รายงานการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนด
วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทฯ ไว้ดังนี้
• วิสัยทัศน์:
		
• ค่านิยม:
		
		

บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�ำของเอเชีย
ภายในปี 2557
Aim High
Deliver
Work and Live Happily Together

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะทางธุรกิจและความคาดหวังของสังคมที่ทุกกลุ่มต้อง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด�ำรง
อยู่และพัฒนาสู่การเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการ
ก�ำหนดเป้าหมายนโยบายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้เกิดดุลยภาพในทั้งสามส่วน ประกอบด้วย การ
เติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ที่ให้มีการพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ สรุปการด�ำเนิน
งานและกิจกรรมส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ในปี 2555 ที่ผ่านมา ดังนี้
ผลประเมินด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
• ได้รบั ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้น ประจ�ำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ใน
ระดับ “ดีเยี่ยม” สูงสุด 3 ปีติดต่อกัน (2553 -2555)
• ได้รับการประเมินผลส�ำรวจรายงานการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2555 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์
“ดีเลิศ” ซึง่ เป็นเกณฑ์สงู สุดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2552 – 2555)
• หลักทรัพย์ไออาร์พซี ไี ด้รบั คัดเลือกให้เป็นหนึง่ ใน 30
หลักทรัพย์ของประเทศไทย ทีเ่ ข้าซือ้ ขายใน ASEAN Trading
Link ที่เปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555
รางวัลที่ได้รับ :
• รางวัล Golden Peacock Awards 2012 (Winner)–
Excellence in Corporate Governance จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทอินเดีย (IOD) โดยบริษัทชั้น
น�ำอีก 4 แห่ง ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ BASF SE เยอรมนี
(เคมิคอล) Allianz SE เยอรมนี (การเงิน) Starbucks
Corporation สหรัฐอเมริกา (อาหารและเครื่องดื่ม) NTPC

Limited อินเดีย (พลังงาน) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
ก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีและเป็นสากล โดยมุ่งเน้นการเป็น
องค์กรทีโ่ ปร่งใส ปราศจากการทุจริต และการให้ความส�ำคัญ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
• รางวัล 3rd Asian Excellence Recognition
Awards 2013 ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง
• รางวัล Platts 2012 Global Energy Awards
ประเภทโครงการ (Premier Project Award: Construction)
โดย Platts เป็นบริษทั ผูใ้ ห้บริการและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านพลังงานชั้นน�ำระดับโลก
• ท่าเรือ IRPC ระยอง ได้รับรางวัล EIA Monitoring
Awards 2011 ประเภทชมเชย จากส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.ผ.) จากการ
พัฒนาตามโครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port)
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ก�ำหนดนโยบาย
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้
เสียในประเด็นส�ำคัญเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
ของบริษัทฯ ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
สู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ตาม
ทิ ศ ทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องประชาคมอาเซี ย น
(ASEAN CG SCORECARD) ประกอบด้วย
• การก�ำหนดสัดส่วนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้าซึ่งเดิมบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 (รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้) โดยปรับลด
สัดส่วนต�ำ่ ลงคือให้ผู้ถือหุ้น (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
ก็ได้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้
เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนวันสิ้นปีบัญชี
• ก� ำ หนดการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท ฯ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการ
บริษัทฯ รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
• ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั ฯ
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่กรรมการท่านใดมี
ความเหมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่านัน้ ก็ให้พจิ ารณา
ความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ และชีแ้ จงเหตุผลต่อผูถ้ อื หุน้
• ก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอืน่ ของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ตามจ�ำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการ
บริหาร
• การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เดิมด�ำเนินการอยูแ่ ล้ว 3 แบบ คือ ประเมินการปฏิบตั ิ
งานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ การปฏิบัติงานตนเอง
และการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้)
ปี 2555 ได้เพิม่ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ
การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ
บริษทั ฯ ตามกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบ
• การรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของ
กรรมการและผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน
• การจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของบุคลากรทั้ง
บริษัทฯ เพิ่มจากคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกปี
และให้รายงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่่างปีด้วย
• การสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นภาคีสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั ฯ รวมทัง้ จรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากล
โดยจัดท�ำเป็น คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
พร้อมกับ ส่งมอบและด�ำเนินการรณรงค์สง่ เสริมให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกอบด้วย หลักส�ำคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยขี ด ความ
สามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของ
ตนเอง สามารถชี้ แ จงและอธิ บ ายการตั ด สิ น ใจนั้ น ได้
(Accountability)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความ
เป็นธรรม และมีค�ำอธิบาย (Equitable Treatment)
4. ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
และมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งโปร่ ง ใสแก่ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Transparency)
5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรใน
ระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานการก�
ำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณเชิดพงษ์ สิรวิ ชิ ช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในพิธมี อบ
รางวัลเพชรน�ำ้ หนึง่ พร้อมด้วย พลโทปรีชา วรรณรัตน์ คุณธรัมพ์ ชาลีจนั ทร์
กรรมการตรวจสอบ และคุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ร่วมงาน เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2555

6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
(Ethics)
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ดังนี้
• บริษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านบนพืน้ ฐาน
ของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต
ด้วยโครงการประกวดรางวัล “เพชรน�้ำหนึ่ง (Diamond
Award)” ประจ�ำปี 2555 ซึ่งส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้คัด
เลือกจากหน่วยงานทีม่ กี ารก�ำกับดูแลด้านการควบคุมภายใน
ดีเด่น มีความโปร่งใส และมุง่ เน้นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• กิจกรรมพนักงาน IRPC CG Red Carpet จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 โดยพนักงานที่ท�ำชื่อเสียงให้
องค์กรโดยได้รับรางวัลแขนงต่างๆ แสดงให้เพื่อนพนักงาน
เห็นว่าความส�ำเร็จที่ได้รับ ส่วนหนึ่งเกิดจากการน�ำหลัก CG
ทั้ง 6 ประการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้พนักงานอืน่ ๆ น�ำไปปฏิบตั ิ สรุปได้วา่ ทีมพนักงาน จ�ำนวน
6 ทีม ได้เสนอสูตรความส�ำเร็จ ดังนี้ ศักยภาพ + แรงบันดาล
ใจ + หลัก CG 6 ประการ = ความส�ำเร็จ มีผู้บริหารและ
พนักงานเข้าร่วมงานในห้องประชุมและถ่ายทอดสดทั่วทั้ง
บริษทั ฯ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการโหวตคัด
เลือกทีมชนะเลิศในการน�ำเสนอผ่าน Intranet ซึ่งได้แก่ทีม
Ultra High Molecular Weight (UHMW)

• เข้าร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day 2012 ซึ่ง
จัดเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี อดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท ปตท.
• บริษัทฯ มีการรณรงค์สื่อสารและอบรมพนักงานใน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมตลอดทั้งปี โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Intranet วารสารไออุ่น กิจกรรมที่
จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสนา เป็นต้น
ในการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ยึดหลักการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2549 ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (ตลท.) ผนวกกับหลักการที่ประกาศใหม่ในปี
2555 เท่าทีบ่ ริษทั ฯ สามารถด�ำเนินการได้ แบ่งเป็น 5 หมวด
ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงมีตามกฎหมาย
ส่วนแบ่งในผลก�ำไรของบริษัทฯ รวมถึงเรื่องส�ำคัญอื่นๆ ที่ผู้
ถื อหุ ้ น ควรมี สิทธิใ นการตัดสิน ใจ ได้รับข้อมูลที่ เ พี ยงพอ
รวดเร็ว ครบถ้วน เข้าถึงได้สะดวก และมีชอ่ งทางหลากหลาย
จึงได้ก�ำหนดนโยบายเรื่องสิทธิผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ
และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
1. หลักการการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
• ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่
ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน
โดยก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะและการลงมติที่ไม่
ยุง่ ยากแต่ถกู ต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย อ�ำนวยความสะดวก
ในการลงทะเบียน และลงคะแนนล่วงหน้าในวันประชุมได้
• ก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี
2555 บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในวั น ที่
5 เมษายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชัน้ 5
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ก�ำหนดวัน Record Date
เพือ่ สิทธิเข้าประชุมและรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2555
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2555 ล่วงหน้าวัน Record Date ไม่น้อยกว่า
14 วัน
ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนและเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องมีการเพิ่ม
วาระการประชุม บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมรวมทั้งจะเผยแพร่
ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์
ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยในปี 2555 ไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุม
• ในระหว่างปี 2555 บริษทั ฯ ไม่มกี ารเรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ หรือความจ�ำเป็นเร่งด่วน
หรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผล
ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
• บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ
ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดและข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 เป็นการล่วงหน้า
เกินกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี โดยระบุสถานที่วันเวลาประชุมอย่างชัดเจนพร้อมทั้งราย
ละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็น
ประกอบการพิ จ ารณา เหตุ ผ ลและความเห็ น ของคณะ
กรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจ�ำปี
หนังสือมอบฉันทะและระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน
เอกสารที่ ต ้ อ งใช้ ป ระกอบการมอบฉั น ทะตามที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนด และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ อย่างเพียงพอ
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อน
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างถูก
ต้องครบถ้วนโปร่งใสเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่าง
เพียงพอพร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันในวันที่ 29-31
มีนาคม 2555 เพือ่ เป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าส�ำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วม
ประชุม
3. การอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ เลือกท�ำเลสถานทีจ่ ดั การประชุมทีส่ ะดวกในการเดินทาง
ที่ตั้งใกล้กับส�ำนักงานของบริษัทฯ มีขนาดเพียงพอรองรับ
จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ และอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกพร้อม อีกทัง้
ค�ำนึงถึงการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้พิการที่มาร่วม
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ประชุมโดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอ�ำนวยความสะดวก และให้
ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ทุกรายในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ
เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ตรวจเอกสารและลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม
2 ชั่วโมงและได้น�ำระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการ
ลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
4. การดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษทั ฯ ไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
• ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียง
ลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
จะลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
• ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนนโดยการอาสาสมัคร โดยมีตวั แทน
จากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 1 ราย คือ นายฌานิน ตยัคคานนท์
ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ และ
ตัวแทนจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อย 1 ราย คือ นายเวียงชัย แก้วสีดา
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
• ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมสามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนโดยการซักถามอย่างเพียงพอก่อนลงมติ
ออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่
ส�ำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด
ค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล และการอนุมัติรายการ
พิเศษ รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นอย่างอิสระ ใน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2555 มีผถู้ อื หุน้ ซักถามและเสนอ
ความเห็นรวม 11 ราย (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2555 ได้ทเี่ ว็บไซต์
http://www.irpc.co.th/other/ir_home_th.html)
ในปี 2555 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ�ำนวน
14 ท่าน จาก 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีกรรมการที่
ไม่มาประชุม 1 ท่าน เนื่องจากลาป่วย และมีผู้บริหารระดับ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานการก�
ำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จัดให้มที ปี่ รึกษากฎหมาย คือ นายมนตรี
เจริญโฉม ที่ปรึกษากฎหมายจากส�ำนักงานกฎหมายภุชงค์
สกุลทนายความ เพื่อเตรียมชี้แจงข้อกฎหมาย กรณีผู้ถือหุ้น
สอบถาม
5. การดำ�เนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ แจ้ง
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 19 เมษายน
2555 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมโดยบันทึกรายละเอียด
ที่ส�ำคัญในการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วย รายงาน
การประชุม รายละเอียดการนับคะแนนเสียง และข้อซักถาม
ของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ เผยแพร่วดี ทิ ศั น์
การประชุมให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบบนเว็บไซต์บริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื
หุน้ ได้รบั ทราบอย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง รวมทัง้ ผูส้ นใจอืน่ ๆ ได้
มี โ อกาสรั บ ทราบและศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้
บริษทั ฯ ได้จดั ช่องทางสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุนทัว่ ไป
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขอค�ำชี้แจง หรือแจ้งความ
ต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่
• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
		 (1) โทรศัพท์: 02 649-7980
		 (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
		 (3) โทรสาร: 02 649-7379
• เลขานุการบริษัท
		 (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cg@irpc.co.th หรือ
		 (2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อ
เลขานุการบริษัท”

หมวดที่ 2: การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม โดยในปี 2555 ได้ดำ� เนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพโดยด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลง
คะแนนเสียงตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระหรือข้อมูลส�ำคัญใดๆ
ในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถ
มอบฉันทะให้บคุ คลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
ได้ และบริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดย

เสนอชือ่ กรรมการอิสระซึง่ เป็นผูไ้ ม่มสี ว่ นได้เสียในการประชุม
ครั้งนี้จ�ำนวน 2 ท่านในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
เลือกมอบฉันทะ พร้อมก�ำหนดรูปแบบการลงคะแนนและ
ใบลงคะแนนให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงตามเจตนารมณ์
ในแต่ละวาระได้อย่างสะดวก
3. ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งส� ำ หรั บ ทุ ก
ระเบียบวาระโดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ ส�ำหรับ
บัตรลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดท�ำแยกตาม
รายบุ ค คล เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถลงคะแนนเลื อ กตั้ ง
กรรมการเป็นรายบุคคลได้ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลัก
ฐานตรวจสอบได้ภายหลัง
4. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่ง
รายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ และสื่อวีดิทัศน์
บันทึกการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นข้อมูลให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิง หรือขอแก้ไขรายงาน
การประชุม โดยเฉพาะในส่วนที่ตัวผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอความ
เห็น หากมีการบันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนในสาระส�ำคัญ
5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง
พนักงาน และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องจะไม่น�ำข้อมูลภายใน
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คณะ
กรรมการได้ก�ำหนด“แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลัก
ทรัพย์” ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ซึง่ พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวแล้ว
เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้แจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง งดการซื้อ/ขายหุ้นไออาร์พีซี ในช่วงระยะ
เวลา 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงดการซื้อ/ขาย
หุ้นไออาร์พีซี เป็นเวลา 2 วันท�ำการ หลังการเปิดเผยงบการ
เงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อมิให้น�ำ
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น
ของบริ ษั ท ฯ และยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยแก่ ส าธารณชน ไปใช้
กระท� ำ การใดๆ ซึ่ ง เป็ น การขั ด ต่ อ มาตรา 241 ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เมื่อเข้ารับต�ำแหน่งครั้งแรกและรายงาน
ภายใน 3 วันท�ำการทุกครั้งหลังจากมีการซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์

6. อ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ทุกกลุม่ อย่างเท่า
เทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการจ�ำกัดเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา หรือปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.
irpc.co.th เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้ รายเดียวหรือหลายรายถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ใช้สทิ ธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าผ่านทาง
ไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2554 โดยได้เผยแพร่หลัก
เกณฑ์การใช้สทิ ธิดงั กล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุ ม (ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นเกณฑ์ เ ป็ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 4)

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินการในการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยค�ำนึงถึงความต้องการ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและมีความตั้งใจที่จะตอบสนอง
ประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรมเพือ่ การเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่าง
ยั่งยืน โดยเริ่มจากการวางแผนด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน
ตัวอย่างเช่น โครงการผลิตพลังไอน�ำ้ และไฟฟ้าร่วม (Combined
Heat and Power, CHP) โดยใช้ ก ๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น
เชือ้ เพลิงแทนการใช้น�้ำมันเตา ซึง่ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 260,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนั้นยังสนับสนุน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และในทาง
กลับกันก็เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทในการสร้าง
การเจริญเติบโตให้องค์กรด้วย อาทิ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือ
หุ้น ความเห็นของลูกค้า สื่อมวลชน หรือสถาบันการเงิน
เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นและ
สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับนักลงทุน ทั้งนักลงทุนทั่วไปและ
นักลงทุนสถาบัน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ควบคูไ่ ปกับ
การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบ
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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การควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด
เตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกกฎหมายและหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุม
สามัญประจ�ำปี 2555 อยูท่ ี่ 96/100 คะแนน และการประเมิน
ความพึงพอใจของผูถ้ อื หุน้ ด้วยแบบสอบถามของบริษทั ฯ อยู่
ในระดับ 4.01/5
บริษทั ฯ มีการสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบันตลอดทัง้ ปี ผ่านช่อง
ทางต่างๆ ได้แก่ Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การจัด
ประชุ มร่ ว มกั บ ผู ้ บริหารของบริษัทตามการนัดหมายของ
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) และการประชุม
นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) รายไตรมาส รวมทัง้ เผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนและความก้าวหน้าทางธุรกิจ และ
การประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ให้นักลงทุนทั่วไปรับทราบและตัดสินใจในการ
เลือกลงทุนผ่านสื่อมวลชน
ลูกค้า / ผู้บริโภค: บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางระบบการซื้อขาย และการให้
บริการรวดเร็ว เชือ่ ถือได้ เพือ่ ปกป้องประโยชน์และความเสีย่ ง
การด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า และไม่กระท�ำการใดอันเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และยังสร้างสรรค์
นวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพือ่ คุณภาพชีวติ ของผู้
บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้า
และบริการทั้งก่อนและหลังการขาย อ�ำนวยความสะดวกใน
การท�ำธุรกรรมให้กบั ลูกค้า ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาด
ในการจัดการด้านเอกสาร และทันต่อภาวะความผันผวนของ
ตลาด บริษทั ฯ จัดให้มกี ารพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
ลูกค้า อบรมสัมมนา ดูงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในปี 2555
บริษัทฯ จัดการสัมมนา Petrochemical Forum 2012 เพื่อ
เป็นเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรง
คุณวุฒใิ นแวดวงปิโตรเคมีของประเทศ ส�ำหรับลูกค้าและผูท้ ี่
อยู่ในแวดวงปิโตรเคมีจ�ำนวนประมาณ 600 คน บริษัทฯ มี
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าสายงานปิโตรเคมีและ
สายงานปิโตรเลียมอยู่ในระดับดี คือ ร้อยละ 80 และร้อยละ
94.14 ตามล�ำดับ
คูค่ า้ : บริษทั ฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจกับคูค่ า้
คู่สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการคัดเลือกคู่ค้าที่มี
การดำ�เนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการประสานประโยชน์
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานการก�
ำกับดูแลกิจการที่ดี

ของบริ ษั ท ฯ และคู่ สั ญ ญาอย่ า งเป็ น ธรรม ข้ อ ตกลงหรื อ
สัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความสำ�เร็จใน
การทำ�ธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน โดยบริษัทฯ กำ�หนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัท” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
การจัดซือ้ จัดหาพัสดุของบริษทั ฯ ยึดเป็นหลักปฏิบตั งิ านด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส สำ�หรับฝ่ายจัดซื้อจัดหา
ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของคู่ค้าบริษัทฯ อยู่
ในระดับร้อยละ 83
คูแ่ ข่ง: บริษทั ฯ ยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างเสรีและส่งเสริม
การค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่าง
ยุตธิ รรม มีจรรยาบรรณ และอยูใ่ นกรอบกฎหมาย และจรรยา
บรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง
ทางการค้า
เจ้าหนี้: บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีก้ ารค้า
และสถาบันการเงินอย่างสุจริต และเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่
อันพึงมีต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อก�ำหนดของสัญญา
ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท�ำให้เจ้าหนี้
เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา บริษทั ฯ จะแจ้งเจ้าหนีล้ ว่ งหน้า
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
พนักงาน: บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ “พนักงาน” เป็นปัจจัยส�ำคัญ
แห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาให้พนักงานเจริญ
ก้าวหน้าและเติบโตโดยมีการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาสาย
อาชีพของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้พนักงานทุกคน
มีโอกาสพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพให้เพิม่ ขึน้
และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มี
ความผันผวนและการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ ในปี 2555 พนักงาน
มีการอบรมเฉลี่ยคนละ 43 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้พนักงาน
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็น
ธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ
ศาสนา หรือการทุพพลภาพ บริษัทฯ ก�ำหนดค่าตอบแทน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียง
ได้กับบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อรักษา และ
กระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการท�ำงาน
บ ริ ษั ท ฯ มี น โ ย บ า ย เ ป ็ น อ ง ค ์ ก ร แ ห ่ ง ก า ร เ รี ย น รู ้
และสนับสนุนให้มกี ารคิดค้นนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่
แก่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่

พนั ก งานเพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรของ
บริษัทฯ ทั้งทุนการศึกษาในต่างประเทศและในประเทศ
นอกจากนั้ น ยั ง แสวงหาโอกาสให้ พ นั ก งานได้ เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมุมมองที่เป็นสากล
โดยปฏิบตั งิ านกับบริษทั ชัน้ น�ำของโลก และสามารถสร้างราย
ได้ให้แก่บริษัทฯ ในโครงการ I’M ACE ซึ่งเป็นโครงการหนึ่ง
ที่ตอบสนองแนวทาง CSV (Creating Shared Value) ของ
บริษัทฯ อย่างชัดเจน ในปี 2555 บริษัทฯ ส่งวิศวกร 11 คน
ไปรับจ้างงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของบริษทั Samsung
Engineering Co., Ltd. ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บริษัทฯ จัดประกวดรางวัลพนักงานที่มีพฤติกรรมดีเด่นเป็น
ประจ�ำทุกปี (Presidential Awards) เพือ่ เชิดชูเกียรติพนักงาน
หรือทีมงานที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้องค์กร มีความ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศตนต่อสาธารณชน
หรือชุมชนรวมถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. พนักงานดีเด่นด้านพฤติกรรมยอดเยี่ยม
2. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร
3. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านความปลอดภัย
4. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านการมีปฏิสัมพันธ์ดีเลิศกับ
ชุมชนภายนอก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการสื่อความข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และ
เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อ
ผู้บริหารโดยตรง เช่น
• กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เพื่อสื่อความ
กับพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด ในปี 2555 มีการ
จัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
• คณะกรรมการตัวแทนนายจ้าง แต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตั ว แทนของฝ่ า ยจั ด การในการประสานงานกั บ
ตัวแทนพนักงานเพื่อร่วมหารือด้านจัดสวัสดิการ
ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการท� ำ งานอั น เป็ น
ประโยชน์แก่พนักงาน
• สนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ขององค์กร สถานทีท่ ำ� การ
สหภาพแรงงานรวมถึ ง งบประมาณในการจั ด
กิจกรรมต่างๆ ของสหภาพ
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานจึงจัดให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการ

ท�ำงาน และสร้างสิง่ แวดล้อมในการท�ำงานทีด่ ี มีการก�ำหนด
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสร้างวินัยในการ
ท�ำงานเช่นการอบรมเรื่องกิจกรรมคุณภาพ ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย กิจกรรม 5ส และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน การจัดวัน Big Cleaning Day การจัดซ้อมหนีไฟและ
ระบบป้ อ งกั น ภั ย ประจ� ำ ปี การจั ด ท� ำ แผนฉุ ก เฉิ น ส� ำ หรั บ
พนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับยังได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงมีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีส�ำหรับ
พนักงานทุกคน และตรวจโรคพิเศษตามปัจจัยเสีย่ ง หรือตาม
สภาพการท�ำงานแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มี
การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และแผนชดเชยของบริษัทฯ
ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเยียวยา ชดใช้ หรือทดแทน ในกรณี
ที่มีเหตุจ�ำเป็นต้องให้บุคลากรต้องยุติสถานภาพการเป็น
พนักงานของบริษทั ฯ และมีกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ บริษทั ฯ
สมทบให้พนักงานในอัตราก้าวหน้าตามอายุงานของพนักงาน
เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีหลังสิ้นสุดการท�ำงาน
สังคมและชุมชน: บริษทั ฯ บูรณาการงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไว้ในภารกิจและกิจกรรมหลักๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน
นอกจากนัน้ ยังมีหน่วยงานกิจการเพือ่ สังคมท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
งานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดการให้ความช่วย
เหลื อสนั บ สนุ นและเสริ มสร้ างคุ ณ ภาพชี วิต พั ฒ นางาน/
โครงการเพื่อประโยชน์สุขให้สังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบ
โรงงาน ลดผลกระทบจากการผลิตให้น้อยที่สุด และสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันภายใต้ปรัชญา Care Share Respect
โดยก�ำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และจัดท�ำแผนงาน
ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวส� ำ หรั บ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยมิติหลักๆ รวม 4 ด้าน คือ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้านการศึกษา ด้าน
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต และร่วมกับภาครัฐในการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโครงการ To Be No.1
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย: บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนด
“นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดย
มุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสภาวะแวดล้อมที่
สะอาดปลอดภัย ทัง้ ยังแต่งตัง้ “กลุม่ ยุทธศาสตร์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ” 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเข้มแข็งเติบโตทางธุรกิจ
(Economy) (2) สังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(Social) และ (3) เสริมสร้างสมดุลสิง่ แวดล้อม (Environment)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดบูรณาการการจัดการด้านธุรกิจ
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญในเรื่องดัง
กล่าวอย่างจริงจัง
นอกจากการปฏิบตั ติ นตามกฎหมายก�ำหนดแล้ว บริษทั ฯ ยัง
มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท�ำงานที่เข้มงวด มี
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม ดู แ ลการผลิ ต ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสถานประกอบการและสังคม มีการวางแผนและซักซ้อม
แก้ ไ ขกรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ ป็ น ประจ� ำ ตามมาตรฐานสากล
ด�ำเนินการจัดอบรมพนักงาน และพนักงานของผู้รับจ้างงาน
ของบริษทั ฯ ด้านความปลอดภัย การจัดท�ำแผนระยะยาวด้าน
การปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นเลิศเพือ่ ให้การใช้พลังงานทรัพยากร และ
การใช้ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และยังส่งเสริมกิจกรรม
เพิ่มผลผลิต และกิจกรรมข้อเสนอแนะของพนักงาน พร้อม
ทั้งน�ำข้อเสนอแนะมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ โดยปี 2555
มีการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านการเพิ่มผลผลิตของ
พนักงานประจ�ำปีด้วย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับระบบการร้องเรียนของชุมชนเพื่อ
ให้มีความพร้อมในการชี้แจง ท�ำความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่ชุมชน อย่างทันท่วงที เป็นการขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งกับชุมชนที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิด นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังรณรงค์ สนับสนุน ชักชวนให้ชุมชน โดยเฉพาะ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประโยชน์ในการวางรากฐานคุณภาพชุมชนและการอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข (รายละเอียดในหมวดการจัดการ
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
หน้า 117 ถึง 124)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมและสร้างสังคมที่มีความสุขไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น ด้วย
การจัดประกวดโครงการ ผูถ้ อื หุน้ ไออาร์พซี รี ว่ มระบายสีเขียว
ให้สังคมไทย โดยเชิญให้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทฯ จะได้น�ำไปพัฒนาต่อให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมต่อไป
หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ
ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การ
จัดการด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งประกาศต่างๆ ทาง
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และยังให้
ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม ของส่วนราชการและ
องค์กรอิสระ อาทิ การจัดสัมมนาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานการก�
ำกับดูแลกิจการที่ดี

งานเสวนา “จะก�ำกับองค์กรอย่างไร ในวันทีโ่ ลกเปลีย่ นไป” สือ่ สารในเชิงรุก
เพื่อให้สังคมตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและทางสังคม
ของโลก และเตรียมการรองรับได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที

เข้ า ร่ ว มเสนอความเห็ น ในฐานะผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ปิโตรเลียม โรงกลั่น และปิโตรเคมี เพื่อประโยชน์ต่อส่วน
ราชการ เพื่อน�ำไปปรับปรุง กฎระเบียบ การบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของ
ประเทศ การเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง และเสนอความเห็ น กั บ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ชมรมเลขานุการบริษัท อาทิ เรื่องการปฏิบัติตาม
แนวทาง ASEAN CG SCORECARD เรื่องแนวปฏิบัติด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ในบริษัทฯ และพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
ส่งผลงานที่เพิ่มคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีเข้าร่วมประกวดกับสถาบันต่างๆ
การเคารพลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ เคารพในลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
จึงได้รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานปฏิบัติ
ตาม พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด โดย
ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ผิด
กฎหมาย ตลอดจนประกาศนโยบาย “ก�ำหนดหลักเกณฑ์การ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ” เพื่อ
ให้ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติพร้อมกับมีการทบทวน
มาตรการ และตรวจสอบเป็นระยะๆ อย่างจริงจังเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าบริษัทฯ และพนักงานไม่กระท�ำการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ
เคารพหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากลอย่ า งเคร่ ง ครั ด และไม่
สนั บ สนุ น กิ จ การที่ ล ะเมิ ด หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล โดย
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก UN Global Compact
ซึง่ มีบทบัญญัตวิ า่ ด้วยเรือ่ งสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าการด�ำเนินการตามพันธะสัญญา (Communication
On Progress) บนเว็บไซต์ UNGC เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2555 และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดที่
แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการด�ำเนิน
งานของบริษทั ฯ หรือการปฏิบตั ขิ องพนักงานของบริษทั เกีย่ ว
กับกระบวนการ หรือการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย การทุจริต การ
ฉ้อฉล การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระท�ำทีข่ าดความ
รอบคอบและขาดความระมัดระวังตามทีค่ วร โดยการยืน่ เรือ่ ง
ตรงส่งทางไปรษณีย์ ถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2649 7000 โทรสาร 0 2649 7982
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้ทลี่ งิ ค์ “ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ” บน
เว็บไซต์ www.irpc.co.th
เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั เบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ส�ำนักตรวจ
สอบภายใน จะด�ำเนินการลงทะเบียนรับข้อร้องเรียน พิจารณา
สาระส�ำคัญของข้อร้องเรียน ท�ำการสอบข้อเท็จจริง หาก
ปรากฏผลว่าอาจมีกรณีการทุจริตรวมอยู่ด้วยจะจัดตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น (“คณะกรรมการสอบ
สวนฯ”) โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็น
กรรมการ ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่าไม่มี
ความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯ จะด�ำเนินการปิดเรือ่ งร้อง
เรียนตามขั้นตอน ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผล
ว่ามีความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯ จะด�ำเนินการทาง

วินยั หรือด�ำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี จากนัน้ จะสรุป
เรื่องร้องเรียน รายงาน และขออนุมัติกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด�ำเนินการทางกฎหมาย ด้านวินยั การชดเชยเยียวยาผูเ้ สียหาย
หรือการฟื้นฟูสภาพการเสียหายแล้วแต่กรณี เมื่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการ จะแจ้งเรือ่ งให้ผรู้ อ้ งเรียน
ทราบ และแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการชดเชยเยียวยา
ผู้เสียหายฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติ โดย
ส�ำนักตรวจสอบภายใน จะสรุปผลเพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป โดยปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนไว้เพื่อป้องกันความขัดแย้ง
และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง ที่ เ ป็ น
สารสนเทศทางการเงิน และทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินให้แก่ผมู้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่มตามความเหมาะสมอย่างเพียงพอทั่วถึง ครบ
ถ้วน โปร่งใส ชัดเจนถูกต้องเชื่อถือได้และตรงตามก�ำหนด
เวลา น�ำเสนอด้วยรูปแบบและภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อ
ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ได้ ใ ช้ ประกอบการตั ด สิ น ใจได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถือเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน แสดงถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการด�ำเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจ
สอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายเกิดความมั่นใจ ตามแนวทาง ดังนี้
• มีการท�ำรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (56-1) รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
• นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ
บริษัทฯ จัดท�ำรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของ
ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยสรุปให้เข้าใจได้งา่ ย รายงานอธิบายถึง
ความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ำรายงานทางการเงินโดย
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการ
บริหารที่จ�ำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ รายงาน
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/ หรือกรรมการชุดย่อย
โดยเปรียบเทียบกับจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ
และ/ หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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• รายงานนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษทั ฯ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษทั ฯ ตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทัง้ มีการเปิดเผยโครงสร้าง
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ไว้ในรายงานประจ�ำปี
อย่างชัดเจน
นอกเหนือจากการเปิดเผยการด�ำเนินงานปกติแล้ว ผู้ถือหุ้น
จะได้รับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างทันท่วงทีหากข้อมูลนั้น
มีนัยส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะ
เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ ก็ตาม
การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเป็น
ไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางทีส่ ะดวก รวดเร็ว และ
เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปี 2555 มีการรายงาน
ข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 37 ครัง้
รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในปี 2555 บริษัทฯ มีช่องทางและผู้รับผิดชอบในการเปิด
เผยข้อมูลดังนี้
ทางตรง
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท�ำหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบการให้ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสือ่ สารของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งพยายามเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล
แก่ผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการประสานกับนักลงทุน
สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ในการให้ขอ้ มูลผลการด�ำเนินการและการลงทุนของ
บริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอในรูปแบบของการพบนักลงทุนในและ
ต่างประเทศ (Roadshow) จ�ำนวน 7 ครั้ง การจัดประชุม
นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 ครั้ง การจัดประชุมร่วม
กับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและ
นักวิเคราะห์ (Company Visit) 41 ครั้ง การจัดกิจกรรมร่วม
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 2 ครั้ง
และการน�ำผูถ้ อื หุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั ฯ (Plant Visit)
1 ครัง้ รวมทัง้ ยังจัดให้มหี น่วยงานทะเบียนหุน้ / Compliance
สังกัดฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลด้านการปฏิบตั ิ
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อท�ำ
หน้าทีส่ อื่ ความ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร สารสนเทศ
ของบริษัทฯ หรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่สื่อมวลชน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานการก�
ำกับดูแลกิจการที่ดี

และสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ข่าว (Press
Release) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง ผู้บริหารพบสื่อมวลชนกว่า
20 ครั้ง และจัดท�ำวารสารรายไตรมาสจัดส่งถึงผู้ถือหุ้น
ทุกราย เพือ่ ให้ทราบความเคลือ่ นไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ
ทางอ้อม
บริษทั ฯ มีการให้ขอ้ มูลต่างๆ ทีส่ �ำคัญแก่ผถู้ อื หุน้ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม�่ำเสมอในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” เช่น ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลราคาหุน้ ของบริษทั ฯ
โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ สามารถ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) โทรศัพท์: 02 649-7380
(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th
(3) โทรสาร: 02 649-7379
นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อ
ยกระดับการก�ำกับองค์กรสูม่ าตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดังนี้
• จัดท�ำรายงาน Communication on Progress ปี
2555 ฉบับแรก ตามพันธะข้อตกลงการเป็นสมาชิก
UN Global Compact ซึง่ บริษทั ฯ เป็นสมาชิกตัง้ แต่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้ข้อมูลความ
ก้าวหน้าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม
และการต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยลงบนเว็บไซต์
www.unglobalcompact.org เมื่ อ วั น ที่ 12
กันยายน 2555
• จัดท�ำสมุดปกขาว “Thailand Petroleum and
Petrochemical Synergy Flow Chart” เพื่อ
แจกแจงแผนภูมแิ สดงสายการผลิตของปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะธุรกิจ
ของบริษัทฯ เผยแพร่ต่อสาธารณะและผู้สนใจทั่วไป
• รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน ภายในเวลาที่ก�ำหนด
• สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
บริษัทฯ ที่ปรับปรุงให้ละเอียดครบถ้วน รูปแบบ
การน�ำเสนอน่าอ่านขึ้น ผ่านจุลสาร “ไออุ่น” เพื่อ

สื่อสารกับพนักงาน จ�ำนวน 6 ฉบับ/ปี และวารสาร
“Newsletter” เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายไตรมาส
รวม 4 ฉบับ
• จัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนปี 2554-2555 ส่งให้ผถู้ อื หุน้
ทุกราย

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นหัวใจส�ำคัญในการน�ำบริษัทฯ
สูค่ วามส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้
ก� ำ หนดโครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 17 คน ปี 2555 มี
กรรมการ 17 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NonExecutive Director) 16 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(Executive Director) 1 คน ในจ�ำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ
8 คน การสรรหากรรมการฯ ได้ด�ำเนินการตามกระบวนการ
และขั้นตอนการสรรหาที่บริษัทฯ ก�ำหนด (รายละเอียดตาม
โครงสร้างการจัดการ เรือ่ ง “การแต่งตัง้ และพ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการบริษทั ”) เพือ่ ให้ได้มาซึง่ องค์ประกอบของคณะกรรม
การบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์
ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ มี
ความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียม ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย และผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชีและการเงิน ทัง้ นี้ มีการ
แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อบริหารจัด
การบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับและกรอบอ�ำนาจ
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการฯ ในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มิได้กดี กันทางด้านเพศของกรรมการ โดย
ในปี 2555 มีกรรมการทีเ่ ป็นผูห้ ญิงหนึง่ ท่านในคณะกรรมการ
บริษัทฯ
เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเพี ย งพอเหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการจึงก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยโดยก�ำหนดจ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งใน
แต่ละวาระคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกันและก�ำหนด
จ�ำนวนบริษัทที่กรรมการไปด�ำรงต�ำแหน่งไม่ให้มากเกินไป
โดยกรรมการบริษัทฯ ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการ
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั
อืน่ ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบรายงานข้อมูลประจ�ำปี (56-1)

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ำหนด
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้บรรลุ
เป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ต้องมีการส่งมอบ และเชื่อมโยง
กลยุทธ์ลงไปสูก่ ารปฏิบตั กิ ารของฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และ
ก�ำกับติดตามผลให้สมั ฤทธิต์ ามเป้าหมายและนโยบายอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยก
บทบาทหน้ า ที่ ป ระธานกรรมการออกจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน และบุคคลทั้งสองต�ำแหน่งไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน แม้วา่ ประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการ
อิสระ แต่เป็นผูท้ ไี่ ม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
ท�ำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระ และหากมีวาระใดที่
ประธานหรือกรรมการท่านอื่นเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม ก็มแี นวปฏิบตั ใิ นการงดออกเสียงหรือออกจาก
ห้องประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประธานคณะกรรมการ
สามารถด�ำเนินบทบาทเป็นผูน้ ำ� และก�ำกับดูแลการบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ ส่วนการบริหารจัดการงานปกติ
ประจ�ำวันก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ โดยไม่มีการ
ก้าวก่าย แทรกแซง หรือครอบง�ำกันและกัน ทัง้ นี้ สรุปบทบาท
หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการที่ ส� ำ คั ญ
ดังต่อไปนี้
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. ด้านการก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและ
งบประมาณ ตลอดจนก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการ
ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ มีการทบทวน
กลยุทธ์และนโยบายเป็นระยะให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้บริษทั ฯ โดยกลยุทธ์หลักของบริษทั ฯ ค�ำนึง
ถึงปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน สร้างสมดุลประโยชน์
ของธุรกิจ และต้องมีสว่ นร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อม ในปี 2555 คณะกรรมการได้กำ� หนดกลยุทธ์และ
ทิศทางธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental
Friendly Innovation) การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EcoIndustry Zone) การปฎิบตั กิ ารสูค่ วามเป็นเลิศ (Operational
Excellence) เพื่ อ ประหยั ด ทรั พ ยากรและใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ โดยก�ำหนดดัชนีตัวชี้วัดผลการ
ด�ำเนินงานขององค์กรส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารให้อยูใ่ น
ระดับ Top Quartile ตามมาตรฐานสากล
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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2. ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าที่ ตลอดจนก�ำกับดูแล
การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า ง
เคร่งครัด ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในทีด่ แี ละเป็นอิสระ ดูแลให้บริษทั ฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดูแลรักษาผลประโยชน์และสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์
ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามเข้าใจ มีจติ ส�ำนึก ปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และส่งเสริมให้เกิดการ
บูรณาการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสมกับความคาดหวังในแต่ละกลุ่ม เช่น ชุมชน
รอบโรงงานและเขตประกอบการ ลูกค้า ผู้รับเหมา พนักงาน
เป็นต้น
3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้ อ ม ตลอดจนดู แ ลยกระดั บ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและลดผลกระทบที่ชุมชนได้รับอย่างจริงจัง เคารพ
ในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้
ประกอบการในเขตประกอบการอุ ต สาหกรรมไออาร์ พี ซี
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แนวคิด Eco-Industry Concept และให้ชุมชนมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจ พัฒนา และเข้ามาตรวจสอบการด�ำเนิน
การ ร่วมโครงการ To Be Number One รณรงค์การร่วม
ต่อต้านยาเสพติด และโครงการโรงงานสีขาว ได้รับรางวัล
แรงงานสัมพันธ์ดีเด่นในปี 2555 นับเป็นปีที่ 5 ปี ติดต่อกัน
4. ด้านการต้านทุจริต
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์
โปร่งใส นอกจากจะมีคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีราย
ละเอี ย ดของแนวทางการปฏิ บั ติ อ ย่ า งครบถ้ ว น และมี
มาตรการในการป้องกันจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแล้ว
ยังได้กำ� หนด “แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการรับ การให้ของขวัญ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” ไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแล
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานการก�
ำกับดูแลกิจการที่ดี

กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพือ่ ให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด และบริษทั ฯ แสดงเจตจ�ำนงค์ทจี่ ะ
มีส่วนร่วมกับสังคมในการต้านทุจริต โดยได้สมัครเข้าเป็น
แนวร่วมการต้านทุจริตภาคเอกชนไทยและได้รับการตอบรับ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 และก�ำหนดเป็นแผนงานการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะให้ได้การรับรองการเป็นสมาชิกใน
โอกาสแรกต่อไป
5. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความส�ำคัญกับการยกระดับ
ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของพนักงาน
ตลอดจนก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่ ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมในการ
ท�ำงานในเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานใน
องค์กรร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรทั้งด้านการค้า การผลิต การบริการ การพัฒนา
กระบวนการท�ำงาน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนตาม
กลยุทธ์องค์กร บริษัทฯ จัดให้มีการประกวดแข่งขันผลงาน
นวัตกรรมของพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี นวัตกรรมถูกก�ำหนด
เป็นตัวชี้วัดองค์กร (KPI)
6. ด้านการสร้างกลไกการตรวจสอบและควบคุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ลไกการตรวจสอบและ
ควบคุมเพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
สร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องดังนี้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจนอกจากนี้ยังได้
ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ ก.ล.ต. ในเรื่องแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติคณะกรรมการใน
การท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
บริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ กับกรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเพือ่ ให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
ก�ำกับดูแลและอนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดด้วยความรอบคอบ
มีเหตุผลและมีความเป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการ
ที่ โ ปร่ ง ใสและค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
บริษทั ฯ ซึง่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง

กับรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ยึดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ โี ดยไม่เข้าไปมีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกับ
ให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการ
ประชุม
• ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการที่มีความ
เกีย่ วโยงกันได้จดั ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของ
รายการ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ
ข้อมูลอื่นที่จ�ำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
สามารถตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์โดยรวมของบริษทั ฯ
• ก�ำหนดแนวทางเพือ่ ไม่ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ ี
ส่วนได้เสียหรือพนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษทั กับผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องดังกล่าว
• คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ก�ำหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์และการ
เปลีย่ นแปลง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เป็นประจ�ำรายเดือน
ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
• คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและ
มีประสิทธิผลในการด�ำเนินงานและรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ
• จัดให้สำ� นักตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึง่
ของบริษทั ฯ ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของระบบงานหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ตาม
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สนับสนุนความ
มีประสิทธิผลของกระบวนการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม โดยปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในเพือ่ รักษาความเป็นอิสระและคุณภาพของงาน

และได้แต่งตั้ง นางสุเกรียง ชาติอุทิศ เป็นผู้จัดการ
ส�ำนักตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารความ
เสี่ยง จึงได้ก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กร จัดให้มมี าตรการรองรับและวิธคี วบคุม
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยจัดให้
มีกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง
รับผิดชอบตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยง มีการ
ประเมินความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจและการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ
ติดตามและทบทวนการด�ำเนินการตามแผนการบริหารความ
เสีย่ งหรือแผนปฏิบตั กิ ารเป็นประจ�ำ ให้สามารถรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบโดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ
ควบคูไ่ ปกับการป้องกันและลดผลกระทบอันอาจเกิดจากการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทีม่ ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ประกอบ
ด้วย ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ แผนป้องกัน
ไฟฟ้าดับ (Electrical Blackout) ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม
ความเสี่ยงด้านชุมชน และความเสี่ยงของการลงทุนต่างๆ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายในเรือ่ งข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญ
ของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ ประโยชน์
ของตนเองหรือผูอ้ นื่ รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ดังนี้
• เพื่อเป็นการป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายของ
บุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัว ที่ได้รับทราบ
หรืออาจได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวท�ำการ
ซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ
เสนอซื้ อ หรื อ เสนอขายหุ ้ น บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย
และ/ หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วย
ตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครอง
ข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษทั ฯ
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นการ
ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งก�ำไร หรือสร้างความได้
เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
• ด�ำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง จัดท�ำและส่งรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งครั้งแรกและรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง
ภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
• จัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยก�ำหนดชั้น
ความลับของข้อมูลและจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รบั รูเ้ ฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
และที่จ�ำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของ
ข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนจะต้องปฏิบัติและก�ำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ
โดยเคร่งครัด ทัง้ นี้ ผูฝ้ า่ ฝืนการใช้ขอ้ มูลภายในจะต้อง
ถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฎหมาย แล้วแต่กรณี
7. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ด้วยขนาดของบริษทั ฯ ทีใ่ หญ่ มีลกั ษณะอุตสาหกรรมและสาย
การผลิตที่ยาวและซับซ้อน ที่ต้องใช้การบริหารจัดการด้วย
ความละเอียด รอบคอบ และต้องมีความรอบรู้ในงานแต่ละ
ด้านอย่างแท้จริง คณะกรรมการฯ จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยทัง้ หมด 4 คณะ เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองการ
ด�ำเนินงานเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญตามบทบาทหน้าที่
ที่คณะกรรมการมอบหมายและก�ำหนดให้มีการรายงานผล
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ คณะกรรมการอย่ า งสม�่ ำ เสมอและ
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใน
รายงานประจ�ำปี ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหาร
		 แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน
ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
โดยมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปีเพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการเงินการ
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานการก�
ำกับดูแลกิจการที่ดี

ลงทุนของบริษัทฯ และก�ำหนดทิศทางนโยบายการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และ
อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุน
ตามระเบียบบริษัทฯ พิจารณาและด�ำเนินการใน
ประเด็นทีส่ ำ� คัญ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ พิจารณากลัน่ กรองและให้ขอ้ เสนอแนะงาน
ทุกประเภททีเ่ สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ในเครือหรือบริษทั ร่วมทุน
ตามจ�ำนวนสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ รวมถึงพิจารณาเรือ่ งอืน่ ใดที่
ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง
ก�ำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความจ�ำเป็น โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริหาร
มีการประชุมรวม 12 ครั้ง
		 ในปี 2555 บริษัทฯ มีการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ในเครือ 6 แห่ง และบริษทั
ร่วมทุน 2 แห่ง เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก มี
การพิจารณาแผนธุรกิจ 5 ปี ของบริษทั (2556-2560)
รวมทั้งพิจารณาประเด็นส�ำคัญหลายประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
		 แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และ
ในจ�ำนวนนัน้ ต้องมีความรูด้ า้ นบัญชี/ การเงินอย่าง
น้อย 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจ
สอบ และสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินให้
บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายในและ
ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ผ ลและอาจเสนอแนะให้ มีก ารสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็น
สิ่งส�ำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเสีย่ งและรายงานผลการสอบทานเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้มีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�ำเป็น โดยใน
ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม
13 ครั้ง
		 ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการพิจารณา
ในประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้เกิดความ
โปร่งใส อาทิ รายงานทางการเงินประจ�ำไตรมาส

และประจ�ำปี รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
รายงานที่เกี่ยวโยง รายงานผลการตรวจสอบการ
บริหารงานโครงการต่างๆ รายงานผลการด�ำเนิน
งานบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รทุ ก ไตรมาส
รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารคลัง
น�้ำมันอยุธยา หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขาย
ทรัพย์สิน (Non Core Asset) เป็นต้น
3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน
และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหามี ห น้ า ที่ คั ด เลื อ กบุ ค คลที่
สมควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นคณะกรรมการบริษทั ฯ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการก�ำหนดหลัก
เกณฑ์วธิ กี ารสรรหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและโปร่งใสเพือ่
ให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่
เสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องการ
ความหลากหลายได้ครบถ้วน และมีหน้าทีพ่ จิ ารณา
แนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีการก�ำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและ
สมเหตุสมผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ในปี 2555
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระ และมีการประชุมรวม 6 ครั้ง
		 ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน ได้พิจารณาประเด็นที่ส�ำคัญต่างๆ อาทิ
สรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการที่
ครบวาระในปี 2555 และทดแทนกรรมการทีล่ าออก
ระหว่างปี พิจารณาเสนอโบนัสกรรมการส�ำหรับ
ผลการด� ำ เนิ น งานปี 2554 และค่ า ตอบแทน
กรรมการส�ำหรับปี 2555 พิจารณาเสนอแต่งตัง้ คณะ
กรรมการชุดย่อยเสนอ (คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี) พิจารณากรอบในการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และเสนอผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน
และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีหน้าทีพ่ จิ ารณาน�ำ

เสนอแนวปฏิบัติ ให้ค�ำแนะน�ำตอบข้อซักถามด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูถ้ อื หุน้ ดูแลให้มกี ารน�ำ
ไปปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การพัฒนา
กิจการของบริษทั ฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคู่
ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยในปี
2555 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ประชุมรวม 6 ครั้ง
		 ในปี 2555 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้
พิจารณาประเด็นที่ส�ำคัญต่างๆ อาทิ ก�ำหนดแผน
งานการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ประจ� ำ ปี 2555
ประกอบด้วย แผนงานประจ�ำ และแผนกลยุทธ์ แบ่ง
เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้าน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานตาม
แผนงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เสนอแนวทางการ
พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ 5
หมวด ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) รูปแบบการประเมินผลคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2555
รวมทัง้ รณรงค์ ส่งเสริมหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั ฯ กับคณะกรรมการชุดย่อย
และการเข้าร่วมประชุมในปี 2555 มีรายละเอียดตามโครงสร้าง
การจัดการหน้า 139-159 และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้
นางสาวมนวิภา จูภบิ าล ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั เมือ่ วันที่
24 มกราคม 2555
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการและฝ่ า ยบริ ห ารไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเพื่ อ
ประโยชน์ในการก�ำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
• ก�ำหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ที่ส�ำคัญในเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ
โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งส�ำคัญเกีย่ วกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และ
งบประมาณ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองขั้นต้น จาก
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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จากสายงานต่ า งๆ ก่ อ นน� ำ เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบด�ำเนินการจัดท�ำแผนธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• การตัดสินใจ วินิจฉัยแสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ของกรรมการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่ตกอยู่
ภายใต้แรงกดดันจากการมีสว่ นได้เสีย หรือการมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งนั้ น ๆ เพื่ อ ปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการที่ขาดความ
เป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย
8. การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีขึ้นอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ โดยก�ำหนดวันเวลาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละ
ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยมี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม จัด
เตรียมเอกสารและสถานที่ ที่ใช้ในการประชุม ประสานงาน
ในการประชุมและเชิญประชุม เพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านต้อง
ได้รบั ทราบระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลการประชุมเพือ่
น�ำไปศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันท�ำการ ก่อนการประชุม
ทัง้ นี้ อาจมีการเรียกประชุมเพิม่ เติมกรณีจำ� เป็น หรือ เร่งด่วน
หรื อ กรณี พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และทั น ต่ อ
สถานการณ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งในปี 2555 ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง รวม 13 ครั้ง มี
องค์ประชุมตั้งแต่ร้อยละ 80-100
• คณะกรรมการบริษทั ฯ อุทศิ เวลาทุม่ เทและให้ความสนใจ
กับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้า
ร่วมประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอตามก�ำหนดการทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด
เป็นการล่วงหน้าทั้งปี หรือตามความจ�ำเป็น กรรมการที่มี
ความจ�ำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อ
ประธานกรรมการเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่ ง ในปี 2555
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
เฉลีย่ ร้อยละ 90 ของจ�ำนวนการประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ทัง้ สิน้ 13 ครัง้
(ดูโครงสร้างการจัดการ)
• ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอให้กบั ผูบ้ ริหารในการน�ำ
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานการก�
ำกับดูแลกิจการที่ดี

เสนอข้อมูลและเพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะ
อภิปรายซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ส�ำคัญ
• ประธานกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มมี าตรการทีช่ ดั เจน
เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลา
เพียงพอทีจ่ ะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรือ่ ง
ต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แต่ละครัง้ ไม่นอ้ ย
กว่า 5 วันท�ำการ เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
• คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูลค�ำ
ปรึกษาและบริการต่างๆ เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสาน
งานเพือ่ ประกอบการประชุมแต่ละครัง้ และหากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นว่าจ�ำเป็นต้องขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่
ปรึกษาภายนอก ก็สามารถท�ำได้โดยบริษทั ฯ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง และ/หรือ งดให้ความ
เห็นในวาระนั้นหรือออกจากห้องประชุม
• ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดท�ำรายงาน
การประชุม ซึ่งมีสาระส�ำคัญครบถ้วน มีความชัดเจนทั้งผล
การประชุ ม ความเห็ น ของกรรมการและมติ ข องคณะ
กรรมการ เสนอรับรองในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้
ถัดไปและลงนามโดยประธานในที่ประชุมโดยมีการจัดเก็บที่
เป็นระบบทัง้ ในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
ควบคุมทีไ่ ม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผา่ นทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นโดยไม่มฝี า่ ย
จัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้จัดประชุมใน
เดือนกรกฎาคม 2555 และมีการประชุมเฉพาะกรรมการ
อิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ได้จดั ประชุมในเดือนกันยายน
2555 มีการประชุมนอกสถานที่ 2 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่และรับรู้ปัญหา รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
9. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาเสนอตามขั้นตอน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่
ในด้านการก�ำหนดโครงสร้าง/ องค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมให้เหมาะสม
กับความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการด�ำเนิน
งานอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โครงสร้าง/ องค์ประกอบค่าตอบแทนมี
ความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ และจะน�ำ
เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ เสนอขออนุมตั จิ าก
ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปีอย่างโปร่งใสในการ
ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการเปิ ด เผยรู ป แบบหรื อ ลั ก ษณะของ
ค่าตอบแทน จ�ำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละท่านได้รับจากบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทนที่
ได้รบั จากการเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยตามต�ำแหน่ง
หรือภาระหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
กับนโยบายที่ก�ำหนดไว้ในรายงานประจ�ำปี
		 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นตัว
เงินประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย
ประชุมรายครั้ง ซึ่งอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ
และเบี้ยประชุมทีจ่ า่ ยเทียบได้ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน
(Median) ของบริษทั ในกลุม่ ทรัพยากร ตามรายงาน
การส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2555 โดย
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่กึ่งกลางระหว่างค่า
เฉลี่ย (Median) กับอัตราค่าตอบแทนสูงสุด (Max)
และผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการส�ำหรับผล
ประกอบการปี 2554 ในวงเงินรวม 18 ล้านบาท
นอกจากค่าตอบแทน 2 ประเภทแล้ว ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนในรูปแบบอืน่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็น และไม่เป็นตัว
เงิน ทัง้ นี้ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนสูง
กว่ากรรมการเฉลี่ยร้อยละ 30
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
• คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจ�ำ
ทุ ก ปี โดยพิ จ ารณาจากผลการด� ำ เนิ น งานของ
บริษัทฯ ประกอบกับความสามารถในการบริหาร

จัดการ ในมิตติ า่ งๆ ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลงานและ
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ในเบือ้ งต้น
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะ
กรรมการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ก�ำหนดให้คณะ
กรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาทบทวน
ผลงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทผี่ า่ นมา โดย
บริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ได้ท�ำการ
ประเมินในเดือนธันวาคมของทุกปี จากนัน้ ได้ทำ� การรวบรวม
ผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�ำดับ
เพือ่ ให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและน�ำผล
ที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2555
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรม
การบริษัทฯ เป็น 4 ชุด คือ 1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 2. แบบประเมินการปฏิบัติ
งานตนเอง 3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ
ท่านอื่น (แบบไขว้) และ 4. แบบประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประจ�ำปี 2555 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
มากกว่า 85 %
มากกว่า 75 %
มากกว่า 65 %
มากกว่า 50 %
ต�่ำกว่า 50 %

= ปฏิบัติเป็นประจ�ำ	 “ดีเยี่ยม”
= ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ “ดีมาก”
= ปฏิบัติบางครั้ง		 ดี”
= ปฏิบัติค่อนข้างน้อย “ค่อนข้างดี”
= ไม่เคยปฏิบัติ		 “ควรปรับปรุง”

สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
มีความเห็นดังนี้
• การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ
1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและ
ด�ำเนินการประชุม (Board Meeting) คณะกรรมการได้
ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะ แล้วมีความเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.74
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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• การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ คือ
1. คุณสมบัติกรรมการ 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระท�ำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้
(Accountability) 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ (Responsibility)
4. การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
และสามารถมีคำ� อธิบายได้ (Equitable Treatment) 5. มีความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมูล (Transparency) 6. การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create
Long Term Value) และ 7. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ (Ethics) โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมิน
ตนเอง และมีความเห็นว่าปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม”
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.47
• การประเมินการปฏิบตั งิ านกรรมการท่านอืน่ (แบบไขว้)
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบ
ประเมินการปฏิบตั งิ านตนเองข้างต้นโดยสรุปคณะกรรมการ
ได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.43
• การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 4
คณะ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหาร 2. คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ 4. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง 3
คณะแรก มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะ
กรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ
(Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
(Board Practices) 4. การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุม
(Board Meeting) คณะกรรมการชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะ ได้
ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม” โดยมีคะแนนเฉลีย่ ของคณะกรรมการ
บริหารร้อยละ 99.57 คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนร้อยละ 92.46 และคะแนนเฉลี่ยของ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีร้อยละ 99.76
• ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากการประเมิน แบบทั้ง คณะแล้ว ตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ประกาศ
ใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ก�ำหนดให้มีการประเมิน
รายบุคคลด้วย การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาท
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานการก�
ำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์กับผูต้ รวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การ
รายงาน และ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้
ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแล้วมี
ความเห็นว่าอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม” มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับร้อย
ละ 98.26 และส�ำหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1.
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่
3. อ�ำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็นอิสระ
เทีย่ งธรรม 5. ความเข้าใจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ และ 6.
การปฏิบัติงานและการประชุม คณะกรรมการได้ประเมินการ
ปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.15
นอกจากนัน้ กฎบัตรยังก�ำหนดให้มกี ารประเมินคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยประธานกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ้ ป ระเมิ น
ภายนอก ในปี 2555 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมิน
ผลการรายงานและการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม
11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการที่กรรมการจะ
ต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทฯ
ทั้งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่
กฎระเบียบแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีไ่ ด้รบั จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอย่าง
สม�่ำเสมอ ดังนี้
กรรมการเข้าใหม่: จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการ
ใหม่ โดยการน�ำเสนอลักษณะ และนโยบายธุรกิจ ภาพรวม
การด�ำเนินธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้กรรมการใหม่
ได้เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุน
ผู้ถือหุ้น ผลการด�ำเนินงาน ข้อบังคับบริษัท แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี ให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบเพือ่ ใช้
เป็ น หลั ก ในการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
กรรมการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2555
มีกรรมการเข้าใหม่จ�ำนวน 9 ท่าน

กรรมการปัจจุบนั : บริษทั ฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้
ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึง
หลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ
ตลอดจนบทบาทและหน้าทีข่ องกรรมการบริษทั ในการบริหาร
งาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมใน
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ปัจจุบนั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) มีกรรมการ
บริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่ของกรรมการ รวมจ�ำนวน 11 ท่าน
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 2 ท่าน
โดยในปี 2555 ประธานกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร RCP
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 9 ท่าน
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4 ท่าน
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)
3 ท่าน
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2 ท่าน
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) 1 ท่าน
• หลักสูตร Successful Formulation on and Execution
of Strategy (SFE) 2 ท่าน
• และหลักสูตร Understanding the Fundamental of
Financial Statement (UFS) 1 ท่าน
นอกจากนี้ ในปี 2555 มีกรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนา
Thailand’s 3rd National Conference on Collective Action
Against Corruption : “The Responsibilities of Company
Directors in Fighting Corruption”
ผู้บริหาร: ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 7 ท่าน
โดยในปี 2555 ผูบ้ ริหารเข้าอบรมหลักสูตร DCP 2 ท่าน

• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial
Statement (UFS) 1 ท่าน
• และหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
1 ท่าน
12. แผนการสืบทอดงาน
บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานและกระบวนการพัฒนาเพื่อ
สร้ า งผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ มี
พนักงานทีม่ คี วามเข้มแข็ง เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจ
เกิดขึน้ และสอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ไม่ให้ต้องสะดุดเพราะขาดบุคลากรในต�ำแหน่งส�ำคัญ และ
ยั ง เป็ น การสร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น (Competitive
advantage) ให้องค์กร โดยผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไป
จะน�ำเสนอรายชือ่ พนักงานทีส่ ามารถพัฒนาสืบทอดต�ำแหน่งได้
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประสานงานร่วมกับสาย
งานบุคคลเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการคัดกรอง เพือ่ น�ำไป วางแผน
พัฒนา อบรม ประเมินผลตอบรับ และแนะน�ำฝึกฝน ซึง่ เป็นการ
บ่ ม เพาะพนั ก งานให้ มี ค วามพร้ อ มส� ำ หรั บ การเติ บ โตใน
อนาคต
คณะกรรมการบริษัทฯ ยืนยันความมุ่งมั่น ที่จะก�ำกับดูแลกิจ
การบริษัทฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มด้วยความสมดุลของประโยชน์อย่างเหมาะสม รักษา
สัมพันธภาพ และเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมกับบริษทั ฯ รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ช่วย
กันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน และมี
คุณภาพเทียบเคียงได้ในระดับสากล

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2 ท่าน
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)
1 ท่าน
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
2 ท่าน
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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