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ประกาศ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

ท่ี ปธ            / 2564 

นโยบายและแนวปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน 

ของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมไออารพีซี) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  (ไออารพีซี)  และบริษัทยอย  (กลุมไออารพีซี)  “ไออารพีซี” หรือ  “บริษัทฯ” 

ยึดม่ันการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย   โปรงใส  เปนธรรม  สอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และไมยอมรับ

การคอรรัปชันทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม ไออารพีซีแสดงเจตนาอันแนวแนในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน

ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) และเขารวมเปนสมาชิกโครงการแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)   

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม  

และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตอตานการทุจริตและคอรรัปชันทุกรูปแบบ  ท้ังทางตรงและทางออม  

ไมวาจะเปนการนําเสนอ การใหคําม่ันสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือรับสินบน การกระทําหรือพฤติกรรมท่ีสอไป

ในทางคอรรัปชันในทุกทองถ่ินท่ีบริษัทฯ ดําเนินการอยู 

2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ ท้ังภายในและภายนอกองคกร เพื่อเสริมสรางใหเกิดความรูความเขาใจ  

และความรวมมือท่ีจะยับยั้งผูท่ีตองการกระทําการทุจริตและคอรรัปชันตอบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ จะจัดทํากระบวนการปฏิบัติอยางชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชัน รวมท้ัง 

กระบวนการติดตามและสอบทานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

4. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธ หรือแจงเรื่องการทุจริตและคอรรัปชันท่ี 

เก่ียวของกับบริษัทฯ ผานชองทางท่ีกําหนด แตหากเปนผูกระทําคอรรัปชันจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ 

ท่ีกําหนดไว 

นิยาม 

 ไออารพีซี  หมายถึง  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมไออารพีซี) 

 บุคลากรของไออารพีซี  หมายถึง  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของไออารพีซี และรวมถึงบริษัทยอย 

ทุจริต 1 (Fraud) หมายถึง  การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืน    

คอรรัปชัน 2 (Corruption) หมายถึง การกระทําในรูปแบบใด ๆ เชน การรับ (Accepting) การเรียกรอง (Demanding) 

การขอ (Soliciting) รวมถึงการให (Giving) การเสนอให (Offering) การสัญญาวาจะให (Promising) “ทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใด” แกเจาหนาท่ีรัฐ หรือหนวยงานเอกชนดวยกัน โดยหวังจูงใจใหกระทํา หรือละเวนการกระทําบางประการ

อันมิชอบโดยหนาท่ี เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนของกิจการ ตนเอง หรือผูเก่ียวของอยางไมเปนธรรม อันกอใหเกิดความ

เสียหายตอประโยชนของบุคคลอ่ืน  

___________________________________ 
1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1)  
2 แนวปฏิบตัิที่ดีสําหรบัคณะกรรมการในการกํากับดูแลมาตรการตอตานคอรรปัชัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
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1. ชองทาง หรือรูปแบบตาง ๆ ของการคอรรัปชัน 3 

กิจกรรมทางธุรกิจบางประเภท อาจถูกใชเปน “ชองทาง” ในการใหสินบนหรือคอรรัปชันได อาทิเชน 

1.1 การชวยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) ไมวาจะเปนการชวยเหลือดานการเงิน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 

ท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูมีบทบาท

ทางการเมือง โดยหวังใหกลุมบุคคลดังกลาวใชอํานาจท่ีมีเพื่อเอ้ือประโยชน สิทธิพิเศษ หรือความไดเปรียบ

ทางธุรกิจอันมิควรไดแกกิจการ 

1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution) กิจการอาจใหสินบนกับบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อหวัง

ประโยชนบางประการในรูปของ “เงินบริจาค” โดยอางวาเปนกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูประสบภัย ตลอดจนองคกรสาธารณะตาง ๆ โดยมิหวังผลตอบแทน แต

แทจริงแลว เงินบางสวน (หรือท้ังหมด) กลับมิไดถูกใชเพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคท่ีกลาวอาง 

หากแตถูกผองถายไปยังบุคคลท่ีมีอํานาจบริหารจัดการ (เชน เจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการกุศลน้ัน) ซ่ึง

แสวงหาผลประโยชนสวนตนจากกิจกรรมดังกลาวแทน 

1.3 การใหเงินสนับสนุน (Sponsorship) เปนกิจกรรมท่ีจัดเพื่อประชาสัมพันธธุรกิจ สรางความนาเชื่อถือ 

ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณขององคกรผานกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ เชน การสนับสนุนงาน กีฬา ฯลฯ 

อยางไรก็ตาม กิจกรรมดังกลาวอาจมีวัตถุประสงคแอบแฝงเพื่อใชเปนชองทางเพื่อหลบเล่ียงการจายสินบน

ทางตรง เพื่อโนมนาวใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมน้ัน ๆ กระทําการอันไมเหมาะสมเพื่อเอ้ือ

ประโยชนแกกิจการ  

1.4 การใชตัวแทน / ตัวกลางทางธุรกิจ (Use of Agent) เชน การวาจางนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนท่ีไมใชพนักงาน

ของกิจการ ใหทําธุรกรรมบางประการในนามของกิจการ ในกรณีน้ี กิจการอาจใชวิธีหลีกเล่ียงไมจายสินบน

โดยตรง หากแตจายผานนิติบุคคลเหลาน้ันแทน    โดยอางวาเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คานายหนา คาท่ีปรึกษา 

เปนตน 

1.5 การเล้ียงรับรอง (Entertainment and Hospitality) เชน การเล้ียงอาหาร การสังสรรค รวมถึงการจัดงานรื่นเริง 

หรือกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพักผอนหยอนใจตาง ๆ โดยกิจกรรมเหลาน้ีอาจถูกใช เปนชองทาง เพื่อ

สรางความสนิทสนม หรือโนมนาวใจใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดกระทําการเพื่อเอ้ือประโยชนอันมิชอบตาง ๆ 

แกกิจการ   

1.6 การใหสินบน (Bribery) เจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐหรือเอกชนในลักษณะตาง ๆ เชน การใหเงินสด ของขวัญ 

ของกํานัล หรือสินคาราคาแพง การเล้ียงรับรอง การจัดงานสังสรรครื่นเริง การทองเท่ียวและสันทนาการ เปน

ตน  

การใหสินบนดังกลาวสามารถถูกซอนเรนอําพรางผาน “ชองทาง” ตาง ๆ ได อาทิเชน การชวยเหลือทาง

การเมือง (Political Contribution) การบริจาค (Charitable Contribution) การสนับสนุน (Sponsorship) การ

วาจางท่ีปรึกษา เปนตน  

สินบน อาจถูกเรียกชื่อแตกตางกันออกไปในแตละแวดวงอุตสาหกรรม เชน สวย สินนํ้าใจ เงินใตโตะ คาน้ํา

รอนนํ้าชา เงินหลอล่ืน คาแปะเจ๊ียะ คาอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) ฯลฯ  

 

___________________________________ 
3 แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการในการกํากับดูแลมาตรการตอตานคอรรัปชัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
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1.7 การจายเงินทอน (Kickbacks) คือการท่ีกิจการผองถายเงินจํานวนหน่ึงใหแกเจาหนาท่ีรัฐหรือเอกชนอีกฝาย 

เพื่อเปนคาตอบแทนท่ีชวยใหกิจการไดงานหรือโครงการใด ๆ โดยเงินท่ีจายเกิดจากการท่ีกิจการเสนอมูลคา 

โครงการท่ีสูงเกินความเปนจริง (Overbilling Scheme) แลวจึงแบงเงินสวนตางน้ัน ใหแกบุคคลดังกลาว  

1.8 การสมรูรวมคิด (Collusion) การสมยอม และการกระทําอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน เชน การฮ้ัวประมูล (Bid 

Rigging) การล็อคสเปก การใชขอมูลภายในท่ีเปนความลับ ฯลฯ  

1.9 การมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) การเลนพรรคเลนพวก (Nepotism) และการเอ้ือประโยชน 

ใหญาติมิตร (Cronyism) เชน การทําสัญญาจางเหมาเฉพาะกับพวกพองหรือกลุมท่ีใหการสนับสนุนตน 

ตลอดจนการวาจางอดีตเจาหนาท่ีรัฐ เพื่อหาผลประโยชนจากขอมูล อิทธิพล หรือสายสัมพันธของเจาหนาท่ี

รัฐคนดังกลาว (Revolving Door) เปนตน 

2. หนาที่ความรับผิดชอบดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน  

2.1 คณะกรรมการ   

• กํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบาย และแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันท่ีชัดเจน และ

สื่อสารในทุกระดับขององคกรและบุคคลภายนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง  

• กําหนดมาตรการควบคุมภายใน4  เพื่อปองกันมิใหบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกระทําท่ีเขาขายการทุจริตและ

คอรรัปชัน โดยมาตรการควบคุมภายในดังกลาวตองมีรายการอยางนอย ดังตอไปน้ี 

(1) มีการปองกันการใหสินบนตองเปนนโยบายสําคัญจากระดับบริหารสูงสุด 

(2) มีการประเมินความเสี่ยงในการใหสินบนเจาหนาท่ีของรัฐ 

(3) มีมาตรการท่ีมีรายละเอียดท่ีชัดเจน ในกรณท่ีีมีความเสี่ยงสูงท่ีอาจเกิดการใหสินบน  

(4) มีการปองกันการใหสินบนไปปรับใชกับผูท่ีมีความเก่ียวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

(5) มีระบบบัญชีท่ีดี 

(6) มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับมาตรการปองกันการใหสินบน 

(7) มีมาตรการสนับสนุนใหมีการรายงานการกระทําผิดหรือกรณีมีเหตุนาสงสัย 

(8) มีการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการปองกันการใหสินบนเปนระยะ     

• สนับสนุนใหฝายจัดการทําการประเมินความเส่ียงดานการทุจริตและคอรรัปชัน ตลอดจนจัดสรร

ทรัพยากรอยางเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหม่ันใจวากิจการมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุม

ความเสี่ยงดังกลาว  

• พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน ตลอดจนให

ขอแนะนําท่ีเปนประโยชนตอฝายจัดการในการพัฒนาปรับปรุงมาตรการดังกลาว 

 

 

___________________________________ 
4 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

สําหรับนิติบุคคลในการปองกันการใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกเจาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่

ขององคกรระหวางประเทศ  
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2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

• กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการดําเนินงานดานการตอตานการ

ทุจริตและคอรรัปชันใหสอดคลองกับหลักการมาตรฐาน และขอกําหนดของสถาบัน หรือองคกรกํากับ

บริษัทจดทะเบียนตาง ๆ  

• พิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน 

• สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

• กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และกลยุทธการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลตอนโยบายและแนว

ปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน   โดยกํากับดูแลใหมีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตและ

คอรรัปชัน  และทบทวนมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันใหเพียงพอเหมาะสม 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ  

• สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการทุจริตและ

คอรรัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต  

• สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในใหถูกตอง 

ครบถวน เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

• สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

2.5 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

• สรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ และพิจารณาเสนอคาตอบแทนดวยความโปรงใส ยุติธรรม อยูบนหลักการท่ีถูกตอง และ

พื้นฐานของขอมูลท่ีเชื่อถือได เปนท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล สอดคลองตามเปาหมายและแผนกลยุทธ

ของบริษัทฯ 

2.6 ผูบริหาร หรือฝายจัดการ 

• นํานโยบายไปปฏิบัติ โดยจัดใหมีมาตรการควบคุมภายใน เพื่อปองกันการทุจริตและคอรรัปชันใน

หนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

• กําหนดใหมีการประเมินความเส่ียงดานการทุจริตและคอรรัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน  

• กําหนดใหมีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน และสื่อสารไป

ยังพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย 

• สอบทานและติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตามนโยบาย / 

มาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน    ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบหรือกระบวนการ

ทํางานตาง ๆ ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของบริบททางธุรกิจ 

• รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันตอคณะกรรมการเปน

ระยะ ๆ  
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2.7 พนักงาน 

• ทําความเขาใจในบทบาท  หนาท่ี  และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและ 

คอรรัปชันท่ีเก่ียวของกับสวนงานของตน 

• ปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติ / มาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน 

• สนับสนุนและใหความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน เชน การรายงาน

เม่ือพบเหตุการณท่ีนาสงสัยหรือสอไปในทางทุจริต เปนตน  

3. แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรไออารพีซี 

3.1 บุคลากรของไออารพีซี ตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน รวมถึง

มาตรการปองกันตาง ๆ อยางเครงครัด 

3.2 บุคลากรของไออารพีซี ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบอยางเต็มขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ี

เพียงพอ มีจิตสํานึก ซ่ือสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความ

รับผิดชอบ และตัดสินใจดวยความรอบคอบและระมัดระวัง 

3.3 บุคลากรของไออารพีซี ตองไมดําเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการให หรือรับสินบน หรือการคอรรัปชัน

ทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางออม โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน 

นโยบายการตอตานทุจริตและใหสินบน คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ รวมท้ังระเบียบ และขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบัน และ/หรือจะประกาศขึ้นใหมใน

อนาคต 

3.4 ไออารพีซี และกลุมไออารพีซี สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการมืองตามกฎหมาย  

โดยจะไมใหการสนับสนุน หรือกระทําการอันเปนการฝกใฝพรรคการเมือง กลุมแนวรวมทางการเมือง 

นักการเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวของทางการเมือง ผูมีอํานาจทางการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกต้ังทางการเมือง 

ไมวาจะทางตรงหรือทางออม ท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ ตางประเทศ หรือระดับโลก โดยบริษัทฯ 

ใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองท่ีดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ

ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

3.5 บุคลากรของไออารพีซี ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญ การเล้ียงรับรอง 

หรือประโยชนอ่ืนใด รวมถึงคาบริการตอนรับ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังน้ี ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบาย

การรับ - ใหของขวัญ การเล้ียง หรือประโยชนอ่ืนใด (No Gift Policy) 

3.6 การบริจาคหรือการใหการสนับสนุนของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามนโยบายการรับ – ให ของขวัญ การเล้ียง หรือ

ประโยชนอ่ืนใด (No Gift Policy) เพื่อใหม่ันใจวาการบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนไมไดใชเปน

ขออางสําหรับการทุจริตและคอรรัปชัน 

3.7 บุคลากรของไออารพีซี ตองหลีกเล่ียงการกระทําท่ีมีผลประโยชนทับซอน  (Conflict of Interest) กับไออารพีซี

หรือกลุมไออารพีซี  การดําเนินการใด ๆ จะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล อยูบนพื้นฐานของการกระทําเพื่อ

ประโยชนของบริษัทฯ ไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึงจริยธรรมอันดี ท้ังน้ี หากมีการกระทํา

หรือพฤติการณใดท่ีเขาขายมีผลประโยชนทับซอนกับบริษัทฯ จะตองทําการรายงานความขัดแยงทาง

ผลประโยชนดังกลาวผานชองทางท่ีกําหนด 
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3.8 ไออารพีซี จัดใหมีมาตรการกํากับดูแลดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน อาทิ การประเมินความเสี่ยงตอ

การเกิดการทุจริตและคอรรัปชันในทุกกระบวนการทํางาน เชน งานติดตอราชการและใบอนุญาต งานขาย 

การตลาด งานจัดหาพัสดุ และงานจัดทําสัญญา เปนตน รวมถึงจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ โดยนําหลักการดาน GRC (Governance, Risk 

Management  และ Compliance) มาประยุกตใชแบบบูรณาการ 

3.9 ไออารพีซี มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การปรับตําแหนง 

การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใหคาตอบแทนพนักงานท่ีสะทอนถึงความมุงม่ันตอ

มาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานและ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีหลักการท่ีจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผล

ทางลบตอบุคลากรท่ีปฏิเสธการทุจรติและคอรรัปชัน แมวาการกระทําน้ันจะทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทาง

ธุรกิจ โดยมีกระบวนการสื่อสารอยางชัดเจนเก่ียวกับหลักการดังกลาว 

3.10 ไออารพีซี  จัดใหมีระบบและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อใหม่ันใจวามีการจัดทํารายงานทางการเงิน 

กระบวนการทางบัญชี การบันทึกบัญชีอยางถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการเก็บรักษาขอมูล 

เอกสาร หลักฐาน รายการทางการเงิน และบันทึกตาง ๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกตองและ

ความเหมาะสมตามมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรปัชัน 

3.11 ไออารพีซี จัดใหมีมาตรการในการกํากับดูแลคูคา เพื่อใหม่ันใจวามีการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริต

และคอรรัปชันอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

3.12 ไออารพีซี จัดใหมีการส่ือสารและฝกอบรมอยางตอเน่ืองแกบุคลากรของไออารพีซี เพื่อใหเกิดความรูความ

เขาใจในมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน  

3.13 สํานักตรวจสอบภายใน รายงานประเด็นท่ีพบหรือพฤติกรรมท่ีนาสงสัยเก่ียวกับการทุจริตหรือคอรรัปชันตอ

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผู จัดการใหญ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

3.14 ไออารพีซี กําหนดใหมีแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน เพื่อใหบุคลากรของไออารพีซี และ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการแบบกลุมไออารพีซี (IRPC Group Way of 

Conduct)  ผานชองท่ีเหมาะสม  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และกํากับใหเกิดการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ

ทุจริตและคอรรัปชันอยางจริงจัง รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามดูแลอยางเหมาะสม 

4. ชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน  

บุคลากรของไออารพีซี   ตองไมละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทําท่ีอาจฝาฝนนโยบายตอตานการทุจริตและ 

คอรรัปชัน   โดยบริษัทจัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสขอรองเรียนและการคุมครองผูรายงาน  โดยใหเปนไปตามระเบียบ

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) วาดวยการรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริต ท้ังน้ี ทุกเบาะแสและขอรองเรียนจะถูก

ตรวจสอบและหาขอเท็จจริงในขั้นตน หากมีขอมูลและหลักฐานประกอบจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนเปนลําดับตอไป 

ซึ่งบริษัทฯ มีการกําหนดกระบวนการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร 
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ชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน  

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส : auditor@irpc.co.th 

- ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)   

 555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 6 

 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

-      ทางตูไปรษณีย : ตู ปณ.35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร 

  กรุงเทพฯ 10905 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน สามารถติดตอ     

หนวยงานกํากับดูแลกิจการท่ีดี หรืออีเมล cg@irpc.co.th   

5. มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน และผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง    

ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะไดรับความคุมครองตาม

หลักเกณฑ ดังน้ี  

5.1 ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม

เปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยน้ันจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แตหากมี

การเปดเผยตนเองก็จะทําใหบริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหนาชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความ

เสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

5.2 บริษัทฯ จะไมเปดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู ภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตัวผูแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียน และผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงได แลวดําเนินการสืบสวนวามีมูลความจริง

เพียงใดหรือไม  

5.3 ผูรับขอรองเรียนตองเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

และความเสียหายของผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจรงิและ 

แหลงท่ีมาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  

5.4 กรณีท่ีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงเห็นวาตนอาจไดรับ

ความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนหรือผูท่ีใหความรวมมือ

ในการตรวจสอบขอเท็จจริงสามารถรองขอใหบริษัทฯ กําหนดมาตรการคุมครองท่ีเหมาะสมก็ได หรือบริษัทฯ 

อาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยไมตองรองขอก็ไดหากเห็นวาเปนเรื่องท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดความเดือดรอน

เสียหาย หรือความไมปลอดภัย  

5.5 ผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและ

เปนธรรม  

5.6 หากผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงไดรายงานขอวิตกกังวล

หรือต้ังคําถามโดยสุจริต บริษัทฯ ไมอาจนํามาเปนขออางใหมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนผลเสียตอการจางงาน

ของพนักงานผูน้ัน ไมวาจะเปนการยายงาน ลดตําแหนงหนาท่ี พักงาน ตัดสวัสดิการท่ีพึงไดรับ รวมถึงหามมิ

ใหบุคคลใด ๆ ดําเนินการตอบโตกลับผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูท่ีใหความรวมมือในการ ตรวจสอบ 
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