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รายงาน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นให้บริษัทฯ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงความส�าคัญของการแสดงบทบาทของพลเมืองท่ีดีในประชาคมโลก ด้วยการมีส่วนร่วม 
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์อย่างสมดุล การเคารพในสิทธิมนุษยชน และการจัดการแรงงานอย่าง
ยุติธรรม 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เข้มข้นขึ้น ก�าหนดนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน ก�าหนดแผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามเป้าหมาย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
รายไตรมาส 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแผนงานก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2556 ทั้งงาน
ประจ�าและงานตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย งานด้านการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี งานธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม และ 
งานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีระดับสากลขั้นสูงสุด ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2556   นอกจากน้ัน ยังสนับสนุนให้บริษัทฯ ยกระดับ 
การดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมเกณฑ์มาตรฐานประชาคมอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นน�าและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ ตามรายงาน
ของ Asian Development Bank (ADB) ร่วมกับ ASEAN Capital Market Forum บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีอยู่ใน 50 อันดับแรกของบริษัทจดทะเบียนไทยในอาเซียน และได้รับรางวัล Asia Outstanding Company on 
Corporate Governance 2013 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ มีกระบวนการก�ากับดูแล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ ใกล้ชิด และจริงจัง อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหด้ขีึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้ ใหท้นัตอ่มาตรฐานสากลและกฎระเบยีบตา่งๆ ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง   และตอบ
สนองต่อวิสัยทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้อย่างแท้จริง

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักส�าคัญของการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 6 หลัก เรียกย่อว่า CREATE ให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน ประกอบด้วย

• หลักการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจระยะยาว (Create 
Long Term Value) 

• หลักความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility)
• หลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน (Equitable  

Treatment)
• หลักความส�านึกในบทบาทหน้าที่ (Accountability)
• หลักความโปร่งใส (Transparency)
• หลักจริยธรรม (Ethics)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อีกทั้งให้ 
ทัดเทียมเกณฑ์มาตรฐานประชาคมอาเซียน (ASEAN CG 
SCORECARD) ด้วยการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบติัของกรรมการและบรษิทัฯ ใหเ้ขม้ขน้ขึน้ เพือ่เตรยีม
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นน�าและมี 
สว่นรว่มในการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของตลาดทนุอาเซยีน
ของประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
สรุปเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้

1. นโยบายการกำ กับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงาน
อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติ CREATE 
โดยจดัท�าเป็นคู่มอืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่
ให้มผีลบังคับใชส้�าหรบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตัง้แตปี่ 2549 
โดยไดก้�าหนดแนวปฏิบัติที่ด ีและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจไว้ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนเป็น
ประจ�าทุกปี รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2552 
2555 และ 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่
พฒันาขึน้ และให้ความส�าคัญกบัการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 
และจิตส�านึกของพนักงานโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
ส่งเสริมเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล
ประสทิธผิลการสือ่สารเพือ่การรบัรูห้รอืความเขา้ใจเพือ่น�าไป
ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 ประกอบด้วย 
กรรมการจ�านวน 17 ทา่น เป็นกรรมการอสิระ (Independent 
Director) 8 ทา่น เป็นกรรมการบรหิาร (Executive Director) 
1 ท่าน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ประธานกรรมการเป็น
กรรมการทีไ่มใ่ชก่รรมการบรหิาร (Non-Executive Director) 
กรรมการบริษัทฯ ผ่านกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนดและ
น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามเหน็ชอบกอ่นน�าเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ เปิด
เผยแนวทางการสรรหาไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
กรรมการแต่ละรายมีคุณวุฒิและประสบการณ์หลากหลาย 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบริษัทฯ ส่งผลให้ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะสมบูรณ์ 
และสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในปี 
2556 มผีูท้รงคณุวฒุดิา้นพลงังาน ปิโตรเลยีม หรอืปิโตรเคม ี
5 ท่าน ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ 5 ท่าน ด้านบัญชีและ
การเงิน 6 ท่าน ด้านความมั่นคง 2 ท่าน ด้านรัฐศาสตร์ หรือ
พัฒนาสังคม 2 ท่าน รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการแต่ละ
ราย ปรากฎในประวัติกรรมการ หน้า 20-29 และแต่งต้ัง
นางสาวมนวิภา จูภิบาล ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่ 
วันที่ 24 มกราคม 2555 รายละเอียดคุณสมบัติเลขานุการ 
บริษัทฯ ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทในการก�ากับ
ดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน ์คา่
นิยมขององค์กร กลยุทธ์ แผนงาน ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบ
บริษัทฯ ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน และใน
ทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจอยู่ และได้ก�าหนด
นโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร 
และในการประชมุครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2557 
ไดก้�าหนดวาระการด�ารงต�าแหนง่ของกรรมการและกรรมการ
อิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น 

จากการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น  
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “9th Corporate Governance 
Asia Recognition Awards 2013: Asia’s Outstanding 
Company on Corporate Governance” จากนิตยสาร 
Corporate Governance Asia โดยมีพิธีมอบรางวัลเม่ือ 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
และได้รับการจัดล�าดับผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ 
อยู่ใน 50 บริษัทแรกของอาเซียน ประเมินโดย Asian 
Development Bank (ADB) ร่วมกับ ASEAN Capital 
Markets Forum ทีท่�าการประเมนิบรษิทัจดทะเบยีนไทย และ
มผีลประเมนิจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ในกลุ่มดีเลิศ 5 ตราสัญลักษณ์ และผลประเมินการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น 2556 ในระดับดีเยี่ยม
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ
ด้วยความรอบคอบ และด้วยความรอบรู้ในงานแต่ละด้าน
อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการก�ากบัดแูล
กิจการท่ีดี เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากล่ันกรองการด�าเนินงาน
เฉพาะเร่ืองต่างๆ ท่ีส�าคัญ ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มอบหมาย และก�าหนดให้มีการรายงานผลการ
ปฏบัิติหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจ�าและรายงาน
ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดใน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556

องคป์ระกอบและคณุสมบตัคิณะกรรมการชดุยอ่ยและการเขา้
ร่วมประชุมในปี 2556 มีรายละเอียดตามโครงสร้างการ
จัดการหน้า 156-176

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารและธุรกิจปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี โดยมีอ�านาจและหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีเพื่อน�าเสนอต่อคณะ 
กรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการเงินการลงทุน และ
ก�าหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
บริษัทฯ อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุน
ตามระเบียบบริษัทฯ พิจารณาและด�าเนินการในประเด็นที่
ส�าคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ พิจารณา
กลัน่กรองและใหข้อ้เสนอแนะงานทกุประเภททีเ่สนอตอ่คณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทใน
เครือหรือบริษัทร่วมทุนตามจ�านวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือ
ตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมถึงพิจารณาเรื่อง
อืน่ใดทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ก�าหนด
ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�าเป็น 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 
29 มกราคม 2557 ที่ประชุมได้อนุมัติเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรหิารในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งใหช้ดัเจน
มากขึ้นและครอบคลุมการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง
ทั้งหมด ดังนี้ 

1. ก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และ

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง 
โดยไดพิ้จารณากลัน่กรองเรือ่งตา่งๆ ทีส่�าคญั อาท ิการขยาย
ระยะเวลาในการบริหารความเสี่ยงราคา แนวทางบริหาร
จัดการทรัพย์สินเพ่ือสร้างความสามารถในการท�าก�าไรของ 
บรษิทัฯ การตัง้บรษิทัใหมเ่พือ่ด�าเนนิโครงการผลติไอน้�าและ
ไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง แผนธุรกิจ 5 ปี แผนธุรกิจและงบ
ประมาณประจ�าปี 2557 และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

แตง่ตัง้จากกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 3 ทา่น โดยตอ้งมีความ
รู้ด้านบัญชี/ การเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และมีคุณสมบัติตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์�าหนด คณะกรรมการตรวจ
สอบมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน ตรวจสอบและก�ากับดูแลให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ
บรษิทัในเครอืมรีะบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจ
สอบรายการใดทีเ่หน็วา่จ�าเป็นและเป็นสิง่ส�าคญั พรอ้มทัง้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการสอบ
ทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดให้มีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�าเป็น และรายงานผลการ
ด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าไตรมาสละ 
1 ครั้ง

ในปี 2556 กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่
 นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์  กรรมการตรวจสอบ 
 พลโทปรีชา วรรณรัตน์  กรรมการตรวจสอบ 
(รายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 16-29

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในปี 2556 รวม 13 
ครั้ง และไดพ้จิารณาในประเดน็ต่างๆ ทางธุรกิจที่ส�าคญัเพือ่
ให้เกิดความโปร่งใส อาทิ รับรองรายงานทางการเงินส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก�าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัช ีประจ�าปี 2556 พิจารณา
รายการระหว่างกัน ประจ�าปี 2556 พิจารณา “ร่าง” รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงาน
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ทางการเงิน สอบทานว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง
อย่างเพียงพอโดยให้มีการรายงานทุกไตรมาส ก�ากับดูแล 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนั้น  
ยังให้ความส�าคัญกับการตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น คลังน้�ามันอยุธยา เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีการด�าเนินงานอย่างครบถ้วนและจริงจัง

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสุเกรียง ชาติอุทิศ  
เป็นผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 และ
แต่งต้ังนายทวศัีกดิ ์เดชะไกศยะ เป็นผูจ้ดัการส�านกัตรวจสอบ
ภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่  
10 มกราคม 2557 แทนนางสุเกรียงฯ ท่ีเกษียณอายุ รายละเอียด 
คุณสมบัติเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 156-176

3. คณะกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และ
อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
สรรหาฯ มีหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่โดยก�าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อให้
ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติหลากหลายที่
เสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องการได้ครบถ้วน 
และมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่โดยมกีาร
ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั
หรือใกล้เคียง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มี
การประชุมรวม 11 ครั้ง โดยได้พิจารณาวาระที่ส�าคัญเพื่อน�า
เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ก ่พจิารณาสรรหาบคุคลเป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ด�ารง
ต�าแหนง่แทนนายอธคิม เตบิศริ ิตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2556) 
พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ทดแทน
กรรมการทีล่าออกระหวา่งปี และทดแทนกรรมการทีค่รบวาระ
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 พจิารณาเสนอคา่
ตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2556 พิจารณาเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาองค์ประกอบและเป้าหมาย
ในการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ส�าหรบัปี 2556 
ก�าหนดแนวทางการประเมนิ และเสนอผลการประเมนิใหค้ณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณา นอกจากนั้นยังได้ปรับปรุงหลัก
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและแนวทางใน
การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้ง

เรือ่งการใชร้ายชือ่ใน Director’s Pool ของกระทรวงการคลงั 
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

4. คณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการท่ีดี

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และ
อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ติดตามผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บรษิทัฯ อยา่งตอ่เนือ่ง ใหค้�าแนะน�าและความคดิเหน็ดา้นการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ และผู้ถือหุ้น โดยสอดคล้องกับเกณฑ์และข้อ
บังคับต่างๆ ดูแลให้มีการน�าไปปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง และให้มีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติ และยก
ระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐาน
สากล 

โดยในปี 2556 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ประชุมรวม 7 ครั้ง ได้พิจารณาประเด็นที่ส�าคัญต่างๆ อาทิ 
การก�าหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ของบรษิทัฯ เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนมุติั 
ก�าหนดแผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�าปี 2556 
ประกอบด้วย แผนงานประจ�า และแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น 3 
ด้าน คือ ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้านธรรมาภิบาล 
ส่ิงแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ัง
ติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนงานเป็นประจ�าทุก
ไตรมาส นอกจากนั้น ยังได้ก�าหนดและเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 5 หมวด 
ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีม
กนั การค�านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูล
และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมหลักการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ผ่ีานการจดักิจกรรมในรปูแบบตา่งๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

3. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการท่ี 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาน�าเสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ และผู้ถอืหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้ต่อไป รายละเอยีด 
ดังนี้
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

1. การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ท�าหนา้ที่
พจิารณาสรรหาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถทีห่ลากหลาย
ใหค้รบถว้นตามโครงสรา้งและองคป์ระกอบคณะกรรมการที่
ก�าหนด และมีคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระตามนยิาม “กรรมการ
อิสระ” ที่ระบุไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ล.ต. ก�าหนด มรีายละเอยีดปรากฎในโครงสรา้งการจดัการ
หนา้ 157-178 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะพจิารณาบคุคลตาม
ทีค่ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนน�าเสนอ หาก
เห็นชอบกจ็ะน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแตง่ตัง้ตอ่
ไป หลงัจากทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ กรรมการอิสระตอ้งท�ารายงาน
ความเป็นอสิระรายงานตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทแจ้งต่อ ตลท. 
ภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง 

2. การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณา
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิหลายด้านอันจะช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนในการ
พิจารณาตัดสินใจเร่ืองต่างๆ โดยคุณสมบัติของบุคคลที่
สรรหาเป็นกรรมการตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากนั้นคณะ 
กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะน�า
เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดย
จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

3. การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนพจิารณาสรรหา
บคุคลท่ีมคุีณวฒุ ิความรู ้ความสามารถทีเ่หมาะสมกบัภารกจิ
ของผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ คอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่น�าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2556 ได้
พิจารณาแต่งต้ังนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยพิจารณา 
ถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผลงานความส�าเร็จ 
การด�ารงต�าแหน่งในอดีตที่สร้างความรู้ความช�านาญที่ 
เอื้อต่อธุรกิจของบริษัทฯ ภาพลักษณ์ในเรื่องความโปร่งใส มี
จริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับ และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ทั้งนี้การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ สว่นผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่

4. การกำ กับดูแลการดำ เนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

บริษัทฯ มีแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท
ยอ่ยและบรษิทัรว่ม เพือ่ใหก้ารก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของ 
บริษัทฯ และท�าให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนโดยรวมที่ดี 
ทั้งที่เป็นมูลค่าทางธุรกิจ ภาพลักษณ์ และทิศทางในการ
ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
• การก�าหนดนโยบายการลงทนุ แผนการด�าเนนิงานระยะ
ยาว แผนงานประจ�าปี แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ ด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR Roadmap) และกรอบงบ
ประมาณการลงทุน งบประมาณประจ�าปีของบริษัทย่อย จะ
ถูกรวมไว้อยู่ภายใต้แผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ส�าหรับนโยบายการลงทุน
ของบริษัทร่วม เป็นไปภายใต้กรอบสัญญาการลงทุนร่วมกัน 
• การส่งบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับการมอบ
หมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และเป็นไปตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และมีการ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
• การลงมติในที่ประชุมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเก่ียวกับ
วาระทีม่คีวามส�าคญั และมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
องค์กร โครงสร้างการลงทุน การยกเลิกบริษัท จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ซึ่งต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทไออาร์พีซีฯ
• การก�าหนดให้บริษัทย่อย ใช้นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกาศใช้ อาทิ นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล นโยบายการตลาด ระเบยีบการจดัซือ้จดัหา 
ระเบียบด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
แต่ละด้านเป็นผู้ประสานในระดับบริหารและปฏิบัติการ 
• การก�าหนดให้บริษัทย่อยจะต้องรายงานผลการด�าเนิน
งาน ข้อมูลฐานะทางการเงิน การท�ารายการที่เกี่ยวโยง การ
ไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ การท�ารายการอืน่ทีส่�าคญั  
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
• การก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ โดยส�านักตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ จะรายงานผลการตรวจสอบบริษัทย่อย
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ
อย่างสม่�าเสมอ รวมทั้งจัดท�ารายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ
ก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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• การร่วมลงทุนกับบริษัทร่วม เป็นไปตามข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น Shareholders’ Agreement และ 
ข้อบังคับบริษัทร่วม (ซึ่งมีการน�าเงื่อนไขและสาระส�าคัญบาง
ประการ บรรจไุวใ้นขอ้บงัคบับรษิทัรว่ม) โดยวาระส�าคญัๆ จะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ (ส�าหรับ
บรษัิทยอ่ยนัน้ ไมม่กีารจดัท�าสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ เนือ่งจาก 
บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99)

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
รักษาความลับไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังใน
การรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน
และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมี
การจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ ก�าหนดชั้นความลับ
และจ�ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส�าคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

• บริษัทฯ มีจดหมายแจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร 
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง งดการซื้อ/ ขายหุ้นไออาร์พีซี  
ในช่วงระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงด
การซื้อ/ ขายหุ้นไออาร์พีซี เป็นเวลา 2 วันท�าการ หลังการ
เปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
เพ่ือมิให้น�าข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลง 
ราคาหุ้นของบริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปใช้ 
กระท�าการใดๆ ซ่ึงเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ป้องกันการกระท�า 
ผิดกฎหมายของบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัวที่ได้ 
รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย 
ต่อสาธารณชน โดยห้ามการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคล
อื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัทฯ ไม่ว่า
จะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครอง
ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขาย 
หลักทรัพย์เพื่อเก็งก�าไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับ 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

• แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดท�า
และสง่รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน รวมทัง้คูส่มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อเข้ารับต�าแหน่งครั้งแรก 
และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยท์กุครัง้ภายใน 
3 วันท�าการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท

ก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

• กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. รายงานการ 
ถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ทราบทุกเดือน 

• จดัระบบรกัษาความลบัของบรษิทัฯ โดยก�าหนดชัน้ความ
ลับของข้อมูลและจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จ�าเป็น
เทา่นัน้ โดยถอืเป็นหนา้ทีข่องเจา้ของขอ้มลู หรอืผู้ครอบครอง
ข้อมูล จะต้องปฏิบัติและก�าชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้น
ตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ท้ังนี้ 
ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/
หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี

• มีระบบความปลอดภัย (Security) ของข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือป้องกันการคุกคามจากภายนอก 
และป้องกนัผูท้ีไ่มไ่ดร้บัอนญุาตในการเขา้ถงึขอ้มลู (Authori-
sation) เข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท้ังใน
ระบบคอมพิวเตอร์หลักและส่วนบุคคล และทั้งในช่วงการ
ปฏิบัติงานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�าเสนอที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ฯ แตง่ตัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอร ์เอบเีอเอส 
จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
ที่จะก่อให้เกิดข้อจ�ากัดของความเป็นอิสระ บริษัทฯ จ่ายค่า
ตอบแทนจากการสอบบัญชี จ�านวนรวม 4,160,000 บาท 
แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ�านวน 3,100,000 บาท 
และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ�านวน 1,060,000 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอ่ืน 
ได้แก่ ค่าบริการอบรมสัมมนาให้กับผู้สอบบัญชี จ�านวน 
26,100 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีใน

เรื่องอื่น ๆ 

บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิงานทีเ่ป็นไปตามหลกัก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 5 หมวด อย่าง
เคร่งครัดและต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ดีเลิศ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดกันเป็นปีที่ 5 (2552-2556) 
โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีคะแนนประเมิน 95 คะแนน (เพิ่ม
ขึ้นจาก 91 คะแนน ในปี 2555) 

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ดังนี้

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้นที่พึงมีสิทธิ
ตามกฎหมาย มีสิทธิในการตัดสินใจ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ 
รวดเร็ว ครบถ้วน เข้าถงึได้สะดวก และมช่ีองทางหลากหลาย 
เพื่อประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมการใช้สิทธิและ 
การไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หลักการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุม 
ผูถ้อืหุ้น ไมว่า่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่รายยอ่ย หรอืนกัลงทนุ
สถาบันโดยก�าหนดข้ันตอนและวิธีการมอบฉันทะและการลง
มติที่ไม่ยุ่งยากแต่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย อ�านวย
ความสะดวกในการลงทะเบยีน และลงคะแนนลว่งหนา้ในวนั
ประชุมได้ และแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
รายย่อย และนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติมใน Newsletter  
ฉบบัที ่09/2013 ซึง่จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายพรอ้มกบัหนงัสอื
เชิญประชุม 

• บรษิทัฯ ก�าหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ�า
ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 
โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน 
วันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซน็เตอร ์เซน็ทรลัเวลิด ์กรงุเทพฯ ก�าหนดวนั Record Date 
เพือ่สทิธเิขา้ประชมุและรบัเงนิปันผลในวนัที ่5 มนีาคม 2556 
โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใินวนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2556 
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน Record Date 
ไม่น้อยกว่า 14 วัน 

ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนและเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องมีการเพ่ิม
วาระการประชุม บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมรวมทั้งเผยแพร่
ขอ้มลูประกอบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ไวใ้นเวบ็ไซต์
ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยในปี 2556 ไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุม ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ หรือความจ�าเป็น
เร่งด่วน หรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาที่กระทบหรือเกี่ยวข้อง 
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

• บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
หนังสือเชิญประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระเบียบวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ
แบบ ค ตามที่กฎหมายก�าหนดและข้อมูลประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เป็นการ
ล่วงหน้าเกินกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

• บริษัทฯ จัดท�าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2556 โดยระบุสถานท่ี วัน เวลาประชุมอย่างชัดเจน พร้อมท้ัง 
รายละเอยีดระเบยีบวาระการประชมุ มขีอ้มลูส�าคญัและจ�าเป็น
ประกอบการพิจารณาเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 รายงาน
ประจ�าปี หนังสือมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะอย่าง
ชัดเจน เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะตามที่
กฎหมายก�าหนด และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดย
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โปร่งใส 
เพ่ือการตัดสินใจในการลงมติ พร้อมทั้งลงประกาศใน 
หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลา 
3 วัน ติดต่อกัน ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 เพื่อเป็นการ
บอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
ส�าหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

3. การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ เลอืกท�าเลสถานท่ีจดัการประชมุทีส่ะดวกในการเดนิ
ทาง สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า รถยนต์ และรถโดยสาร
ประจ�าทางได้สะดวก มีขนาดเพียงพอรองรับจ�านวนผู้ถือหุ้น  
และอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกพร้อมเพรียง อีกท้ังยัง 
ค�านงึถงึผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีม่าร่วมประชมุโดยจดัเจ้าหน้าท่ี
ต้อนรับอ�านวยความสะดวก จัดสถานที่เฉพาะส�าหรับเก้าอ้ี 
รถเข็น และให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นทุกรายในวันประชุมอย่างเท่า
เทียมกัน เปิดให้ผู้ถือหุ้นตรวจเอกสารและลงทะเบียนก่อน
เวลาประชุม 2 ชั่วโมง และได้น�าระบบบาร์โค้ด (Bar Code) 
มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

4. การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษทัฯ ไมก่ระท�าการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจ�ากดัสทิธิ
ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

• ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียง
ลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนใน
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บัตรลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
จะลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ

• ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนนโดยการอาสาสมัคร เพื่อความ
โปร่งใสและความเป็นกลางในการนบัคะแนน นอกจากนัน้ยงั
จัดให้มีผู้สังเกตการณ์และพยานนับคะแนนจ�านวน 3 คน 
ได้แก่ นายฌานิน ตยัคคานนท์ ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ นายสุรพันธุ์ เต็มบุญประเสริฐสุข ตัวแทนจาก 
กลุม่ผูถ้อืหุ้นรายยอ่ย และนางสาวฐาปน ีแกว้อิม่ อาสาสมคัร
ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

• ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้
จัดให้มีล่ามไว้คอยชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงกัน

• ผูถ้อืหุ้นทีเ่ขา้รว่มประชมุสามารถใชส้ทิธใินการดแูลรกัษา
ผลประโยชนข์องตนโดยการซกัถามอยา่งเพยีงพอกอ่นลงมติ
ออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่อง
ทีส่�าคัญตา่งๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่บรษิทัฯ เชน่ การแตง่ตัง้
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี 
การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความเห็น
อย่างอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 ประธานที่
ประชมุและกรรมการไดต้อบค�าถามผูถ้อืหุน้ทกุราย (สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์: รายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 http://www.irpc.co.th/other/
ir_home_th.html และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

• ในปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
จ�านวน 17 ท่าน จาก 17 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้ง
กรรมการผูจ้ดัการใหญเ่ขา้รว่มประชมุทกุทา่น และมผีูบ้รหิาร
ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน 
นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาว
ปะราล ีเตชะจงจนิตนา ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั เบเคอร์
แอนด์แม็คเค็นซี่ (Baker & Mckenzie) เพื่อเตรียมชี้แจง 
ข้อกฎหมาย กรณีผู้ถือหุ้นสอบถาม

• บริษัทฯ ด�าเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 
2556 ภายใตแ้นวคิด “การประชมุสเีขยีว (Green Meeting)” 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง Green Meetings ของส�านักงาน
เลขานกุารองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื (TBCSD) 
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) โดยองค์กรดังกล่าว ได้
ส่งผู้แทนมาตรวจประเมิน ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง 
Green Meetings จากการประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิธีมอบใบ 
รับรองจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 และบริษัทฯ 
จะรักษามาตรฐาน “การประชุมสีเขียว (Green Meeting)” 
ไวต้อ่ไป พรอ้มทัง้เผยแพรแ่นวทางดงักลา่วใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี

ที่เก่ียวข้องน�าไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางต่อไป อาทิ น�า
เสนอในเว็บไซต์และวารสาร Newsletter ฉบับที่ 10/2013 
ส�าหรับบุคคลภายนอก และวารสารไออุ่นส�าหรับพนักงาน 
บริษัทฯ

5. การดำาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดท�าและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุม
โดยบันทึกรายละเอียดที่ส�าคัญในการประชุมอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วย เนื้อหาการประชุม รายละเอียดการนับคะแนน
เสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งเผยแพร่วีดิทัศน์การประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบน
เว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยประจักษ์ และ
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
หรอืนกัลงทนุทัว่ไปสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู ขอค�าชีแ้จง 
หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่
• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 (1) โทรศัพท์ : 0 2649 7980
 (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
 (3) โทรสาร : 0 2649 7379

•  เลขานุการบริษัท
 (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cg@irpc.co.th หรือ
 (2) เวบ็ไซต ์www.irpc.co.th ทีล่งิค ์“ตดิตอ่เลขานกุาร 

 บริษัท”

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม โดยในปี 2556 ได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Green Meetings จากการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

1. จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ ถือหุ้นที่โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลง
คะแนนเสียงตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระหรือข้อมูลส�าคัญใดๆ 
ในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ 
และบริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยเสนอ
ชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้ง
นี้จ�านวน 5 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือก
มอบฉันทะ พร้อมก�าหนดรูปแบบการลงคะแนนและใบลง
คะแนนใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงตามเจตนารมณใ์น
แต่ละวาระได้อย่างสะดวก

3. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุก
ระเบียบวาระโดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ ส�าหรับ
บัตรลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดท�าแยกตาม
รายบุคคล เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบคุคลได ้และเกบ็บตัรลงคะแนนไวเ้ป็นหลกั
ฐานตรวจสอบได้ภายหลัง

4. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่ง
รายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุ และสือ่วดีทิศันบ์นัทกึ
การประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิง หรือขอแก้ไขรายงานการ
ประชมุ หากมีการบันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนในสาระส�าคัญ
โดยเฉพาะในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอความเห็นด้วยตัวเอง 

5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง
พนักงาน และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องจะไม่น�าข้อมูลภายใน
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คณะ
กรรมการได้ก�าหนด “แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขาย 
หลักทรัพย์” ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติ 
ดังกล่าว

6. อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการจ�ากัดเพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา หรือปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ  
www.irpc.co.th เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4 ใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2555 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ 
ดงักลา่วผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัย ์และทางเวบ็ไซตข์อง 
บริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู ้มีส ่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้องทกุกลุม่ โดยปฏบิตัต่ิอผู้มส่ีวนได้เสียอย่างเป็นธรรม
และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเจต
จ�านงค์ต่อ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งเป็นองค์กร
ของสหประชาชาติ สรุปการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในการ 
ส่งเสริมบทบาทผู้มีส่วนได้เสียดังนี้ 

1. การดำาเนินงานของบริษัทฯ ตามหลัก UN Global 
Compact ในปี 2556 มีดังนี้

การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ จัดกิจกรรม 
สง่เสรมิหลกัสทิธมินษุยชน อาท ิสง่เสรมิสทิธใินการด�ารงชวีติ
ของคนพิการในสังคมไดอ้ยา่งสะดวก ถกูสุขลกัษณะ และเท่า
เทยีม ดว้ยการสนบัสนนุเมด็พลาสตกิของบรษิทัฯ จ�านวน 25 
ตนั ใหม้ลูนธิิขาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี
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และรว่มกจิกรรมซอ่มเสรมิเตมิสขุ ออกหนว่ยท�าขาเทยีมเมือ่
เดือนพฤศจิกายน ที่จังหวัดชัยภูมิ และจัดที่นั่งส�ารองพิเศษ
ส�าหรับผู้ถือหุ้นผู้พิการและผู้สูงอายุในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในหมู่
พนักงาน และไม่มีการแบ่งแยกกีดกันทางด้านเพศในการ
พิจารณาโอกาสความก้าวหน้าในการท�างาน ในปี 2556 
มกีรรมการบรษิทัเป็นสตร ี1 ทา่น (รอ้ยละ 5.88) และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู (รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ)่ 2 ทา่น (รอ้ยละ 33.33)

การเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ มี 
นโยบายในการเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดย
การรณรงคแ์ละสง่เสรมิ และสรา้งจิตส�านกึในหมูพ่นกังานให้
ปฏบิติัตาม พ.ร.บ. ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 และนโยบาย “ก�าหนด
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
ของบริษัทฯ” เพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ 
ผิดกฎหมาย รวมท้ังมีการทบทวนมาตรการและการตรวจสอบ 
เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

การส่งเสริมด้านแรงงาน : บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงบ
ประมาณและกิจกรรมของสหภาพแรงงานเป็นประจ�า มีการ
ประชมุตามกฎหมาย และรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
จากสหภาพแรงงานพนักงานและสหภาพแรงงานผู้บริหาร 
ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนนายจ้าง 

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มีการ
ก�าหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (QSHE) โดยก�าหนดมาตรฐานระดับสากลและ
ให้มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

การส่งเสริมด้านการต่อต้านทุจริต : บริษัทฯ เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติต้านทุจริต (Collective Action  
Coalition Against Corruption : CAC) ของภาคเอกชนไทย 
ซึ่งด�าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก คือ IOD 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย เมื่อวัน
ที ่3 มกราคม 2556 โดยมกีารด�าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งตลอด
ปี 2556 ดังนี้ 

• การด�าเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ด้วยการเข้าร่วม
สัมมนา อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางของ 
บริษัทฯ 

• การประสานงานกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อซักซ้อม
ความเขา้ใจในการด�าเนนิการใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ 
CAC และเชิญผู้ที่เป็นสมาชิก CAC มาให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดและการปฏิบัติร่วมกัน

• การก�าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการ 
ต่อต้านทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ 
ผู้จดัการใหญป่ระกาศใหพ้นกังานรบัทราบและถอืปฏบัิติ
โดยทั่วกัน รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 
11 พฤศจกิายน 2556 เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีและผูท้ีส่นใจ
ได้รับทราบ 

• การสื่อสารผ่านทางช่องทางสื่อสารภายในของพนักงาน
และเว็บไซต์ส�าหรับบุคคลภายนอก

• การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตขององค์กร โดยมีการ
ประเมินทุกกลุ่มงานที่ลักษณะงานอาจมีความเสี่ยงด้าน
การทจุรติ เชน่ งานจดัซือ้จดัจา้ง งานโครงการ งาน CSR 
เป็นต้น 

• การประเมินตนเองด้านการต้านทุจริต ภาคบังคับ  
(58 ข้อ) เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของ CAC 
แล้วเสร็จและน�าเสนอประธานกรรมการบริษัท พิจารณา
ลงนามและน�าเสนอคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อ
ต้านการทุจริตเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิก

• คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองการประเมิน
ตนเองด้านการทุจริตของบริษัทฯ

2. การส่งเสริมบทบาทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในปี 2556 
มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน : บริษัทฯ ค�านึงถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิม
แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและการสร้างผลตอบแทนการลงทุน
ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด โดยให้ความส�าคัญกับนักลงทุน 
ทุกประเภท ทั้งนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ทั้งใน 
และต่างประเทศ ควบคูไ่ปกบัการสร้างความเชือ่มัน่และความ
ไว้วางใจ โดยจดัให้มรีะบบการควบคมุภายใน ระบบบญัชแีละ
การตรวจสอบทีเ่คร่งครดั เตรยีมการจดัประชมุผูถ้อืหุน้อย่าง
ถูกกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลบริษัทฯ 
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน ประจ�าปี 
2556 ดังนี้

• การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) และ
การจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการ 
นัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company 
Visit) เพ่ือให้ข้อมูลผลการด�าเนินงานและการลงทุน 
ของบริษัทฯ อย่างสม่�าเสมอ รวม 28 ครั้ง

• การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็น
ประจ�าทุกไตรมาส 
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• การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน Money Expo และ SET in 
The City

• การให้ขา่วกบัสือ่มวลชนเพือ่เปิดเผยแกส่าธารณชน ดว้ย
การแถลงขา่ว การใหเ้อกสารขอ้มลู การใหส้มัภาษณข์อง 
ผู้บริหาร การร่วมกิจกรรมสื่อมวลชน รวมประมาณ 50 
ครั้ง 

• การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการภายใต้แนวคิด 
Happy Rayong โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจ�านวน 
400 ท่าน ที่ผ่านการสุ่มคัดเลือกจากผู้ส่งใบสมัคร 
เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัทฯ ใน
พื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และ
ท�ากิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน เมื่อวันอังคารที่ 20 
สิงหาคม 2556 

• การจัดส่ง Shareholders’ Newsletter ราย 3 เดือน  
ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เนื้อหาประกอบด้วย  
ผลประกอบการของบริษัทฯ กิจกรรมทางธุรกิจ ความ 
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี (CG) และน�าเสนอไว้ในมุมข่าวสาร CG บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองและการประเมินผลการ
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• การรับรอง Green Meetings ส�าหรับการจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 

• ผลคะแนนคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 
2556 อยู่ที่ 96/100 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่
ตั้งไว้ 

• การประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อการจัดการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2556 ดว้ยแบบสอบถาม 
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 4.10/5

• การประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อโครงการ 
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจ�าปี 2556 อยู่ในระดับ 
3.25/4 หรอืเทยีบเทา่กบัรอ้ยละ 81.12 สงูกวา่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80

• รางวัลบริษัทยอดเย่ียมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate 
Governance Asia Recognition Awards 2013: Best 
Investor Relations by Company” จากนิตยสาร 
Corporate Governance Asia จากการเปิดเผยข้อมูล
กับนักลงทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย  
อันเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2556 ณ เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง

• รางวลั “9th Corporate Governance Asia Recognition 
Awards 2013: Asia’s Outstanding Company on 
Corporate Governance” จากนิตยสาร Corporate 
Governance Asia เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2556 ณ กรงุ
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพ่ือให้ข้อมูลผลการดำาเนินงานและการ
ลงทุนของบริษัทฯ

การแถลงข่าวทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชน



54

ลูกค้า/ ผู้บริโภค : บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง วางระบบการซื้อขาย และการให้
บรกิารรวดเรว็ เชือ่ถอืได ้เพือ่ปกป้องประโยชนแ์ละความเสีย่ง
ของการด�าเนินธุรกิจของลูกค้า และไม่กระท�าการใดอัน
เป็นการเอาเปรียบผูบ้รโิภคภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค
และกฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ และยงัสรา้งสรรค์
นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของ 
ผูบ้รโิภคและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ค�านงึถงึความปลอดภัย
ทางด้านสขุภาพจากการใชง้านผลติภัณฑ ์รวมถงึสรา้งความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้า
และบริการทั้งก่อนและหลังการขาย อ�านวยความสะดวกใน
การท�าธรุกรรมให้กบัลกูคา้ ใชน้วตักรรมอนิเตอรเ์นต็เพือ่การ
ท�าธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือ อาทิ iRON, iDEAL, iPORT 
ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดในการจัดการด้านเอกสาร 
และทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด รายละเอียดอยู่ใน
หวัขอ้ การประกอบธรุกจิของแตล่ะสายผลติภัณฑ ์หนา้ 74-80 
และรายงานผลการด�าเนินงานหน้า 98-117

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปิโตรเลียม ประจ�าปี 
2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 92.31 สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ ที่ร้อยละ 86 และผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม
ปิโตรเคมี ประจ�าปี 2556 ได้คะแนนที่ร้อยละ 86 สูงกว่าเป้า
หมายที่ก�าหนดไว้ ที่ร้อยละ 85

คู่ค้า : บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจกับ 
คู่ค้า คู่สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการคัดเลือกคู่ค้า
ที่มีการด�าเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการประสาน
ประโยชน์ของบริษัทฯ และคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ข้อตกลง
หรอืสญัญาตอ้งตัง้อยูบ่นความยตุธิรรมและมุง่สูค่วามส�าเรจ็
ในการท�าธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเน่ืองและ
ยาวนาน โดยบริษัทฯ ก�าหนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัท” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ดงักลา่ว ยดึเป็นหลกัปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ และ
โปร่งใส 

บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าวัตถุดิบ 
สารเคมี เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ที่น�ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตและการด�าเนินธุรกิจจากผู้ค้ามากกว่า 
4,000 ราย โดยสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญสูงสุด คือ  
การด�าเนนิงานตามระเบยีบงานจัดซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมาตรฐาน
เดียวทั้งองค์กรอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก 
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลที่ดี 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ โดยก�าหนดเงื่อนไขในการคัดเลือก 
คู่ค้าก่อนที่จะบันทึกไว้ในทะเบียนรายชื่อผู้ค้า (Approved  

Vendors List) ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าการจัดซื้อด้านสารเคมี 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล ISO เป็นต้น 

บริษัทฯ ด�าเนินการจดัซื้อจดัหาภายใต้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นสากล รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดหาเชิง 
กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดซื้อ
จดัจา้ง ท�าใหก้ารด�าเนนิงานเป็นไปอยา่งมอือาชพีและโปรง่ใส

คู่แข่ง : บริษัทฯ ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจอย่างเสรีและ 
ส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
อยา่งยุติธรรม อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธรุกจิ 
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย 
วิธีการท่ีไม่สุจริต โดยในระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อ
พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาและข้อตกลงที่มี
ตอ่เจา้หนีก้ารคา้และสถาบนัการเงนิอยา่งสุจรติและเครง่ครดั 
ปฏบิตัหินา้ทีอ่นัพึงมตีอ่เจา้หนีท้กุรายตามเงือ่นไขขอ้ก�าหนด
ของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะ
ท�าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะท�าให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้ง 
เจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน 
ในระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ี 
เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การคา้และสถาบนัการเง นิ

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นปัจจัย
ส�าคญัแหง่ความกา้วหนา้ และใหค้วามส�าคญัอยา่งยิง่กบัการ
พัฒนาบุคลากรให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างเป็นระบบ 
ก�าหนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสามารถปรับตัวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีมีความผันผวนและการแข่งขันท่ีเพ่ิม
ข้ึนได้ ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างระบบ KM Portal ให้
พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางระบบอินทราเน็ต 
โดยในปลายปี 2556 บริษัทฯ เร่ิมด�าเนินโครงการ DELTA  
เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศท้ังองค์กร ซ่ึงหน่ึงในโปรแกรมส�าคัญ
คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นเลิศ (Human Resource 
Excellence) โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดอบรมพนักงานเฉล่ีย
รวมท้ังหมด 175,008 ช่ัวโมง

นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพในการท�างานแล้ว บริษัทฯ 
ยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพนักงานในมิติต่างๆ 
ยกตวัอยา่งไดดั้งน้ี 
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ด้านการส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานอบรม
สัมมนาต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ และความเข้าใจด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านการทุจริตและสามารถน�า
มาถ่ายทอดต่อไป ดังน้ี

• สัมมนา The 2nd National Director Conference 2013 
“Board Leadership Evolution” ท่ีจัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 
2556

• สัมมนา 200 บริษัท กับอนาคตความร่วมมือของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ท่ีจัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับองค์กร
พันธมิตร อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอการค้าไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น 
ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 

• สัมมนา Anti-Corruption: The Practical Guide ท่ี 
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ระหว่างวันท่ี 26-27 กันยายน 2556

• สัมมนาจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 2556 “คนรุ่นใหม่ 
กด Like คุณธรรม” จัดโดยหอการค้าไทย เม่ือวันท่ี 9 
ตุลาคม 2556

ด้านสุขภาพ

• บริษัทฯ มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจ�าทุกปี

• บริษัทฯ จัดกีฬาประเพณีเช่ือมสัมพันธ์ โรงพยาบาลระยอง
กับบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) เป็นประจ�า ซ่ึงบริษัทฯ 
และโรงพยาบาลต้องมีการประสานกันในเร่ืองการดูแล
พนักงานท่ีเจ็บป่วย และการร่วมมือกันป้องกันปัญหาด้าน
สุขภาพพนักงาน 

ด้านการสร้างความเข้าใจ และขวัญกำาลังใจ

• บรษิทัฯ ก�าหนดคา่ตอบแทน สวสัดกิาร และสิทธิประโยชน์
ที่ เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�าใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือรักษาและกระตุ้นให้บุคลากรของ 
บริษัทฯ มีแรงจูงใจในการท�างาน

• กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
มีโครงการตรวจเย่ียมพนักงานในพ้ืนที่การด�าเนินงานอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือมอบนโยบาย สอบถามปัญหา สื่อสารให้พนักงาน
ทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้
มีการสื่อสารแบบสองทางอย่างเป็นกันเอง และมีการแถลง
ผลการด�าเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง

• กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารร่วมกิจกรรมกับ
สหภาพแรงงาน อาทิ งานท�าบุญวันครบรอบ 13 ปี สหภาพ 
แรงงานฯ เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2556

• บริษัทฯ มีโครงการมอบของท่ีระลึกตามอายุงานให้ 
กับพนักงานท่ีท�างานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี 

• บริษัทฯ จัดงานวันเกษียณอายุ เพ่ือเป็นเกียรติและให้ก�าลังใจ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ 

กจิกรรมกรรมการผูจ้ดัการใหญพ่บพนกังานในทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิานและ
แถลงผลประกอบการรายไตรมาส เพื่อมอบนโยบายและเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างใกล้ชิด
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ด้านส่งเสริมจริยธรรม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
องค์กร

• บริษัทฯ จัดโครงการ Presidential Awards ประจ�าปี 
2556 เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2556 เพือ่เป็นการยกยอ่งชมเชย
พนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร แบ่งเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
ภายนอก มพีฤตกิรรมดเียีย่ม และพฤตกิรรมดเีดน่ดา้นความ
ปลอดภัย โดยคณะท�างานประเมนิจากเอกสาร การสมัภาษณ ์
และการตรวจพ้ืนท่ี เพ่ือคัดเลือกพนักงานและทีมงานท่ีดีท่ีสุด
ในทุกด้าน 

• บริษัทฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2556 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการ
แสดงออกซึ่งความเคารพต่อกันระหว่างผู้บริหาร ผู้บังคับ
บัญชา และพนักงานทุกระดับ

• ชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบรรยายธรรม ในโอกาสส�าคัญต่างๆ ของบริษัทฯ เป็น
ประจ�าทุกปี อาทิ วันขึ้นปีใหม่ วันท�าบุญครบรอบบริษัทฯ วัน
ส�าคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น

• การจัดอบรมการพัฒนาทางจิตและปัญญาให้พนักงาน  
ในหลกัสตูรของชมรมยวุพทุธแหง่ประเทศไทย อยา่งตอ่เนือ่ง 

ด้านส่งเสริมการศึกษาและการออมแก่พนักงานและ
ครอบครัว

• จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเพื่อส่งเสริมการออม 
และจัดงานวันสัปดาห์สหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2556 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานพนักงาน 
โดยใช้งบประมาณจากทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 
ที่ได้จากเงินปันผลในทุกปี 
• บริษัทฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2556 โดยคัดเลือกจากผลการเรียน พฤติกรรม 
ทีด่ ีมจีติอาสา และมผีลงานเดน่ในดา้นตา่งๆ ซึง่นอกจากจะ
เป็นการปลูกฝังจิตส�านึกเรื่องคุณธรรม พฤติกรรม และการ
มสีว่นรว่มตอ่สงัคมของบตุรพนกังานแลว้ ยงัสง่ผลตอ่ความ
ภาคภูมิใจ และความผูกพันของพนักงานและครอบครัว 
ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมนี้เป็นประจ�าทุกปี

บริษัทฯ ได้มีการส�ารวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน 
(Employee Engagement Survey) เป็นประจ�าทุกปี  
เพ่ือที่จะน�าจุดเด่นมาพัฒนาและปรับปรุงจุดด้อยให้ดียิ่งขึ้น  
ผลส�ารวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน ประจ�าปี 2556 
ได้คะแนนที่ร้อยละ 79.0

ด้านสังคมและชุมชน : บริษัทฯ บูรณาการงานด้านความ 
รบัผิดชอบตอ่สังคม โดยก�าหนดเป็นภารกิจและกิจกรรมหลกั 
ของบริษัทฯ ตามแนวทาง Creating Shared Value (CSV) 
บรษิทัฯ มแีนวทางลดผลกระทบจากการผลติใหน้อ้ยทีส่ดุ เพือ่
ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กันไป 
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมท�าหน้าที่ 
รับผิดชอบงานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และมี
โครงการเพ่ือประโยชน์สุขให้สังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบ
โรงงาน รวมทัง้รณรงคส์ง่เสรมิจติส�านกึเรือ่งจติอาสาใหเ้ป็น
ค่านิยมของพนักงาน 

รางวัลและการได้รับการรับรองของบริษัทฯ ในปี 2556  
ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

• รางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป 
จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้การด�าเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อประกาศ
เกียรติคุณและเป็นก�าลังใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้กำาลังใจจิตอาสา IRPC และชุมชนที่
ร่วมกันบรรจุถุงทราย แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด
ระยอง ในช่วงเดือนตุลาคม 2556
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มุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

• รางวัลดีเด่นโครงการประกวด “รางวัลรายงานความ
ยั่งยืน ประจ�าปี 2556” (Sustainability Report Award 
2013) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยการสนับสนุนของ 
ก.ล.ต. ตลท. และสถาบนัไทยพฒัน ์เพือ่เป็นการสง่เสรมิ
สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนได้เผยแพร่ข้อมูลด้าน 
ESG (Environmental, Social, and Governance)

• รางวัล Thailand Top Company Award : CSR OF 
THE YEAR 2013 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ
นิตยสาร Business Plus

ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมทั้งในยามปกติและใน
ยามที่สังคมประสบภัย มีดังนี้

• จติอาสา IRPC มอบหนงัสอืใหโ้รงเรยีนวดับา้นแลงและ
โรงเรียนวัดบ้านตะพุนทอง เพื่อเสริมสร้างการรักการ
อ่าน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

• จิตอาสา IRPC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดระยอง
และจงัหวดัอืน่ๆ ในชว่งเดอืนตลุาคม 2556 โดยรว่มกนั
บรรจถุงุทรายและสนบัสนนุขา้วสารอาหารแหง้แจกจา่ย 
ถึงพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย

บริษัทฯ มีผลส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน ประจ�าปี 2556 
ได้คะแนนที่ร้อยละ 92.80 สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ 
ร้อยละ 82 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : บริษัทฯ ได้ทบทวน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้น
พัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสภาวะแวดล้อมที่สะอาด
ปลอดภัย โดยเนน้การด�าเนนิการภายใตก้รอบกฎหมาย การ
ควบคมุป้องกนัดา้นคณุภาพ ความปลอดภัย อาชวีนามยั และ
สิ่งแวดล้อม (QSHE) การปรับปรุงการด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่อง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสื่อสาร 
งานด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และได้
ประกาศผ่านระบบอินทราเน็ต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 

กิจกรรมของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่ส�าคัญ มีดังนี้

• การติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ในชมุชน รวม 3 จดุ ไดแ้ก ่บรเิวณ อบต.บา้นแลง บรเิวณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านก้นหนอง และ
บริเวณหน้าเขตประกอบการ ไออาร์พีซี เพ่ือส่ือสาร 

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศและข้อมูลต่างๆ ให้
ชุมชนรับทราบ

• การส่งเสรมิความรูแ้ละการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มรว่มกบั
ภาครัฐและชุมชน อาทิ การจัดเสวนา ความร่วมมือใน
การแก้ปัญหาน้�าท่วมรอบเขตประกอบการ ไออาร์พีซี 
โดยมผีูแ้ทนของชมุชนรอบเขตประกอบการฯ และผูแ้ทน
ของชลประทานระยองเข้าร่วมเสวนาเมื่อวันท่ี 25 
มิถุนายน 2556

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษิทัฯ ไดด้�าเนนิงานส่ือสารประชาสัมพันธ์และเปิดเผยขอ้มูล
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ในปี 
2556 บรษิทัฯ มชีอ่งทางและผู้รบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูล
ดังนี้

• บรษิทัฯ จดัใหม้หีนว่ยงานนกัลงทนุสัมพันธ์ ท�าหนา้ทีเ่ป็น
ศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูล กับนักลงทุน นักวิเคราะห์  
ผู้ถือหุ้น และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูล 
มีคุณภาพ ทันเวลา ถูกต้อง เพียงพอ เช่ือถือได้ โปร่งใส และ 
เทา่เทยีมกนั บรษิทัฯ สือ่สารและเพิม่ชอ่งทางการใหข้อ้มูลแก ่
ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นปัจจบุนัตลอดเวลา มกีารประสานกบันกัลงทุน
สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลผลการด�าเนินการและการลงทุนของ 
บรษิทัฯ อยา่งสม่�าเสมอในรปูแบบของการพบนกัลงทนุในและ
ต่างประเทศ การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การจัดประชุม 
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุน
และนักวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนการน�าผู้ถือหุ้น 
เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

• จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์
หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพ่ือท�าหน้าที่ส่ือความและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศของบริษัทฯ หรือ
ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่สื่อมวลชนและสาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง โดยการแถลงข่าว ส่งเอกสารข้อมูล ผู้บริหาร 
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชน 

• จัดท�าวารสารรายไตรมาสส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้
ทราบความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้ง
ด้านธุรกิจและสังคม
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• บริษัทฯ ให้ข้อมูลต่างๆ ที่ส�าคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และปรบัปรงุขอ้มลูใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งสม่�าเสมอ 
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ ในหัวข้อ “นักลงทุน
สัมพันธ์” เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อมูลราคาหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์  
และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม
ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อ
สอบถามโดยตรง ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ 
ได้ 3 ช่องทางดังนี้
 • โทรศัพท์ : 0 2649 7380
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
 • โทรสาร : 0 2649 7379

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และแนวทางสากล ดังนี้

 • รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ 
  แหง่ประเทศไทย ตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ครบถ้วน ภายในเวลาที่ก�าหนด

 • สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
  บริษัทฯ ที่ปรับปรุงใหม่ให้มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน  
  รูปแบบการน�าเสนอน่าสนใจมากขึ้น 

 • จัดท�าจุลสาร “ไออุ่น” เพ่ือส่ือสารกับพนักงานทุก 2 เดือน  
  และวารสาร “Newsletter” เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
  รายไตรมาส

 • จดัท�ารายงานความยัง่ยนืปี 2556 สง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุราย  
  และรายงานต่อ UN Global Compact เมื่อวันที่  
  11 กนัยายน 2556 ตามพนัธะขอ้ตกลงการเป็นสมาชกิ  
  ทีจ่ะตอ้งรายงาน Communication on Progress เป็น 
  ประจ�าทุกปี 

 • สื่อสารเรื่องนโยบายและมาตรการต้านคอร์รัปชัน และ 
  ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน รวมทั้ง การ 
  คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในอินทราเน็ตและบนเว็บไซต์ 
  บริษัทฯ

 • สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้ผู้เยี่ยมชมตามความ 
  สนใจของแต่ละกลุ่ม ในปี 2556 บริษัทฯ มีคณะเย่ียมชม 
  ประมาณ 30 คณะ

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ มีภารกิจและหน้าที่ตามบทบาทกรรมการ 
โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านสามารถอุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
กรรมการบริษัทฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท

บรษิทัฯ มอบรางวลั Firm Awards ใหแ้กผู่ช้นะการประกวดคลปิ
วิดีโอสร้างสรรค์ เพ่ือรณรงค์การทำาความดีในโครงการ “ดีกันนะ” 
ปีที่ 3

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมไมเ่กนิ 5 บรษิทั และได้
เปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้ใน
โครงสรา้งการจดัการ หนา้ 156-176 และแบบรายงานขอ้มลู
ประจ�าปี (56-1)

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการก�าหนด
วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและ 
ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  
สรุปบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญ ได้ดังนี้

1. ด้านการกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ให้ความเห็น
ชอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่มีความส�าคัญ เพี่อ
ใหก้ารด�าเนนิงานของฝา่ยจดัการเป็นไปตามทศิทางทีก่�าหนด
ไว ้อาท ิแผนและเป้าหมายทางการเงิน การบรหิารความเสีย่ง 
แผนกลยุทธ์องค์กร เป็นต้น ตลอดจนติดตามก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2556 มี
การประชมุเพ่ือก�าหนดแผนกลยทุธ์ 5 ปี และกลยทุธ์ ปี 2557 
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 

2. ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

คณะกรรมการบรษิทัฯ มสีว่นส�าคัญในการผลกัดนัใหเ้กดิการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มา
อย่างต่อเนื่อง โดยก�ากับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็น
ไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อยา่ง
เคร่งครัด ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล



59รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และยกระดับเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้น นอกจากนั้น 
ยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแล
กจิการทีดี่ในหมูพ่นกังาน ผูม้สีว่นไดเ้สยี และประชาชนทัว่ไป 
อาทิ กลุ่มนิสิตในโครงการ “ดีกันนะ” ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโครงการ “คนดีพี่นายช่าง” ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เชิญผู้บริหาร
ไปเป็นกรรมการตัดสินค้นหานิสิตต้นแบบของความซื่อสัตย์ 
เสียสละ และมีจิตสาธารณะ

3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มีส่วน
ได้เสีย จึงก�าหนดให้มีการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่ค�านึงถึง
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะ
กรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดกลยทุธก์ารด�าเนนิงานดา้นสงัคม 
ธรรมาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ไว้ในแผนการด�าเนินงานด้าน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งฝ่ายจัดการรายงานผลการ
ด�าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจ�าทกุไตรมาส เพือ่ใหค้ณะ
กรรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

• คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการต่อต้าน
คอรร์ปัชนั (Anti-Corruption) และการสง่เสรมิความโปรง่ใส
ในองค์กร โดยสนบัสนนุใหบ้รษิทัฯ แสดงเจตนารมณเ์ขา้เป็น
สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการ
ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: 

CAC) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจาก
การประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรไม่แสวงก�าไร ของ 7 องค์กรชั้นน�า อันได้แก่ สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้
นานาชาต ิสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย 
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานถือปฏิบัติ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่
โปร่งใสและมีการด�าเนินงานอันเป็นไปตามหลักมาตรฐาน
สากล

บริษัทฯ สนบัสนนุใหผู้้บรหิารและพนกังานเป็นตวัแทนบรษิทัฯ 
เข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ท่ีจัดโดย
องค์กรต่างๆ อาทิ 

• ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2556 “Act Now ร่วม 
กันสู้ กอบกู้อนาคต” ซ่ึงจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) ณ รอยลัพารากอน ฮอลล ์สยามพารากอน 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

• ศึกษาการด�าเนินงานต่อต้านการคอร์รัปชัน ณ บริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 

• บริษัทฯ จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้�าหนึ่ง (Diamond 
Award)” 2556 โดยส�านักตรวจสอบภายใน ส�าหรับ
หน่วยงานที่มีการควบคุมภายในเป็นเลิศ และมีการ
ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบัอยา่งเครง่ครดั เพ่ือเป็นการ
ส่งเสรมิระบบการควบคมุภายในและส่งเสรมิใหผู้บ้รหิาร
เห็นความส�าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมท้ัง
สนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
องค์กร อันเป็นรากฐานท่ีส�าคัญของการก�ากับดแูลกจิการ
ที่ดี เป็นประจ�าทุกปี 

5. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการสร้างมูลค่าองค์กรใน
ระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม จึงได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีส�านักวิจัยและพัฒนาซึ่งท�า
หนา้ทีศ่กึษาและพัฒนาคณุภาพผลติภัณฑ์ และมผีลติภณัฑท่ี์
เกิดจากงานวิจัยหลายผลิตภัณฑ์ รายละเอียดอยู่ในรายงาน
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ หน้า 98-117 และสนับสนุน
ให้บริษัทฯ เติบโตเป็นองค์กรชั้นน�าด้านปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมคีรบวงจรในเอเซยีไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ท�าใหบ้รษิทัฯ ได้
รับรางวัล Thailand Top Company Award ประเภท Top 
Innovative จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร 

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัลเพชรน้ำาหนึ่ง ประจำาปี 2556
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Business Plus ซึ่งมอบให้กับองค์กรซึ่งเป็นผู้คิดค้น
นวัตกรรมทั้งในด้านการเปล่ียนแปลงยอดขายและโครงสร้าง
ของธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ

6. ด้านการสร้างกลไกการตรวจสอบและควบคุม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วใ้นคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และได้ก�ากับดูแลและอนุมัติการ 
เข้าท�ารายการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
อย่างรอบคอบ โดยตั้งอยู่บนผลประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ 

• คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้า
ท�ารายการท่ีมคีวามเกีย่วโยง จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยมูลค่าของรายการ ความ
เหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอ้มลูอืน่ทีจ่�าเป็น 

• ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่
เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอือาจมผีลประโยชนท์ีข่ดัแยง้กนักบั
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจในการท�าธุรกรรมดังกล่าว โดยงดออกเสียงหรือออก
จากห้องประชมุ และมกีารบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ในรายงานการประชุม 

• คณะกรรมการฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิด
เผยการถือครองหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ารายเดือน 

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

• คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจ
สอบท�าหน้าที่สอบทานให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ 
เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

• คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งส�านักตรวจสอบภายใน
ให้แยกเป็นหน่วยงานที่ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพือ่ท�าหนา้ทีแ่ละมคีวามรบัผดิชอบในการประเมนิ
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ระบบงาน รวมทั้งกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี ซึ่ง
ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบอย่างสม่�าเสมอ เป็นประจ�าทุกเดือน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการส�านัก
ตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
ปัจจุบัน นายทวีศักดิ์ เดชะไกศยะ เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 

7. ด้านการบริหารความเสี่ยง

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายด้านการ
บริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมการด�าเนินงานในด้าน
ตา่งๆ ของบรษิทัฯ จดัใหม้มีาตรการและวธิคีวบคมุการ
ลดผลกระทบต่อธุรกิจ ติดตามและทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยงของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง ก�ากับดูแลให้
มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

• คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้�าหนดบทบาท หนา้ทีข่องคณะ
กรรมการบรหิารในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งใหช้ดัเจน
ขึ้น ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 
2557 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็น
เรื่องส�าคัญของบริษัทฯ มีการควบคุมดูแล โดยคณะ
กรรมการบรษิทัฯ ซึง่กลัน่กรองโดยคณะกรรมการบรหิาร 
และสอบทานความเพียงพอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การรักษาความลับไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึง
ระมดัระวงัในการรกัษาความลบัของบรษิทัฯ รวมทัง้การ
ใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อ
บุคคลภายนอก มีการจัดระบบรักษาความลับของ 
บริษัทฯ โดยก�าหนดชั้นความลับและจ�ากัดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายในการห้ามใช้ข้อมูล
ภายในที่มีสาระส�าคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง จัดท�าและส่งรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของตน รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
เม่ือเข้ารับต�าแหน่งคร้ังแรก และรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ทุกคร้ัง ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่
วันท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 
275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535

8. การประชุมคณะกรรมการ

เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทันต่อสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยก�าหนดวันเวลาเป็นการล่วงหน้าใน
แต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ 
โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม 
จดัเตรยีมเอกสารและสถานทีท่ีใ่ชใ้นการประชมุ ประสานงาน
ในการประชุมและเชิญประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่าน 
ได้รับระเบียบวาระการประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลการ
ประชมุลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 5 วนัท�าการ กอ่นการประชมุ ทัง้นี ้
อาจมกีารเรยีกประชมุเพิม่เตมิกรณจี�าเป็น เรง่ดว่น หรอื กรณี
พิเศษ 

• บริษัทฯ ก�าหนดให้องค์ประชุมจะต้องมีกรรมการอย่าง
น้อยกึ่งหนึ่งที่มาประชุมจากจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งใน
ปี 2556 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด  
14 ครั้ง มีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยร้อยละ 82 (ราย
ละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176) 

• กรรมการจะต้องพร้อมอุทิศและทุ่มเทการท�างาน โดย 
จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่�าเสมอ ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้า หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะ
ต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 
2556 การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการแต่ละท่าน เฉลี่ย
ร้อยละ 96 ของจ�านวนการประชมุทีจ่ดัขึน้ทัง้สิน้ 14 ครัง้ (ราย
ละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 156-176)

• กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียงในวาระน้ันหรือออก
จากห้องประชุม

• ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดท�ารายงาน
การประชุม ซึ่งมีสาระส�าคัญครบถ้วน มีความชัดเจนทั้งผล
การประชุม ความเห็นของกรรมการและมติของคณะ
กรรมการ เสนอรบัรองในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้
ถัดไปและลงนามโดยประธานในที่ประชุมโดยมีการจัดเก็บที่
เป็นระบบท้ังในรปูแบบเอกสารและอเิลก็ทรอนกิส ์และมรีะบบ
ควบคุมทีไ่มส่ามารถแกไ้ขโดยไมผ่า่นทีป่ระชมุคณะกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหารประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 ได้จัดประชุมในเดือน
กรกฎาคม 2556 และมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 มีการประชุม 2 ครั้ง 
ในเดือนพฤษภาคม 2556 และตุลาคม 2556 และมีการ 
ประชุมนอกสถานที่ ณ โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง 
1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2556 และสถานที่อื่นอีก 2 ครั้ง 
เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ
งานของพนกังานในพืน้ทีแ่ละรบัรูปั้ญหาจากผูป้ฏบิตังิานจรงิ 
รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ

9. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่
ก�าหนดโครงสร้าง/ องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ
อย่างเป็นธรรมให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงาน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและ
รักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน
มีความชัดเจน และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ขออนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิารณาการก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทน 
รายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 อนุมัติอัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการ ประจ�าปี 2556 ในอัตราเดียวกับปี 2555 
ซึง่เทยีบเคยีงไดก้บัคา่มธัยฐาน (Median) ของบรษิทัในกลุ่ม
ทรัพยากรตามรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ครัง้ลา่สดุ
ปี 2555 2. โบนัสกรรมการ (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขอไม่รับโบนัส
กรรมการส�าหรับผลประกอบการปี 2555) 

นอกจากค่าตอบแทน 2 ประเภท แล้วไม่มีการจ่ายค่า
ตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็น และไม่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของกรรมการผูจ้ดัการใหญเ่ป็นประจ�าทกุปี โดยพจิารณา
จากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ประกอบกับความสามารถ
ของผู้น�าในการบริหารจัดการในมิติต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ก�าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานและค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ในเบ้ืองต้นก่อนเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณา

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ 
คณะกรรมการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก�าหนดให้ 
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ในระหวา่ง
ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุก
ท่านได้ท�าการประเมินในเดือนธันวาคมของทุกปี จากนั้นได้
ท�าการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุม
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ตามล�าดับเพื่อให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการและน�าผลท่ีได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดท�าแบบประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
 1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ  

 ทั้งคณะ 
 2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง 
 3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ  

 ท่านอื่น (แบบไขว้) 
 4. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ  

 ชุดย่อย 4 ชุด
 5. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบรายบุคคล
 6. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบโดยประธานกรรมการบริษัทฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจ�าปี 2556 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85   = ปฏิบัติเป็นประจ�า “ดีเยี่ยม”
มากกว่าร้อยละ 75  = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ “ดีมาก”
มากกว่าร้อยละ 65   = ปฏิบัติบางครั้ง “ดี”
มากกว่าร้อยละ 50  = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย “พอใช้”
ต่�ากว่าร้อยละ 50 = ไม่เคยปฏิบัติ “ควรปรับปรุง” 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความเห็นดังนี้
• การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ  
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบาย 
คณะกรรมการ 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ 3. แนวปฏิบัติ 
ของคณะกรรมการ 4. การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 
กรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะ 
แล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเย่ียม” มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับร้อยละ 95.53 
• การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง ประกอบด้วยหัวข้อ
การประเมิน 7 หัวข้อ คือ 1. คุณสมบัติกรรมการ 2. ความ
รบัผดิชอบต่อการตัดสนิใจ และการกระท�าของตนเองสามารถ
อธิบายการตัดสินใจได้ 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ  
4. การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรมและสามารถมี 
ค�าอธิบายได้ 5. มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล 6. การมีวิสัยทัศน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และ 7. การ
มีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยสรุป
กรรมการได้ประเมินตนเองและมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.23

• การประเมนิการปฏบิตังิานกรรมการท่านอืน่ (แบบไขว้) 
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานตนเองข้างต้น โดยสรุปกรรมการได้
ประเมินกรรมการท่านอื่นและมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าท่ีอยู ่
ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.41 

• การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย  
3 คณะ ประกอบด้วย 1 .  คณะกรรมการบริหาร  
2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ  
3. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีหัวข้อการประเมิน  
4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ 2. โครงสร้างของ
คณะกรรมการ 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 4. การจัด
เตรียมและด�าเนินการประชุม กรรมการชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะ 
ได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็น
ว่ าอยู่ ในเกณฑ์  “ดี เยี่ ยม” โดยมีคะแนนเฉลี่ ยของ 
คณะกรรมการบริหารร้อยละ 96.58 คะแนนเฉลี่ยของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนร้อยละ 92.36 
และคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ร้อยละ 99.21

• การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ก�าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ประกอบ
ด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาท
และความรับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
5. การรายงาน และ 6. การควบคุมคุณภาพ  
คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการ 
ตรวจสอบทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์  
“ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.33 

2. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. ความ
รู้เกี่ยวกับธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. อ�านาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็น
อิสระเที่ยงธรรม 5. ความเข้าใจหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ และ 6. การปฏิบัติงานและการประชุม
กรรมการไดป้ระเมนิการปฏบิตังิานกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคลแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.76 

3. กฎบัตรยังได้ก�าหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยประธานกรรมการบริษัทฯ หรือ 
ผู้ประเมินภายนอก ในปี 2556 ประธานกรรมการเป็น 
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ผู้ประเมินผลการรายงานและการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบอยู่ในระดับร้อยละ 96.88 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการ Board of the Year 
2012/ 2013 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) ซึ่งคณะอนุกรรมการตัดสินสัมภาษณ์คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2556 โดยมปีระธานกรรมการ
และกรรมการร่วมให้สัมภาษณ์ 15 ท่าน 

บริษัทฯ ได้น�าผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะมาพิจารณา
ปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู้
ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งในด้านกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
บทบาท หนา้ที ่ความรบัผดิชอบ และความเขา้ใจในธรุกจิของ 
บริษัทฯ สรุปการด�าเนินงานในปี 2556 ดังนี้ 

กรรมการเข้าใหม่ : บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับ
กรรมการใหม่ภายใน 1 เดือน นับจากวันด�ารงต�าแหน่ง  
โดยการน�าเสนอลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวม การ
ด�าเนินธุรกิจและผลการด�าเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้
เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญและ
จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุน
ผูถ้อืหุ้น ผลการด�าเนนิงาน ขอ้บงัคบับรษิทัฯ แนวทางปฏบิตัิ
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี รายงานประจ�าปี ใหก้รรมการใหมไ่ดร้บัทราบเพ่ือใช้
เป็นหลักในการก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2556 
มีกรรมการแต่งตั้งใหม่จ�านวน 7 ท่าน

กรรมการปัจจุบัน : บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการ
ได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ถึงหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของ
กรรมการบริษัทฯ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมี
จรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556) มีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ ร้อยละ 
65 ตามรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งบริษัทฯ จะด�าเนินการให้
กรรมการเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นในปี 2557
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 2 ท่าน 
  โดยในปี 2556 นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธาน 
  กรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร RCP 32/2013
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 15 ท่าน
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 7 ท่าน

 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)  
  4 ท่าน
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3 ท่าน
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
  1 ท่าน
 • หลักสูตร Successful Formulation on and Execution 
  of Strategy (SFE) 2 ท่าน

ในระหว่างปี บริษัทฯ รายงานวิเคราะห์แนวโน้มและภาพรวม
เศรษฐกิจโลก ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบ ทุก 2 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นบริบทส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และมีการรายงานเพ่ิมในการประชุมเป็นระยะๆ

ผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
และศึกษา เรียนรู้เพ่ิมเติมในธุรกิจของบริษัทฯ ให้กว้างขวางข้ึน  
รวมทั้งในมิติของผู้น�า ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดไว้เป็นแผนพัฒนา
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งพัฒนาร่วมกับกลุ่ม 
ผูบ้รหิารขององคก์รอืน่ เชน่ กลุม่ ปตท. เป็นตน้ (รายละเอยีด
ในรายงานผลการด�าเนินงานด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล หน้า 108-110)

12. แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานและกระบวนการพัฒนา เพื่อ
สร้างผู้สืบทอดต�าแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนและสอดคล้องกับทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้มีพนักงานที่มีความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพ ได้เรียนรู้งานในต�าแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อ
ป้องกันไม่ให้งานสะดุด เพราะขาดบุคลากรในต�าแหน่ง 
ส�าคัญ และเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้องค์กร  
(Competitive Advantage) 

บรษิทัฯ วางระบบใหผู้บ้รหิารระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปน�าเสนอ
ชือ่พนกังานทีส่ามารถพฒันาสบืทอดต�าแหนง่ไดใ้หก้รรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่เพือ่เขา้สูก่ระบวนการคดักรองรว่มกบัสายงาน
บคุคล และมกีระบวนการวางแผนพัฒนา อบรม แนะน�าฝกึฝน 
และประเมนิผลตอบรบั เพือ่บม่เพาะพนกังานใหม้คีวามพรอ้ม
ส�าหรับการเติบโตในอนาคต เป็นการบริหารความเสี่ยงด้าน
บคุลากร เพือ่ไมใ่หก้ารด�าเนนิธรุกจิตอ้งสะดดุ และการด�าเนนิ
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะก�ากับดูแล 
กจิการบรษิทัฯ ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกกลุ่มด้วยความสมดลุของประโยชน์อย่างเหมาะสม รักษา
สมัพนัธภาพและเสรมิสรา้งใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเขา้มามสีว่นรว่ม
กับบริษัทฯ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกัน
พัฒนาสังคมใหเ้จรญิก้าวหนา้ดว้ยความยัง่ยนื และมคีณุภาพ
เทียบเคียงได้ในระดับสากล


