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บทที่ 1 : นโยบายและกลยุทธ์ ฝ่ายจัดซื้อจัดหา (Policy and Strategy)
การบริหารจัดการห่ วงโซ่ อปุ ทาน
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมุ่งมั่นให้ควำมสำคัญต่อกำรวำงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ที่มุ่งเน้นคุณภำพ
สินค้ำและบริกำร โดยกำหนดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร เพื่อกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรที่สอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยงโดยคำนึงถึงคุณภำพ ปริมำณ กำรส่งมอบ
สินค้ำและบริกำรที่ได้รับ รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตำมกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยสิ่งแวดล้อม และระบบจัดกำร
คุณภำพต่ำงๆ เพื่อป้องกันรวมถึงเพื่อลดควำมเสี่ยง ที่อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพ ปริมำณ กำรส่งมอบสินค้ำและ
บริกำร และควำมไว้วำงใจของผู้มีส่วนได้สว่ นเสียในกำรดำเนินกำรต่ำงๆขององค์กร มีกำรจัดทำจรรยำบรรณใน
กำรปฏิบัติต่อคูค่ ้ำของบริษัทฯ (IRPC SUPPLIER SUSTAINABLE CODE OF CONDUCT) สำหรับคู่ค้ำ และ
จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ (IRPC PURCHAER CODE OF CONDUCT) สำหรับพนักงำน เพื่อให้
ทั้งคู่ค้ำและพนักงำนยึดถือและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยมีเนื้อหำ และขอบเขตของแนวทำงกำรปฏิบัตภิ ำยใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นด้ำน จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
กลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีประเมินควำมเสี่ยงของคูค่ ำ้ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำร
กำกับดูแลกิจกำรของคู่ค้ำจำกกำรวิเครำะห์ควำมสำคัญของคู่ค้ำ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) กำรวิเครำะห์กำรใช้จ่ำย (SPEND ANALYSIS) ครอบคลุมกำรจัดซื้อและจัดหำทุกประเภท กำรใช้จ่ำยของคู่ค้ำทุก
รำย ที่มียอดกำรใช้จ่ำยสูง (TOP SPENDER)
2) กำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับดูแลกิจกำรของคู่ค้ำ (ESG RISK
ASSSESSMENT) มุ่งเน้นกำรระบุควำมเสี่ยงต่อควำมยั่งยืนขององค์กรในกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำเช่น กำรใช้
แรงงำนเด็กแรงงำนบังคับ หรือไม่ซื้อสำรเคมีที่มีส่วนผสมของสำรต้องห้ำม เป็นต้น
3) กำรวิเครำะห์ควำมสำคัญของคู่คำ้ (CRITICAL ANALYSIS) ซึ่ง มีหลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ ดังนี้
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) กำรจัดทำมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกคูค่ ้ำ (MITIGATION MEASURES) พิจำรณำจำกผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยงและกำรวิเครำะห์ควำมสำคัญของคูค่ ้ำ เพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมีควำมพร้อมในกำรรับมือ
กับคูค่ ้ำที่มีควำมเสี่ยงและควำมสำคัญสูง โดยมีมำตรกำรหลักๆ ดังนี้
4.1) คู่ค้ำหลัก (CRITICAL SUPPLIER) หมำยถึง คู่ค้ำที่มียอดกำรใช้จ่ำยสูงและมีควำมเสี่ยงในระดับสูงมำกหรือสูง
สินค้ำทดแทนยำก และอยู่ในกลุ่มของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญ โดยจะถือว่ำคู่ค้ำเหล่ำนี้จดั อยู่ในกลุ่ม HIGH
RISK TIER 1 SUPPLIER ทีจ่ ะต้องได้รับกำรตรวจสอบทุกปี มีกำรเยีย่ มชมพื้นที่และสัมภำษณ์ผู้จัดกำรและ
พนักงำน ทั้งนี้ คูค่ ้ำดังกล่ำวต้องกำหนดแผนและแนวทำงกำรแก้ไขเพื่อลดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงที่อำจเกิดขึ้น
รวมทั้งต้องมีแผนกำรตรวจสอบเพื่อกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของคูค่ ้ำกลุ่มบริษัทไออำร์พีซี
เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4.2) คู่ค้ำรอง (NON-CRITICAL SUPPLIER) หมำยถึง คู่คำ้ ที่มียอดกำรใช้ปำนกลำงหรือต่ำและควำมเสี่ยงอยู่ใน
ระดับปำนกลำงหรือต่ำ หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่ม HIGH RISK TIER 1 SUPPLIER จะต้องผ่ำนกำรประเมินคู่ค้ำ
(SUPPLIER EVALUATION) หรือกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของคู่ค้ำ กลุ่ม
บริษัทไออำร์พีซีและผ่ำนกำรประเมินจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงำน SAFETY หน่วยงำนผูใ้ ช้งำน เป็น
ต้น

การบริหารจัดการคู่ค้า
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีกำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรคูค่ ้ำเพื่อให้กำรดำเนินงำนของคู่ค้ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
กำหนด สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสินค้ำที่เพิ่มมำกขึ้น บรรลุเป้ำหมำย สำมำรถรักษำคุณภำพของสินค้ำและ
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคูค่ ้ำและกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีรวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักแก่คคู่ ้ำถึงจุดยืน
ขององค์กรด้ำนควำมยั่งยืน
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมีมำตรฐำนกำรคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคูค่ ้ำอย่ำงยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักควำม
มั่นคงทำงธุรกิจและควำมเชื่อถือได้ของคูค่ ้ำ รวมถึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มบริษทั ไออำร์พีซี ได้
เป็นอย่ำงดี โดยมีกำรบริหำรจัดกำรคูค่ ้ำประกอบด้วย กำรจัดทำทะเบียนคู่ค้ำ (IRPC APPROVED VENDOR
LIST/APPROVED CONTRACTOR LIST : IRPC AVL/ACL) เพื่อคัดเลือกคูค่ ้ำที่มีศักยภำพร่วมธุรกิจโดยใช้
แบบสอบถำม (PRE-QUALIFICATION QUESTIONAIRE) ในกำรประเมินศักยภำพของคู่ค้ำ ทั้งทำงด้ำนควำม
พร้อมของกำรบริกำร กำลังกำรผลิต กำรขนส่ง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนอุตสำหกรรม
และคู่ค้ำจะต้องสำมำรถดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิอย่ำงยั่งยืนของคูค่ ้ำกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีกำรบริหำร
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จัดกำรทะเบียนคูค่ ้ำอยู่ภำยใต้กำรดูแลของคณะกรรมกำรทะเบียนคู่ค้ำ และคณะทำงำนทะเบียนคูค่ ้ำ นอกจำกนี้กลุ่ม
บริษัทไออำร์พีซียังเพิ่มควำมมัน่ ใจในกำรดำเนินงำนของคูค่ ้ำให้ได้สินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำ ทีม่ ีกำรดำเนินตำมแนว
ทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน
นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรส่งมอบสินค้ำ กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีได้กำหนดเงื่อนไขใน
ข้อกำหนด (TOR) ให้กำรดำเนินกำรของคู่ค้ำต้องเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและมีกำรควบคุมดูแลให้คู่ค้ำปฏิบัติ
ตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้ โดยเฉพำะงำนที่มีควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีกำรจัดทำโครงกำรประเมินควำมเสี่ยงของงำนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมำ (CONTRACTOR
SSHE MANAGEMENT) เพื่อพิจำรณำคัดเลือกผู้รับเหมำที่มีศักยภำพ หำกคูค่ ้ำได้คะแนนไม่ผ่ำนตำมทีก่ ำหนดจะ
ไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
การตรวจสอบและประเมินคู่ค้า
กลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมีกระบวนกำรตรวจสอบและประเมินคู่ค้ำ เพื่อประเมินควำมเสี่ยง กำหนดแผนกำร
แก้ไข ประเมินผลภำยหลังดำเนินกำรแก้ไขตำมแผนร่วมกัน โดยคำนึงถึงคุณภำพ/ปริมำณ/ควำมปลอดภัยในกำรผลิต
และส่งมอบตำมข้อกำหนดเบื้องต้นของกลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีรวมถึงข้อกำหนดขัน้ ต่ำตำมกฎหมำย
แรงงำน กฎหมำยสิ่งแวดล้อม และมำตรฐำนกำรจัดกำรต่ำงๆ เช่น มำตรฐำน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
เป็นต้น
ระบบการบริหารจัดการด้ านความมัน่ คงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับคู่ค้าและผู้รับเหมา
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีพัฒนำระบบจัดกำร SSHE สำหรับคู่ค้ำและผู้รับเหมำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรควบคุมและ
บริหำรกำรดำเนินงำน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่
• กำรผนวกเกณฑ์กำรคัดเลือกด้ำน SSHE เข้ำกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปัจจุบัน
• กำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงด้ำน SSHE ของผู้รับเหมำ กำรกำหนดภำระควำมรับผิดชอบด้ำนSSHE ที่อำจจะ
เกิดขึน้ แนวทำงกำรควบคุมและดำเนินงำน กำรรำยงำนประสิทธิผลกำรดำเนินงำนด้ำน SSHE ของผู้รับเหมำตำมที่
กำหนด
• กำรพัฒนำโครงกำรผลักดันให้มกี ำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดกำร SSHE สำหรับผู้รับเหมำให้ดียิ่งขึ้น
เช่น ระบบกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำน SSHE ของผู้รับเหมำในช่วงกำรซ่อมใหญ่ กำรอบรมให้ควำมรู้ SSHE
กับผู้รับเหมำในงำนที่มีควำมเสี่ยงเฉพำะ ระบบข้อเสนอแนะด้ำน SSHE สำหรับผู้รับเหมำ เป็นต้น
• กำรสื่อสำรควำมคำดหวังด้ำน SSHE ที่ต้องกำรจำกผู้รับเหมำในหลำยช่องทำง เพื่อให้ผู้รับเหมำตระหนัก
ปรับปรุง เตรียมพร้อมให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีได้
• กำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมปลอดภัยผู้รับเหมำกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีเพื่อเป็นแนวทำงในกำรควบคุมและ
บริหำรควำมปลอดภัยของผู้รับเหมำที่ปฏิบัติงำนภำยในพืน้ ที่ของกลุ่มบริษัทไออำร์พีซี
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ความร่ วมมือในห่ วงโซ่ อปุ ทาน
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมุ่งมั่นพัฒนำกำรจัดหำสินค้ำให้ดียิ่งขึน้ โดยเล็งเห็นโอกำสในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
องค์กร หรือ โครงกำรต่ำงๆในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT P & R GROUP PROCUREMENT EXCELLENCE
PROJECT (PEP) และ PROCUREMENT CAPABILITY DEVELOPMENT PROJECT (PCD) อีกทั้งยังมีโครงกำร
สร้ำงควำมร่วมมือกับลูกค้ำภำยในที่หน่วยงำนจัดซื้อจัดหำให้บริกำร อีกทั้งยังมีโครงกำรร่วมมือต่ำงๆกับคูค่ ้ำอีกด้วย
เพื่อเพิ่มศักยภำพควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงพลังร่วมในห่วงโซ่อุปทำน เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสร้ำงควำมแข็งแกร่งอย่ำงยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทำนอีกด้วย
การจัดหาในท้ องถิน่
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีสนับสนุนกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรจำกคูค่ ้ำในท้องถิ่น (ท้องถิ่น หมำยถึง กำรจัดหำภำยใน
จังหวัดระยอง ประเทศไทย) ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรจัดหำสินค้ำจำกพืน้ ที่ที่สถำนประกอบกำรตั้งอยู่เป็นหลัก
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ สร้ำงงำน และรำยได้ให้แก่คนในพื้นที่ และมีข้อได้เปรียบในแง่ของต้นทุนที่ต่ำกว่ำและกำร
ขนส่งที่รวดเร็วกว่ำ ซึ่งเป็นกำรแสดงออกถึงควำมมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีในกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระยะยำวกับชุมชน ส่งผลให้องค์กรได้รับควำมไว้วำงใจจำกชุมชนในกำรดำเนินกำร นอกจำกนีก้ ลุ่มบริษัทไออำร์
พีซียังส่งเสริมสนับสนุนให้คู่ค้ำดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จัดหำสินค้ำและบริกำรในท้องถิ่น เพื่อลด
ต้นทุนของสินค้ำและสนับสนุนกำรจัดหำในท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกัน
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บทที่ 2 : จรรยาบรรณว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัทฯ
(Purchaser Code of Conduct)
หัวข้ อที่ 1 : วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่จัดซื้อ จัดหำพัสดุของบริษทั ฯและบริษัทในเครือถือเป็นกรอบจริยธรรมและหลัก
ในกำรปฏิบัติงำน (act) ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสำคัญ และให้
ควำมเป็นธรรมและยุติธรรมแก่คคู่ ้ำของบริษัทฯด้วย กำรจัดหำพัสดุนี้ให้รวมถึงกำรจัดจ้ำง กำรเช่ำ กำรให้บริกำร
อื่นใดกับบริษัทฯ
หัวข้ อที่ 2 : จรรยาบรรณ
พนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่จัดซื้อจัดหำพัสดุฯ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “พนักงำน” จะต้องยึดถือและต้องปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณนี้อย่ำงเคร่งครัด ดังนี้
2.1 ผลประโยชน์ ทับซ้ อน (Conflicts of Interest)
ผลประโยชน์ ทับซ้ อน อันเนื่องมำจำกกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำพัสดุฯ อำจเกิดขึ้นเมื่อพนักงำนให้ควำมสำคัญ
ต่อผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับมำกกว่ำผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นกำรปฏิบัติที่ตอบสนองซึ่งกันและกัน
ในเชิงธุรกิจ รวมถึง กำรใช้อำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯในฐำนะผู้ซื้อไปเรียกรับ
ผลประโยชน์อื่นใด (ทรัพย์/สิ่งของ)จำกผูข้ ำยด้วย
ตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้ อน
1. ผลประโยชน์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของพนักงำนเกี่ยวกับกำรคัดเลือกผู้ขำย กำรคัดเลือก
พัสดุ หรือกำรต่อรองเพื่อสรุปกำรสั่งซื้อพัสดุฯ กับบริษัทผูข้ ำยรำยใด
2. กำรเปิดเผยข้อมูลควำมลับของบริษัทฯ
3. กำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลภำยนอกบริษัทฯ
4. ผลประโยชน์อื่นใดที่พนักงำนได้รับจำกกำรตกลงซื้อขำยพัสดุฯจำกผูข้ ำยเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
5. กำรจัดซื้อจัดหำผ่ำนบริษัทเครือญำติ เพื่อนสนิท หรือบริษท
ั ที่พนักงำนมีควำมสัมพันธ์เชิงทุนและ/
หรือเป็นหุ้นส่วนฯโดยนิตนิ ัยและ/หรือพฤตินัยกับผู้ขำย
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้ อน
1. ของขวัญหรือของกานัล (Business gifts)
กำรรับของขวัญหรือของกำนัลที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท จำกผูข้ ำย ถือเป็นควำมไม่เหมำะสม
และพนักงำนไม่พึงปฏิบัติ ทั้งนี้เพรำะอำจส่งผลต่อภำพลักษณ์ของบริษัทฯและแสดงถึงควำมไม่โปร่งใส ไม่เป็น
ธรรมของตัวพนักงำนด้วย เว้นกำรรับของขวัญหรือของกำนัลที่ผู้ขำยจัดทำไว้เพื่อส่งเสริมกำรขำยและด้ำน
กำรตลำดเท่ำนัน้
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2. นา้ ใจไมตรี (Hospitality)

พนักงำนจะต้องไม่ขอหรือรับกำรช่วยเหลือ กำรบริกำรใด หรือไปซื้อสิ่งของใดๆที่ได้รับส่วนลดเป็นพิเศษ
สำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว รวมถึงกำรรับเชิญไปท่องเที่ยว หรือกำรรับบริกำรเพื่อควำมเพลิดเพลิน
หรือกำรแลกเปลี่ยนสิ่งของใด ๆ ที่มีมูลค่ำสูงต่อกันกับผู้ขำย กำรรับประทำนอำหำรกลำงวันกับผูข้ ำยในระหว่ำง
กำรเจรจำธุรกิจ อำจกระทำได้เป็นครั้งครำว
แต่ไม่ควรทำเป็นปกติวิสัย ในกรณีที่ผู้ขำยเชิญไปร่วมรับประทำนอำหำรค่ำและชมกำรแสดงเพื่อควำม
เพลิดเพลินในวำระสำคัญหรือโอกำสอันเป็นพิเศษ จะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำระดับผูจ้ ัดกำรฝ่ำยก่อน
3. งานเลีย้ งสังสรรค์

พนักงำนที่ได้รับเชิญให้เข้ำร่วมงำนเลี้ยงสังสรรค์จำกบริษทั ผู้ขำยหรือผู้ขำยและเป็นงำนจัดเลี้ยงที่มีรำคำสูง
มำกกว่ำปกติ มีกิจกรรมบันเทิง หรือมีกำรมอบบัตรกำนัลทีม่ ีมูลค่ำสูงเป็นประจำและไม่เป็นที่เปิดเผยจำกผู้ขำย
จะถือได้ว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงำนต้องรำยงำนต่อหัวหน้ำงำนหรือผู้จัดกำรฝ่ำยก่อนเข้ำร่วมงำนเลี้ยง
สังสรรค์
4. สิ นบนหรือเงินทุจริตที่ผ้ ขู ายแอบให้ (Kickbacks)

พนักงำนต้องไม่แสดงนัย หรือเจรจำ หรือรับสินบนจำกผู้ขำยไม่ว่ำในรูปแบบใดและ/หรือประโยชน์อื่นใดอัน
เป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กำรกระทำดังกล่ำวถือได้ว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนและผิดจรรยำบรรณอย่ำงร้ำยแรง
และต้องถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินัยและบริษัทฯอำจดำเนินคดีทำงอำญำด้วย ทั้งนี้พนักงำนจะต้องตระหนักอยู่
เสมอด้วยว่ำ กำรรับสินบนจำกผู้ขำย นอกจำกจะทำลำยเกียรติ/ชื่อเสียงของตนเองแล้ว ยังทำให้ชื่อเสียงและ
ภำพลักษณ์ของบริษัทฯ เสียหำยไปด้วย
5. สิ นค้ าตัวอย่ าง

สินค้ำตัวอย่ำงที่มีมูลค่ำในเชิงพำณิชย์ต้องส่งคืนผูข้ ำยเมื่อกระบวนกำรจัดซื้อ/จัดหำเสร็จสิ้นลง เว้นผู้ขำยแจ้งว่ำไม่
มีควำมจำเป็นทีจ่ ะต้องส่งคืนเนื่องจำกมูลค่ำต่ำหรือเป็นสินค้ำตัวอย่ำงทีใ่ ช้แล้วหมดไปเช่นสำรเคมี เป็นต้น
2.2 การรักษาความลับของข้ อมูลของบริษัทฯ
พนักงำนและผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัด ซื้อ
จัดหำ เช่น ข้อมูลด้ำนเทคนิค, วัสดุ, เอกสำร, เอกสำรกำรดำเนินงำนที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ คงควำมได้เปรียบ
ในเชิงธุรกิจ ข้อเสนอด้ำนรำคำของผู้ขำย เอกสำรกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะทำงเทคนิค รำคำ และสัญญำต่ำงๆ
ซึ่งถือเป็นควำมลับของบริษัทฯ ห้ำมมิให้เปิดเผยต่อผู้อื่น หำกพบว่ำมีผู้ละเมิดกำรกระทำดังกล่ำวบริษัทฯ จะ
ดำเนินกำรต่อผู้ละเมิดทันที
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2.3 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ประกำศไว้และที่อำจมี
ประกำศฯเพิ่มเติมในอนำคตระหว่ำงดำเนินกำรทำงธุรกิจด้วยกัน พนักงำนจะต้อง
2.3.1 ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผู้ขำยกับฝ่ำยงำนวิจัยและพัฒนำ และ/หรือฝ่ำยปฏิบัติกำรของบริษัท
ฯ และ/หรือสำนักคุณภำพควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ ในงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกำหนดหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำรพร้อมกับติดตำมกำรประเมินผล
กระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมและต้องดำเนินกำรทุกวิถีทำงเพื่อให้ ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์และ
บริกำรนัน้ อย่ำงยั่งยืน
2.3.2 ติดต่อกับผูข้ ำยที่รกั ษำจรรยำบรรณเชิงกำรค้ำ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงผู้ขำยที่ประกอบธุรกิจโดยปรำศจำก
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ เช่น กดขี่แรงงำน จัดสรรสภำพกำรทำงำนไม่ดี ไม่รับรู้สิทธิของพนักงำน
ลูกจ้ำง มีพฤติกรรมฮั้วในกำรประมูล ดำเนินธุรกิจที่ไม่โปร่งใส เปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำ ทุ่ม
เสนอรำคำต่ำกว่ำทุนเพื่อตัดรำคำผู้ขำยรำยอื่นอย่ำงไม่ยุติธรรมมีพฤติกรรมข่มขู่ ทุจริต คอรัปชั่น
เป็นต้น
2.3.3 แจ้งผู้ขำยเพื่อให้ควำมร่วมมือหรือร่วมกับผูข้ ำยในกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรทำธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
หัวข้ อที่ 3 : ข้ อกาหนดอืน่ ๆ
3.1 ความสัมพันธ์กบั คู่ค้า
3.1.1 พนักงำนจะต้องรักษำควำมลับที่ได้รับจำกผูข้ ำย เช่น ข้อมูลรำคำ สิทธิบัตร ตำรำงกำรผลิตและ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำต (respect the confidentiality of information)
3.1.2 พนักงำนจะต้องทำกำรเรียกสอบรำคำ, เปรียบเทียบรำคำ, คุณภำพ, เงื่อนไขต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ถึงควำมยุติธรรมในกำรแข่งขัน และไม่สอบหรือประกวดรำคำแบบ “Covert Auctions” ซึ่ง
เป็นกำรกระทำที่ฉ้อฉล กล่ำวคือ เปิดเผยรำคำของผูข้ ำยรำยที่ 1 เพื่อให้ผู้ขำยรำยที่ 2 สู้รำคำ
แล้วนำรำคำใหม่ของผู้ขำยรำยที่ 2 ไปต่อรองกับผู้ขำยรำยที่ 1 เพื่อให้เสนอรำคำต่ำกว่ำ เป็นต้น
3.1.3 พนักงำนจะต้องรักษำควำมสัมพันธ์กับผู้ค้ำในเชิงธุรกิจด้วยควำมเสมอภำค ไม่เรียกร้อง ไม่รับ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในกำรค้ำกับคูค่ ำ้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
3.1.3 พนักงำนจะต้องปฏิบัติต่อผู้ขำยทุกรำยอย่ำงเสมอภำคและยุติธรรม เช่น ได้รับแจ้งข่ำวกำร
ประกวดรำคำเหมือนกันและในเวลำเดียวกัน
3.1.4 พนักงำนจะต้องมีควำมโปร่งใสในกำรเชิญชวนผู้ขำยให้เสนอรำคำหรือเข้ำประกวดรำคำ
(Transparency in Criteria of Invitation to Tender) เพื่อให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้ำทุกรำย
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3.1.5 พนักงำนจัดซื้อต้องมีควำมโปร่งใสในกำรใช้วิธีกำรพิจำรณำรำคำที่ผขู้ ำยส่งเข้ำประกวด
(Transparency in Evaluating Bids) และสำมำรถชี้แจงได้ว่ำพิจำรณำกำรประกวดรำคำตำม
หลักเกณฑ์อย่ำงไรและผู้ขำยรำยใดชนะกำรประกวดรำคำ (Transparency in Evaluating the
Successful Supplier)
3.1.6 พนักงำนจะต้องป้องกันข้อมูลควำมลับของบริษัทฯ ขณะดำเนินกำรติดต่อธุรกิจกับผูข้ ำยอย่ำง
เคร่งครัดโดยต้องรักษำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกผู้เสนอรำคำหรือเข้ำร่วมประกวดรำคำแต่ละ
รำยไว้เป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทรำบ
3.1.7 ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่มีต่อคูค่ ้ำอย่ำงเคร่งครัด
3.1.8 กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำโดยใช้หลักของควำมสมเหตุสมผล
3.1.9 บริษัทฯจะไม่เอำเปรียบคู่ค้ำ โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นในด้ำน

ชื่อเสียงและภำพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสำยตำของบุคคลภำยนอกด้วย
3.1.10 พนักงำนผูด้ ำเนินกำรจัดหำจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่คู่ค้ำด้วยวิธกี ำรที่เปิดเผยและ
ให้โอกำสแก่คู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3.1.11 พนักงำนผูด้ ำเนินกำรจัดหำควรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆทีค่ ู่ค้ำร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน
3.1.12 เจรจำต่อรองบนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์เชิงธุรกิจเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำยเปิดเผยและมีหลักฐำน
3.2 ความสัมพันธ์ กบั ลูกค้าภายใน
3.2.1 จัดหำพัสดุให้มีผลดีต่อบริษัทฯให้มำกที่สุด โดยควรกำหนดว่ำต้องได้รับพัสดุตรงตำมควำมต้องกำรทั้ง
คุณภำพ รำคำ จำนวน เวลำกำรให้บริกำร ควำมรวดเร็ว และคำนึงถึงนโยบำยด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯด้วย
3.2.2 พนักงำนผูด้ ำเนินกำรจัดหำจะต้องมีกำรวำงแผนจัดหำพัสดุล่วงหน้ำที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงกำรจัดหำ
พัสดุอย่ำงเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
3.3 การปฏิบัตหิ น้ าที่
3.3.1 พนักงำนจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำมเป็นมืออำชีพ ยุติธรรม และปฏิเสธข้อเสนอหรือ
ข้อแนะนำที่ไม่เหมำะสมเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์สว่ นตนในกำรดำเนินกระบวนกำร
จัดซื้อจัดหำ
3.3.2 กำรจัดซื้อจัดหำผ่ำนบริษัทเครือญำติ เพื่อนสนิท หรือบริษทั ที่พนักงำนมีควำมสัมพันธ์เชิงทุนและ/
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3.3.3
3.3.4

3.3.5
3.3.6

หรือเป็นหุ้นส่วนฯโดยนิตนิ ัยและ/หรือพฤตินัยกับผู้ขำย พนักงำนจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
เพื่อที่ผู้บังคับบัญชำจะได้มอบหมำยให้พนักงำนผู้อื่นมำปฏิบัติหน้ำที่แทน
ผู้บริหำรตำมอำนำจกำรจัดหำ ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรให้คำปรึกษำ คำแนะนำ และรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำน
ผู้บริหำรตำมอำนำจกำรจัดหำจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณอย่ำง
เคร่งครัด หำกพบว่ำมีกำรปฏิบัติผดิ จรรยำบรรณ ต้องดำเนินกำรสอบสอนและพิจำรณำโทษ
ทำงวินัยตำมขั้นตอน
สนับสนุนให้มีกำรจัดหำพัสดุและบริกำรจำกผู้ประกอบกำรที่เป็นคนไทยหรือบริษัทในเครือ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ
จัดหำพัสดุอย่ำงมีระบบ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรโดยมีกำรควบคุมทีร่ ัดกุมและปรับเปลี่ยน
วิธีกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจกำรค้ำตลอดเวลำ

3.4 การติดต่อสื่อสาร
3.4.1 พนักงำนจะต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตนและของบุคคลในครอบครัวแก่ผู้ขำย เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้ำน
หมำยเลขบัญชีธนำคำร หรือ e-mail Address ส่วนตัว
3.4.1 ห้ำมมิให้พนักงำนให้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อธุรกิจกับผู้ขำยผ่ำนทำง e-mail address ส่วนตัว
ของผู้ขำยไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม เว้นแต่ได้รับอนุมัติจำกผู้จดั กำรฝ่ำยของบริษัทฯ
3.4.2 โทรศัพท์สำนักงำน หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ และ e-mail address ของบริษัทฯ
ควรจะใช้เพื่อติดต่องำนธุรกิจของบริษัทฯ เท่ำนั้น
3.4.3 พนักงำนมีหน้ำที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบโดยตรงแก่ผขู้ ำยเท่ำนั้น กำรเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทฯที่ไม่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบโดยไม่ได้รับอนุมัตจิ ะถือว่ำละเมิดต่อจรรยำบรรณนี้
3.4.4 พนักงำนควรแจ้งให้ผขู้ ำยดำเนินกำรตำมข้อตกลงเกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำรที่กำหนดขึน้ โดย
บริษัทฯ เท่ำนัน้
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บทที่ 3 : แนวทางการปฏิบัติอย่ างยั่งยืนของคู่ค้า
(IRPC Supplier Sustainable Code of Conduct)
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำย และตำมหลักบรรษัท ภิบำล
ควบคู่ไปกับกำรดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในทุกๆ ด้ำน อยู่รว่ มกัน
เติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืน อีกทั้งยังได้เผยแพร่นโยบำยนี้ และสนับสนุน ส่งเสริมให้คู่ค้ำนำหลักกำรดังกล่ำวไปปฏิบัติ
เพื่อขยำยผลออกไปสู่สังคมในวงกว้ำงด้วย ดังนั้นเพื่อให้มคี วำมเข้ำใจที่ถูกต้องร่วมกัน กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีจึง ได้
จัดทำคู่มือฉบับนี้ขนึ้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้คู่ค้ำนำไปปฏิบตั ิ ทั้งนี้หำกคู่ค้ำของกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับคู่มือฉบับนี้ กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีขอสงวนสิทธิ์ในกำรดำเนินกำรใดๆ กับคู่ค้ำ ตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำจำกผลกระทบ และควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้ ต่อไป
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของคู่ค้า
1. จรรยาบรรณด้ านธุรกิจ
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีมุ่งเน้นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส อย่ำงเคร่งครัด สำมำรถตรวจสอบได้ และจะไม่ทำกำรใดๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริต
คอร์รับชั่น ทุกรูปแบบ แต่จะดำเนินกำรให้ได้มำซึ่งสินค้ำ และบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม
บริษัทไออำร์พีซีด้วยควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยกำหนดให้มีกำรดำเนินกำรดังนี้
1.1 กำรรักษำควำมลับระหว่ำงกัน
1.2 ละเว้นกำรกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
1.3 ละเว้นกำรละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
1.4 กำหนดช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
1.5 กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
2. จรรยาบรรณด้ านสิ ทธิมนุษยชนและแรงงาน
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีสนับสนุนและเคำรพหลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล รวมทั้ง
หมั่นตรวจตรำดูแลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทไออำร์พีซีเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยกำร
ยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์กำร สหประชำชำติ และกำหนดให้
2.1 คู่ค้ำ ควรให้ควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ควำมเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็น
เพรำะควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ กำรศึกษำ ควำมพิกำร และมีกำรปฏิบัติต่อพนักงำน
ของตนอย่ำงเป็นธรรมตำมมำตรฐำนสำกล และกฎหมำย
2.2 คู่ค้ำ จะต้องไม่มีกำรบังคับใช้แรงงำนโดยที่พนักงำนของตนไม่สมัครใจ
2.3 คู่ค้ำ จะต้องไม่จ้ำงแรงงำนเด็กที่อำยุไม่ถึงเกณฑ์ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด และต้องจัดให้แรงงำนได้รับควำม
คุ้มครองตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดทุกประกำร
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2.4 คู่ค้ำ จะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงและผลประโยชน์อื่นใดที่พนักงำนของตนพึงได้รับอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม ตรงตำม

กำหนดเวลำ
2.5 คู่ค้ำ จะต้องไม่ให้พนักงำนของตนทำงำนเป็นเวลำนำนเกินกว่ำกฎหมำยกำหนด หำกมีควำมจำเป็นต้อง
ให้ทำงำนล่วงเวลำ จะต้องเป็นไปตำมควำมสมัครใจ
3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้ อม
กลุ่มบริษัทไออำร์พีซีให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนทีค่ ำนึงถึงมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ควำม
ปลอดภัย และอำชีวอนำมัยอย่ำงต่อเนื่อง กำหนดและทบทวนนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย
รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยที่
3.1 คู่ค้ำ จะต้องจัดเตรียมสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้มคี วำมปลอดภัย และมีสุขอนำมัยให้แก่พนักงำน
ของตน รวมถึงจัดหำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลให้แก่พนักงำนของตนอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม
3.2 กรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินคูค่ ้ำจะต้องเตรียมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน โดยจะต้องกำหนดให้มกี ำร
ประเมินสถำนกำรณ์ มำตรำกำรกำรจัดกำรด้ำนผลกระทบ แผนกำรเตือนภัย และจัดให้มีกำรอบรม
ให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม
3.3 คู่ค้ำ จะต้องมีนโยบำยในกำรอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงชัดเจน และมีควำมมุ่งมั่นในกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและเหมำะสม
3.4 คู่ค้ำ จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่ำง
เคร่งครัด
3.5 คู่ค้ำ จะต้องมั่นใจว่ำในกระบวนกำรผลิต มีกำรติดตั้งระบบกำจัด และจัดกำรของเสีย กำรปล่อยมลพิษทั้ง
ทำงอำกำศ บนดิน และกำรระบำยน้ำทิ้งที่เหมำะสมปลอดภัย โดยจัดให้มีกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม และ
ตรวจสอบ คุณภำพอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำของเสียและผลิตผลจำกกำรผลิตที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจะ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
4. จริยธรรมและการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
4.1 คู่ค้ำ จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
4.2 คู่ค้ำ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปรำศจำกกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ
4.3 คู่ค้ำ จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
4.4 คู่ค้ำ จะต้องมีกำรจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกิจอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
4.5 คู่ค้ำ จะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นควำมลับของลูกค้ำ
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บทที่ 4 : การตระหนักด้ านความเสี่ ยง
(Risk Awareness)
เพื่อให้พนักงำนทีด่ ำเนินกิจกรรมกำรจัดซื้อจัดหำได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
เชิงบูรณำกำรและนำมำปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้กิจกรรมกำรจัดซื้อจัดหำพัฒนำ
ก้ำวหน้ำและลดควำมเสียหำยหรือควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ จำกกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ จึงได้กำหนดให้มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำน (FUNCTIONAL RISK ASSESSMENT) ขึ้นตำมลำดับกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง (RISK MANAGEMENT PROCESS) ดังนี้

กระบวนกำรที่ 1 : กำรกำหนดวัตถุประสงค์ (OBJECTIVE SETTING)
เป็นกำรกำหนดสิ่งที่หน่วยงำนคำดหวังที่จะประสบผลสำเร็จและต้องกำรบรรลุซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยลักษณะของกำรกำหนดวัตถุประสงค์ทดี่ ีควร
เป็นไปตำมหลัก “S.M.A.R.T” ดังนี้
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Specific
Measurable
Attainable
Realistic & relevant
Timely

เฉพำะเจำะจง ชัดเจน และพนักงำนทุระดับในฝ่ำยเข้ำใจตรงกันได้
วัดผลหรือประเมินได้ทั้งในเชิงปริมำณ(Quantitative) และคุณภำพ(Qualitative)
สำมำรถปฏิบัติในสำเร็จได้ภำยใต้ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่
สมเหตุสมผล เป็นไปได้ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยองค์กร
กำหนดกรอบกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน เหมำะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วจึงนำไปสรุปและจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของฝ่ำยจัดซื้อจัดหำ โดยให้
ติดตำมควำมคืบหน้ำรำยงำนต่อผูจ้ ัดกำรฝ่ำยอย่ำงสม่ำเสมอ
กระบวนกำรที่ 2 : กำรประเมินควำมเสี่ยง (RISK ASSESSMENT)
กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกำรพิจำรณำถึงเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงซึ่งอำจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์จำก 2 มุมมองได้แก่ โอกำสที่จะเกิด (LIKELIHOOD) และผลกระทบ (IMPACT) โดยให้พจิ ำรณำ
ผสมผสำนระหว่ำงวิธีกำรประเมินเชิงคุณภำพ (QUALITATIVE) และวิธีกำรประเมินเชิงปริมำณ
(QUANTITATIVE)
2.1 โอกำสเกิดควำมเสี่ยง (LIKELIHOOD) : กำหนดเกณฑ์กำรวัดระดับควำมรุนแรงของโอกำส
เกิดควำมเสี่ยงดังนี้
ระดับควำมรุนแรง
4 สูงมำก
3 สูง
2 ปำนกลำง
อำจจะเกิดขึ้นโดย
น่ำจะเกิดขึ้นในปีนี้/
อำจจะเกิดขึ้น/
ขึ้นอยู่กับปัจจัย/
เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เคยเกิดขึ้นหลำยครั้ง
โอกำสที่จะเกิด
เคยเกิดขึ้นบำงครั้ง
ในกำรทำงำนที่ผ่ำน ในกำรทำงำนที่ผ่ำน
ในกำรทำงำนที่ผ่ำน
มำ
มำ
มำ
%ควำมน่ำจะเป็น
> 70%
> 40% ถึง < 70%
> 40% ถึง < 70%

1 ต่ำ
ไม่น่ำจะเกิดขึ้นในปี
นี้/
แทบไม่เคยเกิดขึ้น
เลยในกำรทำงำนที่
ผ่ำนมำ
< 10%

2.2 ผลกระทบ (IMPACT) : กำหนดเกณฑ์กำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบควำมเสี่ยงดังนี้
 ผลกระทบด้ำนกำรเงิน (Financial Impact)
 ผลกระทบด้ำนกระบวนกำรธุรกิจและกำรปฏิบัตกิ ำร (Business Process and Operation
Impact)
 ผลกระทบด้ำนชื่อเสียงองค์กร (Image and Reputation Impact)
 ผลกระทบด้ำนลูกค้ำ/ คูค่ ้ำ (Suppliers and Customers Impact)
 ผลกระทบด้ำนบุคลำกร (People Impact)
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2.2.1 ผลกระทบด้ำนกำรเงิน (Financial Impact) หมำยถึง ผลกระทบอันเกิดจำกปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ แล้วทำให้ฝ่ำย
จัดซื้อจัดหำไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรเงิน เช่น EBITDA/ผลกำไรสุทธิ รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ผลตอบแทน
กำรลงทุน สภำพคล่อง เป็นต้น
ตำรำงเกณฑ์กำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนกำรเงิน
ระดับควำมรุนแรง

ผลกระทบด้ำนกำรเงิน

4 สูงมำก

3 สูง

2 ปำนกลำง

1 ต่ำ

EBITDA/ผลกำไรสุทธิ
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

> 10%

> 5% ถึง < 10%

> 2% ถึง < 5%

< 2%

ค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำเป้ำหมำย

> 10%

> 5% ถึง < 10%

> 0% ถึง < 5%

0%

ตำรำงข้ำงต้นเป็นเกณฑ์ในระดับองค์กรซึ่งฝ่ำยจัดซื้อจัดหำอำจพิจำรณำกำหนดเกณฑ์ผลกระทบทำงด้ำนกำรเงิน
ได้เอง ตำมควำมเหมำะสมของฝ่ำย โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำนว่ำเป็นลักษณะของ cost center หรือ profit center
อย่ำงไรก็ตำมในกำรกำหนดเกณฑ์จะต้องมีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์ระดับองค์กร เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของฝ่ำย
จัดซื้อจัดหำได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยในกำรกำหนดเกณฑ์ให้พิจำรณำ ดังนี้
1. พิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ด้ำนกำรเงินของฝ่ำยจัดซื้อจัดหำว่ำมีอะไรบ้ำง ตัวอย่ำงเช่น

-

ผลกำไรสุทธิ / EBITDA
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ผลตอบแทนกำรลงทุน
สภำพคล่อง

2. พิจำรณำว่ำผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ระดับเท่ำไรที่ฝ่ำยจัดซื้อจัดหำไม่สำมำรถยอมรับได้ ให้

กำหนดเป็นระดับควำมรุนแรงสูงสุด (4 สูงมำก) และหำกผลลัพธ์ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ระดับเท่ำไรที่
ฝ่ำยจัดซื้อจัดหำสำมำรถยอมรับได้ให้กำหนดเป็นระดับควำมรุนแรงต่ำสุด (1 ต่ำ) สำหรับระดับควำม
รุนแรง 2 ปำนกลำง และ 3 สูง ให้พิจำรณำให้มีช่วงห่ำงสอดคล้องกับระดับควำมรุนแรง 4 และ 1
2.2.2 ผลกระทบด้ำนกระบวนกำรธุรกิจและกำรปฏิบัตกิ ำร (Business Process and Operation Impact) หมำยถึง
ผลกระทบอันเกิดจำกปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ แล้วทำให้ฝ่ำยจัดซื้อจัดหำไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ดำ้ นกระบวนกำร
ธุรกิจและกำรปฏิบัตกิ ำร เช่น ประสิทธิผล และประสิทธิภำพของกระบวนกำรปริมำณกำรผลิต คุณภำพสินค้ำ/
บริกำร กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย มำตรฐำน ควำมน่ำเชื่อถือของกำรรำยงำน รวมถึงกำรรักษำ
สภำพแวดล้อมรอบสถำนประกอบกำร เป็นต้น
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ตำรำงเกณฑ์กำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนกระบวนกำรธุรกิจและกำรปฏิบัตกิ ำร
ผลกระทบด้ำน
กระบวนกำรธุรกิจ
และกำรปฏิบัติกำร

ระดับควำมรุนแรง
4 สูงมำก

3 สูง

2 ปำนกลำง

1 ต่ำ

ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรของ ไออำร์
พีซี
ผลิตภัณฑ์ หรือ บริกำร
ของ ไออำร์พีซี

กระบวนกำรหลักไม่เกิด
ประสิทธิผล

กระบวนกำรหลักไม่มี
ประสิทธิภำพ

ไม่สำมำรถผลิต/
ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรหลัก

ผลิตภัณฑ์ หรือ บริกำรหลัก
ไม่มีคุณภำพตรงตำม
ข้อกำหนด

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/
กฎระเบียบ/ ข้อบังคับ

ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย

กระบวนกำรที่ไม่ใช่
กระบวนกำรหลักไม่มี
ประสิทธิภำพ
ผลิตภัณฑ์ หรือ บริกำรที่
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ หรือ บริกำร
หลักไม่มีคุณภำพตรงตำม
ข้อกำหนด
ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ระบบงำนที่เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม

เป็นอันตรำยร้ำยแรงต่อ
สิ่งแวดล้อมภำยนอก/
อำจต้องปิดล้อมพื้นที่
ประกอบกำร

ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ของหน่วยงำนภำยนอกที่
กำกับดูแล
เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม
ภำยนอก/ ต้องย้ำยคนออก
จำกพื้นที่ประกอบกำร

กระบวนกำรที่ไม่ใช่
กระบวนกำรหลักไม่เกิด
ประสิทธิผล
ไม่สำมำรถผลิต/
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือ
บริกำรที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
หรือ บริกำรหลัก
ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ของ ไออำร์พีซี
เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม
ภำยนอก/ อำจต้องย้ำยคน
ออกจำกพื้นทีป่ ระกอบกำร

-

ตำรำงข้ำงต้นเป็นเกณฑ์ในระดับองค์กร ซึ่งฝ่ำยจัดซื้อจัดหำอำจมีเกณฑ์กำรวัดระดับควำมรุนแรงที่แตกต่ำงกันได้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และระดับควำมเสี่ยงที่ฝ่ำยจัดซื้อจัดหำสำมำรถยอมรับได้ ซึ่งอำจมีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรกำหนดเกณฑ์จะต้องมีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์ระดับองค์กร เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของฝ่ำย
จัดซื้อจัดหำได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.2.3 ผลกระทบด้ำนชื่อเสียงองค์กร (Image and Reputation) หมำยถึง ผลกระทบอันเกิดจำกปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ
แล้วทำให้ฝ่ำยจัดซื้อจัดหำไม่สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ด้ำนชื่อเสียงองค์กร กำรรักษำภำพลักษณ์ที่ดขี ององค์กร
ตรำสินค้ำ และควำมเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร
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ตำรำงเกณฑ์กำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนชือ่ เสียงองค์กร (Image and Reputation)
ผลกระทบด้ำนกระบวนกำร
ธุรกิจ
และกำรปฏิบัติกำร
ภำพลักษณ์ IRPC ต่อผู้ถือ
หุ้น
ภำพลักษณ์ IRPC ต่อ
สำธำรณะ/ สื่อ

ภำพลักษณ์ IRPC ต่อชุมชน

ระดับควำมรุนแรง
4 สูงมำก
หุ้น IRPC ถูกขึ้น
เครื่องหมำย SP
ทำให้เกิดกำรต่อต้ำน
อย่ำงรุนแรงจำก
สำธำรณะ เช่น กำร
ประท้วงจำกชุมชน
มีผลกระทบรุนแรงต่อ
ชุมชนเป็นบริเวณกว้ำง
หรือ หน่วยงำนของรัฐ
ต้องเข้ำดำเนินกำรแก้ไข

3 สูง

2 ปำนกลำง

หุ้น IRPC ถูกขึ้น
หุ้น IRPC ถูกขึ้น
เครื่องหมำย H
เครื่องหมำย NP
ทำให้เกิดควำมไม่พอใจ ทำให้เกิดควำมไม่พอใจจำก
อย่ำงมำกจำกสำธำรณะ
สำธำรณะ เช่น กำรเขียน
เช่น กำรแสดงควำมเห็น
บทควำมวิจำรณ์
คัดค้ำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบ มีผลกระทบต่อชุมชนรอบ
สถำนประกอบกำร/
สถำนประกอบกำร/
โรงงำน และต้องใช้เวลำ
โรงงำน และแก้ไข ได้ใน
ในกำรแก้ไข
ระยะเวลำสั้น

1 ต่ำ
-

มีผลกระทบต่อชุมชนรอบ
สถำนประกอบกำร /
โรงงำนเล็กน้อย

2.2.4 ผลกระทบด้ำนลูกค้ำ/ คูค่ ้ำ (Customers and Suppliers) หมำยถึง ผลกระทบอันเกิดจำกปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ
แล้วทำให้ฝ่ำยจัดซื้อจัดหำไม่สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ด้ำนลูกค้ำ / คูค่ ้ำ เช่น ปริมำณซื้อขำยสินค้ำ / บริกำรของ
ลูกค้ำ/ คู่ค้ำ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ/ คูค่ ้ำ เป็นต้น
ตำรำงเกณฑ์กำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนลูกค้ำ/ คูค่ ้ำ (Customers and Suppliers)
ผลกระทบด้ำนลูกค้ำ/ คู่
ค้ำ
ปริมำณขำยผลิตภัณฑ์/
บริกำรของ IRPC

ระดับควำมรุนแรง
4 สูงมำก

3 สูง

2 ปำนกลำง

1 ต่ำ

ลูกค้ำหลักเลิกซื้อผลิตภัณฑ์
/ บริกำร

ลูกค้ำหลักลดกำรซื้อ
ผลิตภัณฑ์/ บริกำร

ลูกค้ำที่ไม่ใช่ลูกค้ำหลักเลิก
ซื้อผลิตภัณฑ์/ บริกำร

ลูกค้ำที่ไม่ใช่ลูกค้ำหลักลด
กำรซื้อผลิตภัณฑ์/ บริกำร

2.2.5 ผลกระทบด้ำนบุคลำกร (People) หมำยถึง ผลกระทบอันเกิดจำกปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ แล้วทำให้ฝ่ำยจัดซื้อ
จัดหำไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ดำ้ นบุคลำกร เช่น ควำมปลอดภัยในชีวิตของพนักงำนจำกกำรปฏิบัติงำน
ควำมผูกพันของพนักงำนที่มตี ่อองค์กร กำรพัฒนำทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน เป็นต้น
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ตำรำงเกณฑ์กำรวัดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนบุคลำกร (People)

ผลกระทบด้ำนบุคลำกร

ระดับควำมรุนแรง
4 สูงมำก

3 สูง

2 ปำนกลำง

1 ต่ำ

ชีวิตและควำมปลอดภัย
ของพนักงำน/ ผู้รับเหมำ
(Safety & Healthy)

พนักงำน/ ผู้รับเหมำ
เสียชีวิต หรือ ทุพพลภำพ
จำกกำรปฏิบัติงำน

พนักงำน/ ผู้รับเหมำได้รับ
บำดเจ็บหนัก หรือ เจ็บป่วย
จำกกำรปฏิบัติงำนจนต้อง
เข้ำพักรักษำในโรงพยำบำล

พนักงำน/ ผู้รับเหมำได้รับ
บำดเจ็บจำกกำรปฏิบัตงิ ำน
จนต้องได้รับกำรปฐม
พยำบำลทำงกำรแพทย์

ควำมพึงพอใจของ
พนักงำน

พนักงำนเกิดควำมไม่พึง
พอใจรุนแรง เช่น นัดดหยุด
งำน หรือ ลำออก เป็น
จำนวนมำก

พนักงำนเกิดควำมไม่พึง
พอใจสูง เช่น เกิดกำร
ประท้วง

พนักงำน/ ผู้รับเหมำได้รับ
บำดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยจำก
กำรปฏิบัติงำนจนต้อง
ได้รับกำรรักษำจำกแพทย์
แต่ไม่ต้องเข้ำพักรักษำใน
โรงพยำบำล
พนักงำนเกิดควำมไม่พึง
พอใจปำนกลำง เช่น เกิด
กำรเสียขวัญ และกำลังใจ
ในกำรทำงำนอย่ำง
กว้ำงขวำง ฯลฯ

ประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน

ประสิทธิภำพ/
ประสิทธิภำพ/
ประสิทธิภำพ/
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน ควำมสำมำรถในกำรทำงำน
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน
ของพนักงำนลดลงอย่ำง
ของพนักงำนลดลงอย่ำง
ของพนักงำนลดลงเล็กน้อย
มำกเป็นวงกว้ำง
มำกในบำงส่วน

พนักงำนเกิดควำมไม่พอใจ
น้อย เช่น เกิดกำรไม่มี
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน

-

กระบวนกำรที่ 3 : กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (RISK TREATMENT) ให้มีกำรวิเครำะห์สำเหตุและแผนบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง (ROOT CAUSE ANALYSIS & RISK TREATMENT PLAN) และทำกำรรำยงำนแผนควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมควำมเสี่ยงที่จะขึ้นเป็นรำยไตรมำสต่อผู้บริหำรระดับสูง
กระบวนกำรที่ 4 : กำรเฝ้ำระวังและทบทวนควำมเสี่ยง (MONITORING & REVIEW) ให้มีกำรติดตำมควำม
คืบหน้ำของกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ำแผนจัดกำรได้รับกำรนำไปปฏิบัติอย่ำง
เหมำะสม ทันเวลำ และช่วยลดโอกำสเกิด และ/หรือ ผลกระทบของควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัด
ให้มีกำรติดตำมและตรวจสอบจำกสำนักตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ
(INDEPENDENT ASSESSMENT) ภำยในองค์กร
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