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บทที่ 1 : นโยบายและกลยุทธ์ฝ่ายจัดซ้ือจัดหา (Policy and Strategy) 
 

     การบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทาน 
 
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมุ่งมั่นให้ควำมส ำคญัต่อกำรวำงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ที่มุ่งเนน้คุณภำพ
สินค้ำและบริกำร โดยก ำหนดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำร เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรที่สอดคล้องกับระดับควำมเส่ียงโดยค ำนึงถึงคุณภำพ ปริมำณ กำรส่งมอบ
สินค้ำและบริกำรที่ได้รับ รวมถึงข้อก ำหนดขั้นต่ ำตำมกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยส่ิงแวดล้อม และระบบจัดกำร
คุณภำพต่ำงๆ   เพื่อป้องกันรวมถึงเพื่อลดควำมเส่ียง ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพ ปริมำณ กำรส่งมอบสินค้ำและ
บริกำร และควำมไว้วำงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆขององค์กร   มีกำรจัดท ำจรรยำบรรณใน
กำรปฏิบัติต่อคูค่้ำของบรษิัทฯ (IRPC SUPPLIER SUSTAINABLE CODE OF CONDUCT) ส ำหรับคู่ค้ำ และ
จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ (IRPC PURCHAER CODE OF CONDUCT) ส ำหรับพนักงำน เพื่อให้
ทั้งคู่ค้ำและพนกังำนยดึถือและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  โดยมีเนื้อหำ และขอบเขตของแนวทำงกำรปฏิบัตภิำยใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นด้ำน จริยธรรมในกำรด ำเนนิธุรกิจ สิทธิมนษุยชน     
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
 

   การประเมนิความเส่ียงของคู่ค้า 
 
กลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีประเมินควำมเส่ียงของคูค่ำ้โดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรของคู่ค้ำจำกกำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญของคู่ค้ำ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก ่
1) กำรวิเครำะห์กำรใชจ้่ำย (SPEND ANALYSIS) ครอบคลุมกำรจัดซ้ือและจัดหำทุกประเภท กำรใชจ้่ำยของคู่ค้ำทุก
รำย ที่มียอดกำรใช้จ่ำยสูง (TOP SPENDER)  
2) กำรประเมินควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคู่ค้ำ (ESG RISK 
ASSSESSMENT) มุ่งเน้นกำรระบคุวำมเส่ียงต่อควำมยั่งยนืขององค์กรในกระบวนกำรจดัซ้ือจัดหำเช่น กำรใช้
แรงงำนเด็กแรงงำนบังคับ หรือไม่ซ้ือสำรเคมีท่ีมีส่วนผสมของสำรต้องห้ำม เป็นต้น  
 

3) กำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญของคู่คำ้ (CRITICAL ANALYSIS) ซ่ึง มีหลักเกณฑใ์นกำรวิเครำะห์ ดงันี ้
3.1) HIGH EXPENDITURE  
3.2) COVERED CRITICAL PARTS/COMPONENTS 
3.3) NON-SUBSTITUTABLE 
3.4) HIGH SUPPLY OPPORTUNITY , HIGH IMPACT AND HIGH RISK 
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4) กำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกคูค่้ำ (MITIGATION MEASURES) พิจำรณำจำกผลกำร
ประเมินควำมเส่ียงและกำรวิเครำะห์ควำมส ำคญัของคูค่้ำ เพื่อช่วยให้กลุ่มบรษิัทไออำร์พีซีมีควำมพร้อมในกำรรับมือ
กับคูค่้ำท่ีมีควำมเส่ียงและควำมส ำคัญสูง โดยมีมำตรกำรหลักๆ ดังนี้ 
4.1) คู่ค้ำหลัก (CRITICAL SUPPLIER) หมำยถึง คู่ค้ำท่ีมียอดกำรใช้จ่ำยสูงและมีควำมเส่ียงในระดับสูงมำกหรือสูง   
สินค้ำทดแทนยำก และอยู่ในกลุ่มของช้ินส่วนหรืออุปกรณท์ี่ส ำคัญ โดยจะถือว่ำคู่ค้ำเหล่ำนี้จดัอยู่ในกลุ่ม HIGH 
RISK TIER 1 SUPPLIER ทีจ่ะต้องได้รับกำรตรวจสอบทุกปี   มีกำรเยีย่มชมพ้ืนที่และสัมภำษณ์ผู้จัดกำรและ
พนักงำน ท้ังนี้ คูค่้ำดังกล่ำวต้องก ำหนดแผนและแนวทำงกำรแก้ไขเพื่อลดควำมเส่ียงและควำมรุนแรงที่อำจเกิดขึ้น 
รวมท้ังต้องมีแผนกำรตรวจสอบเพื่อกำรด ำเนนิกำรตำมแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยนืของคูค่้ำกลุ่มบรษิัทไออำร์พีซี
เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดับท่ีไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกจิ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
4.2) คู่ค้ำรอง (NON-CRITICAL SUPPLIER) หมำยถึง คู่คำ้ท่ีมียอดกำรใช้ปำนกลำงหรือต่ ำและควำมเส่ียงอยู่ใน
ระดับปำนกลำงหรือต่ ำ หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่ม HIGH RISK TIER 1 SUPPLIER จะต้องผ่ำนกำรประเมินคู่ค้ำ 
(SUPPLIER EVALUATION) หรือกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของคู่ค้ำ กลุ่ม
บริษัทไออำร์พีซีและผ่ำนกำรประเมนิจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้แก่ หนว่ยงำน SAFETY   หน่วยงำนผูใ้ช้งำน เป็น
ต้น 

 
 

การบริหารจดัการคู่ค้า 
 
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรคูค่้ำเพื่อให้กำรด ำเนินงำนของคู่ค้ำเปน็ไปตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสินค้ำท่ีเพิ่มมำกขึ้น บรรลุเป้ำหมำย สำมำรถรักษำคณุภำพของสินค้ำและ
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคูค่้ำและกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีรวมท้ังเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักแก่คูค่้ำถึงจุดยนื
ขององค์กรด้ำนควำมยั่งยืน 
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมีมำตรฐำนกำรคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคูค่้ำอย่ำงยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักควำม
มั่นคงทำงธุรกจิและควำมเชื่อถือได้ของคูค่้ำ รวมถึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มบริษทัไออำร์พีซี ได้
เป็นอย่ำงดี โดยมกีำรบริหำรจัดกำรคูค่้ำประกอบด้วย  กำรจัดท ำทะเบียนคู่ค้ำ (IRPC APPROVED VENDOR 
LIST/APPROVED CONTRACTOR LIST : IRPC AVL/ACL) เพื่อคัดเลือกคูค่้ำท่ีมีศักยภำพร่วมธุรกิจโดยใช้
แบบสอบถำม (PRE-QUALIFICATION QUESTIONAIRE) ในกำรประเมินศักยภำพของคู่ค้ำ ท้ังทำงด้ำนควำม
พร้อมของกำรบรกิำร ก ำลังกำรผลิต กำรขนส่ง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม มำตรฐำนอุตสำหกรรม 
และคู่ค้ำจะต้องสำมำรถด ำเนนิธุรกิจตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิอย่ำงยั่งยืนของคูค่้ำกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีกำรบริหำร
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จัดกำรทะเบียนคูค่้ำอยู่ภำยใตก้ำรดูแลของคณะกรรมกำรทะเบียนคู่ค้ำ และคณะท ำงำนทะเบียนคูค่้ำ นอกจำกนี้กลุ่ม
บริษัทไออำร์พีซียังเพิ่มควำมมัน่ใจในกำรด ำเนินงำนของคูค่้ำให้ได้สินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำ ท่ีมีกำรด ำเนินตำมแนว
ทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน  
นอกจำกนี้ เพ่ือเป็นกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงในกำรส่งมอบสินค้ำ กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีไดก้ ำหนดเงื่อนไขใน
ข้อก ำหนด (TOR) ให้กำรด ำเนินกำรของคู่ค้ำต้องเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและมีกำรควบคุมดูแลให้คู่ค้ำปฏิบัติ
ตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้  โดยเฉพำะงำนที่มีควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ เช่น ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  โดยมกีำรจดัท ำโครงกำรประเมินควำมเส่ียงของงำนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมำ (CONTRACTOR 
SSHE MANAGEMENT) เพื่อพิจำรณำคดัเลือกผู้รับเหมำที่มีศักยภำพ หำกคูค่้ำไดค้ะแนนไม่ผ่ำนตำมทีก่ ำหนดจะ
ไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 

การตรวจสอบและประเมนิคู่ค้า 
 

กลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมีกระบวนกำรตรวจสอบและประเมินคู่ค้ำ เพื่อประเมินควำมเส่ียง ก ำหนดแผนกำร
แก้ไข ประเมินผลภำยหลังด ำเนินกำรแก้ไขตำมแผนร่วมกนั โดยค ำนึงถึงคุณภำพ/ปริมำณ/ควำมปลอดภัยในกำรผลิต
และส่งมอบตำมข้อก ำหนดเบื้องต้นของกลุ่มบริษัทกลุ่มบรษิัทไออำร์พีซีรวมถึงข้อก ำหนดขัน้ต่ ำตำมกฎหมำย
แรงงำน กฎหมำยส่ิงแวดล้อม และมำตรฐำนกำรจดักำรต่ำงๆ เช่น มำตรฐำน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
เป็นต้น 
 

ระบบการบริหารจดัการด้านความมัน่คงความปลอดภัยอาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมส าหรับคู่ค้าและผู้รับเหมา 
 
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีพัฒนำระบบจัดกำร SSHE ส ำหรับคู่ค้ำและผู้รับเหมำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรควบคุมและ
บริหำรกำรด ำเนินงำน โดยมีองค์ประกอบท่ีส ำคัญ ได้แก่  
•   กำรผนวกเกณฑ์กำรคัดเลือกด้ำน SSHE เข้ำกับกระบวนกำรจัดซ้ือจดัจ้ำงปัจจุบัน 
•   กำรระบุและประเมินควำมเส่ียงด้ำน SSHE ของผู้รับเหมำ กำรก ำหนดภำระควำมรับผิดชอบด้ำนSSHE ที่อำจจะ
เกิดขึน้ แนวทำงกำรควบคุมและด ำเนินงำน กำรรำยงำนประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำน SSHE ของผู้รับเหมำตำมท่ี
ก ำหนด 
•   กำรพัฒนำโครงกำรผลักดนัให้มกีำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจดักำร SSHE ส ำหรับผู้รับเหมำให้ดียิ่งขึ้น 
เช่น ระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำน SSHE ของผู้รับเหมำในช่วงกำรซ่อมใหญ่ กำรอบรมให้ควำมรู้ SSHE 
กับผู้รับเหมำในงำนที่มีควำมเส่ียงเฉพำะ ระบบข้อเสนอแนะด้ำน SSHE ส ำหรับผู้รับเหมำ เป็นต้น 
•   กำรส่ือสำรควำมคำดหวังด้ำน SSHE ที่ต้องกำรจำกผู้รับเหมำในหลำยช่องทำง เพื่อให้ผู้รับเหมำตระหนัก 
ปรบัปรุง เตรียมพร้อมให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีได้ 
•   กำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมปลอดภยัผู้รับเหมำกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีเพื่อเป็นแนวทำงในกำรควบคุมและ
บริหำรควำมปลอดภัยของผู้รับเหมำที่ปฏิบัติงำนภำยในพืน้ที่ของกลุ่มบริษัทไออำร์พีซี  
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ความร่วมมอืในห่วงโซ่อปุทาน  
 
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมุ่งมั่นพัฒนำกำรจัดหำสินค้ำให้ดียิ่งขึน้ โดยเล็งเห็นโอกำสในกำรสร้ำงควำมรว่มมือระหว่ำง
องค์กร หรือ โครงกำรต่ำงๆในกลุ่ม ปตท. ได้แก่  PTT P & R GROUP PROCUREMENT EXCELLENCE 
PROJECT (PEP) และ PROCUREMENT CAPABILITY DEVELOPMENT PROJECT (PCD)  อีกทั้งยังมีโครงกำร
สร้ำงควำมร่วมมือกับลูกค้ำภำยในที่หนว่ยงำนจดัซ้ือจัดหำให้บริกำร อีกทั้งยังมีโครงกำรร่วมมือต่ำงๆกับคูค่้ำอีกดว้ย 
เพื่อเพิ่มศักยภำพควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงพลังร่วมในห่วงโซ่อุปทำน  เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
ประโยชน์ต่อบรษิัทฯ และสร้ำงควำมแข็งแกร่งอย่ำงยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทำนอีกดว้ย  
 
การจดัหาในท้องถิน่ 
 
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีสนับสนุนกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรจำกคูค่้ำในท้องถ่ิน (ท้องถ่ิน หมำยถึง กำรจัดหำภำยใน
จังหวัดระยอง  ประเทศไทย) ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรจัดหำสินค้ำจำกพืน้ที่ที่สถำนประกอบกำรตั้งอยู่เป็นหลัก 
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ สร้ำงงำน และรำยไดใ้ห้แก่คนในพื้นที่ และมีข้อได้เปรียบในแง่ของตน้ทุนที่ต่ ำกว่ำและกำร
ขนส่งท่ีรวดเรว็กว่ำ ซ่ึงเป็นกำรแสดงออกถึงควำมมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีในกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระยะยำวกับชุมชน ส่งผลให้องคก์รไดร้ับควำมไว้วำงใจจำกชุมชนในกำรด ำเนนิกำร นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทไออำร์
พีซียังส่งเสริมสนับสนุนให้คู่ค้ำดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จัดหำสินค้ำและบรกิำรในท้องถ่ิน เพ่ือลด
ต้นทุนของสินค้ำและสนับสนุนกำรจัดหำในท้องถ่ินดว้ยเชน่เดียวกัน 
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บทที่ 2 : จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซ้ือจัดหาพสัดุของบริษัทฯ 
(Purchaser Code of Conduct) 

หัวข้อที่ 1 : วตัถุประสงค์ 
เพื่อให้พนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่จัดซ้ือ จัดหำพัสดขุองบริษทัฯและบริษัทในเครือถือเป็นกรอบจริยธรรมและหลัก
ในกำรปฏิบัติงำน (act) ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือประโยชนข์องบริษัทฯเป็นส ำคัญ และให้
ควำมเป็นธรรมและยุติธรรมแก่คูค่้ำของบรษิัทฯดว้ย กำรจดัหำพัสดุนี้ให้รวมถึงกำรจัดจ้ำง กำรเช่ำ กำรให้บรกิำร
อ่ืนใดกับบริษัทฯ  
 

หัวข้อที่ 2 : จรรยาบรรณ 
พนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่จัดซ้ือจัดหำพัสดฯุ ซ่ึงต่อไปนี้จะเรยีกว่ำ “พนักงำน” จะต้องยึดถือและต้องปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณนี้อย่ำงเคร่งครัด ดังนี ้
2.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest)  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  อันเนื่องมำจำกกระบวนกำรจัดซ้ือจดัหำพัสดุฯ อำจเกิดขึ้นเม่ือพนกังำนให้ควำมส ำคัญ
ต่อผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับมำกกว่ำผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นกำรปฏิบัติที่ตอบสนองซ่ึงกันและกัน
ในเชิงธุรกจิ รวมถึง กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกบรษิัทฯในฐำนะผู้ซ้ือไปเรียกรับ
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ทรัพย์/ส่ิงของ)จำกผูข้ำยดว้ย 
ตวัอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. ผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของพนกังำนเกี่ยวกับกำรคดัเลือกผู้ขำย กำรคดัเลือก
พัสดุ หรือกำรต่อรองเพื่อสรุปกำรส่ังซ้ือพัสดุฯ กับบรษิัทผู้ขำยรำยใด 

2. กำรเปิดเผยข้อมูลควำมลับของบริษัทฯ 
3. กำรใช้ทรัพย์สินของบรษิัทฯ หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลภำยนอกบรษิัทฯ 
4. ผลประโยชน์อ่ืนใดที่พนกังำนไดร้ับจำกกำรตกลงซ้ือขำยพสัดุฯจำกผูข้ำยเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
5. กำรจัดซ้ือจดัหำผ่ำนบรษิัทเครือญำติ เพื่อนสนิท หรือบรษิทัท่ีพนักงำนมคีวำมสัมพันธ์เชิงทุนและ/

หรือเป็นหุ้นส่วนฯโดยนิตนิัยและ/หรือพฤตินัยกับผู้ขำย 
 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. ของขวญัหรือของก านัล (Business gifts)  

                     กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท จำกผูข้ำย ถือเป็นควำมไม่เหมำะสม
และพนักงำนไม่พึงปฏิบัติ ท้ังนี้เพรำะอำจส่งผลต่อภำพลักษณ์ของบรษิัทฯและแสดงถึงควำมไม่โปร่งใส ไม่เป็น
ธรรมของตัวพนกังำนด้วย เวน้กำรรับของขวัญหรือของก ำนัลที่ผู้ขำยจัดท ำไว้เพื่อส่งเสริมกำรขำยและด้ำน
กำรตลำดเท่ำนัน้ 
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2. น า้ใจไมตรี (Hospitality)  
พนักงำนจะต้องไม่ขอหรือรับกำรช่วยเหลือ  กำรบริกำรใด หรือไปซ้ือส่ิงของใดๆที่ได้รับส่วนลดเป็นพิเศษ
ส ำหรับตนเองและบุคคลในครอบครวั รวมถึงกำรรับเชิญไปท่องเที่ยว หรือกำรรับบรกิำรเพื่อควำมเพลิดเพลิน 
หรือกำรแลกเปล่ียนส่ิงของใด ๆ ท่ีมีมูลค่ำสูงต่อกันกับผู้ขำย กำรรับประทำนอำหำรกลำงวนักับผู้ขำยในระหว่ำง
กำรเจรจำธุรกิจ อำจกระท ำได้เป็นครั้งครำว 
 แต่ไม่ควรท ำเป็นปกตวิิสัย  ในกรณีที่ผู้ขำยเชิญไปร่วมรับประทำนอำหำรค่ ำและชมกำรแสดงเพ่ือควำม
เพลิดเพลินในวำระส ำคัญหรือโอกำสอันเป็นพิเศษ จะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำระดับผู้จัดกำรฝ่ำยก่อน 
 

3. งานเลีย้งสังสรรค์   
พนักงำนที่ได้รับเชิญให้เข้ำร่วมงำนเล้ียงสังสรรค์จำกบริษทัผู้ขำยหรือผู้ขำยและเป็นงำนจดัเล้ียงท่ีมีรำคำสูง
มำกกว่ำปกติ มีกิจกรรมบันเทิง หรือมีกำรมอบบัตรก ำนัลทีม่ีมูลค่ำสูงเป็นประจ ำและไม่เป็นที่เปิดเผยจำกผู้ขำย 
จะถือได้ว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงำนต้องรำยงำนตอ่หัวหน้ำงำนหรือผู้จัดกำรฝ่ำยก่อนเข้ำร่วมงำนเล้ียง
สังสรรค์ 
 

4. สินบนหรือเงนิทุจริตที่ผู้ขายแอบให้ (Kickbacks)  
พนักงำนต้องไม่แสดงนัย หรือเจรจำ หรือรับสินบนจำกผู้ขำยไม่ว่ำในรูปแบบใดและ/หรือประโยชน์อ่ืนใดอัน
เป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กำรกระท ำดังกล่ำวถือได้ว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนและผิดจรรยำบรรณอย่ำงร้ำยแรง
และต้องถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินัยและบรษิัทฯอำจด ำเนนิคดีทำงอำญำดว้ย ทั้งนี้พนักงำนจะต้องตระหนกัอยู่
เสมอด้วยว่ำ กำรรับสินบนจำกผู้ขำย นอกจำกจะท ำลำยเกียรติ/ชื่อเสียงของตนเองแล้ว ยังท ำให้ชื่อเสียงและ
ภำพลักษณ์ของบรษิัทฯ เสียหำยไปดว้ย   
 

5. สินค้าตวัอย่าง  
สินค้ำตัวอย่ำงท่ีมีมูลค่ำในเชิงพำณิชย์ต้องส่งคืนผูข้ำยเมื่อกระบวนกำรจดัซ้ือ/จัดหำเสร็จส้ินลง เว้นผู้ขำยแจ้งว่ำไม่
มีควำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องส่งคืนเนื่องจำกมูลค่ำต่ ำหรือเป็นสินค้ำตัวอย่ำงท่ีใช้แล้วหมดไปเช่นสำรเคมี เปน็ต้น 
 

2.2 การรักษาความลบัของข้อมูลของบริษัทฯ 
พนักงำนและผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบในกำรดูแลรกัษำเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดซ้ือ
จัดหำ เช่น ข้อมูลด้ำนเทคนิค, วัสด,ุ เอกสำร, เอกสำรกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญที่ท ำให้บรษิัทฯ คงควำมได้เปรียบ
ในเชิงธุรกจิ  ข้อเสนอด้ำนรำคำของผู้ขำย เอกสำรกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะทำงเทคนิค  รำคำ และสัญญำต่ำงๆ 
ซ่ึงถือเป็นควำมลับของบริษัทฯ ห้ำมมใิห้เปิดเผยต่อผู้อ่ืน หำกพบว่ำมีผู้ละเมิดกำรกระท ำดังกล่ำวบรษิัทฯ จะ
ด ำเนินกำรต่อผู้ละเมิดทันที  
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2.3 ความรับผดิชอบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีบริษัทฯ ได้ประกำศไว้และที่อำจมี
ประกำศฯเพิ่มเติมในอนำคตระหว่ำงด ำเนนิกำรทำงธุรกิจดว้ยกัน พนักงำนจะต้อง 

2.3.1 ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผู้ขำยกับฝ่ำยงำนวิจัยและพัฒนำ และ/หรือฝ่ำยปฏิบัติกำรของบริษัท
ฯ และ/หรือส ำนักคุณภำพควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ ในงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อก ำหนดหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือกำรบรกิำรพร้อมกับติดตำมกำรประเมินผล
กระทบทำงสังคมและส่ิงแวดล้อมและต้องด ำเนินกำรทกุวถีิทำงเพื่อให้ ได้มำซ่ึงผลิตภัณฑ์และ
บริกำรนัน้อย่ำงยั่งยืน 

2.3.2 ติดต่อกับผู้ขำยท่ีรกัษำจรรยำบรรณเชิงกำรค้ำ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ หลีกเล่ียงผู้ขำยท่ีประกอบธุรกจิโดยปรำศจำก
จรรยำบรรณทำงธุรกจิ เช่น กดขี่แรงงำน จัดสรรสภำพกำรท ำงำนไม่ดี ไม่รับรู้สิทธิของพนกังำน
ลูกจ้ำง มีพฤติกรรมฮั้วในกำรประมูล ด ำเนินธุรกจิที่ไม่โปรง่ใส เปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำ ทุ่ม
เสนอรำคำต่ ำกว่ำทุนเพื่อตัดรำคำผู้ขำยรำยอ่ืนอย่ำงไม่ยุติธรรมมีพฤติกรรมข่มขู่ ทจุริต คอรัปชั่น 
เป็นต้น  

2.3.3 แจ้งผู้ขำยเพื่อให้ควำมร่วมมือหรือรว่มกับผู้ขำยในกำรด ำเนนิกิจกรรมเพื่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรท ำธุรกิจอยำ่งม่ันคงและยั่งยืน 

 

 
หัวข้อที่ 3 : ข้อก าหนดอืน่ๆ 

3.1 ความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า 

3.1.1 พนักงำนจะต้องรกัษำควำมลับท่ีได้รับจำกผูข้ำย เช่น ข้อมูลรำคำ สิทธิบัตร ตำรำงกำรผลิตและ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำต (respect the confidentiality of information) 

3.1.2 พนักงำนจะต้องท ำกำรเรียกสอบรำคำ, เปรียบเทียบรำคำ, คณุภำพ, เงื่อนไขต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ถึงควำมยุติธรรมในกำรแข่งขัน และไม่สอบหรือประกวดรำคำแบบ “Covert Auctions” ซ่ึง
เป็นกำรกระท ำท่ีฉ้อฉล กล่ำวคือ เปิดเผยรำคำของผู้ขำยรำยที่ 1 เพื่อให้ผู้ขำยรำยที่ 2 สู้รำคำ 
แล้วน ำรำคำใหม่ของผู้ขำยรำยที่ 2  ไปต่อรองกับผู้ขำยรำยที่ 1 เพื่อให้เสนอรำคำต่ ำกว่ำ เป็นต้น 

3.1.3 พนักงำนจะต้องรกัษำควำมสัมพันธ์กับผู้ค้ำในเชิงธุรกจิด้วยควำมเสมอภำค ไม่เรียกร้อง ไม่รับ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในกำรค้ำกับคูค่ำ้ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม  

3.1.3 พนักงำนจะต้องปฏิบัติต่อผู้ขำยทกุรำยอย่ำงเสมอภำคและยตุิธรรม เช่น ได้รับแจ้งข่ำวกำร
ประกวดรำคำเหมือนกันและในเวลำเดียวกัน 

3.1.4 พนักงำนจะต้องมีควำมโปร่งใสในกำรเชิญชวนผู้ขำยให้เสนอรำคำหรือเข้ำประกวดรำคำ 
(Transparency in Criteria of Invitation to Tender)  เพื่อให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้ำทุกรำย 
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3.1.5 พนักงำนจัดซ้ือต้องมีควำมโปร่งใสในกำรใชว้ิธีกำรพจิำรณำรำคำท่ีผูข้ำยส่งเข้ำประกวด 
(Transparency in Evaluating Bids) และสำมำรถชี้แจงได้ว่ำพิจำรณำกำรประกวดรำคำตำม
หลักเกณฑ์อย่ำงไรและผู้ขำยรำยใดชนะกำรประกวดรำคำ (Transparency in Evaluating the 
Successful Supplier) 

3.1.6 พนักงำนจะต้องป้องกนัข้อมูลควำมลับของบรษิัทฯ ขณะด ำเนินกำรติดต่อธุรกจิกับผู้ขำยอย่ำง
เคร่งครดัโดยต้องรกัษำข้อมูลต่ำงๆ ท่ีได้รับจำกผู้เสนอรำคำหรือเข้ำร่วมประกวดรำคำแต่ละ

รำยไว้เป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนทรำบ 
3.1.7     ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่มีต่อคูค่้ำอย่ำงเคร่งครัด 
3.1.8     กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพจิำรณหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำโดยใช้หลักของควำมสมเหตุสมผล 
 

3.1.9 บริษัทฯจะไม่เอำเปรียบคู่ค้ำ โดยจะต้องค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกดิขึ้นในด้ำน
ชื่อเสียงและภำพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสำยตำของบุคคลภำยนอกด้วย 

3.1.10   พนักงำนผู้ด ำเนินกำรจดัหำจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแกคู่่ค้ำด้วยวิธีกำรที่เปิดเผยและ 
  ให้โอกำสแกคู่่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

3.1.11   พนักงำนผู้ด ำเนินกำรจดัหำควรรับฟังควำมคดิเห็น ข้อเสนอแนะใดๆทีคู่่ค้ำร้องเรียนหรือแนะน ำเพื่อ  
  ปรับปรุงแก้ไขปญัหำท่ีเกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน 

3.1.12   เจรจำต่อรองบนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์เชิงธุรกิจเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำยเปิดเผยและมีหลักฐำน 
 

3.2 ความสัมพนัธ์กบัลูกค้าภายใน 

3.2.1   จัดหำพัสดุให้มีผลดีต่อบรษิัทฯให้มำกที่สุด โดยควรก ำหนดว่ำต้องได้รับพัสดุตรงตำมควำมต้องกำรทั้ง
คุณภำพ รำคำ จ ำนวน  เวลำกำรให้บริกำร ควำมรวดเร็ว และค ำนึงถึงนโยบำยด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัย และส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯด้วย 

3.2.2 พนักงำนผู้ด ำเนินกำรจดัหำจะต้องมีกำรวำงแผนจัดหำพัสดลุ่วงหน้ำที่ดี เพ่ือหลีกเล่ียงกำรจดัหำ

พัสดุอย่ำงเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 

3.3  การปฏิบัตหิน้าที ่

3.3.1 พนักงำนจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำมเป็นมืออำชีพ ยุติธรรม และปฏิเสธข้อเสนอหรือ
ข้อแนะน ำท่ีไม่เหมำะสมเพื่อแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์ส่วนตนในกำรด ำเนินกระบวนกำร
จัดซ้ือจัดหำ 

3.3.2 กำรจัดซ้ือจดัหำผ่ำนบรษิัทเครือญำติ เพื่อนสนิท หรือบรษิทัท่ีพนักงำนมคีวำมสัมพันธ์เชิงทุนและ/
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หรือเป็นหุ้นส่วนฯโดยนิตนิัยและ/หรือพฤตินัยกับผู้ขำย พนักงำนจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
เพื่อที่ผู้บังคับบัญชำจะได้มอบหมำยให้พนักงำนผู้อ่ืนมำปฏิบัติหน้ำที่แทน 

3.3.3 ผู้บริหำรตำมอ ำนำจกำรจัดหำ ต้องใช้ดุลยพนิิจในกำรให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำน 

3.3.4 ผู้บริหำรตำมอ ำนำจกำรจัดหำจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณอย่ำง
เคร่งครดั หำกพบว่ำมีกำรปฏิบัติผิดจรรยำบรรณ ต้องด ำเนนิกำรสอบสอนและพิจำรณำโทษ
ทำงวินัยตำมขั้นตอน 

3.3.5 สนับสนุนให้มีกำรจัดหำพัสดุและบรกิำรจำกผู้ประกอบกำรที่เป็นคนไทยหรือบรษิัทในเครือ 
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบรษิัทฯ 

3.3.6 จัดหำพัสดุอย่ำงมีระบบ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรโดยมีกำรควบคุมทีร่ัดกุมและปรับเปล่ียน
วิธีกำรให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกจิกำรค้ำตลอดเวลำ 

 
3.4 การตดิต่อส่ือสาร 

3.4.1    พนักงำนจะต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตนและของบุคคลในครอบครัวแก่ผู้ขำย เชน่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้ำน 
หมำยเลขบัญชีธนำคำร หรือ e-mail Address ส่วนตัว 

3.4.1 ห้ำมมิให้พนักงำนให้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อธุรกจิกบัผู้ขำยผ่ำนทำง e-mail address ส่วนตัว
ของผู้ขำยไม่ว่ำในกรณใีดก็ตำม เวน้แต่ไดร้ับอนุมัติจำกผู้จดักำรฝ่ำยของบริษัทฯ 

3.4.2 โทรศัพท์ส ำนักงำน หมำยเลขโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ไดร้ับอนมุัติให้ใช้ และ e-mail address ของบริษัทฯ  
ควรจะใช้เพื่อติดต่องำนธุรกจิของบรษิัทฯ เท่ำนั้น 

3.4.3 พนักงำนมีหน้ำที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบโดยตรงแก่ผูข้ำยเท่ำนั้น กำรเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทฯที่ไม่อยูใ่นควำมรับผิดชอบโดยไม่ได้รับอนุมัตจิะถือว่ำละเมิดต่อจรรยำบรรณนี้  

3.4.4 พนักงำนควรแจ้งให้ผูข้ำยด ำเนนิกำรตำมข้อตกลงเกี่ยวกับกำรติดต่อส่ือสำรที่ก ำหนดขึน้โดย
บริษัทฯ เท่ำนัน้  
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บทที่ 3 : แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า 
(IRPC Supplier Sustainable Code of Conduct) 

 

กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมุ่งมั่นในกำรด ำเนนิธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำย และตำมหลักบรรษัท   ภิบำล 
ควบคู่ไปกับกำรดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในทกุๆ ด้ำน อยู่รว่มกนั 
เติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยนื อีกทั้งยังได้เผยแพร่นโยบำยนี้ และสนับสนุน ส่งเสริมให้คู่ค้ำน ำหลักกำรดังกล่ำวไปปฏิบัต ิ
เพื่อขยำยผลออกไปสู่สังคมในวงกว้ำงด้วย ดังนั้นเพื่อให้มคีวำมเข้ำใจที่ถูกต้องร่วมกัน กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีจึงได้
จัดท ำคู่มือฉบับนี้ขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงให้คู่ค้ำน ำไปปฏิบตัิ ทั้งนี้หำกคู่ค้ำของกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับคู่มือฉบับนี้ กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีขอสงวนสิทธ์ิในกำรด ำเนินกำรใดๆ กับคู่ค้ำ ตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำจำกผลกระทบ และควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึน้ต่อไป 
 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของคู่ค้า  
1. จรรยาบรรณด้านธุรกจิ 

กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมุ่งเน้นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังทำงตรงและทำงอ้อม ด้วย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีจรยิธรรม โปร่งใส อย่ำงเคร่งครดั สำมำรถตรวจสอบได้ และจะไม่ท ำกำรใดๆ อันเป็นวิธีที่ทุจรติ 
คอร์รับชั่น ทกุรูปแบบ แต่จะด ำเนินกำรให้ได้มำซ่ึงสินค้ำ และบริกำรที่มีคณุภำพ ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม
บริษัทไออำร์พีซีด้วยควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ย โดยก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1.1 กำรรกัษำควำมลับระหว่ำงกัน  
1.2 ละเว้นกำรกระท ำใดๆที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.3 ละเว้นกำรละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
1.4 ก ำหนดช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน  
1.5 กำรมีส่วนรว่มในกำรพัฒนำและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

2. จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน  
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีสนับสนุนและเคำรพหลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล รวมท้ัง
หมั่นตรวจตรำดูแลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ดว้ยกำร
ยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชนต์่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององคก์ำร สหประชำชำติ และก ำหนดให้ 

2.1 คู่ค้ำ ควรให้ควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน ค ำนึงถึงศักดิ์ศรคีวำมเป็นมนษุย์ ควำมเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำจะเป็น
เพรำะควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ กำรศึกษำ ควำมพกิำร และมีกำรปฏิบัติต่อพนกังำน
ของตนอย่ำงเป็นธรรมตำมมำตรฐำนสำกล และกฎหมำย  

2.2 คู่ค้ำ จะต้องไม่มีกำรบังคับใช้แรงงำนโดยที่พนกังำนของตนไม่สมัครใจ  
2.3 คู่ค้ำ จะต้องไม่จ้ำงแรงงำนเดก็ที่อำยุไม่ถึงเกณฑ์ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และต้องจดัให้แรงงำนได้รับควำม

คุ้มครองตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดทกุประกำร  
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2.4 คู่ค้ำ จะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงและผลประโยชน์อ่ืนใดที่พนักงำนของตนพึงได้รับอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม ตรงตำม
ก ำหนดเวลำ 

2.5 คู่ค้ำ จะต้องไม่ให้พนกังำนของตนท ำงำนเป็นเวลำนำนเกินกว่ำกฎหมำยก ำหนด หำกมคีวำมจ ำเป็นต้อง
ให้ท ำงำนล่วงเวลำ จะต้องเป็นไปตำมควำมสมัครใจ  

3. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม  
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนทีค่ ำนึงถึงมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคณุภำพ ควำม
ปลอดภัย และอำชีวอนำมัยอย่ำงต่อเนื่อง ก ำหนดและทบทวนนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย 
รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื โดยที ่

3.1 คู่ค้ำ จะต้องจัดเตรยีมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้มคีวำมปลอดภัย และมีสุขอนำมัยให้แก่พนักงำน
ของตน รวมถึงจดัหำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบคุคลให้แก่พนักงำนของตนอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม   

3.2 กรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิคูค่้ำจะต้องเตรียมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน โดยจะต้องก ำหนดให้มกีำร
ประเมินสถำนกำรณ์  มำตรำกำรกำรจัดกำรด้ำนผลกระทบ  แผนกำรเตือนภัย  และจัดให้มีกำรอบรม
ให้แก่พนกังำนอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม 

3.3 คู่ค้ำ จะต้องมีนโยบำยในกำรอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมอย่ำงชัดเจน และมีควำมมุ่งมั่นในกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและเหมำะสม 

3.4 คู่ค้ำ จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ย ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อมท่ีบังคับใช้อย่ำง
เคร่งครดั  

3.5 คู่ค้ำ จะต้องม่ันใจว่ำในกระบวนกำรผลิต มีกำรติดตั้งระบบก ำจัด และจดักำรของเสีย  กำรปล่อยมลพิษทั้ง
ทำงอำกำศ  บนดิน  และกำรระบำยน้ ำทิ้งท่ีเหมำะสมปลอดภัย  โดยจัดให้มีกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม และ
ตรวจสอบ คณุภำพอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำของเสียและผลิตผลจำกกำรผลิตที่ปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมจะ
ไม่ก่อให้เกดิมลพิษใดๆทั้งในระยะส้ันและระยะยำว  

 
4. จริยธรรมและการปฏิบัตติามกฎหมาย  

4.1 คู่ค้ำ จะต้องด ำเนินธุรกิจดว้ยคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั  
4.2 คู่ค้ำ จะต้องด ำเนินธุรกิจโดยปรำศจำกกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ  
4.3 คู่ค้ำ จะต้องด ำเนินธุรกิจดว้ยกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
4.4 คู่ค้ำ จะต้องมีกำรจัดท ำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกจิอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน  
4.5 คู่ค้ำ จะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นควำมลับของลูกค้ำ 
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บทที่ 4 : การตระหนักด้านความเส่ียง  
(Risk Awareness) 

 
เพื่อให้พนักงำนทีด่ ำเนินกิจกรรมกำรจดัซ้ือจัดหำได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร
เชิงบูรณำกำรและน ำมำปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง   อันจะส่งผลให้กิจกรรมกำรจดัซ้ือจัดหำพัฒนำ
ก้ำวหน้ำและลดควำมเสียหำยหรือควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึน้จำกกระบวนกำรจัดซ้ือจดัหำ จึงไดก้ ำหนดให้มีกำร
ประเมินควำมเส่ียงของหนว่ยงำน (FUNCTIONAL RISK ASSESSMENT) ขึ้นตำมล ำดับกระบวนกำรบริหำร
ควำมเส่ียง (RISK MANAGEMENT PROCESS) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนกำรที่ 1 : กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (OBJECTIVE SETTING) 
เป็นกำรก ำหนดส่ิงท่ีหน่วยงำนคำดหวังที่จะประสบผลส ำเร็จและต้องกำรบรรลุซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ และระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยลักษณะของกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ทีด่ีควร
เป็นไปตำมหลัก “S.M.A.R.T” ดังนี ้
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เมื่อก ำหนดวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วจึงน ำไปสรุปและจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงของฝ่ำยจัดซ้ือจัดหำ โดยให้
ติดตำมควำมคืบหน้ำรำยงำนต่อผูจ้ัดกำรฝ่ำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

กระบวนกำรที่ 2 : กำรประเมนิควำมเส่ียง  (RISK ASSESSMENT) 
กำรประเมินควำมเส่ียงเป็นกำรพิจำรณำถึงเหตุกำรณ์ควำมเส่ียงซ่ึงอำจจะเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์จำก 2 มุมมองได้แก่ โอกำสที่จะเกิด (LIKELIHOOD) และผลกระทบ (IMPACT) โดยให้พจิำรณำ
ผสมผสำนระหว่ำงวิธีกำรประเมนิเชิงคุณภำพ (QUALITATIVE) และวิธีกำรประเมินเชิงปริมำณ 
(QUANTITATIVE) 

2.1 โอกำสเกิดควำมเส่ียง (LIKELIHOOD) : ก ำหนดเกณฑก์ำรวัดระดับควำมรุนแรงของโอกำส
เกิดควำมเส่ียงดังนี ้

 
         2.2   ผลกระทบ (IMPACT) : ก ำหนดเกณฑ์กำรวัดระดับควำมรนุแรงของผลกระทบควำมเส่ียงดังนี ้

 ผลกระทบด้ำนกำรเงิน (Financial Impact) 
 ผลกระทบด้ำนกระบวนกำรธุรกจิและกำรปฏิบัตกิำร (Business Process and Operation 

Impact) 
 ผลกระทบด้ำนชื่อเสียงองค์กร (Image and Reputation Impact) 
 ผลกระทบด้ำนลูกค้ำ/ คูค่้ำ (Suppliers and Customers Impact) 
 ผลกระทบด้ำนบคุลำกร (People Impact) 

Specific   เฉพำะเจำะจง ชัดเจน และพนักงำนทุระดับในฝำ่ยเข้ำใจตรงกันได้ 

Measurable   วัดผลหรือประเมินได้ท้ังในเชิงปริมำณ(Quantitative) และคุณภำพ(Qualitative) 

Attainable      สำมำรถปฏิบัติในส ำเรจ็ได้ภำยใต้ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 

Realistic & relevant   สมเหตุสมผล เป็นไปได้ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยองค์กร 

Timely ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน เหมำะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

  

ระดับควำมรุนแรง 

4 สูงมำก 3 สูง 2 ปำนกลำง 1 ต่ ำ 

โอกำสที่จะเกิด 

น่ำจะเกดิขึ้นในปนีี้/  
เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
ในกำรท ำงำนที่ผ่ำน

มำ 

อำจจะเกิดขึ้น/  
เคยเกิดขึ้นหลำยครั้ง
ในกำรท ำงำนที่ผ่ำน

มำ 

อำจจะเกิดขึ้นโดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัย/  
เคยเกิดขึ้นบำงครั้ง
ในกำรท ำงำนที่ผ่ำน

มำ 

ไม่น่ำจะเกดิขึ้นในปี
นี้/ 

แทบไม่เคยเกิดขึ้น
เลยในกำรท ำงำนที่

ผ่ำนมำ 
%ควำมน่ำจะเป็น  > 70% > 40% ถึง < 70% > 40% ถึง < 70% < 10% 
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2.2.1 ผลกระทบด้ำนกำรเงิน (Financial Impact) หมำยถึง ผลกระทบอันเกิดจำกปจัจัยเส่ียงต่ำงๆ แล้วท ำให้ฝ่ำย
จัดซ้ือจัดหำไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงคด์้ำนกำรเงิน เช่น EBITDA/ผลก ำไรสุทธิ รำยได้ ค่ำใชจ้่ำย ผลตอบแทน
กำรลงทุน สภำพคล่อง เป็นตน้ 
 
ตำรำงเกณฑก์ำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนกำรเงิน 

ผลกระทบด้ำนกำรเงิน 
ระดับควำมรุนแรง 

4 สูงมำก 3 สูง 2 ปำนกลำง 1 ต่ ำ 

EBITDA/ผลก ำไรสุทธ ิ 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

> 10% > 5% ถึง < 10% > 2%  ถึง < 5% < 2% 

ค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำเป้ำหมำย > 10% > 5% ถึง < 10% > 0% ถึง < 5% 0% 

 
ตำรำงข้ำงตน้เป็นเกณฑ์ในระดับองค์กรซ่ึงฝ่ำยจดัซ้ือจัดหำอำจพิจำรณำก ำหนดเกณฑ์ผลกระทบทำงด้ำนกำรเงิน
ได้เอง ตำมควำมเหมำะสมของฝ่ำย โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำนว่ำเป็นลักษณะของ cost center หรือ profit center  
อย่ำงไรก็ตำมในกำรก ำหนดเกณฑ์จะต้องมีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์ระดับองคก์ร เนื่องจำกวตัถุประสงค์ของฝ่ำย
จัดซ้ือจัดหำได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกวตัถุประสงค์ขององคก์ร โดยในกำรก ำหนดเกณฑใ์ห้พิจำรณำ ดังนี้ 
 

1. พิจำรณำจำกวตัถุประสงค์ด้ำนกำรเงนิของฝ่ำยจัดซ้ือจดัหำว่ำมีอะไรบ้ำง ตัวอย่ำงเช่น  
- ผลก ำไรสุทธิ / EBITDA 
- กำรใชจ้่ำยงบประมำณ 
- ผลตอบแทนกำรลงทุน 
- สภำพคล่อง 

 

2. พิจำรณำว่ำผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ระดับเท่ำไรที่ฝ่ำยจัดซ้ือจัดหำไม่สำมำรถยอมรับได้ ให้
ก ำหนดเป็นระดับควำมรุนแรงสูงสุด (4 สูงมำก)  และหำกผลลัพธ์ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ระดับเท่ำไรที่
ฝ่ำยจัดซ้ือจัดหำสำมำรถยอมรับได้ให้ก ำหนดเปน็ระดับควำมรุนแรงต่ ำสุด (1 ต่ ำ) ส ำหรับระดับควำม
รุนแรง 2 ปำนกลำง และ 3 สูง ให้พิจำรณำให้มีช่วงห่ำงสอดคล้องกับระดับควำมรุนแรง 4 และ 1 

 

2.2.2  ผลกระทบด้ำนกระบวนกำรธุรกจิและกำรปฏิบัตกิำร (Business Process and Operation Impact) หมำยถึง 
ผลกระทบอันเกิดจำกปจัจัยเส่ียงต่ำงๆ แล้วท ำให้ฝ่ำยจัดซ้ือจัดหำไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ดำ้นกระบวนกำร
ธุรกิจและกำรปฏิบัตกิำร เช่น ประสิทธิผล และประสิทธิภำพของกระบวนกำรปริมำณกำรผลิต คุณภำพสินค้ำ/
บริกำร กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย มำตรฐำน ควำมน่ำเช่ือถือของกำรรำยงำน รวมถึงกำรรักษำ
สภำพแวดล้อมรอบสถำนประกอบกำร เป็นต้น 
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ตำรำงเกณฑก์ำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนกระบวนกำรธุรกจิและกำรปฏิบัตกิำร 
ผลกระทบด้ำน

กระบวนกำรธุรกิจ 
และกำรปฏิบัติกำร 

ระดับควำมรุนแรง 

4 สูงมำก 3 สูง 2 ปำนกลำง 1 ต่ ำ 

ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรของ ไออำร์
พีซ ี

กระบวนกำรหลักไม่เกิด
ประสิทธิผล 

กระบวนกำรหลักไม่มี
ประสิทธิภำพ 

กระบวนกำรที่ไม่ใช่
กระบวนกำรหลักไม่เกิด

ประสิทธิผล 

กระบวนกำรที่ไม่ใช่
กระบวนกำรหลักไม่มี

ประสิทธิภำพ 
ผลิตภัณฑ์ หรือ บริกำร
ของ ไออำร์พีซี 

ไม่สำมำรถผลิต/  
ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือ

บริกำรหลัก 

ผลิตภัณฑ์ หรือ บริกำรหลัก
ไม่มีคุณภำพตรงตำม

ข้อก ำหนด 

ไม่สำมำรถผลิต/  
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือ 
บริกำรที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์

หรือ บริกำรหลัก 

ผลิตภัณฑ์ หรือ บริกำรที่
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ หรือ บริกำร
หลักไม่มีคุณภำพตรงตำม

ข้อก ำหนด 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ 
กฎระเบียบ/ ข้อบังคับ 

ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ของหน่วยงำนภำยนอกที่

ก ำกับดูแล 

ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ของ ไออำร์พีซี 

ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ระบบงำนที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งแวดล้อม เป็นอันตรำยร้ำยแรงต่อ
สิ่งแวดล้อมภำยนอก/  
อำจต้องปิดล้อมพ้ืนที่

ประกอบกำร 

เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม
ภำยนอก/ ต้องย้ำยคนออก
จำกพ้ืนที่ประกอบกำร 

เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม
ภำยนอก/ อำจต้องย้ำยคน
ออกจำกพ้ืนทีป่ระกอบกำร 

- 

 
ตำรำงข้ำงตน้เป็นเกณฑ์ในระดับองค์กร ซ่ึงฝ่ำยจดัซ้ือจัดหำอำจมีเกณฑก์ำรวดัระดับควำมรนุแรงท่ีแตกต่ำงกนัได้ 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และระดับควำมเส่ียงท่ีฝ่ำยจดัซ้ือจัดหำสำมำรถยอมรับได้ ซ่ึงอำจมีควำมแตกต่ำงกนั 
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรก ำหนดเกณฑ์จะต้องมีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์ระดับองคก์ร เนื่องจำกวตัถุประสงค์ของฝ่ำย
จัดซ้ือจัดหำได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกวตัถุประสงค์ขององคก์ร 
 
2.2.3  ผลกระทบด้ำนชื่อเสียงองค์กร (Image and Reputation) หมำยถึง ผลกระทบอันเกิดจำกปจัจัยควำมเส่ียงต่ำงๆ 
แล้วท ำให้ฝ่ำยจัดซ้ือจัดหำไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ด้ำนชื่อเสียงองค์กร กำรรักษำภำพลักษณ์ที่ดขีององค์กร 
ตรำสินค้ำ และควำมเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร 
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ตำรำงเกณฑก์ำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนชือ่เสียงองค์กร (Image and Reputation) 
 

ผลกระทบด้ำนกระบวนกำร
ธุรกิจ 

และกำรปฏิบัติกำร 

ระดับควำมรุนแรง 

4 สูงมำก 3 สูง 2 ปำนกลำง 1 ต่ ำ 

ภำพลักษณ์ IRPC ต่อผู้ถือ
หุ้น 

หุ้น IRPC ถูกขึ้น
เครื่องหมำย SP 

หุ้น IRPC ถูกขึ้น
เครื่องหมำย H 

หุ้น IRPC ถูกขึ้น
เครื่องหมำย NP 

- 

ภำพลักษณ์ IRPC ต่อ
สำธำรณะ/ สื่อ 

ท ำให้เกิดกำรต่อต้ำน
อย่ำงรุนแรงจำก

สำธำรณะ เช่น กำร
ประท้วงจำกชุมชน 

ท ำให้เกิดควำมไม่พอใจ
อย่ำงมำกจำกสำธำรณะ 
เช่น กำรแสดงควำมเห็น
คัดค้ำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ 

ท ำให้เกิดควำมไม่พอใจจำก
สำธำรณะ เช่น กำรเขียน

บทควำมวจิำรณ ์

- 

ภำพลักษณ์ IRPC ต่อชุมชน มีผลกระทบรุนแรงต่อ
ชุมชนเป็นบริเวณกว้ำง 
หรือ หน่วยงำนของรัฐ
ต้องเข้ำด ำเนินกำรแก้ไข 

มีผลกระทบต่อชุมชนรอบ
สถำนประกอบกำร/ 

โรงงำน และต้องใช้เวลำ
ในกำรแก้ไข 

มีผลกระทบต่อชุมชนรอบ
สถำนประกอบกำร/ 

โรงงำน และแก้ไข ได้ใน
ระยะเวลำสั้น 

มีผลกระทบต่อชุมชนรอบ
สถำนประกอบกำร / 
โรงงำนเล็กน้อย 

 
2.2.4  ผลกระทบด้ำนลูกค้ำ/ คูค่้ำ (Customers and Suppliers) หมำยถึง ผลกระทบอันเกิดจำกปจัจัยควำมเส่ียงต่ำงๆ 
แล้วท ำให้ฝ่ำยจัดซ้ือจัดหำไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ด้ำนลูกค้ำ / คูค่้ำ เช่น ปริมำณซ้ือขำยสินค้ำ / บรกิำรของ
ลูกค้ำ/ คู่ค้ำ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ/ คูค่้ำ เป็นตน้ 
 
ตำรำงเกณฑก์ำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนลูกค้ำ/ คูค่้ำ (Customers and Suppliers) 

ผลกระทบด้ำนลูกค้ำ/ คู่
ค้ำ 

ระดับควำมรุนแรง 

4 สูงมำก 3 สูง 2 ปำนกลำง 1 ต่ ำ 

ปริมำณขำยผลิตภัณฑ์/ 
บริกำรของ IRPC 

ลูกค้ำหลักเลิกซื้อผลิตภัณฑ์ 
/ บริกำร 

ลูกค้ำหลักลดกำรซื้อ
ผลิตภัณฑ์/ บริกำร 

ลูกค้ำที่ไม่ใช่ลูกค้ำหลักเลิก
ซื้อผลิตภณัฑ์/ บริกำร 

ลูกค้ำที่ไม่ใช่ลูกค้ำหลักลด
กำรซื้อผลิตภัณฑ์/ บริกำร 

 
 
 
 

2.2.5 ผลกระทบด้ำนบคุลำกร (People) หมำยถึง ผลกระทบอันเกิดจำกปัจจยัควำมเส่ียงต่ำงๆ แล้วท ำให้ฝ่ำยจัดซ้ือ
จัดหำไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ดำ้นบุคลำกร เช่น ควำมปลอดภัยในชวีิตของพนักงำนจำกกำรปฏิบัติงำน 
ควำมผูกพนัของพนกังำนที่มีต่อองค์กร กำรพฒันำทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน เป็นต้น 
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ตำรำงเกณฑก์ำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนบคุลำกร (People) 
 

ผลกระทบด้ำนบุคลำกร 
ระดับควำมรุนแรง 

4 สูงมำก 3 สูง 2 ปำนกลำง 1 ต่ ำ 

ชีวิตและควำมปลอดภัย
ของพนักงำน/ ผู้รับเหมำ 
(Safety & Healthy) 

พนักงำน/ ผู้รับเหมำ 
เสียชีวิต หรือ ทุพพลภำพ

จำกกำรปฏิบัติงำน 

พนักงำน/ ผู้รับเหมำได้รับ
บำดเจ็บหนัก หรือ เจ็บป่วย
จำกกำรปฏิบัติงำนจนต้อง
เข้ำพักรักษำในโรงพยำบำล 

พนักงำน/ ผู้รับเหมำได้รับ
บำดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยจำก
กำรปฏิบัติงำนจนต้อง

ได้รับกำรรักษำจำกแพทย์
แต่ไม่ต้องเข้ำพักรักษำใน

โรงพยำบำล 

พนักงำน/ ผู้รับเหมำได้รับ
บำดเจ็บจำกกำรปฏิบัตงิำน
จนต้องได้รับกำรปฐม
พยำบำลทำงกำรแพทย ์

ควำมพึงพอใจของ
พนักงำน 

พนักงำนเกิดควำมไม่พึง
พอใจรุนแรง เช่น นัดดหยุด
งำน หรือ ลำออก เป็น

จ ำนวนมำก 

พนักงำนเกิดควำมไม่พึง
พอใจสูง เช่น เกิดกำร

ประท้วง 

พนักงำนเกิดควำมไม่พึง
พอใจปำนกลำง เช่น เกิด
กำรเสียขวัญ และก ำลังใจ

ในกำรท ำงำนอย่ำง
กว้ำงขวำง ฯลฯ 

พนักงำนเกิดควำมไม่พอใจ
น้อย เช่น เกิดกำรไม่มี

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน 

ประสิทธิภำพ/
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ของพนักงำนลดลงอย่ำง

มำกเป็นวงกว้ำง 

ประสิทธิภำพ/
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ของพนักงำนลดลงอย่ำง

มำกในบำงส่วน 

ประสิทธิภำพ/
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ของพนักงำนลดลงเลก็น้อย 

- 

 

กระบวนกำรที่ 3 :   กำรจดักำรควำมเส่ียง (RISK TREATMENT) ให้มีกำรวิเครำะห์สำเหตุและแผนบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียง (ROOT CAUSE ANALYSIS & RISK TREATMENT PLAN)   และท ำกำรรำยงำนแผนควำมเส่ียงและ
กำรควบคุมควำมเส่ียงท่ีจะขึ้นเป็นรำยไตรมำสต่อผู้บริหำรระดับสูง 
 

กระบวนกำรที่ 4 :  กำรเฝ้ำระวังและทบทวนควำมเส่ียง (MONITORING & REVIEW) ให้มีกำรตดิตำมควำม
คืบหน้ำของกำรด ำเนนิกำรตำมแผนจดักำรควำมเส่ียงเพื่อให้มั่นใจว่ำแผนจัดกำรได้รับกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำง
เหมำะสม ทันเวลำ และช่วยลดโอกำสเกิด และ/หรือ ผลกระทบของควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และจดั
ให้มีกำรติดตำมและตรวจสอบจำกส ำนักตรวจสอบภำยในซ่ึงเป็นหน่วยงำนประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ
(INDEPENDENT ASSESSMENT) ภำยในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


