ประกาศ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
ที่ ปธ 001 / 2564
นโยบายและแนวปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
ของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมไออารพีซี)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (ไออารพีซี) และบริษัทยอย (กลุมไออารพีซี) “ไออารพีซี” หรือ “บริษัทฯ”
ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย โปรงใส เปนธรรม สอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไมยอมรับ
การคอรรัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม ไออารพีซีแสดงเจตนาอันแนวแนในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) และเขารวมเปนสมาชิกโครงการแนวรวมตอตานคอรรัปชั นของภาคเอกชนไทย (CAC)
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม
และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน ดังนี้
1. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตอตานการทุจริตและคอรรัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม
ไมวาจะเปนการนําเสนอ การใหคํามั่นสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือรับสินบน การกระทําหรือพฤติกรรมที่สอไป
ในทางคอรรัปชันในทุกทองถิ่นที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู
2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อเสริมสรางใหเกิดความรูความเขาใจ
และความรวมมือที่จะยับยั้งผูที่ตองการกระทําการทุจริตและคอรรัปชันตอบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจัดทํากระบวนการปฏิบัติอยางชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้ง
กระบวนการติดตามและสอบทานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจงเรื่องการทุจริตและคอรรัปชันที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ ผานชองทางที่กําหนด แตหากเปนผูกระทําคอรรัปชันจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ
ที่กําหนดไว
นิยาม

ไออารพีซี หมายถึง บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมไออารพีซี)
บุคลากรของไออารพีซี หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของไออารพีซี และรวมถึงบริษัทยอย
ทุจริต 1 (Fraud) หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่น
คอรรัปชัน 2 (Corruption) หมายถึง การกระทําในรูปแบบใด ๆ เชน การรับ (Accepting) การเรียกรอง (Demanding)
การขอ (Soliciting) รวมถึ งการให (Giving) การเสนอให (Offering) การสั ญญาว า จะให (Promising) “ทรั พ ย สิ นหรื อ
ประโยชนอื่นใด” แกเจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานเอกชนดวยกัน โดยหวังจูงใจใหกระทํา หรือละเวนการกระทําบางประการ
อันมิชอบโดยหนาที่ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนของกิจการ ตนเอง หรือผูเกี่ยวของอยางไมเปนธรรม อันกอใหเกิดความ
เสียหายตอประโยชนของบุคคลอื่น
___________________________________
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1)
แนวปฏิบตั ิที่ดีสําหรับคณะกรรมการในการกํากับดูแลมาตรการตอตานคอรรปั ชัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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1. ชองทาง หรือรูปแบบตาง ๆ ของการคอรรัปชัน 3
กิจกรรมทางธุรกิจบางประเภท อาจถูกใชเปน “ชองทาง” ในการใหสินบนหรือคอรรัปชันได อาทิเชน
1.1 การชวยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) ไมวาจะเปนการชวยเหลือดานการเงิน หรือรูปแบบอื่น ๆ
ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูมีบทบาท
ทางการเมือง โดยหวังใหกลุมบุคคลดังกลาวใชอํานาจที่มีเพื่อเอื้อประโยชน สิทธิพิเศษ หรือความไดเปรียบ
ทางธุรกิจอันมิควรไดแกกิจการ
1.2 การบริ จาคเพื่ อการกุ ศ ล (Charitable Contribution) กิ จการอาจให สิ นบนกั บ บุ คคลหนึ่ งบุค คลใดเพื่ อ หวัง
ประโยชนบางประการในรูปของ “เงินบริจาค” โดยอางวาเปนกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูประสบภัย ตลอดจนองคกรสาธารณะตาง ๆ โดยมิหวังผลตอบแทน แต
แทจริงแลว เงินบางสวน (หรือทั้งหมด) กลับมิไดถูกใชเพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่กลาวอาง
หากแตถูกผองถายไปยังบุคคลที่มีอํานาจบริหารจัดการ (เชน เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับการกุศลนั้น) ซึ่ง
แสวงหาผลประโยชนสวนตนจากกิจกรรมดังกลาวแทน
1.3 การให เ งิ น สนั บ สนุ น (Sponsorship) เป น กิ จ กรรมที่ จั ด เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ธุ ร กิ จ สร า งความน า เชื่ อ ถื อ
ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณขององคกรผานกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ เชน การสนับสนุนงาน กีฬา ฯลฯ
อยางไรก็ตาม กิจกรรมดังกลาวอาจมีวัตถุประสงคแอบแฝงเพื่อใชเปนชองทางเพื่อหลบเลี่ยงการจายสินบน
ทางตรง เพื่อโนมนาวใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น ๆ กระทําการอันไมเหมาะสมเพื่อเอื้อ
ประโยชนแกกิจการ
1.4 การใชตัวแทน / ตัวกลางทางธุรกิจ (Use of Agent) เชน การวาจางนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นที่ไมใชพนักงาน
ของกิจการ ใหทําธุรกรรมบางประการในนามของกิจการ ในกรณีนี้ กิจการอาจใชวิธีหลีกเลี่ยงไมจายสินบน
โดยตรง หากแตจายผานนิติบุคคลเหลานั้นแทน โดยอางวาเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คานายหนา คาที่ปรึกษา
เปนตน
1.5 การเลี้ยงรับรอง (Entertainment and Hospitality) เชน การเลี้ยงอาหาร การสังสรรค รวมถึงการจัดงานรื่นเริง
หรือกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพักผอนหยอนใจตาง ๆ โดยกิจกรรมเหลานี้อาจถูกใช เปนชองทาง เพื่อ
สรางความสนิทสนม หรือโนมนาวใจใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทําการเพื่อเอื้อประโยชนอันมิชอบตาง ๆ
แกกิจการ
1.6 การใหสินบน (Bribery) เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐหรือเอกชนในลักษณะตาง ๆ เชน การใหเงินสด ของขวัญ
ของกํานัล หรือสินคาราคาแพง การเลี้ยงรับรอง การจัดงานสังสรรครื่นเริง การทองเที่ยวและสันทนาการ เปน
ตน
การใหสินบนดังกลาวสามารถถูกซอนเรนอําพรางผาน “ชองทาง” ตาง ๆ ได อาทิเชน การชวยเหลือทาง
การเมือง (Political Contribution) การบริจาค (Charitable Contribution) การสนับสนุน (Sponsorship) การ
วาจางที่ปรึกษา เปนตน
สินบน อาจถูกเรียกชื่อแตกตางกันออกไปในแตละแวดวงอุตสาหกรรม เชน สวย สินน้ําใจ เงินใตโตะ คานํ้า
รอนน้ําชา เงินหลอลื่น คาแปะเจี๊ยะ คาอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) ฯลฯ
___________________________________
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1.7 การจายเงินทอน (Kickbacks) คือการที่กิจการผองถายเงินจํานวนหนึ่งใหแกเจาหนาที่รัฐหรือเอกชนอีกฝาย
เพื่อเปนคาตอบแทนที่ชวยใหกิจการไดงานหรือโครงการใด ๆ โดยเงินที่จายเกิดจากการที่กิจการเสนอมูลคา
โครงการที่สูงเกินความเปนจริง (Overbilling Scheme) แลวจึงแบงเงินสวนตางนั้น ใหแกบุคคลดังกลาว
1.8 การสมรูรวมคิด (Collusion) การสมยอม และการกระทําอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน เชน การฮั้วประมูล (Bid
Rigging) การล็อคสเปก การใชขอมูลภายในที่เปนความลับ ฯลฯ
1.9 การมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) การเลนพรรคเลนพวก (Nepotism) และการเอื้อประโยชน
ใหญาติมิตร (Cronyism) เชน การทําสัญญาจางเหมาเฉพาะกับพวกพองหรื อกลุ มที่ ให การสนับสนุ นตน
ตลอดจนการวาจางอดีตเจาหนาที่รัฐ เพื่อหาผลประโยชนจากขอมูล อิทธิพล หรือสายสัมพันธของเจาหนาที่
รัฐคนดังกลาว (Revolving Door) เปนตน
2. หนาที่ความรับผิดชอบดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
2.1

คณะกรรมการ
• กํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบาย และแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันที่ชัดเจน และ
สื่อสารในทุกระดับขององคกรและบุคคลภายนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง
• กําหนดมาตรการควบคุมภายใน4 เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่มีความเกี่ยวของกระทําที่เขาขายการทุจริตและ
คอรรัปชัน โดยมาตรการควบคุมภายในดังกลาวตองมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(1) มีการปองกันการใหสินบนตองเปนนโยบายสําคัญจากระดับบริหารสูงสุด
(2) มีการประเมินความเสี่ยงในการใหสินบนเจาหนาที่ของรัฐ
(3) มีมาตรการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการใหสินบน
(4) มีการปองกันการใหสินบนไปปรับใชกับผูที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ
(5) มีระบบบัญชีที่ดี
(6) มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับมาตรการปองกันการใหสินบน
(7) มีมาตรการสนับสนุนใหมีการรายงานการกระทําผิดหรือกรณีมีเหตุนาสงสัย
(8) มีการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการปองกันการใหสินบนเปนระยะ
• สนั บสนุ นให ฝ า ยจั ด การทํ า การประเมิ นความเสี่ ย งด า นการทุ จริ ต และคอร รั ปชั น ตลอดจนจั ด สรร
ทรัพยากรอยางเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหมั่นใจวากิจการมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ความเสี่ยงดังกลาว
• พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน ตลอดจนให
ขอแนะนําที่เปนประโยชนตอฝายจัดการในการพัฒนาปรับปรุงมาตรการดังกลาว

___________________________________

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
สําหรับนิติบุคคลในการปองกันการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่
ขององคกรระหวางประเทศ
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2.2

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดําเนินงานดานการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชันใหสอดคลองกับหลักการมาตรฐาน และขอกําหนดของสถาบัน หรือองคกรกํากับ
บริษัทจดทะเบียนตาง ๆ
• พิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
• สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน

2.3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่มีผลตอนโยบายและแนว
ปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน โดยกํากับดูแลใหมีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตและ
คอรรัปชัน และทบทวนมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันใหเพียงพอเหมาะสม

2.4

คณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
• สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในใหถูกตอง
ครบถวน เหมาะสม และมีประสิทธิผล
• สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
• สรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ และพิจารณาเสนอคาตอบแทนดวยความโปรงใส ยุติธรรม อยูบนหลักการที่ถูกตอง และ
พื้นฐานของขอมูลที่เชื่อถือได เปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล สอดคลองตามเปาหมายและแผนกลยุทธ
ของบริษัทฯ

2.5

2.6

ผูบริหาร หรือฝายจัดการ
• นํ า นโยบายไปปฏิบัติ โดยจั ด ให มีมาตรการควบคุ มภายใน เพื่ อป องกั นการทุ จริ ต และคอรรั ปชันใน
หนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ
• กํ า หนดให มีการประเมิ นความเสี่ ย งด า นการทุ จริ ต และคอร รั ป ชั น ในกระบวนการปฏิ บั ติ งานที่ อ าจ
กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
• กําหนดใหมีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน และสื่อสารไป
ยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย
• สอบทานและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานของผู ใ ต บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อให มั่นใจว า เป นไปตามนโยบาย /
มาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบหรือกระบวนการ
ทํางานตาง ๆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางธุรกิจ
• รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันตอคณะกรรมการเปน
ระยะ ๆ
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2.7

พนักงาน
• ทําความเขาใจในบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและ
คอรรัปชันที่เกี่ยวของกับสวนงานของตน
• ปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติ / มาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
• สนับสนุนและใหความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน เชน การรายงาน
เมื่อพบเหตุการณที่นาสงสัยหรือสอไปในทางทุจริต เปนตน

3. แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรไออารพีซี
3.1

บุ ค ลากรของไออารพี ซี ต อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายและแนวปฏิบั ติ ต อต านการทุจริ ตและคอร รัป ชัน รวมถึ ง
มาตรการปองกันตาง ๆ อยางเครงครัด

3.2

บุคลากรของไออารพีซี ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางเต็มขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่
เพียงพอ มีจิตสํานึก ซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ และตัดสินใจดวยความรอบคอบและระมัดระวัง

3.3

บุคลากรของไออารพีซี ตองไมดําเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการให หรือรับสินบน หรือการคอรรัปชัน
ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
นโยบายการตอตานทุจริตและใหสินบน คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือจะประกาศขึ้นใหมใน
อนาคต

3.4

ไออารพีซี และกลุมไออารพีซี สนับสนุนใหบุคลากรทุ กคนมี สิทธิแ ละเสรีภาพทางการมื องตามกฎหมาย
โดยจะไม ให การสนั บสนุ น หรื อ กระทํ า การอั นเป นการฝ กใฝ พรรคการเมื อง กลุ มแนวร ว มทางการเมื อง
นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวของทางการเมือง ผูมีอํานาจทางการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
ไมวาจะทางตรงหรือทางออม ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค ประเทศ ตางประเทศ หรือระดับโลก โดยบริษัทฯ
ใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

3.5

บุคลากรของไออารพีซี ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญ การเลี้ยงรับรอง
หรือประโยชนอื่นใด รวมถึงคาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบาย
การรับ - ใหของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชนอื่นใด (No Gift Policy)

3.6

การบริจาคหรือการใหการสนับสนุนของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามนโยบายการรับ – ให ของขวัญ การเลี้ยง หรือ
ประโยชนอื่นใด (No Gift Policy) เพื่อใหมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนไมได ใช เ ป น
ขออางสําหรับการทุจริตและคอรรัปชัน

3.7

บุคลากรของไออารพีซี ตองหลีกเลี่ยงการกระทําที่มีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) กับไออารพีซี
หรือกลุมไออารพีซี การดําเนินการใด ๆ จะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล อยูบนพื้นฐานของการกระทําเพื่อ
ประโยชนของบริษัทฯ ไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงจริยธรรมอันดี ทั้งนี้ หากมีการกระทํา
หรื อ พฤติ ก ารณ ใ ดที่ เ ข า ข า ยมี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ นกั บ บริ ษั ท ฯ จะต อ งทํ า การรายงานความขั ด แย งทาง
ผลประโยชนดังกลาวผานชองทางที่กําหนด
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3.8

ไออารพีซี จัดใหมีมาตรการกํากับดูแลดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน อาทิ การประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดการทุจริตและคอรรัปชันในทุกกระบวนการทํางาน เชน งานติดตอราชการและใบอนุญาต งานขาย
การตลาด งานจั ด หาพั ส ดุ และงานจั ด ทํ า สั ญ ญา เป น ต น รวมถึ ง จั ด ให มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผ ลของการบริหารจั ด การดังกล า วอยา งสม่ํ าเสมอ โดยนํ า หลั กการด าน GRC (Governance, Risk
Management และ Compliance) มาประยุกตใชแบบบูรณาการ

3.9

ไออารพีซี มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การปรับตําแหนง
การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใหคาตอบแทนพนักงานที่สะทอนถึงความมุงมั่นตอ
มาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีหลักการที่จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผล
ทางลบตอบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตและคอรรัปชัน แมวาการกระทํานั้นจะทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ โดยมีกระบวนการสื่อสารอยางชัดเจนเกี่ยวกับหลักการดังกลาว

3.10 ไออาร พี ซี จั ด ให มี ร ะบบและมาตรการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให มั่ น ใจว า มี ก ารจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น
กระบวนการทางบัญชี การบันทึกบัญชีอยางถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการเก็บรักษาขอมูล
เอกสาร หลักฐาน รายการทางการเงิน และบันทึกตาง ๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกตองและ
ความเหมาะสมตามมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน
3.11 ไออารพีซี จัดใหมีมาตรการในการกํากับดูแลคูคา เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริต
และคอรรัปชันอยางเหมาะสมและเพียงพอ
3.12 ไออารพีซี จัดใหมีการสื่อสารและฝกอบรมอยางตอเนื่องแกบุคลากรของไออารพีซี เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
3.13 สํานักตรวจสอบภายใน รายงานประเด็นที่พบหรือพฤติกรรมที่นาสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอรรัปชันตอ
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู จั ด การใหญ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ รายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
3.14 ไออารพีซี กําหนดใหมีแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน เพื่อใหบุคลากรของไออารพีซี และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการแบบกลุมไออารพีซี (IRPC Group Way of
Conduct) ผานชองที่เหมาะสม เพื่อสงเสริม สนับสนุน และกํากับใหเกิดการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชันอยางจริงจัง รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามดูแลอยางเหมาะสม
4. ชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน
บุคลากรของไออารพีซี ตองไมละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทําที่อาจฝาฝนนโยบายตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชัน โดยบริษัทจัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสขอรองเรียนและการคุมครองผูรายงาน โดยใหเปนไปตามระเบียบ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) วาดวยการรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริต ทั้งนี้ ทุกเบาะแสและขอรองเรียนจะถูก
ตรวจสอบและหาขอเท็จจริงในขั้นตน หากมีขอมูลและหลักฐานประกอบจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนเปนลําดับตอไป
ซึ่งบริษัทฯ มีการกําหนดกระบวนการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร
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ชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- ทางจดหมายธรรมดา

:
:

-

:

ทางตูไปรษณีย

auditor@irpc.co.th
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน สามารถติดตอ
หนวยงานกํากับดูแลกิจการที่ดี หรืออีเมล cg@irpc.co.th
5. มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน และผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
ผู แ จ งเบาะแสหรื อข อร อ งเรีย น และผู ที่ให ความร วมมื อในการตรวจสอบขอเท็ จจริงจะได รับความคุมครองตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม
เปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แตหากมี
การเปดเผยตนเองก็จะทําใหบริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหนาชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความ
เสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
บริ ษั ท ฯ จะไม เ ป ด เผยชื่ อตั ว ชื่ อ สกุ ล ที่ อยู ภาพ หรื อข อมู ลอื่ นใดที่ ส ามารถระบุ ตั ว ผู แ จ งเบาะแสหรือขอ
รองเรียน และผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงได แลวดําเนินการสืบสวนวามีมูลความจริง
เพียงใดหรือไม
ผูรับขอรองเรียนตองเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
กรณีที่ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงเห็นวาตนอาจไดรับ
ความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือ
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงสามารถรองขอใหบริษัทฯ กําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมก็ได หรือบริษัทฯ
อาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยไมตองรองขอก็ไดหากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอน
เสียหาย หรือความไมปลอดภัย
ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและ
เปนธรรม
หากผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงไดรายงานขอวิตกกังวล
หรือตั้งคําถามโดยสุจริต บริษัทฯ ไมอาจนํามาเปนขออางใหมีการดําเนินการใด ๆ ที่เปนผลเสียตอการจางงาน
ของพนักงานผูนั้น ไมวาจะเปนการยายงาน ลดตําแหนงหนาที่ พักงาน ตัดสวัสดิการที่พึงไดรับ รวมถึงหามมิ
ใหบุคคลใด ๆ ดําเนินการตอบโตกลับผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และผูที่ใหความรวมมือในการ ตรวจสอบ
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