สูงระดบัโลกเพื่อเพิ่ม

ผลผลติในธุรกจิพลงังานทดแทน (Renewable Energy) และธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

Our vision over the next five years, commencing from 2016-2021, is a passion for new innovations of world-class 

technologies with a view to spurring high productivity of renewable energy and other related businesses. 

 

พนัธกิจ 

พนัธกจิสาํคญัของไออซี ีคอื ไออซีจีะมุง่เน้นเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานขยะตลอดจนพลงังานทดแทน
จากพชืเศรษฐกจิทีจ่ะผลิตไบโอแก๊ส (CBG-Compressed Biogas) และรไีซเคลิพลาสติกเพื่อสรา้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ทีค่รบวงจรใหก้บัธุรกจิพลงังานทดแทนของไออซีอีย่างยัง่ยนื 
 
The mission we set forth is focusing on enhancing the technologies of renewable energy for MSW Power Plants, 
Compressed Biogas Power Plants, and Plastic Pellets Plant from recycled municipal waste. We intend to create a 
sustainable value chain by exploiting a closed-loop structure in the renewable energy business. 
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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน)หรอื IEC เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และดําเนินกจิการมายาวนาน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกีย่วขอ้งร่วมกนัทุกฝ่าย ซึ่งการที่จะทําให้บรษิัทประสบ
ผลสาํเรจ็ดว้ยดอีย่างยัง่ยนืและสงา่งามไดน้ัน้ ทัง้บรษิทัฯและบุคลากรทุกระดบัจะไดร้บัความเชื่อมัน่จากทุกฝ่าย  บนพื้นฐานของ
การมกีารกาํกบัดแูลกจิการที่ด ี (Good Corporate Governance) 

บรษิทัฯมวีตัถุประสงค์ให้มกีารกํากบัดูแลกจิการที่ด ีบุคลากรทุกระดบัซึ่งหมายถึง กรรมการบรษิทัฯ ฝ่ายบรหิาร และ
พนกังานทุกคน ตอ้งมคีวามเขา้ใจ รว่มมอืรว่มใจกนัยดึถอืเป็นภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และปฏบิตัิให้เป็นไปตามนโยบายและ
จรรยาบรรณทีก่าํหนดไวใ้นคูม่อืหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขา้งต้น บุคลากรทุกคนต้องแสดงพนัธสญัญาดว้ยการลงนามรบัทราบและยอมรบัปฏบิตัิตาม
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดร.ภษูณ ปรยี์มาโนช ) 

ประธานกรรมการ 
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บริษทั อินเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

1. ขา้พเจา้ไดร้บัทราบหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC แลว้ 

2. ขา้พเจา้เขา้ใจและยนิยอมรบัปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC  
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ข้อแนะน าเก่ียวกบัคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
1.  ทําความเขา้ใจเนื้อหาสาระของคูม่อืหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
2.  เรยีนรูเ้นื้อหาสาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 
3. ทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาสาระของคูม่อืหลกัการกํากบัดแูลกจิการที่ดอีย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
4.  ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับุคคลอื่นกรณีทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีท่ีอ่าจเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯหรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ  
5.  เมือ่มขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีบ่รษิทัฯกาํหนดใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ 
 เกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC  
6.  แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบเมือ่พบเหน็การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามหลกัการ 
 กาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง IEC  
7.  ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆกบัหน่วยงานหรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
8.  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูนํ้าในการปฏบิตัติามหลกักาํกบัดแูลกจิการที่ด ีตลอดจนสง่เสรมิสภาพแวดลอ้ม 
 ในการทํางานใหพ้นกังานและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจการปฏบิตัติามหลกักาํกบัดแูลกจิการที่ดขีอง IEC  
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การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติั 
 

บรษิทัฯกาํหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนทีจ่ะต้องรบัทราบและปฏบิตัิ
ตามนโยบายและขอ้กาํหนดทีม่อียู่ในคู่มอืหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ อีกทัง้ผูบ้รหิารทุกระดบัจะต้องดูแลรบัผดิชอบ 
และถอืเป็นเรือ่งสาํคญัในการสง่เสรมิใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชามคีวามรูค้วามเขา้ใจและปฏบิตัิตามคู่มอืหลกัการกํากบั
ดแูลกจิการของบรษิทัฯอย่างเครง่ครดั 
 

บรษิทัฯจะไมด่าํเนินการใดๆทีผ่ดิกฎหมายหรอืขดักบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีหากกรรมการผูบ้รหิารหรอืพนักงาน
กระทําผดิหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ตีามทีก่าํหนดไวจ้ะไดร้บัโทษทางวนิยัอย่างเครง่ครดั และหากมกีารกระทําที่เชื่อไดว้่า ทํา
ผดิกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษิทัฯจะสง่เรือ่งใหเ้จา้หน้าทีร่ฐัดาํเนินการต่อไป 
 

1)   การกระทํานัน้ขดัต่อกฎหมายหรอืไม ่
2)   การกระทํานัน้ขดัต่อนโยบายหรอืจรรยาบรรณหรอืสง่ผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ หรอืไม ่
3)   การกระทํานัน้สง่ผลเสยีต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทัฯอย่างรา้ยแรงหรอืไม่ 

 
ทัง้นี้หากพนกังานพบการกระทําผดิกฎหมาย และ/หรอื หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีใหแ้จง้ขอ้มูลหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงั

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที่ดี และ/หรอื ประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จ้ง
เบาะแส เพื่อคุม้ครองผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูแ้จง้ขอ้มลูหรอืขอ้รอ้งเรยีน รายละเอยีดตามมาตรการการแจง้เบาะแสและกลไก

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หมวดที ่3 ขอ้ 1.6  
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ส่วนท่ี 1 
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
บทนิยามของหลกัการดแูลก ากบักิจการท่ีดี 

การกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) หรอื บรรษทัภบิาล ตามความหมายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย หมายถงึ ระบบทีจ่ดัใหม้โีครงสรา้งและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจดัการ และผูถ้ือหุ้น เพื่อ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั นําไปสูค่วามเจรญิเตบิโตและเพิม่มลูคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยคํานึงผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
อื่นๆ   

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ประกอบดว้ย หลกัการและแนวทางปฏบิตัิที่ดเีกีย่วกบัการกํากบั
ดแูลกจิการ แต่ไมร่วมถงึเรือ่งทีก่ฎหมายกาํหนดใหป้ฏบิตัชิดัเจนแลว้  มเีนื้อหาแบง่เป็น 5 หมวด ไดแ้ก ่

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

 
เนื้อหาในแต่ละหมวดแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี้ 

1. สว่นของหลกัการ เป็นเรือ่งสาํคญัเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีบ่รษิทัจดทะเบยีนควรปฏบิตัิ 
2. ส่วนของแนวปฏบิตัิที่ด ีเป็นการให้รายละเอียดหรอืวธิีการดําเนินการเพิ่มเติม  เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนสามารถ

ปฏบิตัติามหลกัการในสว่นแรกได ้
 
 

การปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที่ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน มแีนวทางดงันี้ 
 

1. บรษิทัจดทะเบยีนควรนําหลกัการไปปฏบิตัใิหม้ากทีสุ่ดหรอืชีแ้จงเหตุผล (Comply or Explain) 
คณะกรรมการและและฝ่ายจดัการของบรษิทัจดทะเบยีนควรนําหลกัการนี้ไปปฏบิตัิให้ไดม้ากที่สุด โดยอาจปรบัใช้

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการของแต่ละบรษิทั หรอืชีแ้จงขอ้ขดัขอ้งที่ทําให้ไม่สามารถปฏบิตัิตามหลกัการดงักล่าวได ้พรอ้มเหตุผล
หรอืมาตรการทดแทนทีบ่รษิทันํามาใช ้

2. การเปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตั ิ
การเปิดเผยขอ้มูลผลของการนําหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดไีปปฏบิตัิต่อผูถ้ือหุ้น นักลงทุน ผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย 

และผูเ้กีย่วขอ้ง เป็นหน้าทีส่าํคญัของบรษิทัจดทะเบยีน โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจําปีของบรษิทั  

 
บรษิทัฯกาํหนดระบบการดาํเนินงานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีา้งต้นประกอบดว้ย
สาระสาํคญั ดงันี้ 
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หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
หลกัการ 
 
„ ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของโดยควบคมุบรษิทัฯผา่นการแต่งตัง้คณะกรรมการใหท้ําหน้าทีแ่ทนตน 
„ ผูถ้อืหุน้มสีทิธริว่มในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัของบรษิทัฯ 
 
บรษิทัฯตระหนกัและใหค้วามสําคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ จงึไดก้าํหนดแนวปฏบิตัเิพื่อกาํกบัดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
 
1.   การประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.1       บรษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูถ้ือหุ้นประเภท
สถาบนั ใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้  

บรษิทัฯ ไดส้่งหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นโดยระบุ วนั เวลา และสถานที่ ประชุมอย่างชดัเจนพรอ้มรายละเอียด
ระเบยีบวาระการประชมุ โดยมรีายละเอยีดคาํชีแ้จงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุม ตามที่ระบุไวใ้น
หนงัสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

1.2 ในการประชุมผูถ้ือหุ้น บรษิทัฯจดัให้มสีถานที่จดัการประชุมที่มขีนาดเพียงพอรองรบัจํานวนผูถ้ือหุ้นจดัสรร
เวลาให้เหมาะสม และส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้น ตัง้คําถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกีย่วกบับรษิทั ฯได ้รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่ง
คาํถามล่วงหน้ากอ่นวนัประชมุโดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสง่คาํถามล่วงหน้าอย่างชดัเจน และแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบพรอ้มกบัการ
นําส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุ้น นอกจากนี้บรษิัทฯไดเ้ผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าดงักล่าวไว้บน เว็บไซต์
(Website) ของบรษิทัฯดว้ย   

1.3 ผูถ้ือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  ล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบรษิทัฯ 

1.4       บรษิทัฯอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเต็มที่ และละเวน้การ
กระทําใดๆทีเ่ป็นการจํากดัโอกาสการเขา้ประชมุของผูถ้อืหุน้ เชน่ การเขา้ประชมุเพื่อออกเสยีงลงมติ ไม่ควรมวีธิีการยุ่งยากหรอื
มคีา่ใชจ้่ายมากเกนิไป สถานทีจ่ดัประชมุผูถ้อืหุน้สะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

 
2.       การดาํเนินการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

2.1       บรษิทัฯ สง่เสรมิใหนํ้าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้ือหุ้น การนับคะแนนและการ
แสดงผลการนบัคะแนน เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชมุสามารถกระทําไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แมน่ยํา  

2.2 กรรมการบรษิทัฯทุกคนรวมทัง้คณะกรรมการชดุย่อยและเลขานุการบรษิทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นทุกคร ัง้
หากไมต่ดิภารกจิสาํคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความคดิเหน็ของผูถ้ือหุ้น ผูบ้รหิารระดบัสูงทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือ
หุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถาม 

2.3 ผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธเิขา้รว่มการประชุมผูถ้ือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม ผูถ้ือหุ้นมสีทิธิซกัถามขอ้สงสยั 
เสนอความคดิเหน็ต่อทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานทีป่ระชมุตอ้งจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม ส่งเสรมิให้มกีาร
แสดงความเหน็ และซกัถามในทีป่ระชมุ 
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3. การจดัทํารายงานประชมุ และการเปิดเผยมติการประชมุผูถ้อืหุน้ 
3.1) ในรายงานประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้บีนัทึกการชีแ้จง ข ัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลการ

ลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นดําเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็ หรอืซกัถาม นอกจากนี้ บรษิทัฯได้
จดัใหม้บีนัทกึคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุว่า มผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง
เป็นอย่างไร รวมถงึการบนัทึกรายชือ่กรรมการบรษิทัฯผูเ้ขา้รว่มการประชมุ และกรรมการบรษิทัฯทีล่าการประชมุดว้ย  

3.2) บรษิทัฯเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลของการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ของบรษิทัฯ  
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 
หลกัการ 
 
„ ผูถ้อืหุน้ทุกรายทัง้ผูถ้อืทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาติ ควรไดร้บัการปฏบิตัิอย่างเท่าเทียม
กนัและเป็นธรรม 
„ บรษิทัฯควรกาํกบัดแูลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิ ัน้พื้นฐานอย่างเท่าเทยีมกนั 
„บรษิทัฯควรดแูลใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมโีอกาสไดร้บัชดเชย 

 
บรษิทัฯมแีนวปฏบิตัใินการกาํกบัดแูลเพื่อปกป้องสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม สรา้งความมัน่ใจใน
การลงทุนกบับรษิทัฯ ดงันี้ 
1. การใหข้อ้มลูกอ่นการประชมุ 

1.1 บรษิทัฯรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ผูถ้ือหุ้นทุกรายมสีทิธิรบัขอ้มูล
หรอืเอกสารเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ 

1.2 บรษิทัฯไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมพรอ้มรายละเอียดคําชี้แจง
และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุมให้ผูถ้ือหุ้นก่อนวนันัดประชุมผูถ้ือหุ้นอย่างน้อย 28 วนั บรษิทัฯได้
จดัทําหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นภาษาองักฤษและเผยแพร่ในเวปไซด์ของบรษิทัฯ พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุ้นที่
เป็นฉบบัภาษาไทย  

 
2. การคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 

 2.1 บรษิทัฯสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ขา้งน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้นหรอืเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นอย่างน้อย 45 วนั ทัง้นี้การขอเพิ่มวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อ
บคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
 
3. การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน  
 บรษิทัฯไดก้าํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารมหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมาย และจดัส่งรายงาน
ดงักล่าวใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทัฯ  เป็นประจํารวมทัง้มกีารเปิดเผยในรายงานประจําปี 
 

4.  การมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการบรษิทัฯ  
  บรษิทัฯไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการบรษิทัฯทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วกบัการพจิารณาเรือ่งใดของวาระการประชมุ 
 งดเวน้การมสีว่นรว่มในการประชมุพจิารณาวาระการประชมุนัน้  
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หมวดท่ี 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
หลกัการ 
 
„ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีควรไดร้บัการดแูลจากบรษิทัฯตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
„ บรษิทัฯควรพจิารณาใหม้กีระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งบรษิทัฯกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการสรา้ง ความมัง่ค ัง่
ความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 
„ บรษิทัฯควรมมีาตรการในการรบัขอ้รอ้งเรยีน ขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะ ตลอดจนแจ้งเบาะแสการกระทําผดิกฎหมายหรอื
จรรยาบรรณทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของพนกังานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นของบรษิทัฯ 
บรษิทัฯไดม้กีารดแูลและคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มโดยคาํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามกฎหมายหรอืขอ้ตกลงที่
มกีบับรษิทัฯ และไดก้ําหนดแนวทางการปฏบิตัิเพื่อกํากบัดูแลบทบาทต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีแต่ละกลุ่มไวอ้ย่างชดัเจน  เพื่อให้
พนกังานทุกระดบัยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัโิดยถอืเป็นภาระหน้าทีท่ีส่าํคญัของทุกคน ดงันี้ 

1.  การกาํหนดนโยบายการปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
 1.1  บรษิทัฯแบง่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีออกเป็นกลุ่มไดแ้ก่ ผูถ้ือหุ้น คู่คา้ คู่แข่ง ผูบ้รโิภค พนักงาน ผูร้่วมงาน ลูกหนี้ 
เจ้าหนี้  ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน บรษิัทฯไดจ้ัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการ
ตอบสนองความตอ้งการจากบรษิทัฯอย่างพอเพยีงของแต่ละกลุ่ม  
 1.2    บรษิทัฯมพีนัธสญัญาต่อลูกคา้ในการดแูลลูกคา้อย่างเป็นระบบในดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และการชดเชย
จากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารในชว่งอายุสนิคา้หรอืบรกิารนัน้  
 1.3 บรษิทัฯมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมในการสรา้งปฏสิมัพนัธ์อนัดกีบัชุมชนที่สถานประกอบการตัง้อยู่ มี
แผนงานในการรกัษาสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่เกดิจากการดําเนินงานของ
บริษทัฯ มแีผนชดเชยที่ดหีากมอีุบตัิเหตุและมกีารวางแผนแก้ไขอย่างยัง่ยืน  นอกจากนี้บริษทัฯไดใ้ชม้าตรฐานยุโรปในการ
กอ่สรา้งโรงงาน ทําใหม้ ัน่ใจไดว้า่ห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัฯเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และใชท้รพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 1.4 การปฏบิตัิที่เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยจดัให้มีการคํ้าประกนัเจ้าหนี้ตามข้อตกลงทางธุรกิจที่
เหมาะสมและเป็นหลกัพงึปฏบิตัทิางการคา้ทัว่ไป 
 1.5 บรษิทัฯไดล้งนามเขา้เป็นภาคตี่อตา้นการทุจรติ การคอร์รปัช ัน่ ไดด้ําเนินการประชาสมัพนัธ์ให้พนักงานของ
บรษิทัฯตระหนกัถงึเรือ่งดงักล่าว นอกจากนี้บรษิทัฯไดส้นบัสนุนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลูกฝังใหพ้นกังานของบรษิทัฯปฏบิตัิตาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

1.6 บรษิทัฯคาํนึงถึงสวสัดภิาพของพนักงาน โดยไม่เอาเปรยีบในการทําสญัญาจ้าง มกีารกําหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกบัศกัยภาพ เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานมแีรงจูงใจในการทํางาน มกีารฝึกอบรมและใหก้ารศกึษาเพิม่เติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ของพนกังาน มสีิง่แวดลอ้มในการทํางานทีด่ ีมกีารกําหนดมาตรฐานความปลอดภยั สรา้งวนิัยในการทํางาน ไดร้บัการเอาใจใส่
ดแูลอย่างทัว่ถงึ บรษิทัฯไดก้ําหนดแผนการแกไ้ขปัญหาต่อผูไ้ดร้บัผลกระทบดงักล่าวหากมเีหตุให้พนักงานต้องยุติการทํางาน
ดว้ยสาเหตุใดกต็าม 

 
1.7 เพื่อใหม้กีารปฏบิตัิต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมคีวามเป็นธรรมตามหลกัการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางรบัแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้คดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้สี่วนได้
สว่นเสยีไดร้บัผลกระทบหรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบอนัจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มจากการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯหรอืจากการปฏบิตัิของพนักงานของบรษิทัฯเกีย่วกบัการกระทําผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณรวมถึ ง
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พฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติ การปฏบิตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรอืการกระทําที่ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ 
โดยสามารถแจง้เบาะแสผา่นทาง เวบ็ไซต์(Website) หรอืสง่จดหมายอเิลคทรอนิคสม์าที ่CGCommittee.iec@gmail.com 

1.8 การปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า บรษิัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกบัหลักสากล 
ภายใตก้ฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ และยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม ไม่กดีกนัผูอ้ื่นในการเขา้ร่วมการ
แขง่ขนัทางธุรกจิ 
 
ทัง้นี้ บรษิทัฯจะดาํเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทกึการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไมเ่ปิดเผยชือ่ผูแ้จ้งเบาะแส 
รวมทัง้ดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูการรอ้งเรยีนเป็นความลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 
 
2. การเปิดเผยการปฏบิตัติามนโยบายและการดาํเนินงานรบัผดิชอบต่อสงัคม  บรษิทัฯไดจ้ดัทํารายงานดา้นความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมไวใ้นรายงานประจําปี 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 
หลกัการ 
 

คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที่เกีย่วข้องกบับรษิทัฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที่มใิช่
ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามแบบรายงานขอ้มูลประจําปี 
(แบบ 56-1) และผา่นชอ่งทางอื่นๆ ดงัเชน่ เวบ็ไซต์(Website) ของบรษิทัฯ โดยควรเสนอขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และใหม้กีารปรบัปรงุอยู่เสมอ เพื่อใหข้อ้มลูเป็นปัจจุบนั 
การเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปรง่ใสในการดาํเนินการตวัหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัในการสรา้งความเชื่อมัน่แก่นักลงทุน
ถงึความซื่อสตัย์สจุรติในการดําเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินการ บรษิทัฯจึงกําหนดแนวปฏบิตัิเพื่อกํากบั
ดแูลการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ดงันี้ 

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

2. บรษิทัฯไดจ้ดัทําระบบสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง มคีวามโปรง่ใส มคีวามชดัเจนดว้ยภาษาที่กระชบัเขา้ใจง่าย มกีารเปิดเผย
สารสนเทศที่สําคญั เช่น คําอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and analysis หรอื MD&A) 
สาํหรบังบการเงนิทุกไตรมาส เพื่อให้ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกบัฐานะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้  
 
3. คณะกรรมการบรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีจรรยาบรรณธุรกจิ 
นโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยง และนโยบายเกีย่วกบัการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทัง้กรณีไม่สามารถปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักล่าวพรอ้มดว้ยเหตุผล ผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ รายงานประจําปี และ เวบ็ไซต์(Website) ของบรษิทัฯ เป็นตน้  
4.  คณะกรรมการบรษิทัฯไดจ้ดัทํารายงานการประเมนิสถานะและแนวโน้มการจดัการกจิการของบรษิทัฯ โดยสรุปที่เขา้ใจได้
งา่ย และไดจ้ดัทํารายงานเกีย่วกบับทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ของการประชุม 
จํานวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการ ไวใ้นรายงานประจําปี 
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หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
หลกัการ 
 
„ คณะกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูลกจิการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
„ คณะกรรมการบรษิทัฯมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้ 
„ คณะกรรมการบรษิทัฯตอ้งเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ 
 
สาระสาํคญัสาํหรบัแนวปฏบิตัใินการกํากบัดแูลความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทัฯ 
2. การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการและกรรมการอสิระ 
3.  คณะกรรมการชดุย่อย 
4.  บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
5.  การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
6. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
7.  การปฐมนิเทศและพฒันากรรมการ 
 

 
1.  โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทัฯ 

1.1  โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบตัิหลากหลายทัง้ในด้านทักษะ 
ประสบการณ์  ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ เพศ ตอ้งมกีรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อย 1 
คนที่มปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัที่บริษทัฯดําเนินกจิการอยู่ และบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายในการกําหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนไวใ้นรายงานประจําปี และบน
เวบ็ไซต์ (Website) ของบรษิทัฯ และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจํากดั  

1.2  มจีํานวนอย่างน้อย 5 คนและไมเ่กนิ 12 คน โดยกรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯหรอืไมก่ไ็ด ้
1.3 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงจะต้องแจ้งขอ้มูลเกีย่วกบัการซื้อขายหุ้นในบรษิทัฯ อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า

การซื้อขายและจะตอ้งเปิดเผยการถอืครองหุน้ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการทราบ 
1.4  มกีรรมการอิสระตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และกรรมการที่ไม่ได้เป็นอิสระควรเป็นไปตาม

สดัสว่นอย่างยุตธิรรมของเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่ม 
1.5  กรรมการบรษิทัฯต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบดว้ย ทกัษะทางด้านอุตสาหกรรม ดา้นบญัชี

การเงนิ ดา้นธุรกจิ ดา้นการจดัการ ดา้นกลยุทธ์ ดา้นการวเิคราะห์ความเสีย่ง ดา้นกฎหมาย และดา้นการกํากบัดูแลกจิการ โดย
ประกอบดว้ยผูม้คีวามรูใ้นธุรกจิของบรษิทัฯอย่างน้อย 3 คน ดา้นกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และดา้นบญัชกีารเงนิอย่างน้อย1 คน 

1.6  การแต่งตัง้กรรมการตอ้งเป็นไปตามวาระทีก่าํหนดไวโ้ดยเจาะจง มคีวามโปร่งใสชดัเจน และต้องมปีระวตัิของ
บุคคลนัน้โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และต้องเปิดเผยประวัติของ
คณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปีเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบทัว่กนั 

1.7 กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได้
ไมเ่กนิ 5 บรษิทั 
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1.8 เมื่อมกีรรมการเขา้ใหม่บรษิัทฯ จะต้องจัดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่เขา้มาดํารงตําแหน่งคร ัง้แรก 
เพื่อใหท้ราบถงึการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.9 มกีารจดัแบง่บทบาทหน้าทีร่ะหวา่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน เพื่อไม่ให้คนใดคน
หนึ่งมอีํานาจโดยไมจ่ํากดั มกีารแยกบคุคลทีด่าํรงตําแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ พรอ้มทัง้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีและบน เวป็ไซต์ (Website) ของบรษิทัฯ 

1.10  มเีลขานุการบรษิทัฯเพื่อทําหน้าทีใ่หค้าํแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 
และปฏบิตัหิน้าที่ในการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏบิตัิตามมติของคณะกรรมการ รวมทัง้
หน้าที่และความรบัผดิชอบอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ฯ  บรษิทัฯได้
ฝึกอบรมและพฒันาความรูข้องเลขานุการบรษิทัฯอย่างต่อเนื่อง ดา้นกฎหมาย การบญัชหีรอื การปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัฯ 

1.11 กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ต้องไม่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัที่มีประเภทธุรกิจเดยีวกบับรษิัทฯ 
รวมทัง้ตอ้งไมเ่ขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัคูแ่ขง่ และบรษิทัคูค่า้ 

 

2. การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการและกรรมการอสิระ 

 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการใหม้กีารคดัเลอืกกกรรมการและกรรมการอสิระทีจ่ะเขา้มาดาํรงตําแหน่งอย่างโปร่งใส โดยจะต้อง
มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามคณุสมบตัขิองกรรมการทีบ่รษิทัฯ ไดก้ําหนดไว ้ในกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระได้
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในการเสนอชือ่ผูเ้ขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั อีกทัง้ยงัมคีณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนทําหน้าที่ในการตรวจสอบ กลัน่กรองบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อหรือคดัเลือกนัน้ว่ามคีุณสมบตัิตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการหรอืไม ่อย่างไร  

 
3. คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัฯมกีารแต่งตัง้กรรมการชุดย่อยตามกฎหมาย คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที่ดี โดยผ่าน
กระบวนการพจิารณาสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 
 
 องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการชุดย่อย 

 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มคีวามรู ้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่มหีน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีุณสมบตัิ
เกีย่วกบัความเป็นอสิระตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบตัิ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ กํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ดูแล
รายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายใน การคดัเลอืกผูต้รวจสอบทางบญัช ีการพจิารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
บรหิารความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีณุสมบตัดิงันี้ 

1. ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรอืที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงนิเดอืนประจําจากบรษิัทฯ บริษทัย่อย 

บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3. เป็นผูท้ี่ไดร้บัความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
           3.2         คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

 เป็นกรรมการบรษิทัฯจํานวนไมน่้อยกวา่ 3 คน โดยสว่นใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอสิระและมคีณุสมบตัดิงันี้ 

1. ไมเ่ป็นประธานกรรมการบรษิทัฯ หรอืประธานเกรรมการบรหิาร 
2. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถึงคุณสมบตัิหน้าที่ความรบัผดิชอบ

และสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตามวตัถุประสงค์ของ
บรษิทัฯ 
         3.3         คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

เป็นกรรมการบรษิทัฯที่ไม่เป็นผูบ้รหิารจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและมี
คณุสมบตัดิงันี้ 

1. ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ไีมด่ํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรษิทัฯ 
 

2. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถึงคุณสมบตัิหน้าที่ความรบัผดิชอบ
และสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ไีดผ้ลสําเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของ
บรษิทัฯ 

3. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชือ่ถอืและการยอมรบัโดยทัว่ไป 
3.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัฯทีข่บัเคลื่อนงานการบรหิารความเสีย่ง และ/หรอื บุคคลภายนอก จํานวนรวมไม่
เกนิ 3 คน โดยมบีทบาทหน้าทีส่อดคลอ้งเชือ่มโยงกนัเพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิทัฯมกีารจดัการความเสีย่งในทุกๆกจิกรรมหลกัและมี
การพจิารณาความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัและเชือ่มโยงกนัไดอ้ย่างครบถว้นของทุกบรษิทัในเครอื 

3.5 กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระจะต้องมคีวามเป็นอิสระจากผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรอืกลุ่มของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่และผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ มคีวามสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทางการเงนิและทางธุรกจิบรษิทัฯ รวมทัง้ธุรกจิอื่นอย่างเพยีงพอเพื่อที่จะแสดงความคดิเห็น
อย่างเสรใีนการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อย เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มหีน้าที่ใน
การจดัทํารายงานรบัรองความเป็นอิสระของตนเมื่อไดร้บัการแต่งตัง้และเปิดเผยขอ้มูลความเป็นอิสระในรายงานประจําปีของ
บรษิัทฯ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์(ก.ล.ต.) กาํหนด กล่าวคอื  
 

คณุสมบตักิรรมการอสิระ 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ่ง ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
รว่ม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงนิเดอืนประจําหรอื
ประโยชน์อื่นใดจากบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรอืบรษิทัที่เกีย่วขอ้ง ไม่เป็นผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในชว่ง 2 ปีกอ่น 

3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย กบักรรมการผูบ้รหิาร 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯในช่วง  2 ปีก่อนหน้า ทัง้ในดา้นการให้บริการทาง
วชิาชพี เชน่ ไมเ่ป็นผูส้อบบญัช ีไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีทีใ่หบ้รกิารเกนิ 2 ล้านบาทดา้นการคา้และธุรกจิ เช่นไม่มธีุรกรรม
กบับรษิทัฯทีเ่ป็นนยัสาํคญั 

5. ไมเ่ป็นตวัแทนของกรรมการ ผูถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
6. ไมม่ลีกัษณะอื่นทีท่ําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็เป็นอสิระ 
7. สามารถมสีว่นรว่มตดัสนิใจในการดาํเนินงานในรปูแบบขององคค์ณะ 
8. ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรือ

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหก้รรมการอสิระไดม้โีอกาสประชมุปรกึษาหารอืระหวา่งกนัเองอย่างเป็นอิสระสําหรบัการ
เสนอแนะความคดิเห็นและกําหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการกํากบัดูแลกจิการที่ดี บรษิัทฯจึงไดก้ําหนดให้มกีารประชุม
กรรมการอสิระอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

9. มรีะยะเวลาในการดาํรงตําแหน่งไมเ่กนิ 9 ปี 
 
 

4. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ คณะกรรมการบริษทัฯ มีอํานาจและหน้าที่ในการดําเนินกจิการของบริษทัฯให้เป็นไปตาม
กฎหมายวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัและมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น โดยยึดหลกั “ขอ้พึงปฏบิตัิที่ดสีําหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” 
ตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด ดว้ยความซื่อสตัย์สุจริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทฯ เพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้บรษิทัฯจงึกาํหนดบทบาทหน้าทีแ่ละหลกัปฏบิตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ ไวอ้ย่างชดัเจน 
โดยแบง่แยกออกจากบทบาทหน้าทีข่องฝ่ายจดัการ เพื่อเป็นแบบอย่างใหพ้นกังานทุกระดบัยึดมัน่เป็นแนวทางในการปฏบิตัิงาน
และเพื่อสรา้งความเชือ่ม ัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป ดงันี้ 
 
 4.1 หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

1.    การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคญัเกีย่วกบัการดําเนินงานของบรษิทัฯ เช่นวสิยัทศัน์ 
ภารกจิกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้กํากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนทีก่าํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. กาํหนดวสิยัทศัน์ของกจิการและรบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตัิงานของผูบ้รหิารดว้ยความ
ตัง้ใจและความระมดัระวงัในการปฏบิตังิาน 

3.   ประเมนิผลงานของประธานกรรมการบรหิารเป็นประจําทุกปีและกําหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร 

4.2   สง่เสรมิใหจ้ดัทําจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนเขา้ใจ
ถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัฯใชใ้นการดาํเนินธุรกจิ โดยคณะกรรมการจะตดิตามให้มกีารปฏบิตัิตามจรรยาบรรณดงักล่าว
อย่างจรงิจงั 

4.3 ให้ความมัน่ใจว่าระบบบญัชี การรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัช ีมคีวามเชื่อถือได ้รวมทัง้ดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

4.4  ใหม้กีารกาํหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดย
ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประเมนิประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ให้ความสําคญักบั
สญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า และรายการผดิปกตทิัง้หลาย  
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4.5 ใหม้กีลไกกาํกบัดแูลบรษิทัย่อย เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการควรมี
หน้าทีพ่จิารณาความเหมาะสมของบคุลทีจ่ะสง่ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย เพื่อควบคุมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายของ
บรษิทัฯ 

4.6 อํานาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบรษิทัฯ 
1. การทําหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
2. การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีการลงคะแนนเสียงและ

คะแนนเสยีง 2 ขา้งเท่ากนั 
3. การเป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
4. การทําหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 
โดยปรกตปิระธานกรรมการบรษิทัฯ กบักรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่เป็นคนละคนกนั ทําให้คณะกรรมการบรษิทั

สามารถตรวจสอบการทํางานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิการถ่วงดุลอํานาจ แต่หากเป็นบุคคลคน
เดยีวกนั บรษิทัฯมขีอ้ปฏบิตัดิงันี้ 

ในวาระทีป่ระธานกรรมการบรษิทัฯมสีว่นไดเ้สยีในฐานะกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ เช่น การประเมนิผลงานของ
กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ ประธานกรรมการบรษิทัฯจะต้องไม่เขา้ร่วมในวาระนัน้ๆ และให้รองประธานกรรมการหรือ
กรรมการท่านอื่นปฎบิตัหิน้าทีแ่ทน หากมไิดม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรง กอ็าจพิจารณาให้เป็นการลงคะแนนเสยีงลบัเพื่อให้เกดิ
ความเป็นอสิระในการลงคะแนนของกรรมการในทีป่ระชมุมากยิง่ขึน้  

 
5. การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารกาํหนดขึน้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้
ร่วมประชุมได้ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม  โดยจะปรกึษา หารอืกบัประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร ประกอบกบัการพิจารณาตามคําขอของกรรมการ ที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สําคญัเป็นวาระการพิจารณาในการ
ประชมุแต่ละคร ัง้ บรษิทัฯจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อ  ให้มเีวลาเพียงพอในการศกึษา
พจิารณาและตดัสนิใจอย่างถูกตอ้งในเรือ่งต่างๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัดิงันี้ 

5.1 ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯกาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งประชมุกนัอย่างน้อย  2 เดอืนต่อคร ัง้ ทัง้นี้กรรมการบรษิทัฯ
ตอ้งมาประชมุไมน่้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุและสามารถลงมตใินทีป่ระชมุได ้  

5.2 บรษิทัฯกาํหนดใหม้กีารจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุให้แก่กรรมการ เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย  5 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการมเีวลาศกึษาพิจารณาและตดัสนิใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆอย่างพอเพียง  และ
สามารถจดัเวลาการเขา้รว่มการประชุมได ้

5.3 ประธานกรรมการบรษิทัฯเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการจดัเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมกีาร
ปรกึษาหารอืกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และพจิารณาคําขอของกรรมการ ที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สําคญัเป็นวาระการพิจารณาใน
การประชมุคร ัง้ต่อไป 

5.4 ประธานกรรมการบรษิทัฯจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพยีงพอสาํหรบัการนําเสนอเอกสารและขอ้มูลของผูบ้รหิารการ
พจิารณาสอบถาม และอภปิรายในประเดน็ทีส่าํคญัของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

5.5 คณะกรรมการบรษิทัฯตอ้งอุทศิเวลาและทุ่มเทความสนใจใหแ้ก่บรษิทัฯอย่างเต็มที่และพรอ้มที่จะเขา้ร่วมการ
ประชมุอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี้ไมค่วรน้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมดที่ไดจ้ดัให้มขี ึ้นใน
รอบปี 

5.6 ในกรณีทีจ่ําเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มคีวามเห็นอิสระจากที่ปรกึษา หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดย
ถอืเป็นคา่ใชจ้่ายของบรษิทั 
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5.7 การจดบนัทกึการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ผลการประชุม และความคดิเห็นของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ตอ้งมคีวามชดัเจนเพื่อใชอ้า้งองิ 

 
6 การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 หลักการการประเมินผลเพื่อการพฒันาองค์กรให้ดยีิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการชุดย่อย ต้อง
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งคร ัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อ
ปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป  โดยกาํหนดบรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ์  บรษิทัฯวางแนวปฏบิตัิ
ไวด้งันี้  
 6.1 บรษิทัฯไดท้ําการประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบรษิทัฯเป็นประจําทุกปี โดยจดัทําการประเมนิใน 2 
รปูแบบ คอื แบบประเมนิตนเอง และ แบบประเมนิทัง้คณะ 

6.2  บรษิทัฯไดจ้ดัให้มแีบบการประเมินให้ครอบคลุมประเดน็สําคญั เช่น นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 
การจดัเตรยีมและดาํเนินการประชมุ (Board Meeting) และแนวปฏบิตัิของคณะกรรมการ (Board Practices) ประกอบดว้ยเรื่อง 
การจดัการความเสีย่ง การควบคมุภายใน   การดแูลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การตดิตามรายงานทางการเงนิ การ
ดาํเนินการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน และการประเมนิผลงานของประธานฝ่ายจดัการ มแีบบประเมนิคณะกรรมการชุด
ย่อย ในทําทํานองทีค่ลา้ยคลงึกนั  

6.3 บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ข ัน้ตอน และผลการประเมนิคณะกรรมการ ไวใ้นรายงานประจําปี 
6.4 บริษทัฯได้จ้างที่ปรกึษาภายนอก ให้เสนอแนะแนวทางและประเด็นในการประเมินผลการปฏบิตัิ งานของ

คณะกรรมการ ทุกๆ 3 ปี  
6.5      บรษิทัไดนํ้าผลการประเมนิและขอ้คดิเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและ

คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อรว่มกนัพฒันางานของคณะกรรมการใหด้ยีิง่ขึน้ 
6.6      บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานฝ่ายจดัการทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผูท้ําการประเมนิ และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯเพื่อขอความเหน็ชอบ 
 
7 การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ 

 7.1 การปฐมนิเทศกรรมการ 
  ประธานกรรมการบรษิทั จะเป็นผูป้ฐมนิเทศกรรมการใหม่ในเบื้องต้น เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทั นโยบายทีส่าํคญั ประวตัคิวามเป็นมา และวฒันธรรมองค์กรของบรษิทั จากนัน้เลขานุการบรษิทั  จะส่งมอบขอ้มูลที่
สาํคญัในการดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และขอ้มลูทีก่รรมการเขา้ใหมอ่าจขอเพิม่เตมิ 
 7.2 การพฒันากรรมการ 
  คณะกรรมการบริษทัฯ สนับสนุนและส่งเสรมิให้กรรมการเขา้รบัการอบรมหรอืเข้าร่วมการสมัมนาเพื่อเพิ่ม
ความรูแ้ละเพิ่มประสทิธิภาพในการปฎิบตัิหน้าที่การเป็นกรรมการ โดยเน้นการส่งเสรมิให้กรรมการเขา้อบรมหลกัสูตรที่
เกีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทั ซึง่จดัการอบรมโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

         



 

 
 

ส่วนท่ี 2 
 
จรรยาบรรณ 
 

นโยบายท่ีส าคญัและ 

ระเบยีบปฏิบติัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบั 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

 



 

 
 

เพ่ือให้บริษัทฯด าเนินธรุกิจอย่างมีคณุธรรม 

 
บริษทัฯได้ก าหนดข้อพึงปฏิบติัหรือ
จรรยาบรรณ 

ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
และจรรยาบรรณธรุกิจ 
เพ่ือให้เป็นแนวทาง 

การปฏิบติังานสอดคลอ้งกบั 
หลกัการส าคญัของ 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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1. ปรชัญาการท างานของ IEC 
 
1.1 บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน) หรอื IEC ตระหนักถึงความสําคญัของการกํากบัดูแล

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

ความเชีย่วชาญในหน้าทีร่บัผดิชอบ ความซื่อสตัย์สจุรติ ความมวีนิยั ความสาํนึกในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน และพรอ้มที่จะ
ปรบัเปลีย่นไปสูส่ ิง่ทีด่ ี

  1.1.2 ระบบการควบคมุภายในทีด่ ี (Good Internal Control System) และมคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินงาน 
  1.1.3 การปฏบิตัิอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือต่อผูท้ี่มผีลประโยชน์ร่วมกนั ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุ้น ลูกคา้ คู่แข่ง

ผูบ้รโิภค พนกังาน รฐับาล ผูร้ว่มทุน ตลอดจนคูค่า้ ผูข้าย ผูร้ว่มงาน ลูกหนี้ และเจา้หนี้ 
1.2  บรษิทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัผูท้ี่มีผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย บรษิัทฯถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานการ

กาํกบัดแูลกจิการทีด่ใีนรายงานประจําปีของบรษิทัฯเป็นประจํา เพื่อให้นักลงทุนและสาธารณชนเกดิความมัน่ใจในการประกอบ
กจิการของบรษิทัฯวา่สามารถตรวจสอบได ้มกีารปฏบิตัติ่อผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนัอย่างเท่าเทียมกนั และมกีารดําเนินงานอย่าง
มอือาชพี 

1.3 บรษิทัฯไดร้วบรวมนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆของ IEC เกีย่วกบัมาตรฐานความประพฤติที่ดใีนการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯมาเป็นหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที่ดขีอง IEC เพื่อใชอ้้างอิงและเป็นบรรทดัฐานในการปฏบิตัิงานของบรษิทัฯ 
โดยผูถ้อืปฏบิตั ิคอื กรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯคาดหมายใหทุ้กคนรายงานโดยสจุรติถงึการปฏบิตัทิีข่ดัหรอืสงสยัวา่จะขดัหลกัการ กาํกบัดูแลกจิการที่
ดขีอง IEC ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ทัง้นี้ ผูบ้งัคบับญัชามภีาระหน้าที่ที่ต้องสอดส่องและแนะนําผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้
ให้ปฏิบตัิให้สอดคล้องกบันโยบายและจรรยาบรรณที่บริษัทฯได้กําหนดไว้ในหลักการ กํากบัดูแลกจิการที่ดขีอง IEC โดย
สมํ่าเสมอ  

 นโยบายและจรรยาบรรณต่างๆในหลกัการ กํากบัดูแลกจิการที่ดีของ IEC เป็นวินัยอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่
บคุลากรทุกระดบัตอ้งทําความเขา้ใจ ยดึมัน่ และปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง และบรษิทัฯขอยํ้าเตอืนว่าไมม่บีคุคลใดทีจ่ะมสีทิธิ หรอือนุญาต
ใหบ้คุลากรของบรษิทัฯคนใดกระทําการใดๆทีเ่ป็นการขดักบันโยบายและจรรยาบรรณต่างๆในหลกัการ กํากบัดูแลกจิการที่ดขีอง 
IEC 

 เมือ่พบว่ามกีารละเมดิหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีอง IEC และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่า
เป็นจรงิ จะมกีารพจิารณาลงโทษทางวนิยั และ/หรอืทางกฎหมายตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 
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2. จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทัฯ 

2.1 คณะกรรมการบรษิทัฯเป็นองคก์รสงูสดุของบรษิทัฯ และกรรมการเป็นตวัอย่างสูงสุดในการยึดมัน่และปฏบิตัิ
ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่นีี้ 
  กรรมการบรษิทัฯทุกคนตอ้งมภีาวะผูนํ้าและสามารถควบคมุการดําเนินงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธผิล เพื่อบรรลุเป้าหมายทีเ่ป็นหวัใจของธุรกจิของบรษิทัฯ โดยสามารถสรา้งและเพิ่มมลูคา่การลงทุนใหก้บัผูถ้อืหุ้นและผูท้ี่
มผีลประโยชน์ร่วมกนั คณะกรรมการบรษิทัฯต้องร่วมกบัฝ่ายจดัการกําหนดวสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) และค่านิยม 
(Values) ของบรษิทัฯ ใหม้ขี ึน้และใหทุ้กคนไดป้ฏบิตัติาม นอกจากนี้ กรรมการบรษิทัฯ ต้องเป็นผูท้ี่มคีวามรบัผดิชอบเต็มที่เชงิ
จรยิธรรมและตามกฎหมายต่อบรษิทัฯ และผูท้ี่มผีลประโยชน์ร่วมกนั โดยต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั ดว้ยทกัษะ 
ความซื่อสตัย์สจุรติ และแสดงความเหน็ของตนอย่างอสิระ  

  กรรมการต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเสมอในการพิจารณาการดําเนินกจิการของบริษทัฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถไวว้างใจไดโ้ดยสนิทใจ 

  กรรมการตอ้งพจิารณาเสนอผูท้ีม่คีวามเหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อเลือกตัง้
เป็นกรรมการใหมท่ดแทนตําแหน่งทีว่า่งอย่างรอบคอบและโปรง่ใส 

  กรรมการตอ้งอุทศิเวลาและทุ่มเทความสนใจใหก้บับรษิทัฯ อย่างเตม็ที ่และพรอ้มที่จะเขา้ร่วมการประชุมของ
บรษิทัฯเสมอ พรอ้มทัง้เขา้รบัการฝึกอบรมพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

 
2.2 จรรยาบรรณของกรรมการ มดีงัต่อไปนี้ 

2.2.1 ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้ 

2.2.2 บรหิารงานเพื่อผลประโยชน์ของผูท้ีม่ผีลประโยชน์รว่มกนั ตลอดจนรกัษาภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ 
2.2.3 ไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในกจิการทีก่ระทํากบับรษิทัฯที่ตนเป็นกรรมการ หรอืในกิจการที่มลีกัษณะเป็นการ

แขง่ขนักบับรษิทัฯทีต่นเป็นกรรมการอยู่ ทัง้นี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อม ยกเวน้กรณีที่เป็นการเปิดเผยโดยสุจรติและ
ไดร้บัการสนบัสนุนเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยเป็นกจิการทีก่อ่ประโยชน์และไมเ่สยีผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2.2.4 บรหิารงานโดยหลีกเลี่ยงความขดัแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบรษิทั ฯ เพื่อให้การ
บรหิารงานเป็นไปอย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ 

 (1) ไมห่าผลประโยชน์สว่นตวัจากการเป็นกรรมการ 
 (2) ไมใ่ชค้วามลบัของบรษิทัฯในทางทีผ่ดิ 
 (3) ไมเ่ป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ป็นคูแ่ขง่ของบรษิทัฯ 
 (4) ไมม่ผีลประโยชน์ในการทําสญัญาของบรษิทัฯ 
 ในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการต้องทําการเปิดเผย รายการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ เป็น

ผลประโยชน์ทีข่ดักนั 
2.2.5 บรหิารงานดว้ยความระมดัระวงั และไมส่รา้งขอ้ผกูมดัทีอ่าจขดัแยง้กบัหน้าทีข่องตนในภายหลงั 
2.2.6 ไมแ่สวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบจากการทํางานไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
2.2.7 ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 
2.2.8 ไมเ่ป็นผูป้ระกอบการ หรอืเป็นผูถ้อืหุน้สําคญั หรอืมบีุคคลในครอบครวัเป็นกรรมการ หรอืเป็นผูถ้ือหุ้น

ในกจิการ หรอืธุรกจิการคา้อนัใดมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั หรอืทําธุรกจิกบับรษิทัทีต่นเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่า
กระทําเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื่น 



 

24 
 

2.2.9 ไมก่ระทําการใดอนัมลีกัษณะเป็นการเขา้ไปบรหิารหรอืจดัการใดๆ ในบรษิทัฯในลกัษณะที่มผีลบัน่ทอน
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯทีต่นเป็นกรรมการอยู่ หรอืเอื้อประโยชน์ใหบ้คุคลหรอืนิตบิคุคลใดๆ ไมว่า่จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรอืผูอ้ื่น 

2.2.10 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เรื่องการซื้อขายหุ้นบรษิทัฯ ทุกคร ัง้
กอ่นการซื้อขายหุน้อย่างชา้ทีส่ดุ 1 วนัทําการล่วงหน้า 

2.2.11 การสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งจดัทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบตัิการสรรหา
กรรมการ และบรษิทัฯ จะตอ้งจดัเตรยีมขอ้มลูนโยบาย และแนวทางธุรกจิใหก้รรมการใหมท่ราบ 
  2.3  นโยบายและจรรยาบรรณในขอ้ต่างๆ ในหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเป็นสิง่ที่กรรมการต้องถือปฏบิตัิในการ
ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งเช่นเดยีวกนัดว้ย เช่น ผลประโยชน์ที่ขดักนั จรรยาบรรณของการจดัหา หรอืนโยบายเกี่ยวกบั
ความลบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

2.4 คณะกรรมการบรษิทัฯตอ้งมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจําทุกปี วา่ได ้

กระทําหน้าทีเ่ป็นอย่างดหีรอืไม่ รวมทัง้ต้องแถลงในรายงานประจําปีว่าไดก้ระทําหน้าที่เป็นอย่างดหีรอืไม่ และการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ทีีใ่ชก้บับรษิทัฯนี้เป็นอย่างไรดว้ย 
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3. จรรยาบรรณพนักงานบริษทัฯ 
จรรยาบรรณพนกังาน หมายถึง ขอ้ปฏบิตัิต่างๆที่บรษิัทฯถือว่าเป็นจรยิธรรมในการดําเนินงานและประกอบ

ธุรกจิ บรษิทัฯปรารถนาอย่างยิง่ใหฝ่้ายจดัการและพนกังานทุกคนประพฤตติามหลกัจรรยาบรรณนี้อย่างสมํ่าเสมออยู่ตลอดเวลา
ในทุกกรณี 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณพนกังานดา้นต่างๆ ดงันี้ 
3.1.1 ขอ้ประพฤตปิฏบิตัติ่อบรษิทัฯ พนกังานตอ้งปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

1) ปฏบิตัิหน้าที่ดว้ยความรบัผดิชอบถือประโยชน์ของบรษิทัฯเป็นสําคญั โดยอุทิศตนให้แก่
งานของบรษิทัฯอย่างเตม็ที ่รวมทัง้หาทางปรบัปรงุแกไ้ขและพฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 

2) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สจุรติและเทีย่งธรรม หลกีเลีย่งการกระทําใดๆที่อาจเป็นขอ้
ครหาในเรือ่งความซื่อสตัย์สจุรติและเทีย่งธรรม ตวัอย่างเชน่ 

ก. ไม่ใช้อํานาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศยัอํานาจหน้าที่ของตนไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้ม แสวงหาผลประโยชน์แกต่นและผูอ้ื่น 

ข. หลีกเลี่ยงทัง้โดยตนเองหรือครอบครัวในการให้ หรือร ับสิ่งของ เงิน หรื อ
ประโยชน์อย่างอื่นจากบคุคลอื่นทีม่หีน้าทีห่รอืธุรกจิเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เวน้แต่ในโอกาสหรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม ทัง้นี้ 
จะตอ้งไมม่รีาคาอนัเกนิสมควร หรอืเกนิกวา่เหตุ ตามรายละเอยีดในขอ้ 8 นโยบายเกีย่วกบัของขวญัฯ 

ค. ไมใ่ชข้อ้มูลหรอืข่าวสารอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์
ของบริษทัฯ ที่ย ังมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากําไรหรือผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 10 นโยบายเกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

ง. หลกีเลีย่งการรบัเลี้ยงในลกัษณะทีเ่กนิกวา่เหตุความสมัพนัธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่
มธีุรกจิเกีย่วขอ้งกบังานของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 8 นโยบายเกีย่วกบัของขวญัฯ  

 
3) รกัษาความลับของบริษัทฯ โดยดูแลและระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็น

ความลบัของบรษิทัฯร ัว่ไหลหรอืตกไปถงึผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทัฯ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 9 นโยบายเกีย่วกบัความลบัของ IEC 

   4) ระมดัระวงัการแสดงความเหน็ต่อบคุคลภายนอกในเรือ่งที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง
และการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในขอ้ 9 นโยบายเกีย่วกบัความลบัของบรษิทัฯ 

   5) ใช้และรกัษาทรพัย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด และไม่นําไปเพื่อ
ประโยชน์สว่นตน 
 3.1.2   ขอ้ประพฤตปิฏบิตัติ่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา และผูร้ว่มงาน 

   การประพฤตปิฏบิตัขิองพนกังานทีม่ตี่อกนัและกนัอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นปัจจยัที่สําคญัประการ
หนึ่งที่ทําให้เกดิความร่วมมอืและการประสานงานที่ด ีส่งเสรมิความสามคัคแีละพลงัร่วมในการปฏบิตัิงานของ  บรษิทัฯ ดงันัน้ 
เพื่อเสรมิสรา้งและรกัษาคณุลกัษณะทีด่ดีงักล่าวพนักงานตอ้งปฏบิตัิดงัต่อไปนี้ 

1) รกัษาเสรมิสรา้งความสามคัครีะหวา่งผูร้ว่มงาน และชว่ยเหลอืเกือ้กลูซึ่งกนัและกนัในทางที่
ชอบ เพื่อประโยชน์ต่องานของบรษิทัฯโดยสว่นรวม 
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2) ปฏิบัติต่อผู้ใต้บ ังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใหม้คีวามกา้วหน้าในหน้าที่การงาน โดยการถ่ายทอดความรูใ้นงาน สนับสนุนให้ไดร้บั
การอบรม และใหไ้ดเ้พิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์อยู่เสมอ 

3) รบัฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บงัคบับญัชาเกี่ยวกบังานในหน้าที่และ
พจิารณานําไปใชใ้นทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานของบรษิทัฯ 

4) รบัฟังคาํแนะนําของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏบิตัิงานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเป็นผูส้ ัง่ รวมทัง้มคีวามสภุาพต่อพนกังานทีม่ตีําแหน่งงานเหนือตน 

5) หลีกเลี่ยงการนําเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทัง้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ปฏบิตังิานและเรือ่งสว่นตวัไปเปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะที่จะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่พนักงาน 
หรอืภาพพจน์โดยสว่นรวมของบรษิทัฯ 

6) พึงปฏิบตัิต่อผู้ร่วมงานดว้ยความสุภาพ มน้ํีาใจ มีมนุษย์สมัพันธ์อนัด ีไม่ปิดบงัข้อมูลที่
จําเป็นในการปฏบิตังิานของผูร้ว่มงาน และปรบัตนใหส้ามารถทํางานรว่มกบับคุคลอื่นได ้

7) ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น เชน่ ไมนํ่าผลงานผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

3.1.3  ข้อประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง พนักงานต้องประพฤติปฏิบตัิและพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและบรษิทัฯอยู่เสมอ ดงัต่อไปนี้ 

1) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ
ความสามารถในการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

2)   ยึดมัน่ในคุณธรรม และไม่แสวงหาตําแหน่ง ความดคีวามชอบ หรอืประโยชน์อื่นใดโดยมิ
ชอบจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืจากบคุคลอื่นใด 

3)   ละเวน้จากอบายมขุทัง้ปวง ไมป่ระพฤตตินทีอ่าจทําใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีงและเกยีรติศกัดิข์อง
ตนเองและบรษิทัฯ 

4)   หลกีเลีย่งการมภีาระผกูพนัทางการเงนิกบับคุคลที่ทําธุรกจิกบับรษิทัฯหรอืระหว่างบุคคล
ดว้ยกนัเอง รวมถงึการใหย้มืหรอืกูย้มืเงนิ การเรยีกรอ้งเรีย่ไรต่างๆ การใชเ้ชค็แลกเงนิสด การเล่นแชร์ เป็น
ตน้ ยกเวน้กจิกรรมเพื่อการกศุลและสาธารณะ 

3.1.4  การคดิคน้ประดษิฐกรรม 

   พนกังานมสีทิธริบัผลประโยชน์จากประดษิฐกรรมทีต่นคดิคน้ได ้เวน้แต่การคดิคน้นัน้เป็นผลทัง้หมด 
หรอืบางสว่นจากความรูท้ีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ หรอืเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมของบรษิทัฯ ที่กําลงัทําอยู่หรอืมโีครงการจะทําต่อไป ใน
กรณีเชน่นี้พนกังานจะตอ้งมอบเอกสารหรอืขอ้มูลทัง้มวลที่คน้พบให้แก่บรษิทัฯ เพื่อให้ บรษิทัฯเป็นเจ้าของและมสีทิธิโดยชอบ
ธรรมสมบรูณ์ต่อประดษิฐกรรมชิน้นัน้ แต่ถา้บรษิทัฯไมป่ระสงคเ์ป็นเจา้ของประดษิฐกรรมชิ้นใด พนักงานกอ็าจใชป้ระดษิฐกรรม
ชิน้นัน้ไปตามความประสงคข์องตนอย่างเสร ีแต่ตอ้งไม่ฝ่าฝืนกฎทัว่ไปของบรษิทัฯที่ว่าการกระทําของพนักงานต้องไม่ทําความ
เสยีหายใหแ้กผ่ลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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3.1.5  การบรรยายหรอืการออกอากาศทางวทิยุกระจายเสยีง/โทรทศัน์ 

   โดยทัว่ไป พนักงานสามารถไปทําการบรรยาย หรอืมีส่วนร่วมในการสอน การฝึกอบรม หรอืการ
ออกอากาศทางวทิยุกระจายเสยีง หรอืสอนโทรทัศน์ อย่างไรกต็าม พนักงานจะต้องขออนุมตัิจากผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน
เสยีกอ่น และถา้ตอ้งใชข้อ้มลูหรอืเอกสารจากบรษิทัฯ ควรไดร้บัอนุมตัลิ่วงหน้ากอ่น 

3.1.6 การตพีมิพ์บทความหรอืหนงัสอื  

   พนักงานอาจต้องการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร หรือหนังสอืพิมพ์ หรือสิง่พิมพ์ รายงานอื่นๆ 
หรอืเขยีนหนงัสอืเป็นครัง้คราวได ้และผลประโยชน์หรอืลขิสทิธิจ์ากการเขยีนหนังสอืหรอืบทความกเ็ป็นของผูแ้ต่งเอง นอกเสยี
จากวา่จะเป็นสิง่พมิพ์ของบรษิทัฯ หรอืใชเ้อกสารของบรษิทัฯ รวมทัง้ความรูต้่างๆทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัิงานให้กบับรษิทัฯ ดงันัน้ 
พนกังานตอ้งปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานตัง้แต่เมือ่เริม่เขยีน 

3.1.7  การใชช้ือ่ IEC  

   หา้มพนกังานใชช้ือ่ “IEC” หรอืชือ่อื่นใดอนัเป็นเครือ่งหมายการคา้ของบรษิทัฯ เพื่อเรยีกความสนใจ 
หรอืเพื่อขอเครดติ หรอืบรกิารอื่นๆ ทัง้นี้ เนื่องจากการกระทําเชน่นี้จะเป็นผลเสยีหายต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ 

3.1.8 การคกุความทางเพศ 

   การคกุคามทางเพศ หมายถึง การกระทําใดๆ โดยพนักงานคนหนึ่งในเรื่องเพศต่อพนักงานอีกคน 
โดยการกระทําดงักล่าวก่อให้เกดิความเดอืดร้อน รําคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่บ ัน่ทอนกําลงัใจ เป็น
ปฏปัิกษ์ หรอืกา้วรา้ว รวมถงึการรบกวนการปฏบิตัิงานของพนักงานผูน้ัน้โดยไม่มเีหตุผล พฤติกรรมดงักล่าวครอบคลุมถึงการ
ลวนลาม อนาจาร การเกีย้วพาราส ีหรอืการล่วงเกนิทางเพศ ไมว่า่จะดว้ยวาจา หรอืรา่งกายกต็าม พนักงานทุกคน ต้องตระหนัก
วา่พฤตกิรรมบางอย่างอาจจะมลีกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศได ้แมว้า่จะไมม่เีจตนากต็าม 

   ถา้พนกังานคนใดเชือ่วา่ตนเองกาํลงัถูกคกุคามไมว่า่จะเป็นรูปแบบใดกต็าม หรอืมเีหตุการณ์เกดิขึ้น
จรงิ ตอ้งแจง้ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อทําการสอบสวนและดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ในกรณีที่มกีารคุกคาม
เกดิขึน้อนัเป็นการละเมดินโยบายขอ้นี้ บรษิทัฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวนิยักบัผูล้ะเมดินโยบายอย่างไม่มกีารละเวน้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจรุนแรงถึงข ัน้เลิกจ้างโดยไม่ไดร้บัค่าชดเชย ในบางกรณีพนักงานที่ทําความผดิอาจต้องรบัผดิชอบต่อพนัธะ
ผกูพนัทางกฎหมายดว้ย 
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４. จรรยาบรรณของการจดัหา 
4.1 ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้/ผูข้าย 

4.1.1 วางตวักบัผูค้า้/ผูข้ายใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเชงิธุรกจิเท่านัน้ ควรระมดัระวงัอย่าให้เกดิขอ้ครหาได้
วา่มคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิเป็นพเิศษกบัผูค้า้/ผูข้ายในรายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจทําให้การตดัสนิใจเลือกจดัหา การ
จดัประมลู การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไมเ่ป็นไปโดยยุตธิรรมและเสมอภาคเท่าเทยีมกนัต่อทุกฝ่ายได้  

4.1.2 ใหเ้กยีรตแิละถอืวา่ผูค้า้/ผูข้ายเป็นแหล่งทรพัยากรภายนอกทีเ่อื้ออํานวยใหธุ้รกจิของบรษิทัฯดาํรงอยู่
ได ้ดงันัน้ การจดัหาควรตัง้อยู่บนพื้นฐานของการพฒันาธุรกิจ เพื่อให้บรษิทัฯและผูค้า้/ผูข้ายต่างไดร้บัผลตอบ แทนที่เป็นธรรม
ต่อสองฝ่าย ไมค่วรคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯโดยไมม่ขีดีจํากดัแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

4.1.3 ใหข้อ้มลูทีเ่ทีย่งตรง ถูกตอ้ง อย่างตรงไปตรงมา อยู่บนพื้นฐานของความสตัย์จรงิของผูค้า้ /ผูข้าย ไม่
ลวงล่อใหผู้ค้า้/ผูข้ายรบีตดัสนิใจดว้ยความเขา้ใจทีผ่ดิพลาด หรอืไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งแต่ไมค่รบถว้นเท่าทีค่วรจะได้ 

4.1.4 หลีกเลี่ยงการรบัของกํานัล สนิน้ําใจ การรบัเชิญไปงานเลี้ยงจากผู้คา้ /ผู้ขายที่จดัขึ้นให้เป็นการ
ส่วนตวั หรือหมู่คณะใดคณะหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงการรบั เชญิไปดูงานที่ผู้คา้/ผู้ขายเสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งให้ หรือรบัการสนับสนุนค่าใชจ้่ายจากผู้คา้/ผูข้ายสําหรบักจิกรรมภายในต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงขอ้ครหาต่างๆที่
อาจจะมขีึน้ และป้องกนัไมใ่หเ้กดิความโน้มเอยีงทีจ่ะชว่ยเหลอืตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพเิศษ 

4.1.5 ระมดัระวงัอย่าใหผู้ค้า้/ผูข้ายตอ้งแบกรบัคา่ใชจ้่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของการจดัหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมือ่อยู่ในชว่งระยะเวลาการกาํหนดคณุสมบตั ิการเจรจาต่อรอง หรอืกาํลงัจะมกีารตดัสนิใจจดัหา 

4.1.6 การเยีย่มชมสถานทีข่องผูค้า้/ผูข้าย ต้องมกีารแจ้งถึงวตัถุประสงค์ทางธุรกจิให้ผูค้า้/ผูข้ายไดท้ราบ
กอ่นล่วงหน้า พรอ้มกาํหนดวนัเวลาเยีย่มชมอย่างชดัเจน 

4.1.7 ไม่หวงัหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตวัหรอืหมู่คณะจากผู้คา้ /ผู้ขาย ยกเว้น
ของขวญัทีอ่าจจะตอ้งยอมรบัตามมารยาทเนื่องในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ไมค่วรพเิศษหรือมมีลูคา่สูงไปกว่าของขวญัมาตรฐานที่ผูค้า้/
ผูข้ายไดจ้ดัไวส้าํหรบัแจกจ่ายใหลู้กคา้ปกตทิัว่ไป รวมทัง้หา้มรบัเงนิหรอืสนิบนไมว่า่ในรปูแบบใดทัง้สิน้ 

4.1.8 ไมต่ดิต่อคบคา้กบัผูค้า้/ผูข้ายทีด่าํเนินธุรกจิในลกัษณะหนึ่งหรอืทัง้หมด เช่น มทีศันคติในทางลบกบั
ระบบการค้าเสรีนิยม ระบบผูกขาด ขดัขวางไม่ให้มีการแข่งขนั หรือมีพฤติกรรมสมยอมกนัในการเสนอราคา หรือเสนอ
ผลประโยชน์สว่นตวัใหก้บัพนกังาน หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 4.2 การจดัหา 

   4.2.1 การรบัตัวอย่างสนิคา้ไวท้ดลองใชต้้องมรีะยะเวลาจํากดั และส่งมอบตวัอย่างคนืให้กบัผู้คา้ /ผูข้าย
ทนัทีเมื่อครบกําหนด ควรทดลองใชส้นิคา้ตวัอย่างนัน้อย่างระมดัระวงั ดว้ยวตัถุประสงค์ที่จะตรวจสอบและบนัทึกข้อมูลดา้น
คณุภาพและสมรรถภาพอย่างแทจ้รงิ โดยมกีารบนัทกึขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อใชอ้า้งองิในการพจิารณาตดัสนิใจเมื่อถึง
เวลา 

   4.2.2 ไมเ่ชญิผูค้า้/ผูข้ายเขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ หรอืประกวดราคาโดยไม่มคีวามต้องการจดัหาอย่างแท้จรงิ 
หรอืตัง้ใจไวแ้ลว้วา่จะไมจ่ดัหาจากผูค้า้/ผูข้ายรายนัน้ ควรเลอืกเชญิเฉพาะผูค้า้/ผูข้ายทีเ่มือ่พจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัิ ความ
ตัง้ใจ และความสามารถทีจ่ะเขา้รว่มแขง่ขนัโดยหวงัจะไดร้บัการจดัหาในทีส่ดุเท่านัน้ 

 

   4.2.3 ปฏบิตัติ่อผูค้า้/ผูข้ายทีเ่ขา้รว่มประกวดราคาโดยทดัเทยีมกนั 

   4.2.4 รกัษาขอ้มลูต่างๆทีไ่ดร้บัจากผูเ้สนอราคา หรอืผูเ้ขา้รว่มประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบั 
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   4.2.5 ดําเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสตัย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใดๆที่ไม่ชอบธรรม
แทรกแซงได ้

 4.3 การเจรจาต่อรอง 

   4.3.1 ทําการเจรจาโดยตัง้อยู่บนพื้นฐานของความสมัพนัธ์ฉันท์ธุรกจิที่พยายามจะช่วยแกปั้ญหาและหา
ทางออก หรอืหาขอ้สรปุอนัพอใจและยอมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย ไมเ่จรจาดว้ยวธิหีลอกล่อ หรอืขูเ่ขญ็บงัคบั หรอืโดยไม่มหีลกัการและ
เหตุผล 

   4.3.2 ไมค่วรเจรจาโดยลําพงั และไม่มบีนัทึกหลกัฐาน เพื่อเป็นการป้องกนัขอ้ครหาต่างๆ ควรหลีกเลี่ยง
การเจรจาทางโทรศพัท์ หลงัจากการเจรจาแล้วควรมกีารสรุปประเดน็เป็นลายลกัษณ์อกัษร และลงชื่อเป็นหลกัฐานร่วมกนัโดย
ผูเ้ขา้รว่มเจรจาทุกฝ่าย 

 4.4 การเปิดเผยประโยชน์ทีอ่าจขดัแยง้กนั 

   ผูม้อีํานาจตดัสนิใจในการจดัหาและเกีย่วขอ้งกบัทุกคน ต้องเปิดเผยรายละเอียดเรื่องธุรกิจ หรอืผลประโยชน์
สว่นตวัทุกชนิดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิการจดัหาให้บรษิทัฯไดร้บัทราบโดยไม่ต้องมกีารทวงถาม ต้องเปิดเผยการถือหุ้น หรอื
ผลตอบแทนจากกจิการทีเ่ป็นผูค้า้/ผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บับรษิทัฯ ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืมญีาติพี่น้องใกล้ชดิทํางาน 
หรอืเป็นหุน้สว่น หรอืดาํรงตําแหน่ง 
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5.  นโยบายเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนั 

5.1  นโยบายของบรษิทัฯเกีย่วกบัผลประโยชน์ที่ขดักนัตัง้อยู่บนหลกัการที่ว่า การตดัสนิใจใดๆ ของบุคลากรทุก
ระดบัในการดําเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องทําเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ เท่านัน้ การตดัสนิใจ ดงักล่าว ต้องปราศจาก
อทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มของความตอ้งการสว่นตวั ของครอบครวั หรอืบคุคลผูใ้กลช้ดิ 

  ผลประโยชน์ทีข่ดักนัเกดิขึน้ในกรณีทีบ่คุลากรทุกระดบัมผีลประโยชน์สว่นตวั หรอืของครอบครวั หรอืบุคคลผู้
ใกลช้ดิ ดา้นการเงนิหรอืดา้นอื่นใดในกจิการซึง่ไดร้บัผลประโยชน์จาก 

  5.1.1   การตดัสนิใจของบคุคลผูน้ัน้ในการปฏบิตังิานตามหน้าทีใ่ห้กบับรษิทัฯ หรอื  

  5.1.2  การรบัรูก้จิกรรมการดาํเนินงานหรอืแผนการในอนาคตของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯถอืเป็นหน้าทีข่องบคุลากรทุกระดบั ตอ้งหลกีเลีย่งการมสีว่นเกีย่วขอ้งทางการเงนิ และ/หรอื 
ความสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอกอื่นๆ ซึง่สง่ผลใหก้บับรษิทัฯ ตอ้งเสยีผลประโยชน์ หรอืก่อให้เกดิความขดัแย้งในดา้นความภกัด ี
หรอืผลประโยชน์ หรอืขดัขวางการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2  การพจิารณาประจําปีเกีย่วกบัผลประโยชน์ทีข่ดักนั 

ในแต่ละปีบคุลากรทุกระดบัจะไดร้บัแจง้ใหท้บทวนและตระหนกัถงึนโยบายเกีย่วกบัผลประโยชน์ที่ขดักนัของ
บริษัทฯ และทุกคนต้องแจ้งเรื่องซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ที่ขดักนัที่เกิดขึ้นให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯทราบ โดยต้องแนบ
รายละเอยีดในเรือ่งดงักล่าวมาดว้ย เพื่อบรษิทัฯจะแจง้จุดยนืของบรษิทัฯ ใหผู้น้ัน้และผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ัน้ทราบต่อไป อย่างไร
กต็าม หากมขีอ้สงสยัในเรือ่งผลประโยชน์ทีข่ดักนัเกดิขึ้นในระหว่างปีให้พนักงานแจ้งเรื่องดงักล่าวโดยทนัทีเมื่อเหตุการณ์นัน้ๆ
เกดิขึน้ 

ในกรณีที่ผลประโยชน์ขดักนัอย่างเป็นรูปธรรม การที่บุคลากรเปิดเผยและให้ความร่วมมือกบับรษิทั ฯเป็น
อย่างดเีมือ่มผีลประโยชน์ขดักนัเกดิขึน้ ปัญหาดงักล่าวกส็ามารถคลี่คลายไปไดโ้ดยที่ผูน้ัน้ถอนตวัออกจากการเป็นผูต้ดัสนิใจใน
เรือ่งทีเ่ป็นตน้เหตุของความขดัแยง้ดงักล่าว 

5.3  คาํจํากดัความ ครอบครวั หมายถงึ บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับคุลากรทุกระดบั ไม่ว่าในทางสายเลือด หรอื
จากการสมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย รวมทัง้บตุรบญุธรรมตามกฎหมาย 

บคุคลผูใ้กลช้ดิ หมายถงึ บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับคุลากรทุกระดบัในทางสมัพนัธภาพใดๆ อย่างใกลช้ดิ 

บรษิทัคูแ่ขง่ หมายถงึ บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิในลกัษณะคลา้ยหรอืใกลเ้คยีงกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5.4  ตวัอย่างสถานการณ์เกีย่วกบัผลประโยชน์ทีข่ดักนั 

5.4.1  การลงทุนทัว่ไป บุคลากรทุกระดบั ครอบครวั หรอืบุคคลผูใ้กล้ชดิ ต้องไม่เป็นผูถ้ือหุ้น หรอืไดร้บั
ผลประโยชน์จากบรษิทัคูแ่ขง่ หรอืกจิการใดๆ รวมถงึ ผูค้า้/ผูข้าย ทีบ่รษิทัฯตดิต่อธุรกจิดว้ย 

  การซื้อหุ้นของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ หรอืการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรอืหน่วย
ลงทุนไมเ่ป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนั ตราบใดทีไ่มส่ง่ผลกระทบต่อการปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัฯ 

5.4.2 การจัดหาสินค้าและบริการให้บริษัทฯ ผลประโยชน์ที่ขดักนัอาจจะเกิดขึ้นถ้าบุคลากรทุกระดบั 
ครอบครวั หรอืบคุคลผูใ้กลช้ดิ เป็นผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารให้กบับรษิทัฯในฐานะ ผูค้า้/ผูข้าย ถ้าบุคคลผูน้ัน้สามารถชี้นําหรอืมี
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อทิธพิลต่อการดาํเนินงานของกจิการดงักล่าว ถึงแมว้่าจะไม่มหีน้าที่เกีย่วขอ้งกบัการทําธุรกจิของบรษิทัฯกบักจิการนัน้ๆกต็าม 
ตามรายละเอยีดในขอ้ 4 จรรยาบรรณของการจดัหา 

  ในกรณีทีบ่คุลากรทุกระดบัของบรษิทัฯคนใดมบีคุคลในครอบครวั หรอืบุคคลผูใ้กล้ชดิ เป็นพนักงาน 
หรอืเจา้ของกจิการที่เป็นลูกคา้ ผูค้า้/ผูข้าย หรอืคู่แข่ง และบุคลากรของบรษิทัฯผูน้ัน้มสี่วนร่วมตดัสนิใจในเรื่องที่เกีย่วขอ้งกบั
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักจิการดงักล่าวใหถ้อืว่าเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนั 

5.4.3  สิง่บนัเทงิและของขวญั บคุลากรทุกระดบั ตอ้งไมร่บัสิง่บนัเทงิ ของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกฬีา ตัว๋
อื่นๆ ขอ้เสนอเพื่อการพกัผอ่น ทีพ่กัรบัรอง หรอืขอ้เสนอทีใ่หเ้ป็นการสว่นตวัต่างๆ ฯลฯ ที่เกีย่วขอ้งกบัหน้าที่การงานของตนใน
บรษิทัฯ หากการกระทําดงักล่าวจะนําไปสูก่ารสรา้งขอ้ผกูมดัใหก้บับรษิทัฯ หรอื อาจจะทําใหบ้คุคลผูน้ัน้ตอ้งตกอยู่ ในสถานการณ์
ผลประโยชน์ทีข่ดักนั ตามรายละเอยีดในขอ้ 8 นโยบายเกีย่วกบัของขวญั 

5.4.4  การรบังานทางวชิาการ เป็นวทิยากร งานบรกิารสาธารณะ หรอืการรบัตําแหน่งใดๆ  

บุคลากรที่จะรบังานเป็นวทิยากร งานบรกิารสาธารณะ หรอืการรบัตําแหน่งใดๆ เช่น กรรมการ
บรษิทั ทีป่รกึษา เป็นตน้ ตอ้งขออนุมตัผิูบ้งัคบับญัชาตามสายงานก่อนรบังานหรอืตําแหน่งดงักล่าว บุคลากรที่ไดร้บัอนุมตัิแล้ว
ควรระลกึเสมอวา่จะไมนํ่าเอาบรษิทัฯ หรอืตําแหน่งของตนในบรษิทัฯ ไปพวัพนักบักจิกรรมที่ทําภายนอก เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัิให้
ทําเชน่นัน้ไดด้ว้ย 

  ในกรณีที่ฝ่ายจดัการหรอืพนักงานไดร้บัแต่งตัง้ให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการใดๆ ของบรษิทัฯ 
หรอืเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในคณะจดัการในโครงการ/กรรมการในบรษิทัรว่มทุน บรษิทัในเครอื ไม่ถือว่าเป็นกรณีผลประโยชน์
ทีข่ดักนั 
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6. นโยบายเก่ียวกบัการควบคมุภายใน 
 

6.1 บรษิทัฯมนีโยบายจดัให้มกีารควบคุมภายในที่มปีระสทิธิภาพเพียงพอกบัระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได ้และ
เหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆของงาน หรอืกจิกรรมของหน่วยงานนัน้ๆ โดยให้สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามผลการ
ควบคมุภายในเป็นระยะๆ เพื่อปรบัปรงุใหม้าตรการควบคุมต่างๆ มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์สิง่แวดล้อมต่างๆ และความ
เสีย่งทีเ่ปลีย่นไป 

ดงันัน้ เพื่อใหบ้รรลุเจตจํานงดงักล่าว บรษิทัฯมนีโยบายดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 
6.1.1  มุ่งม ัน่ให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคญัของการควบคุมภายใน และสร้า งให้มีขึ้นในงานหรือ

กจิกรรมต่างๆทุกระดบัของบรษิทัฯ 
6.1.2 กาํหนดมาตรการ รปูแบบ และวธิคีวบคมุภายในใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมต่างๆของหน่วยงาน 

หรอืกจิกรรมของหน่วยงาน ระดบัความเสีย่ง และการบรหิารความเสีย่งอยู่เสมอ โดยคํานึงถึงประสทิธิภาพและความเพียงพอ
ของระบบดงักล่าว 

6.1.3 มุ่งม ัน่ให้ผู้บริหารจัดให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบตัิงานกบัระดบัความ
เพยีงพอของการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ และตน้ทุนการควบคมุภายในทีเ่กดิขึน้ ตอ้งคุม้กบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

6.1.4 บคุลากรทุกระดบัตอ้งให้ความสําคญักบัการปฏบิตัิงานตามมาตรการควบคุมภายในทุกมาตรการที่
บรษิทัฯจดัใหม้ขี ึน้ โดยปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

 
 6.2 วตัถุประสงคข์องการควบคมุภายใน 

   การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิงาน หรือวิธีการปฏิบตัิงาน ที่ถูกกําหนดร่วมกันโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนบุคลากรทุกระดบัในองค์กร เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการทําให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด ้ดงันี้ 

   6.2.1 ดา้นการดําเนินงาน (Operations) มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานรวมถึงการใช้
ทรพัยากรต่างๆอย่างคุม้คา่สมประโยชน์ 

   6.2.2 ดา้นการรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting) มคีวามถูกตอ้ง เชือ่ถอืได ้และทนัเวลา 

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

การบนัทึกรายการธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามสําคญัสําหรบัการจดัทํารายงานการบญัชีและการเงนิที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจรงิ ทนัเวลา สมเหตุผล และเชือ่ถอืได ้เพื่อเสนอต่อผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ ผูร้่วมทุน หน่วยงานของรฐั และผูเ้กีย่วขอ้ง
อื่นๆ ดงันัน้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกระดบัต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนกระบวนการควบคุมทางการบญัชแีละการเงนิของ
บรษิทัฯอย่างเครง่ครดั 

การบนัทกึรายการธุรกจิทุกอย่างของบรษิทัฯที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่มขีอ้จํากดั
หรอืยกเวน้ในลกัษณะใด การลงรายการบญัชแีละการบนัทึกรายการธุรกจิต้องเป็นไปตามความเป็นจรงิ ไม่มกีารบดิเบอืน หรอื
สรา้งรายการเทจ็ ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆกต็าม 

บคุลากรทุกระดบัตอ้งดาํเนินการบนัทกึรายการธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ เป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัิ 
และขอ้กาํหนดต่างๆของบรษิทัฯ รวมทัง้มเีอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการธุรกจิทีค่รบถว้น ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อย่าง
เพยีงพอ เหมาะสม และทนัเวลา เพื่อใหพ้นกังานบรษิทัฯทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึการจดัทํา และการประเมนิรายงานการ
บญัชแีละการเงนิ สามารถบนัทกึและจดัทํารายงานการบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของบรษิทัฯลงในระบบบญัชขีองบรษิทัฯ โดย
มรีายละเอยีดทีถู่กตอ้งครบถว้น 

7.2 รายงานการบญัชแีละการเงนิ 

เพื่อใหผู้ท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึ การจดัทํา การรกัษาขอ้มูล และ /หรอืรายงานการบญัชแีละการเงนิ
ทุกประเภทของบรษิทัฯ ต้องระลึกอยู่เสมอว่าบรษิทัฯให้ความสําคญัอย่างสูงกบัความถูกต้องของรายการบนัทึกต่างๆ เพื่อให้
รายงานการบญัชแีละการเงนิไดถู้กจดัทําขึน้ โดยมกีารพจิารณาเลือกใชน้โยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัิโดยสมํ่าเสมอ 
และเป็นไปตามหลกัการบญัชซีึ่งเป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอ และเป็นไปตาม
ระเบยีบการเงนิและการบญัชขีองบรษิทัฯ 

พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการบดิเบอืนข้อมูลหรอืสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลรายการธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัการบญัชแีละการเงนิ หรอืขอ้มูลรายการปฏบิตัิงาน โดยพนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องของรายงาน
การบญัชแีละการเงนิ เป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร พนักงานที่มหีน้าที่รบัผดิชอบการบญัชี
และการเงนิ รวมทัง้พนกังานทุกคนทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการดําเนินการ จดัเตรยีม และ/หรอื ใหข้อ้มลูรายการธุรกจิ 

7.3 การปฏบิตัติามกฎหมาย 
บุคลากรทุกระดบัต้องปฏบิตัิตามระเบยีบและข้อกําหนดตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ และ/หรือ 

ต่างประเทศ เพื่อใหก้ารจดัทําบญัชแีละบนัทกึการเงนิของบรษิทัฯเป็นไปอย่างถูกตอ้งและสมบรูณ์ ดงันัน้บรษิทัฯจึงไม่อนุญาตให้
มกีารบนัทกึขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ หรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิโดยเจตนาเดด็ขาด 
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8. นโยบายเก่ียวข้องกบัของขวญั 
8.1    บคุลากรของบรษิทัฯรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดจากบคุคลใดๆ ไดด้งันี้ ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัควรได้

ตามกฎหมาย หรอืกฎขอ้บงัคบัที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย รวมถึง ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา หมายถึง การรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือจากบุคคลที่ให้กนัในโอกาสต่างๆโดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรอืวฒันธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม กรณีนอกเหนือจากนี้และผูร้บัจําเป็นต้องรบั
ไว้เพื่อรกัษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผู้รบัต้องรายงานให้ผู้บ ังคับบญั ชาทราบโดยเร็ว ถ้า
ผูบ้งัคบับญัชาเหน็วา่ไมม่เีหตุทีจ่ะอนุญาตใหผู้ร้บัยดึถอืไวเ้ป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ผูร้บัต้องส่งมอบให้กบัผูบ้งัค ับบญัชา เพื่อให้
ตกเป็นของบรษิทัฯทนัท ี

8.2 ห้ามบุคลากรทุกระดบั และ /หรอื ครอบครวั เรียกของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดจาก ผูร้บัเหมา 
ผูร้บัเหมาชว่ง ผูค้า้/ผูข้าย ผูร้ว่มทุน หรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมว่า่กรณีใด 

8.3 บรษิทัฯไมส่นับสนุนให้ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ผูค้า้/ผูข้าย ผูร้่วมทุน หรอืผูท้ี่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทัฯมอบของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดแกบ่คุลากรทุกระดบั และ/หรอื ครอบครวั ซึง่อาจมผีลต่อการตดัสนิใจในการ
ปฏบิตังิานดว้ยความลําเอยีง หรอืลําบากใจ หรอืเป็นประโยชน์ทีข่ดักนั 

8.4 หา้มบคุลากรของบรษิทัฯมอบของขวญัใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชาจะยินยอมหรอืรูเ้ห็นเป็นใจให้
บคุคลในครอบครวัของตนรบัของขวญัจากบคุลากรของบรษิทัฯทีเ่ป็นผูอ้ยู่ในบงัคบับญัชามไิด ้เวน้แต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มี
การใหข้องขวญัแกก่นั แต่ตอ้งมรีาคาหรอืมลูคา่ไมเ่กนิสามพนับาท 

8.5 บรษิทัฯใชด้ลุยพนิิจอย่างถูกตอ้งในการไมใ่หข้องขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดๆในลกัษณะ
ทีไ่มส่มควร หรอืฟุ่มเฟือย หรอืสรุุย่สรุ่าย หรอืผดิขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีาม หรอืขดัต่อกฎหมายของประเทศไทย 
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9. นโยบายเก่ียวกบัความลบัของบริษทัฯ 

9.1 กรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบรษิทัฯ ในบางครัง้จะต้องทํางานกบัขอ้มูลและเอกสารที่ไม่สามารถ
เปิดเผยต่อบคุคลภายนอกได ้การปกป้องขอ้มลูประเภทนี้มคีวามสําคญัอย่างยิ่งต่อความสําเรจ็ของบรษิทัฯในอนาคต ดงันัน้ผูท้ี่
ไดด้าํรงตําแหน่งกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งยอมรบัพนัธะผกูพนัทางกฎหมายและจรรยาบรรณ
ทีต่อ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูและเอกสารทีเ่ป็นความลบั หรอืความลบัทางการคา้นัน้ๆอกีเป็นเวลาสองปี เมือ่พน้จากหน้าทีไ่ปแลว้ 

9.2 ขอ้มลูลบัทางการคา้ซึง่เป็นขอ้มลูภายในบรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัการดแูลปกปิดมใิห้ร ัว่ไหลออกไปภายนอกได ้การ
ใชข้อ้มลูภายในรว่มกนัตอ้งอยู่ในกรอบทีถ่อืเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีต่นไดร้บัมอบหมาย เท่านัน้ 

9.3 การใหข้อ้มลูขา่วสารแกบ่คุคลภายนอก ทุกขอ้มลูทีอ่อกไปสูส่าธารณชนต้องไดร้บัความเห็นชอบจากประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูใ้หข้อ้มลูขา่วสารแกบ่คุคลภายนอกดว้ยตนเอง หรอืมอบหมายให้ผูห้นึ่งผูใ้ด
เป็นผูใ้หข้อ้มลูขา่วสารแกบ่คุคลภายนอก 

9.4 ไมเ่ปิดเผยหรอืแสดงความเหน็แกบ่คุคลอื่นใดภายนอกบรษิทัฯ 
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10. นโยบายเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
10.1 คณะกรรมการบรษิทัฯและฝ่ายจดัการ มหีน้าทีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตนใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
10.2 การใชข้อ้มลูภายใน 

IEC เป็นบรษิทัฯจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต้องดําเนินการให้เกดิมคีวามเสมอภาคและ
ยุตธิรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อเป็นการป้องกนัการกระทําผดิกฎหมายของบุคลากรทุกระดบัของบรษิทัฯ และ
ครอบครวัทุกคนทีไ่ดร้บัทราบ หรอือาจไดร้บัขอ้มลูภายในทีย่งัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชน บรษิทัฯ จึงห้ามบุคคลดงักล่าวนี้ทําการ
ซื้อขายหุน้ หรอืชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซื้อ หรอืขาย หรอืเสนอซื้อ หรอืเสนอขายหุ้นบรษิทัฯ ไม่ว่าจะดว้ยตนเอง หรอืผ่านนายหน้า 
ในขณะทีย่งัครอบครองขอ้มลูทีย่งัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบรษิทัฯและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการ
ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อเกง็กาํไร หรอืสรา้งความไดเ้ปรยีบใหก้บักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

10.3 นอกจากทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายในตามขอ้ 10.2 แล้ว บรษิทัฯมมีาตรการส่งเสรมิ 
คอื  

  10.3.1 การงดซื้อ/ขายหุ้น IEC ชัว่คราวในบางช่วงเวลาที่จ ัดเตรยีมการเปิดเผยสารสนเทศสําคญั โดยให้
กรรมการ ผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัฝ่ายขึน้ไป และพนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัเตรยีม หรอืไดท้ราบขอ้มลูภายในที่สําคญั ต้อง
งดการซื้อหรอืขายหุน้ IEC 

10.4 ขัน้ตอนการป้องกนั 
  เพื่อใหก้ารปฏบิตัติามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บรษิทัฯไดด้าํเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
  10.4.1 จํากดัการเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยต่อสาธารณะโดยใหร้บัรูเ้ฉพาะแกผู่เ้กีย่วขอ้งและทีจ่ําเป็นเท่านัน้ 
  10.4.2 จดัระบบรกัษาความปลอดภยัในทีท่ํางานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบั 
  10.4.3 เป็นหน้าที่ของเจ้าของขอ้มูลที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องกําชบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งให้ปฏบิตัิตาม

ขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัโดยเครง่ครดั 
10.5 บทลงโทษสาํหรบัการใชข้อ้มลูภายใน 
  ผูฝ่้าฝืนถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรอื กฎหมายแลว้แต่กรณี 
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11. นโยบายเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ส่ือโทรคมนาคม 
11.1 การใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอือุปกรณ์สื่อสาร

โทรคมนาคม ถอืเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัของบคุลากรทุกระดบั ที่ใชป้ระโยชน์ให้ไดอ้ย่างเหมาะสม เชื่อถือไดต้ามมาตรฐาน
ของการดาํเนินธุรกจิ และสอดคลอ้งตามนโยบายและจรรยาบรรณของบรษิทัฯ 

11.2 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

11.2.1 อนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
บรษิทัฯจดัใหม้บีรกิาร Internet เพื่อใหบ้คุลากรสามารถทํางานไดบ้รรลุเป้าหมาย 

หรอืวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และเป็นเครือ่งมอืแห่งการเรยีนรู ้รวมถงึการใชใ้นกจิกรรมส่วนตวั
ตามสมควร แต่หา้มไปใชใ้นธุรกจิสว่นตวั 

บคุลากรตอ้งรบัผดิชอบหลกีเลีย่ง อนิเตอรเ์น็ต ไซด(์Internet Site) ทีบ่รษิทัฯถอื 
วา่ผดิกฎหมาย หรอืละเมดิศลีธรรมอันดงีาม และผูใ้ชบ้รกิารต้องงดเวน้การเผยแพร่ขอ้มูลหรอืข่าวสารของ อินเตอร์เน็ต ไซด์
(Internet Site) ดงักล่าวต่อผูอ้ื่น โดยบรษิทัฯมสีทิธิติดตามดูแลการใชบ้ริการ อินเตอร์เน็ต (Internet) และปิดกัน้การเขา้ถึง 
อนิเตอรเ์น็ตไซด ์(Internet Site) ดงักล่าว 

บคุลากรตอ้งไมร่บั‟สง่ขอ้ความ ขอ้มลู ภาพ หรอืรหสัสญัญาณใดๆ ทีเ่ป็นการขดั 
ต่อกฎหมาย หรอืเป็นการขดัต่อมติคณะรฐัมนตร ีนโยบาย กฎ ระเบยีบ คําส ัง่ หรอืประกาศ ของการสื่อสารแห่งประเทศ  ไทย 
หรอืทีท่างราชการกาํหนด หรอืเป็นการขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเป็นภยัต่อความมัน่คงของ
ประเทศชาต ิ

   บคุลากรตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและไม่กระทําการใดๆต่อเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อบุกรุก
ระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่ว่าทัง้ในระบบเครอืข่ายของบรษิทัฯเอง และ/หรอืระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆที่ผูใ้ชไ้ม่ไดร้บั
อนุญาตใหเ้ขา้ไปใชง้าน และบุคลากรต้องรกัษาความลบัของ รหสัผ่าน (Password) ของผูใ้ชเ้ป็นอย่างด ีไม่ให้บุคคลภายนอก
นําไปใช ้

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

บุคลากรทุกระดบัได้ใช้การสื่อสารโดยปกติในกิจกรรมของบรษิัทฯ รวมถึงการใช้ในกจิกรรมส่วนตวัตามสมควรแต่ห้ามมใิห้
นําไปใชใ้นธุรกจิสว่นตวั 

บคุลากรตอ้งหลกีเลีย่งการสง่ จดหมายอเิลคทรอนิคส ์(E-mail) ทีจ่ะเป็นอุปสรรค 
ต่อการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ หรอืสรา้งความราํคราญต่อผูอ้ื่น หรอืฝ่าฝืนนโยบายบรษิทัฯ หรอืผดิกฎหมาย หรอืละเมดิศลีธรรม 
โดยเนื้อหาของ จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) รวมถึง จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ส่วนตวัที่เกบ็อยู่ในระบบ จดหมาย
อเิลคทรอนิคส ์(E-mail) ของบรษิทัฯ อาจจะถูกตรวจสอบดว้ยเหตุผลทีเ่หมาะสม โดยผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ 

11.2.3  การเขา้ถงึขอ้มลู (Access)  
บคุลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ทีม่สีทิธเิท่านัน้เขา้ถงึแฟ้มขอ้มลูหรอืโปรแกรม  

ไมว่า่จะเกบ็ในรปูของแฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืรปูแบบอื่นๆ 

การพยายามเขา้ถงึขอ้มลูเพื่อด ูทําซํ้า เผยแพร ่ลบทิ้ง ทําลาย หรอืเปลีย่นแปลง 
ขอ้มลู เปลีย่นรหสัผา่น หรอืกระทําการอื่นใดทีท่ําให้เกดิความเสยีหายโดยผูท้ีไ่มไ่ดร้บัมอบหมาย บรษิทัฯถอืวา่มคีวาม ผดิ 

11.2.4 การใช้สื่อโทรคมนาคม อันได้แก่ โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์มือถือ วิทยุติดตามตัว 
(Pager) วทิยุรบัส่งอุปกรณ์รบัสญัญาณดาวเทียม คู่สายเช่าต่างๆ เป็นต้น บรษิทัฯไดจ้ดัให้มรีะบบการสื่อสารโทรคมนาคมให้
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บคุลากรใชใ้นการสือ่สารเพื่อประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการใชใ้นกจิกรรมสว่นตวัตามสมควร แต่ห้ามมใิห้นําไปใชใ้น
ธุรกจิสว่นตวั 

บุคลากรต้องหลีกเลี่ยงการใชอุ้ปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัิงาน
ของบรษิทัฯ หรอืสรา้งความราํคาญต่อผูอ้ื่น หรอืฝ่าฝืนนโยบายบรษิทั หรอืใชใ้นทางทีผ่ดิกฎหมาย  

การดกัฟัง การบนัทกึเทปทีม่เีนื้อหาของการสือ่สาร เป็นสิง่ซึ่งมใิห้กระทํา เวน้แต่การบนัทึกเทปที่มี
เนื้อหาของการสื่อสารที่บริษทัฯใช้ดําเนินการธุรกิจโดยปกติ หรอืการบนัทึกเทปในกรณีพิเศษ ต้องไดร้บัความเห็นชอบจาก
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกอ่น 

11.2.5 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์
หา้มบคุลากรนําซอฟต์แวรห์รอืโปรแกรมทีไ่มไ่ดม้สีทิธิใ์ชโ้ดยชอบตามกฎหมาย 

เขา้มาใชไ้มว่า่ในรปูแบบใดกต็ามทัง้ในและนอกสถานทีท่ํางาน และ/หรอื เครือ่งมอือุปกรณ์ของบรษิทัฯ หากเจ้าพนักงานผูท้ําการ
ตรวจสอบการละเมดิลขิสทิธิเ์ขา้มาตรวจสอบและพบวา่บคุลากรดงักล่าวไดก้ระทําความผดิจรงิ บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ และถอืวา่บคุลากรดงักล่าวฝ่าฝืนคาํสัง่ของบรษิทัฯ และตอ้งไดร้บัโทษตามกฎระเบยีบของบรษิทัฯ อกีดว้ย 

11.3 สทิธสิว่นบคุคล (Privacy) 
   นโยบายของบรษิทัฯยนืยนัการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธสิว่นบุคคลของ 

พนกังานในสถานที่ทํางาน แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯสงวนสทิธิก์ารเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศใดๆ รวมถึง  ขอ้ความเสยีง (Voice 
Mail) และ จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่เก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรืออุปกรณ์
โทรคมนาคม อนัเป็นทรพัย์สนิ หรอืสทิธิของบรษิทัฯ หรอือยู่ในพื้นที่ของบรษิทัฯ นอกจากนี้ บรษิทัมสีทิธิที่จะเปลี่ยนรหสัผ่าน 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สอบสวน หรือค้นหาแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้ความเสียง (Voice Mail) หรือ จดหมาย
อเิลคทรอนิคส ์(E-mail) ดงักล่าว 

11.4  ผูป้ฏบิตังิานสมทบ พนกังานของผูร้บัจา้ง หรอืพนกังานจากบรษิทัทีป่รกึษา 
 การมอบหมายหรอือนุญาตให้พนักงานสมทบ พนักงานของผู้รบัจ้าง หรือพนักงานจากบรษิัทที่

ปรกึษา ใชร้ะบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ หรอือุปกรณ์อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึลขิสทิธิข์องซอฟต์แวร์ โปแกรม และอุปกรณ์การ
สือ่สารโทรคมนาคม หน่วยงานตน้สงักดัตอ้งดแูลใหก้ารใชแ้ละการเขา้ถงึระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
ดงักล่าวอยู่ในขอบเขตทีจ่ํากดั ตามความจําเป็นในการใชง้านเพื่อสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ เท่านัน้ 
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12.   นโยบายด้านสขุภาพอนามยั และความมัน่คงปลอดภยั 

12.1 บคุลากรทุกระดบัตอ้งมคีวามมุง่ม ัน่ มจีติสาํนึกทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนัต่อบรษิทัฯ ดําเนินการภายใต้
แนวทางปฏบิตัใินเรือ่งสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของบรษิทัฯ เพื่อใหด้าํรงอยู่เป็นวฒันธรรมองคก์รทีด่ตีลอดไป 

12.2 เพื่อใหบ้รรลุเจตจํานงดงักล่าวในขอ้ 12.1 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี้ 
12.2.1 มุง่ม ัน่ใหผู้บ้รหิารใหค้วามสําคญัสูงสุดในการดําเนินงานที่ถูกหลกัเกณฑ์ดา้นสุขภาพอนามยั ความ

ปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 
12.2.2 มุ่งม ัน่ให้กิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆของบริษทัฯ สอดคล้องตามขอ้กําหนด กฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัอื่นๆดา้นสขุภาพอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 
12.2.3 มุ่งม ัน่ให้เกดิการสํารวจ วเิคราะห์ และควบคุมอนัตรายทัง้หลายที่อาจเกดิจากกจิกรรมต่างๆของ

บรษิทัฯ 
12.2.4 มุง่ม ัน่ใหบ้คุลากรของบรษิทัฯไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาจิตสํานึกดา้นสุขภาพอนามยั และความ

ปลอดภยั 
12.2.5 จดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการทํางานทีป่ลอดภยั ตลอดจนส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัิงานอย่างปลอดภยั 

และการมสีว่นรว่มจากบคุลากรทุกคนในการป้องกนัสภาวะทีไ่มป่ลอดภยั 
12.2.6 ป้องกนัไมใ่หเ้กดิโรคจากการทํางาน และสง่เสรมิใหบ้คุลากรของบรษิทัฯ มสีขุภาพอนามยัทีด่ ี
12.2.7 ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรใหม้จีติสาํนึกดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
12.2.8 ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆดา้นขอ้มลูความมัน่คงปลอดภยั 
12.2.9 มกีารตรวจสอบอย่างเป็นระบบในเรือ่งการดาํเนินงานดา้นความมัน่คงปลอดภยั เพื่อหาขอ้บกพร่อง

และแนวทางปรบัปรงุแกไ้ข 
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13.   นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

       ความเสีย่ง (Risk) หมายถงึ โอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาด ความเสยีหาย การร ัว่ไหล ความสญูเปล่า หรอืเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงคซ์ึง่อาจเกดิขึน้ในอนาคต และมผีลกระทบหรอืทําใหก้ารดาํเนินงานไมป่ระสบความสําเรจ็ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององคก์ร ทัง้ในดา้นกลยุทธ์ การปฏบิตัิงาน การเงนิ และการบรหิาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบเชงิบวกดว้ยกไ็ด ้โดยการวดัจาก
ผลกระทบ (Impact) ทีไ่ดร้บั และโอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

ความเสีย่งจําแนกเป็น 4 ลกัษณะ ดงันี้ 

1) ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ (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) เป็นกรอบความคิดการบรหิารความเสีย่งขององค์กรเชงิบูรณาการ (Enterprise Risk Management ‟ 
Integrated Framework) ที่มมีาตรฐานในระดบัสากล เป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการนําระบบบรหิาร
ความเสีย่งไปใชใ้นองคก์รต่างๆ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใชใ้นปัจจุบนั 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสีย่งลดลงหรอืผลกระทบของความเสยีหายจากเหตุการณ์ความเสีย่งลดลงอยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได้ 

           บรษิทัฯตระหนกัถงึความสาํคญัของการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว ถือเป็นเครื่องมอืสําคญัในการบรหิารงานที่จะทําให้
บรษิทัฯบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว้    ช่วยลดความสูญเสยีจากการลงทุน เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และ
เป็นองคป์ระกอบที่สําคญัของการดูแลกํากบักจิการที่ด ีดงันัน้บรษิทัฯไดจ้ดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ โดยการ
แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาในระดบันโยบาย  จัดตัง้ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง เพื่อทําหน้าที่ดูแล
กระบวนการจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯโดยรวม รวมทัง้การแต่งตัง้ตวัแทนของแต่ละหน่วยงานขึ้น เพื่อทําหน้าที่วเิคราะห์และ
จดัทํารายงานความเสีย่งในระดบัหน่วยงาน ขณะเดยีวกนับรษิทัฯไดก้าํหนดประเดน็ในเรือ่งการจดัการความเสีย่งไวใ้น ภาระงาน 
(Job Description) ของทุกหน่วยงาน เพื่อใหบ้คุลากรของทุกหน่วยงานตระหนกัในเรือ่งดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิทัฯไดจ้ดัทําคู่มอื
และแผนการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานและประเมนิผล เพื่อให้ทุกหน่วยงานควบคุมความเสีย่งให้อยู่
ในระดบัทีย่อมรบัได ้

           13.1  อํานาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

                  13.1.1 เสนอ นโยบาย และจดัทําแผนบรหิารความเสีย่ง และคูม่อืบรหิารความเสีย่ง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ กอ่นนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ

                  13.1.2   กาํหนดโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้บรษิทัฯ พรอ้มทัง้นํากลยุทธ์ดา้นการจดัการความ
เสีย่งไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม ตามเกณฑม์าตราฐานสากลสาํหรบัการลงทุนทีเ่หมาะสม 

         13.1.3   ทบทวน ดูแล ความเสีย่งที่มีนัยสําคญัต่างๆ จากรายงานของฝ่ายจัดการความเสีย่ง ตามเกณฑ์
มาตราฐานสากล 
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      13.1.4 ทบทวนความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่ง และประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อย
ปีละหนึ่งคร ัง้ 

                 13.1.5  สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความเสีย่งทีส่าํคญั 

       13.1.6 กําหนดนโยบายและกระบวนการในการประเมนิการกํากบัดูแลควบคุม ติดตามผลและประเมนิผล เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งจากการทุจรติคอรปัชัน่ ทัง้ในระดบัปฏบิตัิการ ฝ่ายบรหิาร รวมทัง้จดัให้มกีารฝึกอบรมให้ความรูพ้นักงานใน
เรือ่งการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูละกจิการทีด่ ี ตามเกณฑม์าตราฐานสากล 

         13.2 การเปิดเผยผลการบรหิารความเสีย่ง 

                 บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยผลของการจดัการความเสีย่งไวใ้นรายงานประจําปี และเปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซต์ (Website) ใน
ทุกๆระยะเวลาที่พบว่าระดบัของความเสีย่งมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและ
รายการผดิปกตทิัง้หลาย 

__________________________________ 
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14.  นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption Policy) 

บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน)  (IEC) ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และด้วยความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม โดยยดึถอืการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลและหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดี
ของ IEC ดว้ยเจตนารมณ์และความมุง่ม ัน่ในการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ในทุกรูปแบบ IEC จึงไดล้งนามในคําประกาศเจตนารมณ์
เขา้เป็นแนวรว่มปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ ดงันัน้เพื่อให้ม ัน่ใจว่า IEC มี
การกาํหนดถงึแนวทางปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการป้องกนัการทุจรติคอร์รปัช ัน่ทุกรูปแบบในกจิกรรมทาง
ธุรกจิของ IEC จงึไดก้าํหนดเป็นนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ไวด้งัต่อไปนี้ 

 

นิยามของ “คอรร์ปัช ัน่” 

คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถงึ การแสวงหาอํานาจ ประโยชน์ หรอืการตดิสนิบนโดยวธิกีารทีผ่ดิทํานองคลองธรรมไม่ว่าจะอยู่
ในรปูแบบใดๆ รวมถงึการกระทําทุกอย่างทีเ่ป็นไปโดยมชิอบ หรอืเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์สว่นตวั โดยใชอ้ํานาจและอิทธิพล
ทีม่อียู่ในตําแหน่งหน้าทีท่ีต่นมอียู่ รวมทัง้การเสนอให ้สญัญาวา่จะให ้หรอืมอบให ้ซึ่งทรพัย์สนิเงนิทอง หรอืประโยชน์อื่นใด ซึ่ง
ไมเ่หมาะสม แก่เจ้าหน้าที่รฐั หน่วยงานรฐั หน่วยงานเอกชน หรอืผูม้หีน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม โดยมุ่งหวงัให้
เจ้าหน้าที่หรอืหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชน ปฏบิตัิหรือละเวน้การปฏบิตัิหน้าที่ อันเป็นการให้ไดม้าซึ่งประโยชน์ในธุรกจิของ
ตนเอง ยกเวน้ในกรณีที่กฎหมายหรอืกฎระเบยีบ อนุญาตให้กระทําได ้หรอืเป็นแนวปฏบิตัิอนัควรที่จารตีประเพณีทางการคา้
ทัว่ไปยอมรบัวา่กระทําได ้

 

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

พนกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทั ต้องยึดมัน่ในการปฏบิตัิตามหลกับรรษทัภบิาลและหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีอง 
IEC อย่างเคร่งครดัและไม่ยอมให้ผูใ้ดละเมดิต่อนโยบายต่อต้านการคอร์ปรปัชัน่หรอืยอมรบัการคอร์รปัชนัในทุกรูปแบบทัง้
ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏบิตัิตามนโยบาย
การต่อต้านคอร์รปัช ัน่ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ  กฏหมาย ข้อบงัคบั สงัคม วฒันธรรมและ
เศรษฐกจิ โดยกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความตระหนักและสํานึกถึงความรบัผดิชอบตาม
หลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีโดยเฉพาะในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1. ความสํานึกในการปฏบิตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ (Responsibility) อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ตาม
อํานาจหน้าทีท่ีก่าํหนดไวข้องคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อยทุกคณะ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯจดัให้มกีารควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่ดแีละมปีระสทิธิภาพ (Internal Control and Internal Audit) โดยกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่
และผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการดาํเนินการให้มมีาตรการป้องกนัการคอร์รปัช ัน่และทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ
ต่างๆ  รวมทัง้ใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และสือ่สารไปยงัพนกังานรวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ให้
ยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายฯอย่างเครง่ครดัและตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งคอรร์ปัชนั ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

2. ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าที ่(Accountability) การดําเนินงานหรอืการตดัสนิใจปฏบิตัิหรอืละเวน้การปฏบิตัิ
ใดๆของ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทุกคนตอ้งตระหนกัในผลทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
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ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การเขา้ไปยุ่งเกีย่วหรอืสนบัสนุนการกระทําใหเ้กดิการคอรร์ปัช ัน่ หรอืละเลย เพิกเฉย
เมือ่พบเหน็การกระทําทีเ่ขา้ขา่ยคอรร์ปัช ัน่ อนัอาจสง่ผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ถือเป็นการละเมดิต่อนโยบายต่อต้านการ
คอรร์ปัช ัน่ จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาลงโทษทางวนิยัตามระเบยีบ และอาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายของประเทศไทย หากการ
ละเมดินัน้เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายของประเทศไทย 

3. การดําเนินงานดว้ยความความโปร่งใสตรวจสอบได้ ( Transparency) โดยยึดมัน่ในการปฏบิตัิงานตามแนวทางการ
กาํกบัดูแลกจิการที่ด ีการบรหิารจดัการความเสีย่ง และกระบวนการตรวจสอบทุกข ัน้ตอนรอบดา้นอย่างโปร่งใส และยุติธรรม 
หากผูป้ฏบิตัิงานท่านใดพบเห็นการกระทําที่เขา้ข่ายคอร์รปัชนัที่เกีย่วขอ้งกบั IEC ต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูร้บัผดิชอบ
ทราบ หรอือาจแจง้ผา่นชอ่งทางสายตรงคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที่ดบีนหน้า web site ของ IEC และให้ความร่วมมอืใน
การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ โดยบรษิทัฯจะให้ความเป็นธรรมและความคุม้ครองแก่ผูใ้ห้ความร่วมมอืในการรายงานหรอืให้
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัช ัน่อย่างเตม็ที่  

4. มกีารเปิดเผยขอ้มูลรวมทัง้การสื่อสารกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Communication) ในการดําเนินกจิกรรมทางธุรกจิ IEC 
จะเปิดเผยขอ้มูลให้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดร้บัทราบและรบัฟังความคดิเห็นจากผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสีย  ทัง้ทางช่องทางที่กฎหมาย
กาํหนดและชอ่งทางอื่นที่เหมาะสมตามขอบเขตกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  ดว้ยขอ้มูลที่ถูกต้อง ทนัต่อเวลา เพื่อให้ผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มสามารถตรวจสอบการดําเนินงาน แนะนํา เสนอแนะ สอบถามและติดตามความคบืหน้าของการดําเนิน
ธุรกจิของ IEC ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัว่ถงึ โปร่งใส ยุติธรรม และมัน่ใจไดว้่า IEC มคีวามมุ่งม ัน่อย่างแน่วแน่
ในการดาํเนินธุรกจิโดยยดึหลกัหลกับรรษทัภบิาลและหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารเคารพในสทิธิและการปฏบิตัิต่อผูม้สี่วน
ไดเ้สยีอย่างสจุรติและเท่าเทยีมกนั รวมถงึการใหโ้อกาสผูม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นรว่มอย่างเป็นธรรม ซึง่กระบวนการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
สาธารณชนเป็นไปตามอํานาจดาํเนินการของบรษิทัฯ 

นโยบายต่อตา้นการคอร์รปัช ัน่นี้ครอบคลุมการไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมอืง (Political Contributions) ยกเวน้การสนับสนุน
ทางการเมอืงทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อชว่ยเหลอืดา้นภยัพบิตัทิีม่ผีลกระทบต่อสาธารณะอย่างเรง่ดว่น  การบรจิาคเพื่อการกุศล การให้
เงนิสนบัสนุน คา่ของขวญัและคา่บรกิารต้อนรบัและรายการอื่นๆที่อาจนํามาซึ่งความเสีย่งต่อการทุจรติคอร์รปัช ัน่  โดย IEC ได้
กาํหนดแนวปฎบิตัดิา้นการต่อต้านทุจรติคอร์รปัช ัน่ไวเ้พื่อให้ผูเ้กีย่วขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการปฎิบตัิ   แนวการปฎิบตัิดา้นการ
ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัช ัน่ครอบคลุมทุกกระบวนการของธุรกจิและทุกหน่วยงานใน IEC  ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิารและ
พนกังานของ IEC ในทุกระดบัมหีน้าที่ความรบัผดิชอบ ในการปฏบิตัิตามโดยยึดหลกันโยบายการต่อต้านการคอร์รปัช ัน่อย่าง
เครง่ครดัและถอืวา่เรือ่งคอรร์ปัช ัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไมไ่ดใ้นวฒันธรรมองค์กรของ IEC   
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15) นโยบายการบริหารการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 ดว้ยวสิยัทศัน์ของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจีเนียรงิ จํากดั (มหาชน)  (IEC) ที่มุ่งม ัน่เป็นผูใ้ห้บรกิารดา้นพลงังาน
ทดแทนแบบครบวงจร โดยใชเ้ทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน สารสนเทศและการสื่อสารชัน้สูง บรษิทัฯจึงดําเนินธุรกจิหลกัดา้น
การผลติไฟฟ้าและพลงังานทดแทนทีห่ลากหลาย โดยมนีโยบายในการบรหิารการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อสรา้งผลประโยชน์สูงสุด
ต่อผูถ้ือหุ้นและผูเ้กีย่วข้อง ด้วยการประสานความร่วมมือกบัหุ้นส่วนทางด้านเทคโนโลยีพลงังานทดแทน สารสนเทศแลการ
สือ่สาร  การสรา้งความเชือ่ม ัน่ต่อผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี โดยยึดแนวทางปฏบิตัิงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดว้ยกระบวนการธุรกจิที่มี
ความโปรง่ใสและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม มุ่งเน้นพฒันาในดา้นต่างๆที่สอดคล้องวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมกีรอบการบรหิารการพฒันาอย่างยัง่ยนื ดงัต่อไปนี้ 

  15.1 บรษิทัฯมุง่เน้นทําธุรกจิหลกัทางดา้นการผลิตไฟฟ้า พลงังานทดแทนและการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก
จากขยะทีห่ลากหลาย โดยใหค้วามสาํคญัถงึการสรา้งผลประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งในระยะยาว และดําเนินธุรกจิ
ดว้ยความรบัผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรและเพิ่ม
ขดีควมสามาถและโอกาสปรบัปรุงธุรกจิ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการเติบโต
อย่างยัง่ยนืของธุรกจิ  

  15.2 บริษัทฯมุ่งม ัน่ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีนโยบายให้บุคลากรทุกระดบัขององค์กร ทัง้
กรรมการบรษิทัฯ ฝ่ายบรหิารและพนกังานทุกคน รว่มมอืรว่มใจกนัปฏบิตัิภาระกจิที่รบัผดิชอบโดยยึดหลกัจรรยาบรรณและการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และคาํนึงถงึหลกัสทิธมินุษยชนและแรงงาน การพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกบั
ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ของพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในสายโซ่อุปทานของธุรกจิ อย่างเป็น
ธรรมและโปรง่ใส ถูกตอ้งตามระเบยีบ กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  

  15.3 บรษิทัฯใหค้วามสาํคญักบั การเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธุรกจิ บรษิทัฯจงึยดึมัน่ในการบรหิารงานโดยมแีนว
ทางการกํากบัดูแลกิจการที่ดี มกีารบริหารจัดการความเสีย่ง และมีกระบวนการตรวจสอบทุกข ัน้ตอนรอบดา้นเป็นไปอย่าง
โปรง่ใสและยุตธิรรม  

  15.4 บรษิทัฯมคีวามมุ่งม ัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และบรษิทัฯมคีวามรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ ์และกระบวนการโดยไมจ่ํากดัเพียงแค่การ
ปฏบิตัติามกฏเกณฑ ์ระเบยีบ และกฎหมาย เท่านัน้ แต่ยงัมุง่เน้นลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม และ
สรา้งการอยู่รว่มกนัของกจิการและชมุชน รวมทัง้เคารพในสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และมคีวามมุ่งม ัน่ในการร่วมพฒันาชุมชน
โดยรอบอย่างยัง่ยนื รวมทัง้จดัใหม้กีารฝึกอบรมพนกังานเรือ่งสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

  15.5 บรษิทัฯมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูรวมทัง้การสือ่สารกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ดว้ยขอ้มูลที่ถูกต้อง ทนั
ต่อเวลา อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ทัว่ถึง โปร่งใสและยุติธรรม โดยมคีวามสอดคล้องกบักรอบการรายงานดา้นการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืของ Global Reporting Initiatives (GRI)  

                   ทัง้นี้ บุคลากรของบรษิทัในทุกระดบัมภีาระหน้าที่ความรับผดิชอบ ในการปฏบิตัิงานโดยยึดหลกันโยบายการ
บรหิารการพฒันาทีย่ ัง่ยนื รวมทัง้มหีน้าทีส่นบัสนุนและผลกัดนัการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีก่าํหนด 
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16) นโยบายสิทธิมนุษยชน 

บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จํากดั(มหาชน) มคีวามตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคญัของสทิธิมนุษยชน ความชอบ
ธรรมตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ โดยไม่เลือกปฏบิตัิ การเคารพสทิธิส่วนบุคคล การจ้างงานที่เป็นธรรมไม่เอารดัเอาเปรยีบ ซึ่ง
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน รวมทัง้ผูบ้รหิารและพนักงานบรษิทัฯในเครอื มสี่วนร่วมในการปฏบิตัิตามนโยบายสทิธิมนุษยชน 
สรปุสาระสาํคญัดงันี้ 

บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ประวตัิการทํางาน ประวตัิสุขภาพและอื่นๆ เป็นความลบัไม่เปิดเผยแก่
สาธารณะ ทัง้นี้การเปิดเผยขอ้มลูถอืเป็นการละเมดิสทิธสิว่นบคุคลและเป็นความผดิทางวนิยั เวน้แต่ไดก้ระทําตามระเบยีบบรษิทั
ฯ หรอืไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของขอ้มลูเท่านัน้ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน รวมทัง้ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯในเครอื ตอ้งไมก่ระทําการใดๆ ทีเ่ป็นการล่วงละเมดิ ดว้ยเรื่อง
แนวคดิและมมุมอง เชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ ความพงึพอใจในเพศ สญัชาต ิอายุ ตามหลกัการพื้นฐานวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน 

บรษิทัฯ ปฏบิตักิบัพนกังานทุกคนดว้ยควมเสมอภาคและเท่าเทียมกนัตามระเบยีบ กฎหมาย และมาตราฐานการจ้างงานที่เป็น
ธรรม 

การรบัขอ้รอ้งเรยีนดา้นการละเมดิสทิธมินุษยชน  

กรณีพบเหน็หรอืเป็นพยานดา้นการละเมดิสทิธมินุษยชน สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนหรอืหลกัฐานการละเมดิสทิธิมนุษยชน
มาไดท้ี ่ 

กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่  
บรษิทัอนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ  
408/37 อาคารพหลโยธนิเพลส ชัน้ 9 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กทม. 10400 
 
หรอืสง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ที ่
grouppresident.iec@gmail.com 
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บริษทัฯ    หมายความวา่  บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนลิเอนจเีนยีรงิ จํากดั (มหาชน)  

บริษทัในเครือไออีซี  หมายความวา่  บรษิทัย่อย และบรษิทัรว่มของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนลิเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน)  

คณะกรรมการบริษทัฯ  หมายความวา่  คณะกรรมการบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจีเนียรงิ จํากดั (มหาชน)  
กรรมการ   หมายความวา่  กรรมการบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนลิเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน)  

ผูบ้ริหาร   หมายความวา่  ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ ่ 
รองกรรมการอํานวยการใหญ่ ผูช้ว่ยกรรมการอํานวยการใหญ่  
ผูจ้ดัการฝ่ายของบรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน) และ/
หรอื บรษิทัในเครอืไออซีี 

พนักงาน   หมายความวา่  พนกังาน พนกังานสญัญาจา้ง และผูป้ฏบิตังิานสมทบของบรษิทั  
อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทัในเครอืไออซีี 

ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายความวา่  คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คูค่า้  
     คูแ่ขง่ทางการคา้ เจ้าหนี้ สงัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้ม  

หน่วยงานราชการ และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  
สอบทาน   หมายความวา่  การทบทวนหรอืตรวจทานการปฏบิตังิาน วธิกีาร เงือ่นไข  
     เหตุการณ์ หรอื รายงานต่างๆ  
รายการท่ีเก่ียวโยง  หมายความวา่  รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
     ประเทศไทย หรอืการทําธุรกรรมระหวา่งบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยกบั 
     กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งตามกฎหมายวา่ 
     ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
บริษทัท่ีเก่ียวข้อง  หมายความว่า  หา้งหุน้สว่น หรอืนิตบิคุคลตามมาตรา 258 (3) ถงึ (7) แห่งพระราช  
     บญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  
ความขดัแย้ง  หมายความวา่  การดาํเนินกจิกรรมใดๆทีม่คีวามตอ้งการสว่นตวั หรอืของบคุคลที ่
ทางผลประโยชน์     เกีย่วขอ้ง ไมว่า่โดยทางสายเลอืดหรอืทางอื่นใด เขา้มามอีทิธพิลตอ่ 
     การตดัสนิใจ ซึง่อาจขดัขวางหรอืเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์ของ 
     บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนลิเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน) และ/หรอื  

บรษิทัในเครอืไออซีี 
ประโยชน์อื่นใด   หมายความว่า  สิง่ทีม่มีลูคา่ อาท ิการไดร้บับตัรลดราคา การไดร้บับรกิารหรอื 
     ความบนัเทงิ การได ้รบัการฝึกอบรม หรอืสิง่อื่นใดในลกัษณะ 
     เดยีวกนั  
บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ หมายความว่า  ปู่  ย่า ตา ยาย บดิา มารดา บตุร พีน่้องรว่มบดิามารดา 
ทางสายโลหิต     หรอืรว่มบดิาหรอืมารดาเดยีวกนั  
ผูเ้ก่ียวข้อง   หมายความวา่  ลุง ป้า น้า อา คูส่มรส คู่สมรสของบตุร บตุรบญุธรรม 

ค ำนยิำม  


