
44•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ยืนยันเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการกำากับดูแล
กจิการทีดี่และมุ่งม่ันทีจ่ะนำาพาบรษิทัฯ ใหเ้ตบิโตสูค่วามเป็นเลศิตามวสิยัทศัน ์ด้วยประสทิธภิาพสงูสดุในการปฏบิตักิารผลิต อีกทัง้ดำาเนนิ
มาตรการป้องกนั ควบคุม ปรบัปรงุ รวมทัง้แกไ้ขใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนรอบสถานประกอบการและสิง่แวดล้อมนอ้ยทีส่ดุ  และสง่เสรมิ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเชื่อว่า สังคมจะเติบโตอย่างมีคุณภาพดี ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกภาคส่วน
ในปี 2557 คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ได้สนองตอ่เจตนารมณข์า้งตน้ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ด้วยภารกจิในการนำาเสนอแผน
กลยุทธ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี 2557 ที่มีส่วนประกอบของงานบรรษัทภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชัน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
และความรับผิดชอบต่อสังคม และกำากับดูแล รวมทั้งติดตามให้บริษัทฯดำาเนินการและรายงานผลดำาเนินงานตามแผนและเป้าหมาย
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดทุกไตรมาส โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงาน ทั้งส่วนท่ี 
กฎระเบียบบังคับใช้ และเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมและระดับสากล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ และ 
สร้างความสมดุลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นอกจากนั้นคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ยังเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติการดำาเนินงานและแนวปฏิบัติด้าน
ต่างๆ อันเป็นการยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งในปี 2557  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีหลายประการตามแนวทางของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG Scorecard รวมทั้ง 
แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การต่อต้านคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบของกรรมการ   
การบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมชุมชนและสังคม ดังมีรายละเอียดในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 45-67
จากการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทำาให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง และได้รับรางวัลต่างๆ กว่า 10 รางวัล ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นเลิศของการกำากับดูแลกิจการที่ดี รางวัลที่สำาคัญ ได้แก่ บริษัทฯ ได้รับการ
จัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets 2014 ในกลุ่มของ Oil & 
Gas Producer ซึ่งการกำากับดแูลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมนินี้ ที่มีอยู่ 3 มมุมองดว้ยกัน ไดแ้ก่ มมุมองทางเศรษฐกิจ 
(Economic Dimension) สังคม (Social Dimension) และสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) โดยการกำากับดูแลกิจการที่ดีจัด
อยู่ในมุมมองทางเศรษฐกิจ ได้แก่ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี การกำากับองค์กร และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีคะแนนสูงถึง 93/100 
คะแนน
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 รางวัล Golden 
Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014 การประเมินจาก ASEAN CG Scorecard จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 20 อันดับแรกของบริษัทชั้นนำาใน
เอเชียที่มกีารพฒันาอย่างยั่งยืน โดยสำานักข่าวแชนแนลนิวส์เอเชีย (Channel NewsAsia) ร่วมกับหน่วยงาน ซีเอสอาร์ เอเชีย และรางวัล 
CSR Recognition 2014 ประเภท Most Improved CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ใหค้ำาม่ันสญัญาวา่ จะรกัษาคุณภาพการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ ไวใ้หค้งอยูคู่่กบับรษิทัฯ และ
จะพัฒนาใหค้รบถว้นสมบรูณต์อ่ไปในระยะยาว เพ่ือยงัประโยชนต์อ่ทา่นผูถ้อืหุน้และผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุม่ ควบคู่ไปกบัการเจรญิกา้วหนา้
และเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายวัชรกิติ  วัชโรทัย)
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี



45•รายงานประจำาปี 2557

รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี ได้กำากับดูแลการดำาเนินกิจการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบยีบ และมาตรฐานตา่งๆ ทัง้ในระดับประเทศและ
สากล อีกทัง้ได้กำากบัใหก้ารดำาเนนิงานของบรษิทัเป็นไปตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรม
ความสำาเรจ็ในปี 2557 ทีส่ะทอ้นถงึการกำากบัดูแลกจิการทีดี่
ที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ได้แก่
ระดับส�กล

• ไออาร์พีซี ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones  
Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging 
Markets 2014 ในกลุ่มของ Oil & Gas Producer เป็นปีแรก
• ไออารพี์ซี ได้รบัรางวลั Golden Peacock Global Award 
for Excellence in Corporate Governance 2014 เป็น
ครั้งที่ 2 หลังจากได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2012
• ไออาร์พีซี ได้ยกระดับการรายงานความก้าวหน้า  
(Communication on Progress) ตอ่ UN Global Compact 
จากระดับ Active เป็นระดับ Advanced ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
ของการรายงาน
• ไออาร์พีซี พัฒนาการจัดทำารายงานความยั่งยืน (SD 
Report) ประจำาปี 2557 ให้เป็นไปตามกรอบ GRI G4 เพื่อ
ให้การรายงานมีความครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น
ระดับภูมิภ�คอ�เซียน

• ไออาร์พีซี ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ASEAN CG 
Scorecard จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) โดยบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน 17 แห่งที่อยู่
ในกลุ่มคะแนนสูงสุด (มากกว่า 90 คะแนน) ในโครงการ
สำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตาม 
หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจำาปี 2556/57
• ไออาร์พีซี ได้รับรางวัล Corporate Governance Asia 
Recognition Awards 2014 ประเภท Outstanding Companies 
on Corporate Governance และรางวัล Company Secretary 
of the Year Award 2014 จากนิตยสาร Corporate  
Governance Asia ฮ่องกง
ระดับประเทศ

• ไออารพี์ซี ได้รบัผลการประเมินโครงการสำารวจการกำากบั
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำาปี 2557 ที่
ระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ตั้งแต่ปี  

2552 - 2557 ซึ่งในปี 2557 สถาบัน IOD ได้ปรับปรุงเกณฑ์
การประเมินให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
• การรบัรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2557 ซ่ึง
เป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกัน
การทุจริตภายในองคก์รครบถ้วนตามเกณฑท์ี่ CAC กำาหนด
• บริษัทฯ ได้รับการประเมิน Anti-Corruption Progress 
Indicator ระดับ 4 (Certified) จากสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2557

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นให้เกิดการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ โดยมี 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำาหนด ผลักดันและกำากับให้
เกิดการนำาไปปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2549 โดยให้กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนลงนามรบัทราบและยดึถอืปฏบิตั ิ
โดยมีผลบังคับใช้ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมกับ
การดำาเนินกิจกรรมสร้างความเข้าใจและตอกย้ำาด้วยการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิ จุลสารไออุ่น และ
อินทราเน็ต เป็นต้น
บรษิทัฯ ได้ทบทวนและปรบัปรงุหลักเกณฑด้์านการกำากบัดูแล
กิจการที่ดีในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ CGR ฉบับปรับปรุง 2557 ซึ่งสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้นำาเกณฑ์ 
ASEAN CG Scorecard และ CAC เข้ามาผนวกเพ่ือให้
เกณฑ์มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการ
ประเมินที่ระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์) ในปี 2557
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำาหลักเกณฑ์ในระดับสากลมา
ประยุกต์ใช้และดำาเนินการ อันได้แก่ การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน 
การส่งเสริมด้านแรงงาน การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม 
การสง่เสรมิด้านการตอ่ตา้นการทจุรติ ตามหลกัขอ้ตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เข้ามาผนวกใน
แนวปฏิบัติที่ ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมี 
รายละเอียดของการปฏิบัติดำาเนินการทั้ง 4 ด้าน ดังปรากฎ
ในรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2557



46•บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยถือเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ของบรษิทัฯ และ
บริษัทในเครือ ที่ต้องรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทาง 
ดังกลา่วอยา่งเป็นรปูธรรม คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ไออาร์พีซี ไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะนำาหลักสำาคัญในการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ Creation of Long 
Term Value, Responsibility, Equitable Treatment,  
Accountability, Transparency และ Ethics หรือที่เรียก 
ย่อว่า CREATE มาปรับใช้ในการดำาเนินงาน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท
และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำาคัญของบริษัทฯ 
โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการ
บรหิารจัดการทีมี่ความเหมาะสม รวมทัง้ตอ้งดำาเนนิการเพ่ือ
ใหม่ั้นใจวา่ระบบบญัช ีรายงานทางการเงิน และการสอบบญัช ี
มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกลไกสำาคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักปฏิบัติของ 
บรษิทัฯ ใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมทีดี่ขององค์กร รวมทัง้สอดสอ่ง
ดแูลในเรื่องการจัดการป้องกันและแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำาในเรื่องจริยธรรม 
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

6. คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย
ขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากล่ันกรองงานที่มี
ความสำาคัญอย่างรอบคอบ
7. คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลตนเอง
รายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
8. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำาหนดจรรยาบรรณ 
ของบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึง 
ลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับ 
ข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
9. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ท้ังในเร่ืองทางการเงิน 
และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ 
ทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ
สารสนเทศอยา่งเทา่เทยีมกนั มีหนว่ยงานประชาสมัพันธแ์ละ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูล
กับประชาชนทั่วไปและนักลงทุน
10. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มี
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ
สื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
11. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และ 
มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
โดยสรุปสาระสำาคัญของการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแล
กิจการ ตามหลักกำากับดูแลกิจการที่ ดีสำาหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทย (ตลท.) ได้ดังนี้
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของบริษัท ดังนั้นย่อมมี
สิทธิที่จะกำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและ 
ตดัสนิใจในเรือ่งทีมี่หรอือาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสำาคัญตอ่
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นใน 
ทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคิดเหน็ สทิธใินการลง
คะแนนเสียง สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วนัประชุม การเลอืกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพจิารณา
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพจิารณาส่วนแบ่ง
ในผลกำาไร/เงินปันผล และสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลท่ีเพียงพอ 
รวดเร็ว ครบถ้วน และเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ บริษัทฯ ส่งเสริม
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1  ก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง 
ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ 
บรษิทัฯ และในกรณทีีมี่ความจำาเป็นเรง่ด่วนทีต่อ้งเสนอวาระ
เป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเง่ือนไขหรือ 
กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็น 
กรณีไป
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2557 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติ ให้มีการจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 
ณ ห้อง EH 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
เลขที่ 88 ถ. บางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ และ
ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2  ก�รแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้�

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติกำาหนดวัน Record Date เพื่อ
กำาหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล เป็นวันที่ 5 
มีนาคม 2557 และมีมตกิำาหนด ใหมี้การจดัการประชมุสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 โดย
ได้เปิดเผยมตกิารประชมุ วนั เวลา สถานที ่และระเบยีบวาระ
การประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่ 
คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่
สำาคัญสำาหรบัการตดัสนิใจ โดยมีความเหน็กรรมการประกอบ
ไว้ด้วย รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมที่ผ่านมาซ่ึงมี 

รายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำาปี พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและ 
วธิกีารมอบฉนัทะ โดยระบรุายละเอียดทีส่ำาคัญไวอ้ยา่งชดัเจน
บริษัทฯ แจ้งนัดประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.irpc.co.th 
พร้อมทั้งเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
ท้ังหมดไว้บนเว็บไซต์ ในวันท่ี 7 มีนาคม 2557 เป็นการล่วงหน้า 
33 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 21 วัน 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากดัได้สง่ออกหนงัสอืเชญิประชมุเม่ือวันที ่19 
มีนาคม 2557 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อเน่ือง ฉบับละ 3 วัน 
ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 นอกจากนี้ 
ยังได้แจ้งเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และนักลงทุน
สถาบนัเพ่ิมเตมิในวารสารสำาหรบัผูถ้อืหุน้ IRPC Newsletter 
ฉบับที่ 12/2014 ซ่ึงจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับ 
หนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งข่าวใน 
หลายช่องทางเพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ 
ล่วงหน้า เพ่ือให้เพียงพอต่อการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วม 
ประชุม
หนงัสอืเชญิประชมุมีรายละเอียดวาระการประชมุ โดยได้ระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล มีการระบุข้อมูลสำาคัญประกอบการ
ตัดสินใจ อาทิ วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่อกตามวาระ มีการระบชุือ่พรอ้มประวตักิรรมการทีต่อ้งการ
เสนอแต่งตั้ง วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
มีการระบชุือ่ผูส้อบบญัช ีชือ่สำานกังานสอบบญัช ีค่าสอบบญัชี
ประจำาปี ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ การให้บริการบริษัทอ่ืน 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล มีการ 
เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จำานวนเงิน 
ปันผลที่เสนอจ่าย รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท เหตุผล
และข้อมูลประกอบการพิจารณา และได้แสดงความเห็นกรรมการ 
ประกอบไว้ด้วยทุกวาระ 
นอกจากน้ี ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยระเบียบปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ 
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ

1.3  ก�รดำ�เนินก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ในวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2557 ประธานทีป่ระชมุ
เปิดการประชุมเม่ือมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยได้เปิดการประชมุตาม
กำาหนดเวลา 09.30 น. ซึ่งในเวลาที่เริ่มเปิดการประชุมมี 
ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มการประชมุ รวมจำานวนทัง้สิน้ 2,466 ราย รวม
จำานวนหุ้น 13,112,057,228 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.17 
ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ และมีสิทธิ 
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กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
กรรมการ

กรรมการ/ กรรมการบร�หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบร�หาร และกรรมการผู�จัดการใหญ�

กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

ผู�บร�หาร

1.  นายพีระพงษ� อัจฉร�ยช�ว�น รองกรรมการผู�จัดการใหญ�กลุ�มธุรกิจป�โตรเคมีและการกล่ัน

3.  นายชาญศิลป� ตร�นุชกร

4.  นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง

5.  นายว�ทวัส สวัสด์ิ-ชูโต

6.  นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี

7.  นางสาวมนว�ภา จูภิบาล

2.  นายมานิตย� สุธาพร

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายพาณิชยกิจและการตลาด

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายแผนธุรกิจองค�กร

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายบัญช�และการเง�น

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายบุคคลและบร�หาร

เลขานุการบร�ษัท

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ จำานวนท้ังส้ิน 20,434,419,246 
หุ้น ของทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท จึงนับว่าครบ 
องค์ประชุม
ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้แนะนำา
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและ 
ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำาหน้าที่เป็นคนกลางให้ผู้ถือหุ้นได้ 
รับทราบ แล้วจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 
1 เสียง วิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการ 
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตาม 
ข้อบังคับของบริษัทฯ

ในวันประชุม มีกรรมการท้ังหมด 13 ท่านจากท้ังหมด 15 ท่าน  
เข้าร่วมประชุม มีกรรมการ 2 ท่านท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
เนือ่งจากตดิภารกจิ คิดเป็นรอ้ยละ 86 ของกรรมการทัง้คณะ 
โดยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และผูบ้รหิาร อันประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการประชุม อีกทั้ง
ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย 
เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนโดยการอาสาสมัคร 
จำานวน 2 คน สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูล 
รวมทั้งตัวแทนในการตรวจนับคะแนนทั้งหมด ประกอบด้วย
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ก่อนเร่ิมประชุม ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงกติกาและหลักเกณฑ์  
ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมท้ังหมด อาทิ การออกเสียง 
ลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง รวมถึงวิธีการลง
คะแนนในบตัรลงคะแนน วธิกีารนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้
ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่าง
ชัดเจน และเม่ือมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวาระแล้ว 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำาถามในแต่ละวาระอย่าง
อิสระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดย
ประธานฯ และผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรง
ประเดน็ จากนั้นจึงให้ที่ประชุมลงมติในวาระนั้นๆ โดยจัดให้
มีเจ้าหนา้ทีเ่กบ็บตัรลงคะแนนเสยีง โดยแยกเกบ็เป็นรายวาระ
และแจง้มติโดยแจงรายละเอยีดจำานวนหุน้ที่ลงมติเห็นดว้ย-
ไม่เห็นด้วย-งดออกเสียงอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความสับสน
สำาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ดำาเนินการ
ให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วน
เก่ียวข้องได้ออกจากห้องประชุม อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ดีของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ได้ดำาเนนิการประชมุตามลำาดับ
วาระการประชุม และไม่เพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยในปี 2557 ไม่มีการขอเพิ่มวาระ
จากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสรุปการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง 
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีล่ามสำาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้คอย
ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน  

ผู้สอบบัญชี
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย (ทำาหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
กรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)
1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา  
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด
ตัวแทนในการตรวจนับคะแนน
1. นายธวัช กิจกังวาล  
ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. นางสาวกอบสกาว เอี่ยมสุรีย์  
อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 13.05 น.)
มีผูถ้อืหุน้มาประชมุรวมทัง้สิน้ 3,875 ราย โดยมาประชมุด้วย
ตนเอง 2,020 ราย และรบัมอบฉนัทะ 1,855 ราย รวมจำานวน
หุ้นทั้งสิ้น 13,408,706,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.62

การประชุมได้ใช้เวลาดำาเนินการทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 35 นาที
บรษิทัฯ ได้จดัสง่รายงานการประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นทาง
ไปรษณีย์พร้อมกับวารสาร IRPC Newsletter ฉบับท่ี 13/2014  
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไข
นอกเหนือจากการปฏิบัติขั้นพื้นฐานแล้ว บริษัทฯ ได้จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ภายใต้แนวคิด “การประชุมสีเขียว 
(Green Meeting)” อันเป็นไปตามแนวทาง Green Meetings 
ของสำานักงานเลขานุการองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื (TBCSD) และสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย (สสท.) ตอ่เนือ่ง
เป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับการรับรอง Green Meetings จาก
สถาบันดังกล่าวในปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวทาง
การจัดประชุมสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการประชุม 
รวมทั้งทำาการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนทั่วไปผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัทฯ วารสาร IRPC Newsletter  
ฉบับที่ 12/2014 และวารสารไออุ่นสำาหรับพนักงานบริษัทฯ 
และได้นำาแนวทางการประชุมสีเขียวไปใช้กับการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี

1.4  แนวปฏบิตัเิก่ียวกับคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน์

บรษิทัฯ ยดึถอืแนวปฏบิตัทิีดี่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการประชมุ จึงได้กำาหนดให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ จะ
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออก
เสียงในเรื่องนั้นๆ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 กรรมการหรือ 
ผู้บริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับวาระน้ันๆ อาทิ วาระการพิจารณา
การแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่  
1). นายวัชรกิติ วัชโรทัย 2). นายกฤษฎา อุทยานิน  
3). นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี และ 4). นายสมบัติ นราวุฒิชัย 
ได้เดินออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาและลงมติ
วาระดังกล่าว และกลับเข้าห้องประชุมเม่ือพ้นวาระดังกล่าว 
อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ

1.5  ก�รเปิดเผยผลก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติใน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกัน 
หลังจากเสรจ็สิน้การประชมุในวนัที ่9 เมษายน 2557 และได้
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดที่
สำาคัญ โดยแยกวาระชัดเจน มีเนื้อหาครบถ้วน ประกอบด้วย 
เน้ือหาการประชุม กรรมการท่ีเข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถาม 
ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อ 
ข้อซักถามนั้นๆ รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียง การนับ
คะแนนเสยีง และผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน
และครบถ้วน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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และงดออกเสียงในทุกวาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง ให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันท่ี 22 เมษายน 2557 
ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้น 
ทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมเปิดเผยรายงานการประชุมไว้บน
เว็บไซต์บรษิทัฯ (http://irpc-th.listedcompany.com/misc/ 
shareholderMTG/AGM2014/20140515-irpc-agm 
2014-minutes-th-02.pdf) และได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุในรปูแบบวดิีทศัน ์ทีมี่ภาพและเสยีงของการประชมุไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและ
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบและศึกษาข้อมูลได้อีก
ทางหนึ่งด้วย

1.6  ช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และนกัลงทนุทัว่ไปสามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มูล ขอคำาชีแ้จง
หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่
•  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
    (1) โทรศัพท์: 0 2649 7380  
    (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th  
    (3) โทรสาร: 0 2649 7379
•  เลขานุการบริษัท  
    (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cg@irpc.co.th  
    (2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อเลขานุการ 
       บริษัท” 
ทั้งนี้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้จัดทำาทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยไม่แบง่แยกความแตกตา่งทาง
ด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ 
ความเห็นทางการเมือง รวมถึงปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน 
โดยบรษิทัฯ ได้อำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ทกุประเภทใน
การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม มีความสะดวกรวดเร็ว และ
เพียงพอ และอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม 
ผู้ถือหุ้น ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียม อาทิ กรณีการซื้อหุ้นคืน  ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ 
ไม่มีกรณีการซื้อหุ้นคืน

2.1  ก�รส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ยในก�รเข้�ร่วม 

ประชุมฯ

เนือ่งจากผูถ้อืหุน้คือผูท้ีเ่ป็นเจ้าของบรษิทั ความเหน็และการ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจึงมีส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาทางด้าน
ธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้ง 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน 
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้  
และได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ถือหุ้นทั้ง 3 กลุ่มนี้ 
เขา้รว่มประชมุใน Newsletter ฉบบัที ่12/2014 ซ่ึงในปี 2557 
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ในวันท่ี 
9 เมษายน 2557 และไม่มีการจัดประชุมวิสามัญ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 
เพ่ือแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าในหลายช่องทาง 
ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ในหน้า 47

2.2  ก�รเสนอว�ระก�รประชุมเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนของการ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ โดยในปี 2557 บริษัทฯ 
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายเดียวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้รวมกนั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ในปี 2557 บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้
สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยได้
เผยแพร่การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 
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25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมล่วงหน้า

2.3  ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกผู้ถือหุ้นในวันประชุมฯ

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย/ทุกประเภท 
อย่างเท่าเทียมกัน ดังน้ันจึงได้อำานวยความสะดวกผู้ถือหุ้น
ในหลายทาง อาทิ เลือกสถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการ 
เดินทาง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ รถโดยสารประจำาทาง 
รถไฟฟ้า และได้ชี้แจงวิธีการเดินทางโดยพาหนะต่างๆ ไว้
อย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุม และได้จัดรถรับ-ส่ง
ระหวา่งรถไฟฟ้า-สถานทีจั่ดงานเพ่ืออำานวยความสะดวก หอ้ง
ประชุมและสถานที่จัดงานมีขนาดเพียงพอในการรองรับ 
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้เพ่ิมการอำานวยความสะดวกแก่ 
ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย โดยได้จัดเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและ 
จัดสถานท่ีเฉพาะสำาหรับเก้าอี้รถเข็น
ในส่วนของการลงทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
เพ่ือแนะนำาการลงทะเบียนสำาหรับท่านที่มาด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะเพื่อคอยอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เปิด
ให้ผู้ถือหุ้นตรวจเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง
ก่อนเวลาประชุม โดยการลงทะเบียนเร่ิมต้ังแต่เวลา 07.30 น.  
และเริ่มการประชุมเวลา 09.30 น. เพื่อให้มีเวลาเพียงพอใน
การลงทะเบียน ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการ 
ลงทะเบียน เพ่ือใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็และแม่นยำาในการ
ลงทะเบียน มีอุปกรณ์สำานักงานอำานวยความสะดวก เช่น 
เครื่องถ่ายเอกสาร นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีล่ามสำาหรับ 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้คอยชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพ่ือความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และมีเจ้าหน้าที่ประจำาจุดนิทรรศการ 
เพ่ืออธิบายตอบข้อสงสัยให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสอบถามข้อมูล 
ของบริษัทฯ

2.4  ก�รมอบฉันทะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วม
ตัดสินใจในการดำาเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้น 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมการ
อิสระซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุม ท่านใดท่านหนึ่ง
จากกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซ่ึงบริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด จัด
ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมและ 
ออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเง่ือนไข สำาหรับใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและ
ปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง โดย
บรษิทัฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ ์วธิกีาร เอกสารทีต่อ้งใช ้พรอ้ม
ทัง้รายละเอียดตา่งๆ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหนา้กอ่น
วันประชุมเกินกว่า 30 วัน (33 วัน) ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ 3 แบบ โดยได้เปิดเผย
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ให้ผูถ้ือหุ้น

สามารถดาวนโ์หลดได้ สำาหรบัการจัดสง่หนงัสอืเชญิประชมุฯ 
ทางไปรษณยี ์บรษิทัฯ ได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และ 
แบบ ข 
ในวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2557 มีผูร้บัมอบฉนัทะ
เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 1,855 ราย จำานวน 13,284,070,548 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 65.01

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัททั้งภายใน
และภายนอก โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม 
เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงส่งเสริม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ 
ยงัได้ดำาเนนิการสนบัสนนุผูมี้สว่นได้เสยีตามหลักเกณฑร์ะดับ
สากลด้วยความสมัครใจ อาทิ UN Global Compact ที่ 
ส่งเสริมในเรื่องแรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน (รายละเอียดดังปรากฎในรายงานความ
ยั่งยืน ประจำาปี 2557 และในรายงานประจำาปใีนหมวดความ
รับผิดชอบขององค์กร หน้า 132-157)

3.1  ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
และคำานึงถึงการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว เพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลกำาไรจากการ
ดำาเนินงานและการแบ่งปันผลกำาไร (เงินปันผล) ที่เป็นธรรม 
ควบคูไ่ปกับการสร้างความมัน่ใจในการลงทุนและเพิม่ความ
น่าเชื่อถือของบริษัทฯ โดยยึดม่ันการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน
ของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการติดต่อพบปะกับผู้ถือหุ้นอย่าง 
ใกล้ชิด ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารทางเดียว
และสองทาง อาทิ การพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
(Roadshow) การจัดประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตาม
การนัดหมายของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company 
Visit) การจดัประชมุนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) การจัด
กจิกรรมรว่มกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ การจดัสง่วารสารผูถ้อืหุน้ 
เป็นต้น โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้น/ 
นักลงทุน ดังนี้
• การพบนักลงทุนในและต่างประเทศ (Roadshow) และ
การจดัประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตามการนดัหมาย
ของนกัลงทนุและนกัวเิคราะห ์(Company Visit) เพ่ือใหข้อ้มูล
ผลการดำาเนนิงานและการลงทนุของบรษิทัฯ อยา่งสม่ำาเสมอ 
รวม 33 ครั้ง
• การจัดประชมุนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) เป็นประจำา
ทุกไตรมาส
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• การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทฯ ในงาน

(1) Money Expo ในวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2557
(2) SET in the City ในวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2557
(3) Opportunity Day ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และ  
    20 สิงหาคม 2557

• การใหข้า่วกบัสือ่มวลชนเพ่ือเปิดเผยแกส่าธารณชน ด้วย
การแถลงข่าว การให้เอกสารข้อมูล การให้สัมภาษณ์ของ 
ผูบ้รหิาร การรว่มกจิกรรมสือ่มวลชน รวม 54 ครัง้ โดยมีการ
เผยแพร่เอกสาร Press Release รวม 40 ฉบับ
• การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ในวันที่ 9 
ตุลาคม 2557 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจำานวน 400 ท่าน 
ที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมกิจการและผ่านการสุ่มคัดเลือกจาก 
ผู้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมาทางไปรษณีย์ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในธุรกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยได้พาเยี่ยมชมโรงงาน ท่าเรือไออาร์พีซี 
และโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นร่วมทำา CSR ร่วมกับมูลนิธิคามิลเลียน โซเชียล 
ระยอง และได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร 
ฐานทัพสัตหีบ เพ่ือรับทราบการใช้ท่าเรือไออาร์พีซีเป็น 
ท่าสำารองของกองทัพเรือในกรณีฉุกเฉิน
• การจัดส่ง IRPC Newsletter ซึ่งเป็นวารสารถึงผู้ถือหุ้น
ทุกรายรายไตรมาส โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย ผลประกอบการ 
บรษิทัฯ กจิกรรมทางธรุกจิ ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) 
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในปี 2557 บริษัทฯ ได้
จัดทำาวารสารดังกล่าวทั้งหมด 4 ฉบับ โดยได้จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ และนำาเสนอเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำาการสำารวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น
เป็นประจำาทกุปี เพ่ือนำามาพัฒนาปรบัปรงุการดำาเนนิงานของ
บรษิทัใหดี้ยิง่ขึน้ โดยบรษิทัฯ  จัดทำาการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ด้วยแบบ

ประเมิน AGM Checklist ที่กำาหนดโดยสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลคะแนน 94.75/100 คะแนน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สำารวจความพึงพอใจโดยรวมของ 
ผูถ้อืหุน้ในวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2557  ด้วยแบบ
ประเมินของบริษัทฯ โดยได้คะแนนความพึงพอใจคิดเป็น 
ร้อยละ 82.61 สูงกว่าผลประเมิน ปี 2556 ที่ร้อยละ 81.97
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่ช่วยยืนยันถึง
ประสิทธิภาพของการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้น 
ได้แก่ รางวัล Corporate Governance Asia Recognition 
Awards 2014 ประเภท Best Investor Relations by 
Company in 2014 จากนติยสาร Corporate Governance 
Asia จากการเปิดเผยข้อมูลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสีย

3.2  ลูกค้�/ ผู้บริโภค:

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึง
มุ่งม่ันพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งเคารพในการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและจรยิธรรมทางการค้าอยา่งเครง่ครดั 
ไม่กระทำาการใดอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการ
ผูกขาดทางการค้า บริษัทฯ ได้วางระบบที่เป็นมาตรฐานและ
นา่เชือ่ถอืได้สำาหรบัการทำาธรุกรรมทางการค้ากบัลูกค้า ใสใ่จ
ในการบริการท้ังก่อนและหลังการขาย ใช้นวัตกรรมอินเตอร์เน็ต 
เพื่อให้ลูกค้าทำาธุรกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และ
ปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีระบบท่ีเรียกว่า iRON, 
iDEAL และ iPORT ซ่ึงสามารถลดความผิดพลาดในการจัดการ 
ด้านเอกสารและทันต่อภาวะความผันผวนของตลาด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้าและประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
คำานึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพจากการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ อาทิ BANBAX เม็ดพลาสติกผสมสารยับยั้งและ
กำาจัดเชื้อแบคทีเรีย Green ABS เม็ดพลาสติกที่ใช้ยาง
ธรรมชาตทิดแทนยางสงัเคราะห ์Natural Color Compound 
เม็ดพลาสติกผสมสีธรรมชาติ  อนึ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
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2557 ไออาร์พีซี ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน- 
ทราบรมราชชนนี ได้ตกลงร่วมกันในการศึกษาและพัฒนา 
“ข้อเข่าเทียมสำาหรับเด็ก” จากผลิตภัณฑ์ Ultra High Molecular 
Weight Polyethylene (UHMW-PE) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทฯ สามารถทำาประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดย 
รวมด้วยมาตรฐานทางการแพทย์อันเป็นที่ยอมรับได้อย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ ให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงข้ึน นอกเหนือจากการบริจาค 
เม็ดพลาสติก และการส่งพนักงานจิตอาสา ซ่อม เสริม เติม สุข  
ร่วมออกหน่วยให้บริการทำาขาเทียม
บริษัทฯ ได้จัดทำาการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
ประจำาทุกปี เพ่ือนำามาพัฒนาปรับปรุงให้สินค้าและบริการ 
ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม
ปิโตรเลียม ประจำาปี 2557 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88 
เท่ากับเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ คือ ที่ร้อยละ 88 และ 
ผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มปิโตรเคมี ประจำาปี 
2557 ได้คะแนนที่ร้อยละ 90.8 สูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้
ที่ร้อยละ 88

3.3  คู่ค้�

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัคู่ค้าซ่ึงถอืเป็นผูมี้สว่นได้เสยีสำาคัญ
ในการขับเคล่ือนธุรกิจไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่สัญญา โดยจะปฏิบัติกับคู่ค้า
อย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการค้าที่เป็นธรรมและการ
ดำาเนินงานอย่างโปร่งใส ประสานประโยชน์ของบริษัทฯ และ
คู่สัญญาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
บริษัทฯ ได้ทำาธุรกิจการค้ากับผู้จัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบตลอด 
หว่งโซอุ่ปทาน รวมกวา่ 4,000 ราย ทีเ่ป็นผูจั้ดซือ้จดัหาสนิค้า
วัตถุดิบ สารเคมี เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ที่นำามาใช้ใน
กระบวนการผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีระบบและ
กระบวนการจัดซ้ือจัดหาแบบ Green Procurement ท่ีเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ วางระบบการจัดซื้อจัดหาภายใต้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นสากล มุ่งเน้นการดำาเนินงาน 
ตามระเบยีบงานจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวทัง้องค์กร
อย่างเคร่ดครัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นไปตามกรอบ
จริยธรรมทางการค้าและหลักการดำาเนินกิจการที่ดี อีกทั้ง
บริษัทฯ ได้เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคู่ค้า 
ด้วยการกำาหนดเง่ือนไขในการคัดเลือกคู่ค้าก่อนที่จะบันทึก
ไวใ้นทะเบยีนรายชือ่ผูค้้า (Approved Vendor List) อาท ิการ
กำาหนดใหผู้ค้้าจัดซ้ือด้านสารเคมีจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการที่
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานทางด้านสิง่แวดลอ้มและมาตรฐาน
สากล ISO เป็นต้น  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ดำาเนินการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมความสามารถเชงิกลยทุธแ์ละ
เพ่ิมประสิทธิผลของการดำาเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างให้มีความ
เป็นมืออาชีพตามโครงการ DELTA ในเรื่อง Procurement 
Excellence

3.4  คู่แข่ง

บรษิทัฯ ยดึถอืการแขง่ขนัทางการค้าทีเ่ป็นธรรม โดยยดึหลกั 
การดำาเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใสและสง่เสรมิการค้าเสร ีบรษิทัฯ 
กำาหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการแข่งขันอย่าง
เปน็ธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน ไม่
แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี
การไม่สุจริต รวมถึงไม่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จที่จะทำาลาย 
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมี 
ข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

3.5  เจ้�หนี้

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า
และสถาบนัการเงินอยา่งเครง่ครดั โดยปฏบิตัติามขอ้กำาหนด
และเง่ือนไขทางการเงินที่กำาหนดไว้ร่วมกัน เปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นความจริง รวมถึงไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
อันจะทำาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ได้กำาหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้ว่าหากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้ง 
เจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมี 
เหตุผิดนัด/ ผิดสัญญา หรือข้อพิพาทใดๆ กับเจ้าหน้ี นอกจากน้ี 
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมฉลองความสำาเร็จในการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ด้วย
วงเงิน 15,000 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการขอบคุณและสรา้งความ
สัมพันธ์อันดีกับธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิยช์ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต ในฐานะผู้จัด
จำาหน่ายหุ้นกู้ ในลักษณะกิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคมด้วย
การสนบัสนนุทนุโรงเรยีน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา ผา่น
โครงการ “1 ช่วย 9” ซึ่งเป็นโครงการของสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
หรอื สมศ. กจิกรรมนีเ้ป็นความรว่มมือระหวา่งภาคการศกึษา 
และหน่วยงานเอกชน เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนต่างๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินในระดับที่สูงขึ้น
เป็นเป้าหมาย
3.6  พนักง�น

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ของบุคลากร เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ
ทีส่ดุขององค์กร คณะกรรมการบรษิทัฯ จึงได้กำาหนดนโยบาย
และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็น
มาตรฐานสากล จัดให้มีกระบวนการที่เป็นระบบ นับตั้งแต่
ขัน้ตอนการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากร การพัฒนาทรพัยากร
บคุคล การประเมินผลการปฏบิตังิานของพนกังาน การเลือ่น
ระดับ การกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุก
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ระดับอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบัติ
งานตาม KPI รายบคุคล รวมทัง้จัดใหมี้การดูแลพนกังานใน
ด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการทำางานอย่าง
เป็นสุข ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ในปี 2557 บรษิทัฯ มีนโยบายปรบัปรงุการบรหิารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้วยการดำาเนินงาน HR Excellence ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโปรแกรมภายใต้โครงการชื่อ DELTA ที่มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทำางานในทุกด้านขององค์กร โดยสายงานทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งหน่วยงานทุกหน่วยได้ร่วมมือร่วมใจกันดำาเนินการ
ตามแนวทาง HR Excellence ด้วยความมุ่งม่ัน (รายละเอียด
ดังปรากฏในรายงานผลการดำาเนินงานหน้า 79 และ 101) 
ในด้านการฝกึอบรมพนกังานและผูบ้รหิาร บรษิทัฯ ได้จดัการ
อบรมพนักงานทั้งหมดเฉลี่ย 30.46 ชั่วโมง/คน นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนสิทธิ
เสรภีาพของพนกังาน ด้วยวิธกีารอันหลากหลาย โดยสามารถ
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก�รส่งเสริมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและก�รต่อต้�น
คอร์รัปชัน

• จัดอบรมเรื่อง Anti-Corruption ให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ 
คูเปอร์ เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2557 โดยมีผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่ขา้รว่มอบรม
จำานวน 400 คน และกำาหนดเป็นแผนงานปี 2558 และ 2559 
ท่ีจะดำาเนินการอบรมพนักงานให้ท่ัวถึงท้ังบริษัทฯ
• ในปี 2557 ไออาร์พีซี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “PTT 
Group CG Day 2014” ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวคิด 
“The Power is in Your Hands” โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ปตท. จำากัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของท้ัง 7 บริษัทในกลุ่ม ปตท. เม่ือวันจันทร์ท่ี 

15 กันยายน 2557 ณ ห้อง Synergy Hall ช้ัน 6 ศูนย์เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพลก็ซ์อาคาร C โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรณรงค์และสรา้ง
จิตสำานึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้กับ
บคุลากรทกุระดับของกลุ่ม ปตท. ตามแนวทางการกำากบัดูแล
กจิการทีดี่ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองประโยชนข์องผูมี้สว่นได้
เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และเป็นพื้นฐานที่สำาคัญของการ
ดำารงอยู่อย่างยั่งยืน
• สำานักตรวจสอบภายในจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำาหนึ่ง 
(Diamond Award)” ประจำาปี 2557 ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจัด 
ต่อเนื่องมา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ยกยอ่งหนว่ยงานทีมี่การกำากบัดูแลการควบคุมภายในดีเด่น
และมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบการควบคุม
ภายในที่ดี รวมทั้งสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้เกิด
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อันเป็นรากฐาน
ที่สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี พิธีมอบรางวัล “เพชร
น้ำาหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำาปี 2557 ได้รับเกียรติ
จากนายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น
ประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วยนายธรัมพ์ ชาลีจันทร์  
นายประมวล จนัทรพ์งษ ์กรรมการตรวจสอบและนายสกุฤตย ์
สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2557 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ก�รส่งเสริมสุขภ�พ

• จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปี ช่วงระหว่าง
วันที่ 28 มกราคม - 27 มีนาคม 2557 โดยมีการตรวจทั่วไป 
รวมถึงการตรวจรายการพิเศษสำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงงาน คลังน้ำามัน เป็นต้น เพื่อติดตาม
ผลสุขภาพของพนักงานเป็นประจำาทุกปี และเพ่ือให้ม่ันใจ 
ได้วา่พนกังานและผูบ้รหิารทกุคนมีสขุภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรง
• จัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงานรวมถึง
ครอบครัวของพนักงาน ในรูปแบบของสิทธิ์ในการเบิก 
ค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์
ที่เหมาะสมให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน

การอบรม Anti-Corruption

ผู้บริหารทุกสายงานรับ KPI ซึ่งมีเป้าหมายและโครงสร้างการปฏิบัติ
ที่เป็น Matrix สอดคล้องกันทั้งองค์กร
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ก�รส่งเสริมสิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและก�รรวมกลุ่ม 
(สหภ�พแรงง�น)  และก�รสื่อส�รกับพนักง�นเพื่อสร้�ง
คว�มเข้�ใจ

• เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรวมกลุ่มขึ้นเป็นสหภาพ 
แรงงานพนักงานและสหภาพผู้บริหารได้ และเปิดโอกาสให้
พนกังานมีสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็เพ่ือพิทกัษ์
สิทธิและประโยชน์ในหมู่พนักงาน ผ่านทางคณะกรรมการ
ลกูจ้างและสหภาพแรงงานฯ โดยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เป็น
ประธานคณะกรรมการลูกจ้าง นอกจากน้ี กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมกับสหภาพแรงงานเพ่ือ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเน่ืองท้ังปี อาทิ งานสังสรรค์
ประจำาปีสมาชิกสหภาพแรงงาน  งาน CSR ส่งมอบพระปรางค์
วัดแลง และงานทำาบุญวันครบรอบ 14 ปี ของการก่อต้ัง
สหภาพแรงงาน ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ รวม 8 สหภาพ 
ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้น
• จัดกิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เมื่อ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ในเดือนตุลาคม 2556 ได้ทยอยลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะพนักงาน
อย่างใกล้ชิดและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นโอกาสใน
การให้นโยบายและสอบถามพนกังานในพ้ืนทีถ่งึความเป็นอยู่
และปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน มีการแถลงผลการ 
ดำาเนินงานไตรมาสละคร้ัง โดยจัดในลักษณะการบรรยายใน
ห้องประชุม มี VDO Conference และถ่ายทอดสดทาง 
Intranet โดยพนกังานทกุพ้ืนทีส่ามารถรบัฟังสดและสอบถาม
ได้อย่างใกล้ชิด และสื่อสารด้วยสารกรรมการผู้จัดการใหญ่
และคลิปวีดิโอถึงพนักงานเป็นระยะๆ
• กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานในการประชุมคณะ
กรรมการบรหิาร ระดับผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ขึน้ไปเป็น
ประจำาทุกสัปดาห์ และประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปเป็น
ประจำาทุกเดือน
ก�รเสริมสร้�งขวัญและกำ�ลังใจแก่บุคล�กร

• จัดโครงการมอบของทีร่ะลึกตามอายงุานใหก้บัพนกังาน
ที่ทำางานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
• จัดงานวันเกษียณอายุ เพ่ือเป็นเกียรติและให้กำาลังใจ
พนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับบริษัทฯ
ก�รส่งเสริมจริยธรรม  ศ�สน�  ประเพณี  และวัฒนธรรม
องค์กร

• จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรม ด้วย
การจัดการอบรมพัฒนาทางจิตและปัญญาให้พนักงานใน
หลักสูตรของชมรมยุวพุทธแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
• จัดกจิกรรมสง่เสรมิพระพุทธศาสนาและบรรยายธรรมใน
โอกาสสำาคัญต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี อาทิ วันข้ึนปีใหม่ 
วนัทำาบญุครบรอบบรษิทัฯ วนัสำาคัญทางพุทธศาสนา เป็นตน้

• จัดโครงการ Presidential Awards ประจำาปี 2557 เมื่อ
วนัที ่7 พฤษภาคม 2557 เพ่ือเป็นการยกยอ่งชมเชยพนกังาน
ทีป่ฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีดี่ในองค์กร แบง่เป็น 4 ด้าน ได้แก ่
การปฏิสัมพันธ์ดีเลิศกับชุมชน การสร้างมูลค่าเพ่ิม การมี
พฤติกรรมดีเย่ียม และการมีพฤติกรรมดีเด่นด้านความปลอดภัย 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�

• จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เม่ือวันที่ 14 
ตุลาคม 2557 จำานวน 300 ทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ทุนการศึกษาเรียนดี 201 ทุน และทุนการศึกษาส่งเสริม 
พฤตกิรรมดีและผลงานเด่น 99 ทนุ เพ่ือปลกูฝงัจิตสำานกึเรือ่ง
คุณธรรม พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมต่อสังคมของบุตร
พนักงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี
ก�รเค�รพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินท�งปัญญ�

• รณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำานึกในหมู่พนักงานให้
เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้
พนักงานปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และได้
จัดทำานโยบายว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ เพ่ือมิให้
พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย รวมท้ังมี
การทบทวนมาตรการและตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกัน
การละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ทำาการสำารวจความผูกพันองค์กรของพนักงาน 
(Employee Engagement Survey) เพื่อศึกษาข้อบกพร่อง
และนำามาพัฒนาปรบัปรงุใหก้ารดำาเนนิงานดียิง่ขึน้ตอ่ไป โดย
ในปี 2557 ผลสำารวจความผูกพันองค์กรของพนักงานประจำาปี 
2557 ได้คะแนนท่ีร้อยละ 79.14 ขณะที่ปี 2556 ได้ร้อยละ 
78.98
3.7  สังคมและสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื จงึใหค้วาม
สนใจดูแลสงัคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม โดยได้บรูณาการงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง Creating 
Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการวางแผนและดำาเนนิงานเพ่ือใหโ้ปรง่ใส
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบ
จากการผลิตให้เหลือน้อยท่ีสุด รายละเอียดอยู่ใน รายงานด้าน
ความรับผิดชอบขององค์กร หน้า 132-157
ด้�นสังคมและชุมชน

ตลอดปี 2557 ผู้บริหารและพนักงานได้ให้ความร่วมมือ
รว่มใจด้วยการรว่มกิจกรรมจติอาสาเพ่ือสงัคมมากมาย เพ่ือ
สร้างประโยชน์แก่บุคคลหลายกลุ่ม อาทิ ชุมชน ผู้พิการ รวมท้ัง 
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ฯลฯ สอดคล้องกับ
แนวทางของ UN Global Compact และ UNICEF ซ่ึงบรษิทัฯ 
นำามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยและนโยบาย
ด้าน CSR ของบริษัทฯ
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• บริษัทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรภาคีร่วม ในการจัดโครงการ 
“มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง” ครั้งที่ 11 ณ ทัณฑสถาน
บำาบัดพิเศษหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร่วมกับสมาคมสตรี 
นกัธรุกจิและวชิาชพีแหง่ประเทศไทย - กรงุเทพฯ และองค์กร
อีก 11 แห่ง ได้แก่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทย - ปทุมนนท์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย - สมุทรปราการ สโมสรซอนต้า - กรุงเทพฯ 5  
สโมสรซอนต้า - กรุงเทพฯ 2 สโมสรซอนต้า - กรุงเทพฯ 1  
สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สโมสรไลออนส์ 
ดอนเมือง มูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน ฝ่ายสตรีหอการค้า 
ไทยจีน โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Soroptimist International 
Club of Bangkok เพื่อจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาส่งเสริม
วิชาชีพ วิชาการ พัฒนาจิตใจ และสร้างจิตสำานึกที่ดีให้แก่ 
ผู้ต้องขังหญิง จำานวน 3,400 คน ด้วยการอบรมกว่า 54 
หลักสูตร ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2557  
เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี วันสตรีไทย และเพ่ือถวายเป็น 
พระราชกุศล เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบรอบ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
12 สิงหาคม 2557
• บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำาพร้า เด็กขาดแคลน 
และด้อยโอกาสในพิธีมอบทุนการศึกษา ซ่ึงจัดโดยมูลนิธิ 
ช่วยเหลือเด็กกำาพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จำานวน 12 ทุน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2557 โดยได้มอบทุนการศึกษา 6 ระดับ ได้แก่ อนุบาล 1-3 
ประถมศึกษาตอนต้น  ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา
ตอนตน้ มัธยมศกึษาตอนปลาย  และปวส./ปรญิญาตร ีระดับ
ละ 2 ทุน
• การดำาเนนิโครงการ 1 ชว่ย 9 พัฒนามาตรฐานการศกึษา
ร่วมกับสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซ่ึงเป็นนวตักรรมในการ
พัฒนาการศึกษามิติใหม่ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรม 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมไทย และสอดคล้องกับ
เจตนารมณข์องบรษิทัฯ ในการดำาเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐานการมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือ 
ตามประเด็นและความตอ้งการทีจ่ำาเป็นของสถานศกึษาตาม
ความเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมย่อยอย่างต่อเนื่องตลอด 
ทั้งปี อาทิ การสนับสนุนทุนแก่โรงเรียน ร่วมกับ ธนาคาร 6 
แห่ง ซึ่งเป็นผู้จัดจำาหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการเผยแพร่
แนวทาง “การดำาเนินงานด้าน CSR เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา” โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ในการประชุม “รวมพลคน
จิตอาสา 1 ช่วย 9” ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2557 ซึ่งจัดโดย สมศ. 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557  การจัดค่ายสาระความรู้และ
จรยิธรรม และตวิเข้มโอเน็ต ให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 
3 โรงเรียน และจัดโครงการซ่อม เสริม เติม สุข ให้โรงเรียน
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 2 โรงเรียน เป็นต้น
สิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัย

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ 
ควบคู่ไปกบัพัฒนาคุณภาพชวีติของชมุชน รวมทัง้สภาพของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น ในปัจจุบัน การ
ดูแลสิ่งแวดล้อมถือเป็นวาระที่สำาคัญของชาติ และเป็น
ประเด็นที่ทั่วโลกกำาลังให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง ในฐานะท่ี
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจึงอาสาที่จะเป็น
หนึ่งในผู้นำาทางด้านการประกอบอุตสาหกรรมพร้อมไปกับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย การ
ควบคุมป้องกันด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม (QSHE) รวมทั้งแนวปฏิบัติด้าน QSHE ซึ่ง
ระบุไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังได้มี
การปรับปรุงการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมใน 
ปี 2557 มีดังนี้
• การทบทวนนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม (QSHE)
• การดำาเนินโครงการพัฒนาเขตประกอบการเชิงนิเวศ 
(ECO Industrial Zone: EIZ) โดยมีการลงนาม MOU ใน
การยกระดับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระหว่าง 
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กรมโรงงานฯ จังหวัดระยอง และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี ร่วมกัน ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ และได้ดำาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
• การพัฒนาระบบการจัดทำาทำาเนียบการปลดปล่อยและ
เคล่ือนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer  
Registers: PRTR) โดยการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ  
บริษัทที่ปรึกษา JICA และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• การแสดงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศและขอ้มูลตา่งๆ 
ใหช้มุชนรบัทราบอยา่งตอ่เนือ่งผา่นจอแสดงผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ 3 จุด ได้แก่ บริเวณ อบต.บ้านแลง  บริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านก้นหนอง และบริเวณ
หน้าเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ จังหวัดระยอง
• การส่ือสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน QSHE โดยผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ ซ่ึงได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการ
ต่างๆ อาทิ
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารด้าน 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ของ 
   สำานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลองห้า  
   ปทุมธานี
 - การอบรมการจัดทำารายงาน EHIA โดยอบรมให้ 
   กับนักวิชาการภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมอบรม  
   “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
   (EHIA)” จัดโดยคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยั 
   มหิดล
 - การอบรมหลักสูตร  Basic Safety, Occupational  
   Health and Environment Management ให้ 
   พนกังานสายปฏบิตักิาร บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน)
 - การแลกเปลี่ยน Lesson Learned “HA1 Process  
   Safety Incident” ในวันความปลอดภัยสายปฏิบัติ 
   การจัดการและคลงั หนว่ยธรุกจิน้ำามัน ครัง้ที ่23 จัดโดย 
   บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
ดังปรากฎในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม” หน้า 134-143
จากการดำาเนนิงานด้านกจิการเพ่ือสงัคมและด้านการจัดการ
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างความยั่งยืน ทำาให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากผลสำารวจ
ความพึงพอใจของชุมชนระยองด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ประจำาปี 2557 ท่ีร้อยละ 88.82 และจะนำาผลท่ีได้รับไปปรับปรุง 
การดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี ้ในปี 2557 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัทีเ่ป็นเครือ่งยนืยนั
ความเขม้แขง็ของการดำาเนนิงานด้านความยัง่ยนืของบรษิทัฯ  

อาทิ รางวัลรายงานความย่ังยืนดีเด่น ประจำาปี 2557 จาก
สมาคมจดทะเบียนไทยและ CSR Club โดยการสนับสนุน
ของสำ านักงานคณะกรรมการกำ ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ โล่ประกาศ
เกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความม่ันคงของมนษุย ์ภายใตส้โลแกน “คนเป็นสขุ 
องค์กรเป็นเลิศ สงัคมงอกงาม” ในงานวนัสถาปนา ครบรอบ 
12 ปี และรางวลั CSR Recognition 2014: Most Improved 
CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากน้ัน 
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 20 อันดับแรกของบริษัท
ชั้นนำาในเอเชียที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากสำานักข่าว 
Channel NewsAsia ร่วมกับหน่วยงาน CSR Asia และ
สถาบันวิจัยและวิเคราะห์ Sustainalytics และได้รับการจัด
อันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ใน 100 หลักทรัพย์ที่มีความ
โดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG 100)

3.8  ข้อพิพ�ทที่สำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำาเสมอ 
ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลที่
จำาเป็นของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทั้งช่องทางกระจายข่าว
ของตลาดหลักทรพัย ์ก.ล.ต. ผา่นสือ่มวลชน สือ่อิเลก็ทรอนกิส ์
และสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ความนา่เชือ่ถอืและความโปรง่ใส ซ่ึงเป็นปัจจัยทีส่ำาคัญในการ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลไว้ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ 
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน แม่นยำา และเป็นปัจจุบัน ดังนี้

4.1  ก�รร�ยง�นของคณะกรรมก�รท้ังท่ีเป็นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงินและไม่ใช่ก�รเงิน

บริษัทฯ จัดทำารายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์
ของสำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
โดยให้ข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินผ่านรูปแบบ
ต่างๆ หลายช่องทาง ดังนี้
• การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
• รายงานข่าวข้อมูลที่สำาคัญ และงบการเงินผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• จัดทำารายงานประจำาปี 2556 ที่แสดงงบการเงิน และ
ข้อมูลสาระสำาคัญของการดำาเนินงานของบริษัทฯ
• จัดทำารายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2556 (Corporate 
Sustainability Report 2013) เพ่ือสือ่สารแนวทางการบรหิาร
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จัดการ และผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines 
ของ Global Reporting Initiative GRI G3.1 ระดับ A สำาหรบั
ป ี2557 ไดจ้ดัทำารายงานความยั่งยืน รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพือ่
ใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมิน
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้อง (In Accordance)  
ทีร่ะดับ Core ซึง่ได้จดัใหมี้การสอบทานขอ้มูลในรายงานโดย
หน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำาปี และได้เผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
• จัดทำารายงาน Communication on Progress (CoP) 
ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก
และมีพันธะสัญญาในการดำาเนินงานและรายงานผล 
การดำาเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่ง
บรษิทัฯ ได้สมัครเขา้เป็นสมาชกิตัง้แตปี่ 2554 โดยในปี 2557 
บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced 
Level ซ่ึงนบัเป็นระดับสงูสดุของการรายงาน โดยบรษิทัฯ ได้
จัดทำารายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ 
ส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN 
Global Compact (www.unglobalcompact.org)

4.2  ก�รร�ยง�นต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

นกัลงทนุและผูถ้อืหุน้นบัเป็นผูมี้สว่นได้เสยีทีส่ำาคัญสงูสดุกลุ่ม
หนึ่งของบริษัท บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบนั แกน่กัลงทนุและผูถ้อืหุน้ เพ่ือใหเ้พียงพอตอ่การ
ตัดสินใจ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
เปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการ
รายงานทางการเงิน เช่น การนำาเสนอผลการดำาเนินงาน 
งบการเงิน สารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รวมถึงมีการทำาบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
(MD&A) เป็นรายไตรมาส และมีหน่วยงานสื่อสารองค์กร 

ทำาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
แก่สาธารณชน รวมทั้งจัดทำาวารสารเพ่ือสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
(IRPC Newsletter) เป็นรายไตรมาส เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ
ผลการดำาเนินงานของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
ตลอดทัง้ปี ซ่ึงจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทางไปรษณยี ์และนำาเผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น (รายละเอียดดังปรากฏใน
หัวข้อ “3.1 ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน”)

4.3  ก�รแจ้งข้อร้องเรียน และก�รเข้�ถึงข้อมูล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส ดังนั้น หากผู้มีส่วนได้เสียท่านใดที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำาเนินงานของบริษัทในด้านใดด้านหนึ่งสามารถส่ง
ข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้ เพ่ือที่จะได้นำาข้อร้องเรียน 
ดังกลา่วมาดำาเนนิการสบืขอ้เทจ็จรงิและนำามาแกไ้ขปรบัปรงุ
ต่อไป
บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นได้เสยีทัง้ภายในและภายนอก
สามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ผ่านหลายช่องทาง โดยมีสำานัก
ตรวจสอบภายใน และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
ทำาหน้าท่ีเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และดำาเนินการตามกระบวนการ 
ตามนโยบายที่กำาหนดไว้ พร้อมทั้งมีนโยบายปกป้องผู้แจ้ง
เบาะแส/ข้อร้องเรียนเพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลด้วย 
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ดังนี้
• โทรศัพท์: โรงงานระยอง 038-802-560 (24 ชั่วโมง)
• เว็บไซต์: http://www.irpc.co.th/cg_contact.php
• อีเมล์: auditor@irpc.co.th
• ตู้ไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 35 ปณฝ. ซันทาวเวอร์ส กทม.  
  10905 ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ที่เปิดใช้ในเดือนตุลาคม 
  ปี 2557
ท้ังน้ี ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับข้อคำาถาม ข้อติชม ข้อร้องเรียน 
และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมประมาณ 20 เร่ือง ซ่ึงเป็นข้อเสนอ 
แนะการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมี 
6 เรื่อง
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คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช�
   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายกฤษฎา อุทยานิน
   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

3. นายธรัมพ� ชาลีจันทร�
   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ท้ังน้ี กรรมการท้ัง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ 
และประสบการณเ์พียงพอในการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของ
งบการเงินของบริษัท โดยนายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ และนาย
กฤษฎา อุทยานนิ เป็นผูท้ีมี่ความรูแ้ละประสบการณด้์านบญัชี
และการเงิน ขณะที่นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ มีความรู้ด้าน
กฎหมาย และมีนายทวีศักด์ิ เดชะไกศยะ ผู้จัดการสำานัก 
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชมุรวม 12 ครัง้ โดยพิจารณาในประเด็น 
ท่ีสำาคัญ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทาน 
รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ ดำาเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง การ
สอบทานการบรหิารความเสีย่ง การสอบทานการปฏบิตัติาม
กฎหมาย การสอบทานและกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน 
การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 
เป็นต้น

2  คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมัุตแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อทำาหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส รวมทั้งกำาหนดแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่าง
เป็นธรรมและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนมีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ หน้า 166
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวนอยา่งนอ้ย 3 ทา่น และ
อย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 ได้แก่

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ มีบทบาทหนา้ทีใ่นการกำาหนดทศิทาง
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของ 
ผูถ้อืหุน้ มีหนา้ทีก่ำากบัดูแลและตดิตามใหก้ารบรหิารงานของ 
ฝ่ายจัดการเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กำาหนด ถูก
ตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคับตา่งๆ และบรรลผุลตาม
เป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยจัดให้มีหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ หน่วยงานกำากับองค์กร หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชัน 
หน่วยงานกำากับเกณฑ์ปฏิบัติ (Compliance) หน่วยงาน
ประชมุและเลขานกุารบรษิทั ทีข่ึน้ตรงตอ่สำานกักจิการองค์กร 
กรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อยา่งเพียงพอและมีประสทิธภิาพ โดยนโยบาย บทบาทหนา้ที ่
และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำาหนดไว้ในคู่มือการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีและในโครงสร้างการจัดการ หน้า 163-164

5.1  คณะกรรมก�รชุดย่อย

ด้วยบทบาทหน้าที่ที่มีความสำาคัญยิ่งของกรรมการ คณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างกรรมการเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 ชุด เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรอง
ในแตล่ะด้าน อีกทัง้ยงักำาหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีดี่ของ
คณะกรรมการ รวมทั้งกำากับให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนปรับปรุงกฏ
บัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
โดยเนน้บทบาทด้านการบรหิารความเสีย่งมากขึน้ และตอ่มา
ได้ยกเลกิคณะกรรมการบรหิาร และตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงขึ้นแทนในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยเปิดเผย
รายละเอียดไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ ดีและใน
โครงสร้างการจัดการ หน้า 165-168
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 
4 ชุด ดังนี้

1  คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน 
และนำาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นประจำาทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น 
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบและ
กำากับให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล โดย
มีสำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบภายในและ 
สอบทานการดำาเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผู้พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน โดยสำานักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ 
หน้า 165-166 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อย 
3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 
บริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ำาหนด โดยกรรมการตรวจสอบใน ปี 2557 
ได้แก่
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นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ 
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มี
การประชุมรวม 9 ครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นที่สำาคัญ อาทิ 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก 
พิจารณาเสนอชื่อกรรมการชุดย่อยทดแทนตำาแหน่งที่ว่าง 
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาองค์ประกอบและ 
เป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำาหรับปี 2557 ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งการบริหารธุรกิจ ภาวะ
ผู้นำา และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พิจารณาประเมินผลการดำาเนินงานและค่าตอบแทนเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัต ิ
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้
เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่บรษิทัฯ และคณะ
กรรมการบรษิทัฯ เหน็ชอบใหป้รบัปรงุแกไ้ขตามเสนอ และให้
นำาเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2558 พิจารณา ได้แก ่การ
แกไ้ขขอ้บงัคับ 2 เรือ่ง คือ เรือ่งจำานวนกรรมการ จาก 5 - 17 
คน เป็น 5 - 15 คน เพื่อให้โครงสร้างกระชับเหมาะกับธุรกิจ 
และให้ระบุวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ เลือกจากกรรมการ 1 ท่าน และให้ทำาหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทด้วย

3  คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายกำากับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และ 
แนวปฏบิตัทิีดี่เพ่ือเป็นแนวทางการกำากบัดูแลการดำาเนนิงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ัง 
ยังได้ปรับปรุงและยกระดับเกณฑ์การดำาเนินงานด้าน 
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ใหเ้ขม้ขน้อยา่งตอ่เนือ่ง หนา้ท่ีความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ ดี มี 
รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการหน้า 167

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ จำานวนอยา่งนอ้ย 3 ทา่น และอยา่งนอ้ย 
1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ในปี 2557 ได้แก่

นางสาวมนวิภา จูภิบาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สำานักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการ 
ในปี 2557 คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ มีการประชมุ
รวม 7 ครัง้ โดยพิจารณาในประเด็นทีส่ำาคัญ อาท ิการกำาหนด
แผนการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 
2557 การติดตามผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นประจำาทุกไตรมาส การกำากับการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
แนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
เกณฑก์ารกำากบัดูแลกิจการทีดี่ ทีก่ำาหนดโดยสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard 
เป็นต้น โดยในปี 2557 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ได้เสนอเกณฑ์การประชุมกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
จะต้องมีกรรมการขณะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

4  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมัุตยิกเลกิคณะกรรมการบรหิาร 
โดยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2557 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ 
หน้า 168
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จำานวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 
1 ทา่นตอ้งเป็นผูมี้ความรูค้วามเชีย่วชาญในธรุกจิปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี หรือการเงิน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 
2557 ได้แก่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

1. นายวุฒิสาร ตันไชย
   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา
   และกำหนดค�าตอบแทน

2. นายสุรงค� บูลกุล
   กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

3. นายทรงภพ พลจันทร�
   กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

2. พลโทสสิน ทองภักดี
   กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

3. นายประมวล จันทร�พงษ�
   กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
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คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

1. นายสรัญ รังคสิร�
   กรรมการ/ ประธานกรรมการบร�หารความเส่ียง

2. นายวุฒิสาร ตันไชย
   กรรมการอิสระ/ กรรมการบร�หารความเส่ียง

3. นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   กรรมการ/ กรรมการบร�หารความเส่ียง

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
แผนธุรกิจองค์กร เป็นเลขานุการ ในปี 2557 คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง ได้รว่มพิจารณาความเสีย่งของบรษิทัฯ กบั
คณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุเม่ือวนัที ่18 พฤศจิกายน 
2557 และอนุมัติแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำาหรับปี 
2558

5.2  ก�รประชุมกรรมก�ร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ล่วงหน้าทุกปี และได้รับเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ 
5 - 7 วนัทำาการ เพ่ือกรรมการจะได้ศกึษา และทำาความเขา้ใจ
ก่อนการประชุม เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็น
ประกอบการตดัสนิใจ โดยกรรมการมีความรบัผดิชอบในการ
เข้าร่วมการประชุม ดังนี้
- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้องค์ประชุมต้องมี 
  จำานวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด 
  ทัง้นี ้ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดใหมี้กรรมการ 
  ขณะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ 
  จำานวนกรรมการทั้งหมด
- แนวปฏิบัติในการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 
  ต้องเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี  
  โดยในปี 2557 กรรมการทุกท่านมีการเข้าร่วมประชุมเกิน 
  กว่าร้อยละ 75
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมกรรมการ 
  โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  
  ในปี 2557 ประชมุเม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2557 และประชมุ 
  เฉพาะกรรมการอิสระ 2 ครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม และ  
  21 ตุลาคม 2557
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมนอกสถานที่อย่าง 
  นอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใชโ้อกาสในการเพ่ิมความสมัพันธแ์ละ 
  ความเขา้ใจในระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร โดยในปี 2557  
  คณะกรรมการบรษิทัฯ ประชมุทีจั่งหวดัระยอง เม่ือวนัที ่29  
  สิงหาคม 2557 และเยี่ยมชมโรงงาน โครงการก่อสร้าง  
  การปลูกป่าธรรมชาติ และติดตามการซ่อมแซมหน่วย  
  VGOHT ที่เกิดเหตุไฟไหม้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2557 ปรากฏใน
โครงสร้างการจัดการ หน้า 170

5.3  ก�รประเมินผลกรรมก�ร

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำาหนดให้ 
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เม่ือวันที่ 16 
ธนัวาคม 2557 เหน็ชอบการจัดทำาแบบประเมินผลการปฏบิตัิ
งานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2557 ทั้ง 4 แบบ
และได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ทำาการประเมิน 
ในเดือนธันวาคม 2557 จากนั้นได้ทำาการรวบรวมผลการ
ประเมินและรายงานผลตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการกำากบัดูแล
กิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำาดับเพ่ือให้ 
รบัทราบถงึผลการปฏบิตังิานของกรรมการและนำาผลทีไ่ด้รบั
ไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำาแบบประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น 4 ชุด คือ
1. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังคณะ 
2. แบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง  
3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอ่ืน  
 (แบบไขว้) และ  
4. แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจำาปี 2557 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
มากกว่า 85 % = ปฏิบัติเป็นประจำา “ดีเยี่ยม”  
มากกว่า 75 % = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ “ดีมาก”  
มากกว่า 65 % = ปฏิบัติบางครั้ง “ดี”  
มากกว่า 50 % = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย “ค่อนข้างดี”  
ต่ำากว่า 50 %  = ไม่เคยปฏิบัติ “ควรปรับปรุง”
สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  
มีความเห็นดังนี้
• ก�รปฏิบัติง�นคณะกรรมก�รบริษัทฯ ท้ังคณะ ประกอบด้วย 
หัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ 
(Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 
Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board 
Practices) 4. การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม (Board 
Meeting) คณะกรรมการได้ประเมินการปฏบิตังิานกรรมการ
ทั้งคณะ แล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.98
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• ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นตนเอง ประกอบด้วยหัวข้อ
การประเมิน 7 หัวข้อ คือ 1. คุณสมบัติกรรมการ 2. ความ
รบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจ และการกระทำาของตนเองสามารถ
อธบิายการตดัสนิใจได้ (Accountability) 3. ความรบัผดิชอบ
ตอ่การปฏิบตัหินา้ทีด้่วยขดีความสามารถและประสทิธภิาพที่
เพียงพอ (Responsibility) 4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นธรรมและสามารถมีคำาอธิบายได้ (Equitable  
Treatment) 5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency)  
6. การมีวสิยัทศันใ์นการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว 
(Vision to Create Long Term Value) และ 7. การมี
จริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) โดย
สรุปคณะกรรมการได้ประเมินตนเอง และมีความเห็นว่า
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
ร้อยละ 97.23
• ก�รประเมนิก�รปฏบิตังิ�นกรรมก�รท่�นอ่ืน (แบบไขว)้  

ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบ
ประเมินการปฏบิตังิานตนเองขา้งตน้โดยสรปุคณะกรรมการ
ได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.58
• ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นคณะกรรมก�รชุดย่อย ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน 2. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
3. คณะกรรมการบริหาร และ 4. คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: มีการประเมินคณะกรรมการบริหารเนื่องจากมี
การดำาเนนิงานรวม 3 ไตรมาส ในปี 2557 สว่นคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพิ่งแต่งตั้งใหม่จึงไม่ได้ทำาการประเมิน
ทั้งนี้แบบประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการ 
บริหาร มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะ
กรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
(Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 
(Board Practices) 4. การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม 
(Board Meeting) คณะกรรมการชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะ ได้
ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ดังนี้
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เท่ากับร้อยละ 96.83
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เท่ากับร้อยละ 99.52
คณะกรรมก�รบริห�ร มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ “ดีเย่ียม” 
เท่ากับร้อยละ 97.29
นอกจากแบบประเมินทั้ง 3 แบบข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบแยก
ต่างหากตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีการประเมินทัง้หมด 3 แบบ ดังนี้
1  ก�รประเมนิผลก�รปฏบิติัง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ท้ังคณะ การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาท
และความรับผดิชอบ 3. ความสัมพนัธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การรายงาน 
และ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้ประเมินการ
ปฏิบตังิานกรรมการตรวจสอบทัง้คณะแลว้มีความเหน็วา่อยู่
ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.75
2  ก�รประเมินคณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยบุคคล 
นอกจากการประเมินแบบทั้งคณะแล้ว ตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซ่ึงประกาศใช้ ณ วันท่ี 
1 มกราคม 2553 กำาหนดให้มีการประเมินรายบุคคลด้วย 
สำาหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. ความรู้เก่ียวกับ 
ธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 3. อำานาจและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม  
5. ความเข้าใจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และ 6. การปฏิบัติงาน 
และการประชุม คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงาน
กรรมการตรวจสอบรายบคุคลแลว้มีความเหน็วา่อยูใ่นเกณฑ ์
“ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.84
3  ก�รประเมินคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยประธ�น 

กรรมก�รบริษัทฯ ในปี 2557 โดยมีผลการการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 100

5.4  ก�รปฐมนิเทศกรรมก�ร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการที่เข้ารับ
ตำาแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลา 3 เดือน 
เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น  
ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมทั้ง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำาหรับ
กรรมการ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับการเป็น 
กรรมการบริษัทฯ และคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือกรรมก�ร:

1. คู่มือการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทยและสำานักงาน ก.ล.ต. (IRPC Compliance  
 Handbook)
2. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 - เล่ม 3 (Director’s 
 Handbook)
3. คู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ (Corporate Governance  
 Handbook)
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ข้อมูลกรรมก�ร:

1. จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
2. หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ 
3. รายชื่อคณะกรรมการ  
4. หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย  
5. รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาป ี2552 - 2557 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลัง  
 (ปี 2555 - 2557)  
7. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)  
8. รายงานประจำาปี 2556  
9. หลักสตูรการอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD)  
10. กำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี  
11. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ 
 : Chairing the Board ของ IOD
ในปี 2557 กรรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นผูน้ำาเสนอขอ้มูลบรษิทั 
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม
การดำาเนินธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิให้
แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน

5.5  ก�รพัฒน�กรรมก�ร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมอบรม
สมัมนาหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถ
ของกรรมการอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้เป็นการตอ่ยอดความคิด
ใหม่ๆ ซ่ึงจะเสริมให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดอยู่ในประวัติ
กรรมการ หน้า 22-31
กรรมการส่วนใหญ่มีประวัติเข้ารับการอบรมกับสมาคม 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) แล้ว อีกทัง้บรษิทัฯ 
สนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซ่ึงทำาใหเ้กดิมุมมองทีมี่ประโยชนม์าประยกุตใ์ชก้บัธรุกจิของ 
บริษัทฯ ได้  โดยในปี 2557 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/
สัมมนาในหลักสูตรที่สำาคัญ ดังนี้
• กรรมการทกุทา่นเขา้อบรมในหวัขอ้การตอ่ตา้นการทจุรติ 
ท่ีบริษัทฯ จัดข้ึนโดยมีผู้เช่ียวชาญจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเบอร์ เอบีเอเอส จำากัด เป็นวิทยากร ในวันประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับ
มาตรการการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั และแนวทางทีจ่ะนำาไปปฏบิตัิ
สำาหรับบุคลากรของบริษัทฯ
• การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) ในปี 2557 มีกรรมการเขา้รบัการอบรมแลว้ 
8 ท่าน

• การอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2557 มีกรรมการที่เข้ารับ
การอบรมแล้ว 14 ท่าน ดังนี้
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม หลักสูตร DAP, RCP และ 
FGP
2. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ หลักสูตร DAP
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย หลักสูตร DCP,  ACP, 
SFE และ MIA
4. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี หลักสูตร DCP
กรรมการ 4 ทา่นนีไ้ด้ลาออกระหว่างปี 2557 สำาหรบักรรมการ
ปัจจุบันที่เข้ารับการอบรมแล้ว มีดังนี้

รายชื่อกรรมการป�จจุบัน/ หลักสูตร

1. นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 24/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 51/2004 
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 14/2004 
ACEP - Anti-Corruption for Executive Program ACEP 4/2012

2. นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช�
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 8/2004 
RCP - Role of the Chairman Program RCP 10/2004
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 13/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 104/2008 
ACP - Audit Committee Program ACP 27/2009

3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009

4. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 15/2002

5. นายสรัญ รังคสิร�
   หลักสูตร

CSP - Company Secretary Program CSP 8/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 61/2005 
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 19/2005

7. นายกฤษฎา อุทยานิน
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 50/2006 
DCP - Directors Certification Program DCP 75/2006 
RCC - Role Of The Compensation Committee RCC 1/2006

8. นายทรงภพ พลจันทร�
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 23/2004
DCP - Directors Certification Program DCP 52/2004  
FND - Finance for Non – Finance Directors FND 9/2004

10. นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 132/2010 
ACP - Audit Committee Program ACP 38/2012 
MIR - Monitoring the system of Internal Control and 
        Risk Management MIR 12/2012

9. นายประสิทธ� ์สืบชนะ
   หลักสูตร

ACP - Audit Committee Program ACP 20/2007 
DCP - Directors Certification Program DCP 90/2007

6. นายสุรงค� บูลกุล
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009
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6. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ 
สูงสุด

1.  กรรมก�รอิสระ

บรษิทัฯ ได้กำาหนดนยิามความเป็นอิสระของกรรมการบรษิทัฯ 
ขึ้นใหม่ให้เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้กำาหนดไว้
ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี คุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ มีรายละเอียดตามโครงสรา้งการจัดการ หนา้ 165-166

2.  ก�รแยกตำ�แหนง่ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�ร

ผู้จัดก�รใหญ่

ตำาแหน่งของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
กำาหนดไวใ้นคู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ เพ่ือใหบ้ทบาทของ
ประธานกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารมีความเป็นอิสระแยก
จากกัน โดยบทบาทของประธานกรรมการทำาหน้าที่เป็นฝ่าย
กำากับดูแล ขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำาหน้าที่บริหาร
จัดการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ (นายไพรินทร์ 
ชโูชตถิาวร) มิได้เป็นกรรมการอิสระ แตไ่ด้รบัการแตง่ตัง้จาก
คณะกรรมการ เนือ่งจากเป็นผูท้ีมี่ความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิ
พลังงาน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเป็นอย่างดี อันเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3.  ก�รสรรห�กรรมก�ร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ทำาหน้าที่สรรหาคดัเลือกบุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชนต์อ่การนำามาประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิธรุกจิของ 

บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับความหลากหลาย
ของคุณวุฒิและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
ไม่มีการแบ่งแยกเพศหรือมีข้อจำากัดอ่ืนใด และได้กำาหนดไว้ใน
หัวข้อ “องค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ และการ
แต่งตั้ง” ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสรรหาบุคคลที่ เหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ การที่องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านจะช่วยให้มี 
มุมมองที่ครบถ้วนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดย
บุคคลที่สรรหาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำา
หน้าที่สรรหาบุคคลผ่านกระบวนการสรรหาที่เป็นระบบ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมี 
ขัน้ตอนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วธิกีารสรรหาและกำาหนดเกณฑ์
ในการพิจารณา (Skill Matrix) อย่างชัดเจน เป็นข้ันตอน อีกท้ัง 
ได้ใชร้ายชือ่บคุคลใน Directors' Pool ของกระทรวงการคลัง
และ IOD ประกอบการพิจารณาด้วย (รายละเอียดในโครงสร้าง 
การจัดการ หน้า 168-169)

4  ก�รสรรห�ผู้บริห�รระดับสูงสุด/ก�รสืบทอด

ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำารง
ตำาแหนง่เป็นผูบ้รหิารระดับสงูสดุ หรอืกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจใน
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์
โปร่งใส และมีภาวะผู้นำาสูง เพ่ือให้การบริหารงานของ 
บรษิทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพ เป็นทีย่อมรบัและเชือ่ม่ัน
จากผู้มีส่วนได้เสีย
ในปัจจุบัน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นผู้ที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ของบรษิทัฯ ซ่ึงทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 มีมติ
แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
รวมทั้งผลงานความสำาเร็จ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไปดำารง
ตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอื่นใดที่องค์กรอื่น จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ขณะที่ผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เพ่ือใหม่ั้นใจวา่ได้ทุม่เทเวลาปฏบิตัหินา้ทีใ่หก้บับรษิทัฯ อยา่ง
เต็มที่เหมาะสมเพียงพอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง สำาหรับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ

รายชื่อกรรมการป�จจุบัน/ หลักสูตร

1. นายไพร�นทร� ชูโชติถาวร
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 24/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 51/2004 
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 14/2004 
ACEP - Anti-Corruption for Executive Program ACEP 4/2012

2. นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช�
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 8/2004 
RCP - Role of the Chairman Program RCP 10/2004
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 13/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 104/2008 
ACP - Audit Committee Program ACP 27/2009

3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009

4. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 15/2002

5. นายสรัญ รังคสิร�
   หลักสูตร

CSP - Company Secretary Program CSP 8/2004 
DCP - Directors Certification Program DCP 61/2005 
FND - Finance for Non - Finance Directors FND 19/2005

7. นายกฤษฎา อุทยานิน
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 50/2006 
DCP - Directors Certification Program DCP 75/2006 
RCC - Role Of The Compensation Committee RCC 1/2006

8. นายทรงภพ พลจันทร�
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 23/2004
DCP - Directors Certification Program DCP 52/2004  
FND - Finance for Non – Finance Directors FND 9/2004

10. นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 132/2010 
ACP - Audit Committee Program ACP 38/2012 
MIR - Monitoring the system of Internal Control and 
        Risk Management MIR 12/2012

9. นายประสิทธ� ์สืบชนะ
   หลักสูตร

ACP - Audit Committee Program ACP 20/2007 
DCP - Directors Certification Program DCP 90/2007

6. นายสุรงค� บูลกุล
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009

รายชื่อกรรมการป�จจุบัน/ หลักสูตร (ต�อ)

7. นายกฤษฎา อุทยานิน
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 50/2006 
DCP - Directors Certification Program DCP 75/2006 
RCC - Role Of The Compensation Committee RCC 1/2006

8. นายทรงภพ พลจันทร�
   หลักสูตร

DAP - Directors Accreditation Program DAP 23/2004
DCP - Directors Certification Program DCP 52/2004  
FND - Finance for Non – Finance Directors FND 9/2004

10. นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 132/2010 
ACP - Audit Committee Program ACP 38/2012 
MIR - Monitoring the system of Internal Control and 
        Risk Management MIR 12/2012

9. นายประสิทธ� ์สืบชนะ
   หลักสูตร

ACP - Audit Committee Program ACP 20/2007 
DCP - Directors Certification Program DCP 90/2007

6. นายสุรงค� บูลกุล
   หลักสูตร

DCP - Directors Certification Program DCP 121/2009
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กลาง เพ่ือสร้างผู้สืบทอดตำาแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้สามารถรับมือได้ทันกับทุกสถานการณ์ ด้วยการ
ฝึกอบรมทักษะและความรู้เพ่ิมเติม ทั้งในด้านวิชาการ การ
บริหารจัดการ และภาวะผู้นำา การโยกย้ายหน้าที่รับผิดชอบ 
เพื่อเรียนรู้ข้ามสายงาน และการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
สถานการณ์โลก และ AEC เป็นต้น
7. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม

บริษัทฯ มแีนวทางการกำากับดแูลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ 
มีบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นบริษัทจำากัด 11 บริษัท และมีบริษัท 
รว่มทนุ 4 บรษิทั โดยไม่มีบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มเป็นบรษิทั
จดทะเบียน (รายละเอียดในโครงสร้างการถือหุ้น หน้า 183)

กลไกก�รกำ�กับดูแล

ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัท
รว่มทนุนัน้ ผูแ้ทนของบรษิทัฯ ทีจ่ะไปดำารงตำาแหนง่กรรมการ
หรือผู้บริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยปัจจุบันกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ 
และกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้จัดทำานโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้
บริษัทย่อย นำาไปปฏิบัติ เช่น นโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
บทบ�ทของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำาหนดวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ และนโยบายการดำาเนินงานของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องและ
สนับสนุนธุรกิจซ่ึงกันและกัน และกำากับดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการดำาเนินงานตามนโยบายที่กำาหนด เพ่ือ
เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแต่งตั้งกรรมการ
และฝา่ยบรหิารเพ่ือรบัผดิชอบการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัยอ่ย 
รวมทั้งติดตามผลการดำาเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามที่ได้ปรากฏในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG  
Handbook) และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซ่ึง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
เพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และเนน้ยำา้ถงึความสำาคัญ
ของการกำากับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับ

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เพ่ือไม่ให้ธุรกิจของบริษัท 
ดังกล่าวส่งผลกระทบ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสังคม 
สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
• คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้ฝ่ายจัดการหรือผู้แทน
ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนรายงานผลการ
ดำาเนินงานให้ทราบเป็นระยะ
บทบ�ทของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

• กำาหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัยอ่ยทีเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ โดยสำานักตรวจสอบภายใน 
จะรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
อย่างสม่ำาเสมอ รวมท้ังจัดทำารายงานท่ีเก่ียวข้องตามข้อกำาหนด 
ของสำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)
• กำาหนดให้บริษัทย่อยจะต้องรายงานผลการดำาเนินงาน 
ข้อมูลฐานะทางการเงิน การทำารายการที่เกี่ยวโยง การได้มา
หรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำารายการอ่ืนที่สำาคัญต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
บทบ�ทในฐ�นะผู้ถือหุ้น

• การลงมติในที่ประชุมบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน 
เกี่ยวกับวาระที่มีความสำาคัญ และมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสรา้งองค์กร โครงสรา้งการลงทนุ การยกเลกิบรษิทั ตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

กลไกก�รบริห�รง�น

• การกำาหนดให้บริษัทย่อย ใช้นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกาศใช้ อาทิ นโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล นโยบายการตลาด ระเบียบการจัดซ้ือจัดหา 
ระเบียบด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ โดยมีหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบแต่ละด้านเป็นผู้ประสานในระดับบริหารและ
ปฏิบัติการ
• การกำาหนดนโยบายการลงทุน แผนการดำาเนินงานระยะยาว 
แผนงานประจำาปี แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม (CSR Roadmap) และกรอบงบประมาณการลงทุน 
งบประมาณประจำาปีของบริษัทย่อย จะถูกรวมไว้อยู่ภายใต้
แผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน สำาหรับนโยบายการลงทุนของบริษัทร่วม 
เป็นไปภายใต้กรอบสัญญาการลงทุนร่วมกัน
• บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการดำาเนินงานด้านต่างๆ ท้ังการค้า 
ขายสินค้าและบริการ การจัดซื้อจัดหา ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมท้ังระบบกำากับดูแลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ อาทิ ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคุมความปลอดภัย แนวทางการดำาเนนิงานเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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• การร่วมลงทุนกับบริษัทร่วม เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา 
ระหว่างผู้ถือหุ้น Shareholders’ Agreement และข้อบังคับ
บริษัทร่วม (ซ่ึงมีการนำาเง่ือนไขและสาระสำาคัญบางประการ 
บรรจุไว้ในข้อบังคับบริษัทร่วม) โดยวาระสำาคัญๆ จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ สำาหรับ
บริษัทย่อย ไม่มีการจัดทำาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เนื่องจาก 
บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99

8. นโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการที่อื่นของ
กรรมการและผู้บริหาร

• กรรมการบริษัทฯ ดำารงตำาแหน่งในกรรมการบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกันได้ 
ไม่เกิน 5 บริษัท
• กรรมการผูจั้ดการใหญ่หากจะไปดำารงตำาแหนง่กรรมการ
หรอืตำาแหนง่อ่ืนใดในบรษิทัหรอืองค์กรอ่ืน จะตอ้งได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการหรือตำาแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
• การส่งบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เดิมจะต้องได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารซ่ึงได้รับการมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้มีการยกเลิก
คณะกรรมการบริหาร การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลไป
ดำารงตำาแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัยอ่ยและบรษิทั
ร่วมทุน จึงเป็นอำานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

9. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน)  
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่างๆ 
ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย   
ไม่มีการกำาหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้ 
บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ 
โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/หรือกำาไรสุทธิ 
เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ตั้งสำารองตาม
กฎหมายแลว้ หรอืกรณอ่ืีนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัยอ่ย
เห็นสมควร

10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
รักษาความลับไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย
กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังใน
การรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน
และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมี
การจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำาหนดชั้นความลับ
และจำากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่ 
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปในแนวทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรอืผูอ่ื้น อันรวมถงึการซ้ือขายหลักทรพัยข์องบรษิทัฯ 
ดังนี้
• คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง จัดทำาและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
ของตน รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือเข้ารับ 
ตำาแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำาการ นับแต่วันท่ีมีการ 
ซ้ือ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพรบ. 
หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำาต่อเนื่องทุกเดือน
• บริษัทฯ มีจดหมายแจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร 
และบคุคลทีมี่ความเกีย่วขอ้ง ตามนยิามของสำานกังานกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้งดการซื้อ/ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่ 
วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงดการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ เป็นเวลา 2 วันทำาการ หลังการเปิดเผยงบการเงิน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว เพื่อมิให้
นำาข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญต่อการเปล่ียนแปลง 
ราคาหุน้ของบรษิทัฯ และยงัไม่ได้เปิดเผยแกส่าธารณชนไปใช้
กระทำาการใดๆ ซ่ึงเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ตามพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อป้องกันการ 
กระทำาผดิกฎหมาย และป้องกนัการชีน้ำาตลาดหรอืสรา้งความ
ได้เปรียบให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
• การจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยกำาหนดชั้น
ความลับของข้อมูล และจำากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน โดยถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือ 
ผู้ครอบครองข้อมูล จะต้องปฏิบัติและกำาชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ โดย
เคร่งครัด ทั้งนี้ได้กำาหนดให้ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะ
ต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี
• การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ของ
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือป้องกันการ
คุกคามจากภายนอกและป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการ
เข้าถึงข้อมูล (Authorization) เข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์หลักและส่วน
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รายการ

1.  ค�าสอบบัญช�ของบร�ษัทฯ 3,100,000
2.  ค�าสอบบัญช�ของบร�ษัทย�อย
3.  ค�าใช�จ�ายอ่ืน เช�น ค�าเดินทาง
    ของพนักงาน ค�าไปรษณีย�อากร
    ค�าจัดพิมพ�รายงาน

120,000
1,030,000

จำนวน / บาท

รวม 4,250,000

ค่�บริก�รอื่น (Non-Audit Fee)

นอกจากค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ได้จ่าย
ค่าตอบแทนสำาหรับกิจกรรมอ่ืนแก่บริษัทผู้สอบบัญชี ในปี 
2557 จำานวนรวม 210,000 บาท ดังนี้

รายการ

1.  ค�าตรวจสอบการใช�สิทธ�ประโยชน�
    ตามบัตรส�งเสร�มการลงทุน
    จำนวน 3 บัตร
2.  ค�าเช�ญเป�นว�ทยากร 30,000

180,000
จำนวน / บาท

รวม 210,000

12. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีใน 
เรื่องอื่นๆ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ และการปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้น ทั้งตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และตามข้อเสนอของฝ่าย
จัดการ และฝา่ยเลขานกุาร  โดยได้พิจารณาใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งสู่
การเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน โดยยึด
แนวทางของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

บุคคล และทั้งในช่วงการปฏิบัติงานในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน

11. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2557 ผูถ้อืหุน้ได้อนมัุตแิตง่ตัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮ้าส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส จำากัด ทำาหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยไม่มีความสำาคัญกับบริษัทฯ ที่จะก่อให้
เกิดข้อจำากัดของความเป็นอิสระ
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำานวนรวม 
4,250,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าสอบ 
บญัชขีองบรษิทัยอ่ย และค่าใชจ้า่ยอ่ืน สรปุสาระสำาคัญได้ดังนี้

ASEAN CG Scorecard และมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่
เป็นสากลอ่ืนๆ สรุปประเด็นการปรับปรุง และการปฏิบัติ 
ของบริษัทฯ ที่สำาคัญในปี 2557 ดังนี้
1. กำาหนดนโยบายเกีย่วกบัจำานวนองค์ประชมุของทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ “ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลง
มติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด”
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
3. กำาหนดการไปดำารงตำาแหนง่กรรมการหรอืตำาแหนง่อ่ืนใด 
ซึ่งรวมถึงตำาแหน่งทางวิชาการ และทางสังคมของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ สำาหรบัผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งได้รบัความเหน็ชอบจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับรองลงไปต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ
4. เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ขอแก้ไข 
ข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดกรรมการ 2 เรื่อง ได้แก่ การลด
จำานวนกรรมการลงจาก 5-17 ท่าน เป็น 5-15 ท่าน เพื่อให้
เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี และระบุวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้
ในข้อบังคับด้วย
5. เพ่ิมช่องทางสื่อสาร กับผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเปิดตู้ ปณ.35 รับข้อร้องเรียนและ 
ข้อเสนอแนะ
6. ต้ังหน่วยงาน สำานักบริหารความย่ังยืน ข้ึนตรงต่อกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่
7. ตัง้หนว่ยงาน Compliance  เรยีกวา่ สว่นงานเลขานกุาร
บริษัทและกำากับกฎเกณฑ์ ขึ้นตรงต่อสำานักกิจการองค์กร
8. กำาหนดให้การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี 
องค์ประกอบของเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมอย่างชัดเจน
9. สง่เสรมิกจิกรรมสงัคมเพ่ือสทิธสิตรแีละสทิธเิด็ก เพ่ิมขึน้
จากปีที่ผ่านมา โดยเน้นการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพและการ
ศึกษาอบรมให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพ่ือสร้างโอกาสทางสังคม 
และมีความพรอ้มทัง้รา่งกาย สตปัิญญาและจิตใจ เพ่ือการใช้
สิทธิของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และเพ่ิมวงเงินทุนการศึกษา
บุตรพนักงานประจำาปีขึ้นร้อยละ 50 ตามข้อเสนอของ
สหภาพแรงงาน
10. คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแนวทางการออกระเบียบ
คุ้มครองบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ
ในอนาคตบริษัทฯ วางแผนพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ตามทิศทางการเติบโตและแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของบริษัทฯ  
ควบคู่กับแนวทางกฎระเบียบท่ีเป็นสากล โดยเน้นการดำาเนินงาน 
ที่เป็นรูปธรรม และมีการวัดผลในทุกกิจกรรมที่สำาคัญ เพ่ือ
การปรับปรุงให้เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


