
รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
มาโดยตลอด สง่ผลใหไ้ดร้บัการประเมนิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
(CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
อยู่ในระดับ 5 ตราสัญลักษณ์เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน โดย 
ในปี 2558 ไออาร์พีซี มีผลการประเมินอยู่ที่ 92 คะแนน 
ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2557 และเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน  
17 แห่ง ที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงกว่า 90 คะแนน ตาม
เกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณให้ ไออาร์พีซี ได้รับรางวัล
องค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย ประจำาปี 
2558 (Thailand Sustainability Investment Awards 
2015) ในฐานะที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนและสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคมให้เป็นแบบอย่าง  
และยังได้รับ 2 รางวัลที่สำาคัญ คือ คณะกรรมการแห่งปี 
ดีเด่นและรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จาก 
โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำาปี 
2558 (Board of the Year Awards 2015) 

ในด้านการบรหิารจัดการเพ่ือความยัง่ยนื บรษิทัฯ ได้รบัการจดั 
อันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets ในกลุ่ม 
อุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas ประจำาปี 2015 ตอ่เนือ่งเป็น 

ปีที่ 2 ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติ 
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่กำากับดูแลให้บริษัทฯ  
มีทั้งประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจและการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย (ตลท.)  
และตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies (CGR) เพ่ือให้คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำานึงถึงการพัฒนาและเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน และยึดหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ “CREATE” คือ 
- Creation of Long Term Value: การมีวิสัยทัศน์ใน 
 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
- Responsibility: ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Tone at the Top  

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติและกำาหนดเป็นนโยบายต่างๆ  

จะเป็นแม่แบบให้ฝ่ายจัดการและบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตาม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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-	 Equitable	 Treatment:	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
	 อย่างเท่าเทียมกัน	มีความเป็นธรรมและมีคำาอธิบาย
-	 Accountability:	 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ 

การกระทำาของตนเอง	 สามารถชี้แจงและอธิบายการ 
ตัดสินใจนั้นได้

-	 Transparency:	 ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่ 
สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปรง่ใส 
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-	 Ethics:	 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเป็นอิสระ	 บทบาทหน้าที่
ของประธานกรรมการบริษัทฯ	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

3.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	กำาหนดวสิยัทศัน	์กลยทุธ	์นโยบาย
และแผนงานทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ	โดยพิจารณาถงึปัจจัยเสีย่ง
และวางแนวทางการบรหิารจัดการทีมี่ความเหมาะสม	รวมทัง้
ตอ้งดำาเนนิการเพ่ือใหม่ั้นใจวา่ระบบบญัช	ีรายงานทางการเงิน	
และการสอบบัญชี	มีความน่าเชื่อถือ

4.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	กำาหนดนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั	
และกลไกสำาคัญทีเ่กีย่วขอ้ง	เพ่ือป้องกนัการทจุรติในการปฏบิตัิ
งานและเป็นหลกัปฏบิตัขิองบรษิทัฯ	ใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมทีดี่
ขององค์กร	 รวมทั้งสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะต้องเป็นผู้นำาในเรื่องจริยธรรม	
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

6.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย
ขึ้นตามความเหมาะสม	 เพ่ือช่วยพิจารณากล่ันกรองงานที่มี
ความสำาคัญอย่างรอบคอบ

7.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตอ้งจัดใหมี้การประเมินผลตนเอง
และคณะกรรมการชุดย่อยรายปี	เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจ
สอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ี	 รวมท้ังให้มีการ
ประเมินโดยบุคคลภายนอกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม	อาทิ	3	ปี

8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องกำาหนดจรรยาบรรณของ 
บริษัทฯ	 เพ่ือให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 รวมถึง
ลูกจ้างทุกคน	 ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ	 ควบคู่
ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ

9.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ	
และกำาหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อให้มีการเปิด
เผยสารสนเทศของบรษิทัฯ	ทัง้ในเรือ่งทางการเงินและท่ีไม่ใช่
เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ	เชื่อถือได้และทันเวลา	และมี
ช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ	ที่เหมาะสม	

10.	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายและให้มีการจัดทำาแผน
สบืทอดตำาแหนง่	เพ่ือใหมี้ระบบการคัดสรรบคุลากรทีจ่ะเขา้มา
รบัผดิชอบในตำาแหนง่บรหิารทีส่ำาคัญทกุระดับอยา่งเหมาะสม	
และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส	เป็นธรรม

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ	 ยึดม่ันจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจซ่ึงครอบคลุมประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อบุคลากร	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 การ
ต่อต้านการทุจริต	 และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 รวมทั้งการปฏิบัติ
ตอ่ผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุ่ม	เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัแิละปลกู
ฝังให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร	 โดยกำาหนดไว้ในคู่มือการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งในปี	2558	ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่
ดีมากยิ่งขึ้น	 โดยได้มีการเพ่ิมเติมประเด็นด้านความรับผิด
ชอบขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	 ด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชัน	 โดยพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบจรรยา
บรรณในการดำาเนนิธรุกจิและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั	ตลอด
จนมุ่งเนน้การดำาเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใสเพ่ือใหไ้ด้รบัความเชือ่
มั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
ที่สำาคัญในปี 2558
เพื่อตอบสนองนโยบายบริษัทฯ	ในการเป็นองค์กรแห่งความ
เป็นเลศิ	และมุ่งม่ันทีจ่ะรกัษาคุณภาพการกำากบัดูแลกจิการที่
ดีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของ	ASEAN	CG	Scorecard	ใน
ปี	 2558	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ปรับปรุง	พัฒนาเพื่อยก
ระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐาน
สากลและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	มีการทบทวนจำานวน	
คุณสมบตั	ิบทบาท	ความรบัผดิชอบของกรรมการ	และกรรมการ 
ชดุยอ่ยใหช้ดัเจน	และสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบและกตกิาสากล 
ที่พัฒนาขึ้น	 และเป็นไปตามข้อแนะนำาของ	 IOD	 ตาม
เกณฑ์	CGR	ซึ่งรวบรวมไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
ฉบับปรับปรุงปี	2558	สรุปได้เป็น	4	เรื่อง	ได้แก่	1.	ความ 
รับผิดชอบของกรรมการ	 2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทียมกัน	3.	การกำาหนดนโยบายการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์	
4.	การวางกรอบนโยบาย	แนวทางการสง่เสรมิจรยิธรรม	ความ
โปร่งใส	และการต่อต้านคอร์รัปชัน

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ 

•	 การจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ	โดยผูป้ระเมินอิสระ	(Independent	
Assessment)	เป็นปีแรก	และมแีผนดำาเนนิการทกุ	3	ปี	นอก
เหนอืจากการประเมินกรรมการทีป่ระเมินเป็นประจำาทกุปี	และ
ทำาการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมิน	 ให้สอดคล้องกับ
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แนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปี 2558

• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 
ชั้นนำาในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแก้ไขจำานวนกรรมการลดลง
จากเดิมคือไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน เปลี่ยนเป็น 
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้น
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 4 ของจำานวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัฯ เสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
โดยได้ทำาหนงัสอืแจง้ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พรอ้ม
กับเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ ตัง้แตว่นัที ่25 กนัยายน 
2558 – 31 ธันวาคม 2558 เป็นการลว่งหนา้เกนิกวา่ 90 วนั 
ก่อนสิ้นปีบัญชี

3. การกำาหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ในการประชุมกำาหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ (BOD-STS 
2015) ของบรษิทัฯ เม่ือวนัที ่21 สงิหาคม 2558 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ด้าน CG & CSR Excellence 
และเห็นชอบให้มีการจัดทำานโยบายการกำากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate 
Compliance Policy) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ 
ให้ชัดเจน และยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ใน
การประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2558 ได้
พิจารณานโยบายการกำากบัดูแลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
และประกาศใช้ทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ ดังนี้

1. การปฎิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ 

การดำาเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำารงไว้ซ่ึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด
ทางการค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาดหรือกฎหมาย 
การแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น 

3. การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติ 
คอร์รัปชัน (Corruption) และการให้หรือรับสินบน (Bribery) 
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน 

4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานกลุ่มบรษิทัไออารพี์ซี ตอ้งเคารพ 
และปฏบัิตติามหลกักฎหมายเรือ่งแรงงานและสทิธมินษุยชน  
และเคารพสทิธแิรงงาน สทิธสิตร ีสทิธเิด็ก และศกัด์ิศรคีวาม
เป็นมนษุย ์รวมถงึเสรภีาพและความเสมอภาคของบคุคลทีไ่ด้รบั 
การรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

5. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี  
ต้องปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญา ที่บริษัท 
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) และ/หรือกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี
เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำาไปใช้โดย 
ไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของผูอ่ื้น รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังาน 
มีการคิดสร้างสรรค์ผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือ 
ประโยชน์ของบริษัทฯ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
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6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการ
สนับสนุนการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี  
ตอ้งมีความระมัดระวงัมิใหต้กเป็นเครือ่งมือของกระบวนการ 
ฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการ
รา้ย โดยใหค้วามสำาคัญกบัการสอดสอ่งดูแลและใหเ้บาะแสแก ่
เจ้าหน้าที่หากมีการกระทำาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้ง 
ให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือ 
ทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายไทยและ
กฎหมายระหว่างประเทศกำาหนด

7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษา และการใช้ข้อมูลของบริษัท
อย่างถูกต้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
เกบ็รกัษาขอ้มูลและทรพัยส์นิด้วยมาตรฐานการบรหิารจดัการ
ที่ดแีละถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
และทรัพย์สินต่างๆ จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด มีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำาไปใช้เพื่อประโยชน์
สว่นตวัหรอืเพ่ือบคุคลอ่ืนอยา่งไม่ถกูตอ้ง รวมถงึจะปฏบิตัติาม
หลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมาย 
และจรยิธรรมทางธรุกจิทีจ่ะไม่นำาขอ้มูลของบรษิทั ลูกค้า คู่ค้า 
หรอืขอ้มูลสว่นบคุคลของผูอ่ื้นไปเปิดเผย หรอืใชเ้พ่ือแสวงหา
ประโยชน์อย่างอ่ืนอันนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาต หรือ 
นอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายตอ่กนั ทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศ

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อม คำานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีโครงการต่างๆ เพ่ือปลูก
ฝังจิตสำานึกให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ

• บรษิทัฯ จดัตัง้หนว่ยงาน Compliance ใชช้ือ่วา่ สว่นงาน 
เลขานุการบริษัทและกำากับกฎเกณฑ์ สังกัดสำานักกิจการ
องค์กร เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดำาเนินการตามนโยบายที่คณะ
กรรมการบริษัทฯกำาหนดอย่างชัดเจน อันจะทำาให้ม่ันใจ
ได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้ 
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนด 
และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 
3 ด้าน คือ การกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหาร 
ความเสีย่ง (Risk Management) และการปฏบิตัติามกฎหมาย  
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) หรือ CGR 

4. การวางกรอบนโยบาย แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม 
ความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน
• การปรับปรุงคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ 
บรษิทัจดทะเบยีนทีก่ำาหนดโดยตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ASEAN CG Scorecard และข้อกำาหนดอันเป็นสากลอื่นๆ 

ในการดำารงตนเป็นพลเมืองโลกที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เช่น UN Global Compact เป็นต้น และจัดพิมพ์ใหม่มอบ
ให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเซ็นต์รับ 
และให้คำามั่นว่าจะปฏิบัติตาม

• การเข้าร่วมโครงการ Call to Action: Anti-Corruption 
and The Global Development Agenda ของ UNGC เพื่อ
เรยีกรอ้งและสง่สญัญาณถงึภาครฐัและเอกชนทัว่โลกรว่มกนั
ต่อต้านการทุจริต 

• การจัดทำารายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็น
ผลประโยชนท่ี์ขดักนักบัผลประโยชนบ์รษิทัฯ โดยพนกังานทกุ
คนในรปูแบบ On-Line เป็นปีแรก นอกเหนอืจากการรายงาน
ของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำาหนด

• การรณรงค์สร้างจิตสำานึกด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
ของผู้บริหารและพนักงาน และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่
เหมาะสมทัง้กลุม่ใหญ่และกลุ่มยอ่ยอยา่งทัว่ถงึ ผา่นการอบรม
สมัมนา และระบบ E-Leaning ของบรษิทัฯ ในหวัขอ้ “สำารวจ
ดีกรี Ethics ในตัวคุณ” โดยในปี 2558 ได้ตั้งเป้าหมายให้
พนักงานร่วมทำาแบบสำารวจไว้ทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งมีพนักงาน
เข้ามาทำาแบบสำารวจผ่านระบบ E-learning จำานวน 870 
คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ร้อยละ 74 การดำาเนินงาน 
ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดำาเนินการ
เป็นกลุ่มเพ่ือจะได้มีพลังและช่วยกระตุ้นให้บุคลากรทุกคน  
ร่วมกันทำาหน้าที่เป็นเครือข่ายในการส่งต่อพลังความดี 
ไปยังทุกภาคส่วน ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยนำาพาให้ 
สังคมไทยเป็นสังคมที่ขาวสะอาดอย่างยั่งยืนได้

• บริษัทฯ เผยแพร่แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมออกไปสู่ภายนอกที่กว้างขวาง
มากขึ้น นอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศอ่ืนในกลุ่ม 
ASEAN เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้
รับรางวัล The Winner of the “Golden Peacock Global 
Award for Excellence in Corporate Governance 2015” 
โดยสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย 
และรางวัล Best Corporate Governance Asia 2015  
จากนติยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง

งานสัมมนาหลักสูตรการบริหารความเส่ียงด้านการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และปี 2555 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบรษิทัฯ กำากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มีการปฏบิตังิาน
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2558 สรุปเป็นราย
หมวด 5 หมวด ได้แก่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. ความ
รับผิดชอบของกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ ใหก้ารคุ้มครองและสง่เสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามขอ้บงัคับของบรษิทัฯ อยา่งครบถว้น  
โดยการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ตดัสนิใจ ใชส้ทิธลิงมตอิอกเสยีง 
ในเรื่องสำาคัญ รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ แสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 

ก่อนการประชุม

1. การกำาหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 
และสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 ผ่านวารสารสำาหรับผู้ถือหุ้น 
IRPC Newsletter ฉบับที่ 15/2015 ฉบับภาษาไทยพร้อม
คำาแปลซ่ึงจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุม  
และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน  
มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้สิทธิและรับทราบการดำาเนิน 
งานของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

2. คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดทำา 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 พร้อม
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องและหนังสือมอบฉันทะเพ่ืออำานวย
ความสะดวกสำาหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชมุได้ด้วย
ตนเอง โดยคำานึงถึงความเพียงพอครบถ้วนของข้อมูล ให้ผู้
ถอืหุน้ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในแตล่ะวาระ ท้ังนี ้บรษิทัฯ จัด
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นเรื่องสำาคัญ ในปี 2558 รวม 9 
วาระ ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม เนื่องจาก บริษัทฯ 
ได้นำาเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ พร้อมจัด
ส่งรายงานการประชุมเป็นเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเพ่ือ
พิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้ง ถือว่า
เป็นการรับรอง ในแต่ละวาระมีการระบุวัตถุประสงค์เหตุผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ สรุปสาระสำาคัญดังนี้ 

2.1 วาระการพิจารณาอนมัุตงิบการเงิน ประจำาปี 2557 ผา่น 
การตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบ 
บัญชีรับอนุญาต

2.2 วาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบรษิทัฯ ใหข้อ้มูลกรรมการ
อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ การศึกษา 
ประสบการณ์การทำางาน จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม

2.3 วาระอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ บรษิทัฯ นำาเสนอนโยบาย
ในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัสกรรมการ (งดจ่ายโบนัส
กรรมการจากผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากผลประกอบ
การขาดทนุ) นอกเหนอืจากนี ้บรษิทัฯ ไม่มีการใหค่้าตอบแทน
อื่นหรือการให้สิทธิประโยชน์อื่นใด 

วัน รายละเอียด

อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 • คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำาหนดวัน Record Date วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558

• บริษัทฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้างต้น) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 • วันกำาหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
• นำาเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม

พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 • วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และสิทธิรับเงินปันผล

ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2558 • จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ดำาเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก 
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นการล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม

พุธที่ 25 - ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 • ลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น - หนังสือพิมพ์ Bangkok Post) อย่างต่อเนื่อง  
3 วันทำาการก่อนวันประชุม

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 • วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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2.4 วาระแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ และกำาหนดค่าสอบบญัช ี
ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบ
บัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบ
บัญชี รวมทั้งประเด็นกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีและ
การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน 

2.5 วาระอนมัุตจ่ิายเงินปันผล บรษิทัฯ เปิดเผยนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล และสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการ
เงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ โดยระบุประเภท
และทีม่าของกำาไรสะสมทีน่ำามาจ่ายปันผลอยา่งละเอียด อัตรา
เงินปันผลทีเ่สนอจ่าย กำาหนดวนัจา่ยเงินปันผล พรอ้มเหตผุล
และข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน 

2.6 ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้เสนอวาระพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคับ 
บริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 15 และข้อ 22  
(เรือ่งจำานวนกรรมการ และการแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ตามลำาดับ) แกไ้ขจำานวนกรรมการ จากเดิมไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  
แตไ่ม่เกนิ 17 คน เปล่ียนเป็นไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แตไ่ม่เกนิ 15 คน 
และให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำาใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเป็นไปในทศิทางเดียวกนักบับรษิทัใน 
กลุ่ม ปตท. โดย บมจ. ปตท. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ

โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ มีการ 
กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของ 
คณะกรรมการและจำานวนคะแนนเสียงที่ต้องลงมติใน 
แต่ละวาระไว้ชัดเจน 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ จัดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)  
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ 
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุถึงเอกสาร  
หลักฐาน รวมทั้งคำาแนะนำา ขั้นตอนในการมอบฉันทะ  
เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจำานวน 6 ราย เพ่ือเป็นทาง
เลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระราย
ใดรายหนึ่งได้สะดวก ทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์ www.irpc.co.thได้ รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. พร้อมกันนี้บริษัทฯ อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น  
นักลงทุนสถาบัน สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้า
ซองถึงเลขานุการบริษัท หรือส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ก่อนวัน
ประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้เตรียมตรวจสอบความ
ครบถว้นของเอกสารไว ้กอ่นทีผู่ร้บัมอบฉนัทะจะเดินทางมาถงึ 
เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในขัน้ตอนการลงทะเบยีน ทำาใหก้าร
จัดประชุมราบรื่น

การดำาเนินการในวันประชุม 

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ใน
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 และเตรียมการ
อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

• สถานที่ประชุมสะดวกในการเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำาทาง มีที่จอดรถอย่าง
เพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

• จัดการประชุมภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green 
Meeting” รักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 3 

• จัดเตรียมที่นั่งและเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำานวยความสะดวก
สำาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ 

• จัดใหมี้จดุลงทะเบยีนอยา่งเพียงพอ และเปิดรบัลงทะเบยีน
เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม โดยใช้ระบบ Barcode 
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ความถูกต้องและความรวดเร็ว

• อำานวยความสะดวกโดยการจัดเตรียมอากรแสตมป์ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 (12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86)

กรรมการ ตำาแหน่ง
1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
5. นายสรัญ รังคสิริ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7. นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
8. พลโทสสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
9. นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
10. นายสมนึก บำารุงสาลี กรรมการ
11. นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการ
12. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 
หมายเหตุ : กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน
  1. นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากติดภารกิจเร่งด่วน 
  2. นายสมบัติ นราวุฒิชัย กรรมการ เน่ืองจากติดภารกิจเร่งด่วน
   นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2558

ผูบ้รหิารระดับรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 
จำานวน 10  ท่าน

2. บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจาก บริษัท 
วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด (นางสาวเพียงพนอ 
บญุกล่ำา) เพ่ือทำาหน้าทีดู่แลใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่ง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 
คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอส จำากดั (PWC) และ
บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 2 คน ซึ่งทำาหน้าที่สังเกตการณ์และ
เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน ได้แก่ 

1.  นางสาวรัชดา คลองโปร่ง อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม

2. นายสุรพงษ์ เต็มบุญประเสริฐสุข อาสาสมัครจาก 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

3. ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้ง
ที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว  
(One class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

• จัดนิทรรศการทิศทางการดำาเนินธุรกิจและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในรูปสินค้าท่ีมีจำาหน่ายในท้องตลาด 
อาทิ ชั้นวางของในห้องน้ำาจากเม็ดพลาสติกต้านแบคทีเรีย 
เพ่ือให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นและเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม
ในการให้คำาแนะนำา หรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
การดำาเนินงานด้านการตลาดและนวัตกรรมของบริษัทฯ

การดำาเนินการประชุมเป็นไปตามลำาดับ ดังนี้
1. การประชมุเริม่ขึน้ตามเวลาทีก่ำาหนดโดยประธานกรรมการ
ได้ทำาหนา้ท่ีประธานทีป่ระชมุ โดยมีประธานกรรมการชดุยอ่ย 
กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ พรอ้มทัง้ผูบ้รหิารระดับสงู 
และเลขานกุารบรษิทัฯ เขา้รว่มประชมุ (มีการบนัทกึรายละเอียด
ทัง้หมดไวใ้นรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้และเปิดเผยรายงานฯ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

4. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อ
กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และตามแนวปฏิบัติ
ที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้อง 
ประชุมในวาระนั้น มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม 5 ราย  
ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายเชิดพงษ์ สิรวิชช์  
นายสรัญ รังคสิริ พลโทสสิน ทองภักดี และนายสุกฤตย์  
สุรบถโสภณ ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิจารณาจน 
เสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ ประธานที่ประชุม (นายไพรินทร์  
ชโูชตถิาวร) ได้มอบหมายใหน้ายทรงภพ พลจันทร ์กรรมการ 
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้ำาเนนิการประชมุวาระนี ้

5. ระหว่างการประชุมประธาน ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือ 
เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาอย่าง 
เพียงพอ และใหก้รรมการทีเ่กีย่วขอ้งชีแ้จงและใหข้อ้มูลตา่งๆ  
แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็น
คำาถาม คำาตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการ
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

6. บรษิทัฯ จัดใหมี้การลงคะแนนเสยีง ดูแลใหมี้การเกบ็บตัร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ และการ
บันทึกผลคะแนนจากบัตรลงคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode 
ประมวลผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว มีการ 
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แจ้งมตทิีป่ระชมุทกุวาระอยา่งชดัเจนพรอ้มรายละเอียดจำานวน
เสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ในทกุวาระและ
แสดงผลบนจอโปรเจ็คเตอร์เพื่อความชัดเจน

7. ประธานได้ดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระท่ีแจ้งไว้ใน
หนงัสอืเชญิประชมุอยา่งเครง่ครดั และไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุม: 

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ

1. จัดสง่รายงานสรปุผลการลงมตกิารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET 
Portal ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเผยแพรบ่น
เว็บไซต์บริษัทฯ ในวันประชุม (3 เมษายน 2558) หลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุม 

2. จัดสง่รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ซ่ึงบนัทกึการแจ้งวธิกีาร 
ลงคะแนน และนบัคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นเขา้สูว่าระการ 
ประชุม รายละเอียดการประชุมที่สำาคัญ โดยแยกวาระชัดเจน
และครบถ้วนประกอบด้วย 

- เนื้อหาการประชุม
- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม/ 

ลาประชุม
- ขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้รวมทัง้การชีแ้จงของกรรมการและ

ผู้บริหารต่อข้อซักถามนั้นๆ
- มติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง 

รายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
งดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 
พร้อมเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ในวนัที ่17 เมษายน 
2558 (14 วัน) และจัดทำาเป็นเอกสารส่งทางไปรษณีย์ให้
แกผู่ถ้อืหุน้ทกุราย โดยระบใุหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการแกไ้ขหรอื
โต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำาหนด ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดขอแก้ไข ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม 

3. ดำาเนินการส่งรายงานการประชุมไปยังกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำาเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ
บังคับบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ มีการออกหุ้น
เพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One class of Share) โดยให้
ความสำาคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และผ่านหลายช่องทางที่สะดวกใน 
การเข้าถึงรายละเอียดระบุในส่วนการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส

2. ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำาไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของ
จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เริ่มเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ากระบวนการสรรหา 
เป็นกรรมการได้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558

3. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือความโปรง่ใส 
ซ่ือสัตย์สุจริต บริษัทฯ จัดทำาคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ (ปรับปรุงในปี 2558) กำาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือถือปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 จัดทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน โดย
คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีการรายงาน/  
เปิดเผยรายการดังกลา่วตามขอ้กำาหนดของ ตลท. อยา่ง
โปร่งใสในรายงานประจำาปี (รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หน้า 235-328 และรายการที่เกี่ยว
โยงกัน หน้า 109-113)

74



3.2	ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทย่อย	 โครงสร้างการถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขว้ใน
กลุ่มบริษัทฯ	และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ	คืน

3.3	จัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ	 ของ
กรรมการและผู้บริหาร	 และกำาหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	
อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และบริษัทฯ	ได้นำาเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทราบเป็น
ประจำาทุกเดือน	 บริษัทฯ	 ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่อง 
ดังกล่าวจากหนว่ยงานกำากบัดูแล	ในปี	2558	คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ	 รวมกันไม่เกินกว่า
ร้อยละ	25	ของหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว	

3.4	ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน	บรษิทัฯ	ระบใุนคู่มือการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีส่วนที่	4	จรรยาบรรณของคณะกรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานบริษัทฯ	ข้อ	4.1.5	จรรยาบรรณใน
การดำาเนนิธรุกจิวา่ด้วย	การซ้ือขายหลักทรพัยบ์รษิทัฯ	และ
การใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ	และกำาหนดนโยบายการ	
ป้องกันการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 และใช้ข้อมูล
ภายใน	โดยกำาหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือ
ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงาน	
ในการหาผลประโยชน์ส่วนตน	เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

3.5	บรษิทัฯ	แจ้งชว่งเวลางดซือ้ขายหลกัทรพัยก์อ่นการประกาศ
แจ้งข่าวงบการเงิน	45	วัน	และหลังประกาศอย่างน้อย	2	
วัน	 ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์	 ก.ล.ต.	 ทราบ	 
ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.6	กำาหนดใหพ้นกังานทกุระดับของบรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอื	 
จัดทำารายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผล
ประโยชนท์ีข่ดักนักบัผลประโยชนข์องบรษิทัฯ	ตามหลักการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ในรปูแบบออนไลน์	เพ่ือเป็นการปลกู
ฝงัจติสำานกึการปฏบิตังิานด้วยความโปรง่ใส	ป้องกนัการ
ทจุรติ	และบรษิทัฯ	นำาเสนอรายงานผลตอ่คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือทราบ	 พนักงานเข้าใจหลักการ
เหตุผลและให้ความร่วมมือด้วยดี

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้กำาหนดใหบ้รษิทัฯ	พิจารณาบทบาท
และกิจกรรมสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ระดับ
สากลด้วยความสมัครใจ	 อาทิ	 UN	Global	 Compact	 ให้
ความสำาคัญในการรักษาสมดุลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม	 โดยแผนงานของบริษัทฯ	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	
กำาหนดให้ตอบโจทย์ความคาดหวังและความพึงพอใจแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม	โดย
คำานงึถงึความยัง่ยนื	ธรรมาภิบาล	และความเป็นเลศิ	และจัด

ใหมี้ชอ่งทางสือ่สารกบัผูมี้สว่นได้เสยีในแตล่ะกลุม่อยา่งหลาก
หลาย	เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
ดำาเนินบทบาทของบริษัทฯ	ต่อผู้มีส่วนได้เสียมีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

บรษิทัฯ	ดำาเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรมเพ่ือใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น	โดยคำานึงถึง
การเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ	อยา่งยัง่ยนืและใหผ้ลตอบแทนที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2558	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	
ASEAN	Corporate	Governance	Awards	ณ	กรุงมะนิลา	
ประเทศฟิลิปปินส	์ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนไทยทีไ่ด้รบัผลการ
ประเมินในระดับ	TOP	50	ASEAN	PLCs	ตามหลักเกณฑ์	
ASEAN	CG	Scorecard	

บรษิทัฯ	มีการเปิดแผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ	รวมทัง้เสรมิสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่าน
ช่องทางและกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	

•	 การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศเป็นประจำา	 (รายละเอียดปรากฏในหมวด	4	
การเปิดเผยข้อมูล	หน้า	79-81)

•	 รว่มกจิกรรมกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพือ่สง่
เสรมิการลงทนุในตลาดทนุและเผยแพรข่อ้มูลบรษิทัฯ	อาท	ิ
งาน	SET	in	The	City	ปี	2558

•	 กิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ	 
ที่จังหวัดระยอง	ในวันที่	12	พฤศจิกายน	2558	

•	 การใหข้า่วกบัสือ่มวลชนเพ่ือเปิดเผยขอ้มูลตอ่สาธารณชน
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ	ตลอดปี

•	 การรว่มกจิกรรมใหค้วามรูน้กัลงทนุโดยกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่บรรยายเจาะหุน้กลุม่ปิโตรเคมีและสถานการณน์้ำามัน	
2	ครั้ง	ในเดือนมกราคมและตุลาคม

•	 ดำาเนนิกจิกรรมเพ่ือชมุชน	สงัคม	สง่เสรมิเรือ่งสทิธมินษุยชน 
ร่วมกับผู้ถือหุ้น	 อาทิ	 เชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมทำากิจกรรม
โครงการกระดาษหน้าที่	 ๓	 ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	โดยนำาปฏิทินตั้งโต๊ะที่
ไม่ใช้แล้วมาบริจาค	เพื่อจัดทำาหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่ 
ผู้พิการ	 พร้อมกับบริจาคเงินสนับสนุน	 และบริจาคเงิน
เพ่ือมูลนิธิการผ่าตัดหัวใจเด็กในวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น	เพื่อทำากุศลร่วมกันทุกปี	โดยมูลนิธิฯ	ได้รายงาน
ความสำาเร็จในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนแจ้งให้
บริษัทฯ	ทราบ	

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้สำารวจความพึงพอใจของผูถ้อืหุน้และนกั
ลงทนุ	รวมทัง้ผลตอบรบัและกระแสตอ่เนือ่งทัง้ในสือ่ออนไลน์
และในสือ่กระแสหลกัทีมี่ตอ่กจิกรรมทกุครัง้	เพ่ือนำาผลและ 
ขอ้แนะนำา	ความคิดเหน็มาปรบัปรงุและพัฒนาการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทฯ	ให้ดีขึ้นต่อไป	
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2.	ลูกค้า	/	ผู้บริโภค

บริษัทฯ คำ�นึงถึงคุณภ�พ คว�มปลอดภัยและมุ่งมั่นพัฒน�
ผลิตภัณฑ์และบริก�ร โดยคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้เปน็
มิตรตอ่สิง่แวดล้อมต�มม�ตรฐ�นส�กล สร�้งคว�มพึงพอใจ
สูงสดุและสร�้งคว�มเชือ่มัน่ใหล้กูค้�อย่�งตอ่เนือ่ง เพือ่ตอบ
สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�และคุณภ�พชีวิตของผู้บริโภค 
มีก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รตล�ดอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง 
โดยไม่มีก�รปกปิดบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ พรอ้มทัง้พัฒน�ระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ือประสิทธิภ�พและคว�มรวดเร็วใน
ก�รติดต่อและจัดก�รฐ�นข้อมูลต่�งๆ ตลอดท�งตั้งแต่เริ่ม
ต้นก�รซื้อข�ย ชำ�ระค่�สินค้� ก�รติดต�มสถ�นะก�รซื้อจน
ส่งมอบสินค้� และมีหน่วยง�นให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� แก้ไข
ปัญห�ท�งเทคนิครวมถึงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม 
รว่มกบัลกูค้� และมีก�รจัดกจิกรรมเสรมิสร�้งคว�มสมัพันธท์ี่
ดีกับลูกค้�ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย (ร�ยละเอียดปร�กฏใน  
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น หน้� 171) 

3.	คู่ค้า		

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้�ทุกร�ยด้วยคว�มเสมอภ�คและ
ยุติธรรม ต�มกรอบก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่สุจริต โปร่งใส 
บริษัทฯ ได้กำ�หนดระเบียบและจรรย�บรรณแนวปฏิบัติที่ดี 
ว่�ด้วยก�รจัดห�พัสดุ เพ่ือใชเ้ป็นแนวท�งในก�รปฏบิตังิ�นและ
กำ�หนดนโยบ�ยคว�มเป็นเลิศด้�นก�รจัดซ้ือ (Procurement 
Excellence) และปฏิบัติต่อคู่ค้�ต�มกฎหม�ยและเง่ือนไข
สัญญ�ด้วยคว�มเป็นธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิด
สทิธมินษุยชน โดยมุ่งเนน้ดำ�เนนิก�รต�มแนวท�ง ESG เพ่ือ
สนับสนุนคว�มอย่�งยั่งยืน 

E : Environment กำ�หนดนโยบ�ย Green Procurement โดย
ให้มีก�รจัดซื้อสินค้�ที่เป็น green product เช่น ปฏิบัติต�ม 
ขอ้กำ�หนด REACH & RoHS ในก�รสัง่ซ้ือส�รเคมี หรอืใหส้ทิธิ
ในก�รพิจ�รณ�ก�รจดัซ้ือสนิค้�ทีไ่ด้รบัก�รรบัรองฉล�กเขยีว

S : Social ก�รจ้�งแรงง�นท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น 
จัดซื้อจ�กคู่ค้�ที่มีแนวปฏิบัติที่เค�รพสิทธิมนุษยชน

G : Governance ระเบียบ ข้อกำ�หนด วิธีก�รปฎิบัติ  
ก�รจัดซ้ือจัดห�ต�มม�ตรฐ�นที่ยอมรับกันในอุตส�หกรรม 
ชัน้นำ� ก�รตอ่ต�้นคอรร์ปัชนั ก�รป้องกนัก�รฟอกเงิน ก�รขึน้
ทะเบยีนคู่ค้� Approved Vender, Manufacture, Contractor 
List และก�รจัดซื้อจัดห�ที่มีประสิทธิภ�พตรวจสอบได้

• บรษิทัฯ จัดกจิกรรม SUPPLIER CONFERENCE 2015  
 “IRPC SUSTAINABILITY GROWTH” ในวนัที ่14 ตลุ�คม 
2558 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใหค้ว�มรูก้บัคู่ค้�ถงึเกณฑใ์นก�ร
ประเมิน เพ่ือเข�้อยูใ่นทำ�เนยีบร�ยชือ่ของ DJSI (Sustainability 
Business with DJSI Appliance) ก�รชกัชวนใหคู่้ค้�ยอมรบั
และปฏิบัติต�มจรรย�บรรณของคู่ค้�ที่กลุ่มบริษัทไออ�ร์พีซี 
จัดทำ�ขึ้นต�มหลักส�กล (Supplier Code of Conduct)  
ก�รประก�ศนโยบ�ยตอ่ต�้นก�รคอรร์ปัชนัอย�่งชดัเจน (Anti- 
Corruption) และมุ่งหวังให้คู่ค้�ร่วมสนับสนุนนโยบ�ย  
เม่ือพบปัญห�ก็ส�ม�รถร้องเรียนผ่�นช่องท�งต่�งๆ ได้  
และชักชวนให้คู่ค้�ร่วมกันผลิตสินค้� หรือเลือกซื้อสินค้�ที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซ่ึงเป็นนโยบ�ยของ
กลุ่มบรษิทัไออ�รพี์ซี ทีพ่ย�ย�มปฏบัิตจินส�ม�รถผ�่นเกณฑ์
ก�รประเมินของ Eco-Factory โดยสถ�บันสิ่งแวดล้อม
อุตส�หกรรม สภ�อุตส�หกรรมแหง่ประเทศไทย ในระดับที ่5 
รวมทัง้แนะนำ�ระบบ Procurement Web Portal ซ่ึงเป็นชอ่ง
ท�งในก�รตดิตอ่สือ่ส�รขอ้มูลข�่วส�รต�่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�ร
จัดซื้อจัดห� เช่น ประก�ศประกวดร�ค� e-Sourcing (RFP, 
RFQ), Evaluation (AVL, ACL) ซ่ึงจะทำ�ใหคู่้ค้�ได้รบัคว�มสะดวก  
รวดเร็ว โปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ม�กขึ้นในทุกขั้นตอน 

• บริษัทฯ ได้เชิญคู่ค้�ม�ร่วมกิจกรรม PTT Group CG 
Day 2015 ที่จัดขึ้นโดย 6 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. 
เมื่อวันที่ 25 สิงห�คม 2558 เพื่อขย�ยผลและเสริมสร้�งก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและร่วมกันต่อต้�นคอร์รัปชันไปสู่กลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

• บริษัทฯ ได้จัดง�น CSHE DAY ร่วมกับผู้รับเหม� ในวัน
ที่ 27 พฤศจิก�ยน 2558 เพื่อเสริมสร้�งจิตสำ�นึกให้แก่ผู้รับ
เหม�ในด้�นสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ให้ลูกจ้�ง/ พนักง�น

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
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ของผู้รับเหมาปฏิบัติงานคำานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

• บรษิทัฯ มีนโยบายงดรบัของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม่หรอื
โอกาสอ่ืนใดจากกลุม่คู่ค้า รวมทัง้งดการใหข้องขวญักบักลุ่ม 
ดังกล่าวเชน่กนั เพ่ือสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลักการกำากบั
ดูแลกจิการทีดี่และนโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ

4. คู่แข่ง

บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิโดยมีนโยบายในการปฏบิตัติอ่คู่แขง่อยา่ง
เป็นธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ภายใต้ 
กรอบของกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม ว่าด้วยความ
สัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่ง หรือ
แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัด้วยวธิทีีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม  
(ไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ของคู่แข่ง) ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหา 
ในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง

5. เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำาหนดแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติตามเง่ือนไข
สัญญา ข้อกำาหนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้การ
ค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่เจ้าหนี้ ในกรณี
ที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้ง 
เจ้าหนีล่้วงหนา้ เพ่ือเจรจาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหารว่มกนั

6. พนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการ
ขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบความสำาเร็จ จึงมุ่งม่ันที่จะดูแล 
พัฒนาศักยภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน 
ใหมี้คุณภาพอยูใ่นระดับมาตรฐานเทยีบเคียงกบับรษิทัชัน้นำา
อ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนัอยา่งตอ่เนือ่ง บรษิทัฯ กำาหนด
ค่าตอบแทนและสวสัดิการทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมเพ่ือรกัษา
พนกังานทีมี่คุณภาพไว้กบัองค์กรในระยะยาว สรา้งวฒันธรรม
และบรรยากาศในการทำางานที่ดี ให้ความสำาคัญกับสิทธิ 
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทำางานและอุปกรณ์
ในการทำางาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน สรุป
กิจกรรมและการพัฒนาด้านพนักงานที่สำาคัญ ดังนี้

• การวางโครงสรา้งการบรหิารทรพัยากรบคุคลสูค่วามเป็นเลิศ  
(HR Excellence) เป็นส่วนหน่ึงในโครงการ DELTA ประกอบด้วย

- การปรบัโครงสรา้งองค์กรใหเ้กดิประสทิธภิาพ บรษิทัฯ ได้

ดำาเนนิการปรบัโครงสรา้งองค์กร ประเมินค่างานและกำาหนด
โครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ วางแผนกำาลังคน  
วางแผนพัฒนาการเจริญเติบโตทางสายอาชีพ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

- การจัดทำาระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทฯ จัด
ทำาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใชต้วัชีว้ดั KPI เพ่ือความเป็นธรรมและสามารถอธบิาย
ได้ในการวัดผล กำาหนดโครงสร้างเงินเดือนเทียบได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกนัใหส้ามารถรกัษาบคุลากรไวก้บับรษิทัฯ มี
การกำาหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาเลือ่นตำาแหนง่พนกังานตาม
ผลงานอยา่งเป็นธรรม อธบิายได้ และได้ดำาเนนิการออกแบบ 
และกำาหนดความรูค้วามสามารถทีจ่ำาเป็นในตำาแหนง่งาน 
เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการจัดหลักสตูรอบรม พัฒนาพนกังาน 
ให้มีคุณสมบัติตรงตามตำาแหน่งงานนั้น 

•  การพัฒนาภาวะผู้นำา บริษัทฯ มีการประเมินพฤติกรรม
พนักงานและภาวะผู้นำาของผู้บริหารในรูปแบบ 180 องศา 
และมีการสำารวจทัศนคติของพนักงานในด้านความผูกพัน
องค์กร เพ่ือใช้ในการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจพนักงานให้
มีความผกูพันกบัองค์กรเป็นการเสรมิสรา้งสขุภาพองค์์กรให้
แข็งแกร่งพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของ
องค์กรในระยะยาว 
• การสรา้งค่านยิมองค์กร บรษิทัฯ ได้กำาหนดค่านยิมองค์กร 
i SPIRIT เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัค่านยิมในกลุ่มบรษิทั ปตท. ซ่ึง
เป็นสว่นสำาคัญในการปลูกฝงัวฒันธรรมการทำางานในการขบั
เคลื่อนองคก์รให้ไปในทิศทางเดยีวกนัสูเ่ป้าหมายที่วางไวท้ั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
- กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากร 

บุคคลผ่าน “คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์ 
อักษร เพ่ือสื่อสาร ถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและ 
เข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ รวมถึง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน

- กำาหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาใหแ้กพ่นกังานผา่น 
“คู่มือการอบรมพัฒนา” เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการบริหารจัดการพัฒนา โดยบริษัทฯ กำาหนดหลัก
เกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ 
(Training Needs) สำาหรับผู้บริหารและพนักงาน 4 
หมวดหลักใหญ่ๆ ได้แก่ Management, Safety & 
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Environment, Quality & Productivity และ Tech-
nical รวมถึงการอบรมจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของ 
บริษัทฯ นอกจากนี้ มีการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสายอาชีพท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดเป้า
หมายจำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อ
ปใีนแต่ละระดับตำาแหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปดิเผยสถิติดงั
กล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน 

• การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน
- กจิกรรม “กรรมการผูจั้ดการใหญ่พบพนกังาน” เป็นประจำา

รายไตรมาส และเมือ่มเีหตกุารณส์ำาคัญทีต่อ้งการสือ่สาร 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสือ่สารผลการดำาเนนิงานนโยบาย 
ทศิทางของบรษิทัฯ ใหพ้นกังานทราบ เปิดโอกาสใหซั้กถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยาย
ในห้องประชุม มี VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการ
สื่อสารสองทาง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินทราเน็ต 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิาร สง่เสรมิกจิกรรมของ
สหภาพแรงงานและเขา้รว่มกจิกรรมเพ่ือเสรมิสรา้งความ
สัมพันธ์อันดีต่อเนื่องทั้งปี อาทิ งานสังสรรค์ประจำาปี 
สมาชกิสหภาพแรงงาน และงานทำาบญุวนัครบรอบ 15 ปี  
การก่อตั้งสหภาพแรงงานไออาร์พีซีและบริษัทในเครือ 
รวม 8 สหภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำาคัญ
ดูแลสิทธิประโยชน์พนักงาน พร้อมทั้งเป็นประธานคณะ
กรรมการลูกจ้างเพ่ือประสิทธิภาพ ความรวดเร็วเป็นที่
ยอมรับกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในการแก้ไขปัญหา

- กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูบ้รหิาร และพนกังานรว่มกจิกรรม
วนัเกษยีณอายจัุดขึน้เป็นประจำาทกุปีเพ่ือเป็นเกยีรตแิละให้ 
กำาลังใจพนักงานที่ปฏิบัติอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับ
บริษัทฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมการทำางานเพื่อให้ยึดเป็น
แบบอย่างที่ดี

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
- กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานทีเ่ป็นธรรมสอดคล้อง

กับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและใน 
ระยะยาว โดยมีการตกลงกันในการกำาหนดตัวชี้วัดระดับ 

องค์กรและในแต่ละหน่วยงานและรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี  
และประเมินผลการปฏิบัตงิานตาม KPI & Competency ของ 
พนกังาน และกำาหนดการจ่ายโบนสัผูบ้รหิารระดับสงูตามผล
งานท่ีทำาได้ (Variation Bonus) เป็นการนำารอ่งเป็นปีแรก 

- ปรบัปรงุโครงสรา้งสวสัดิการตา่งๆ เชน่ ค่ารกัษาพยาบาล 
ค่าเชา่บา้น และค่าตา่งจังหวดั เพ่ือรกัษาพนกังานคุณภาพ
ไวก้บัองค์กร เสรมิสรา้งและยกระดับคุณภาพชวีติทีดี่ของ 
พนักงานบริษัทฯ 

- จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นการแสดง 
ถงึการปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมของบรษิทัฯ ในการดูแลพนกังาน
ในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราท่ีสูงกว่า
กฎหมาย และเป็นอัตรากา้วหนา้ตามอายงุาน เปิดโอกาสให ้
เลือกแผนการลงทุนโดยให้ข้อมูลจนเข้าใจก่อนเลือกเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุและยดืหยุน่ได้ตามเหมาะสมกบัเป้าหมาย
การออมของพนักงานแต่ละราย

- จัดโครงการมอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงาน
ที่ทำางานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี 

- รณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำานึกในหมู่พนักงานให้
เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้
พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ
ได้จัดทำานโยบายว่าด้วยกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และแนว
ปฏิบัติที่ดีเพ่ีอมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการและตรวจ
สอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

- หนว่ยงานภายในทีเ่กีย่วขอ้งเคารพเง่ือนไขการตรวจตดิตาม 
การปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทฯ มีอยู่ รวมทั้งดูแล
รักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
อย่างถ้วนหน้า โดยได้กำาหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคมไว้ในแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ และ
แผนการดำาเนนิงานประจำาปีตามแนวทางการสรา้ง Creating 

กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน การประชาสัมพันธ์โครงการ EVEREST
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Shared Value (CSV) เคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการแบ่ง
แยก กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สอดคล้องกับแนวทางของ UN 
Global Compact และ UNICEF ซึ่งบริษัทฯ นำามาปรับใช้ให้ 
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards: 
Social Empowerment จากโครงการ From Bench to 
Community หรือโครงการขาเทียม จาก Enterprise Asia, 
Hong Kong สรุปกิจกรรมและการพัฒนาด้านชุมชนและ
สังคมที่สำาคัญ ดังนี้

- กำาหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ที่เปน็ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหาร
จัดการความยั่งยืน นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และนโยบาย การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้ง
มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง

- สนบัสนนุการจัดกจิกรรมและมีสว่นรว่มกบัการพัฒนาชมุชน โดย
ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้สง่โรงงานเขา้รว่มโครงการ CSR-DIW  
11 โรงงาน (PW, PP, PS, ADU2, ETP, ACB, PRP, LUBE,  
WWT 1, 2, Polyol, โรงกรองน้ำาบ้านค่าย) และมี 4 
โรงงาน ที่เข้าประกวดแผนชุมชนดีเด่นคือ ETP, ACB, 
ADU2, PRP

• สนับสนุน “โครงการ ๑ ช่วย ๙” โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออารพี์ซี ออกหนว่ยกองกำาลงัอาสาทีโ่รงเรยีนตำารวจตระเวน
ชายแดน 

• สนับสนุนโครงการ “สร้างคลอง สร้างคน” ต่อยอด
โครงการโดยการชว่ยหาตลาดขา้วใหช้าวบา้นในพ้ืนทีล่ำาไทรโยง 
และดำาเนินโครงการประปาและน้ำาดื่มชุมชน

(รายละเอียดในหวัขอ้การดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบตอ่
สังคม หน้า 207-217)

8. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย ซึ่งเป็นวาระ
สำาคัญของประชาคมโลกทีต่อ้งรว่มกนัดูแลรบัผดิชอบ และได้
รบัการพิจารณาคัดเลอืกโดยสถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นต้นแบบด้านการ
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สรุปกิจกรรมและการ 
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง 
ความปลอดภัยที่สำาคัญ ดังนี้

• มีนโยบายทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรมเกีย่วกบัการดูแลเรือ่ง
ความปลอดภัยและสขุอนามัยของพนกังานทกุระดับในทกุพ้ืนที่
รวมถงึลกูจ้างตามสญัญาจา้งและพนกังานของผูร้บัเหมาทีม่า
ปฏบิตังิานในพ้ืนที ่กำาหนดเป้าหมายตวัชีว้ดัเกีย่วกบัอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย 

จากการทำางาน และเปิดเผยถึงการปฏิบัติรวมถึงเปิดเผย
สถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน กำาหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
และการปฏบิตัติามมาตรฐานสากลและทีก่ำาหนดตามกฎหมาย 
และมีเป้าหมายในการเป็น Eco Factory 

• สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุน 
สิ่งแวดล้อม สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการทางเชื่อมใต้ร่มไม้เมืองศรีมโหสถเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมืองศรีมโหสถ และพื้นที่ต่อเนื่อง

2. โครงการรณรงค์เพ่ือร้านปลอดอาหารเมนูสัตว์ป่ารอบ
พื้นที่ป่ามรดกโลกเขาใหญ่

3. โครงการพืชสมุนไพร พันธ์ุไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติ
ภูลังกา

4. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เศรษฐกิจพันธ์ุดี (พื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์)

• พัฒนาโครงการด้านสุขอนามัยต่างๆ ในพ้ืนที่รอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออารพี์ซีอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ โครงการ
ตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน (GIS) โครงการ
คลินิกแพทย์เคลื่อนที่ โครงการน้ำาด่ืมเพ่ือชุมชน โครงการ
กีฬาเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

• ผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “การดำาเนิน
งาน CSR ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในปัจจุบันและทิศทางใน
อนาคต” ของสำานักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้ความปลอดภัย (รายละเอียดปรากฏ 
ในการบรหิารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม หน้า 197-206 และการบริหารจัดการ 
อย่างยั่งยืนหน้า 192-196)

งานเสวนาการดำาเนินงานด้าน CSR ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญตอ่การเปิดเผยขอ้มูลทีส่ำาคัญอยา่งถกู
ตอ้ง ครบถว้น ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ทัง้ขอ้มูลทางการ
เงินและขอ้มูลทีมิ่ใชข่อ้มูลทางการเงินของบรษิทัฯ ตอ่ผูถ้อืหุน้ 
นกัลงทนุ และนกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์บรษิทัฯ ได้กำาหนดแนว
ปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

1. การจดัทำารายงานเกีย่วกบัขอ้มูลของบรษิทัตามเกณฑข์อง
สำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

• การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 
ผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

• รายงานขา่วขอ้มูลทีส่ำาคัญและงบการเงินผา่นชอ่งทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• จัดทำารายงานประจำาปี 2557 ทีแ่สดงงบการเงินและขอ้มูล
สาระสำาคัญของการดำาเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงงบการเงิน 
ของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไมม่เีงือ่นไขจากผูส้อบบญัช ี
และไม่เคยมีประวตักิารถกูสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินจาก  ก.ล.ต. 
และ ตลท.

• การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น 
ทีมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัสำาคัญตอ่ผูถ้อืหุน้รายอ่ืนหรอืตอ่บรษิทัฯ 

2. การจัดทำารายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

• จัดทำารายงานความยั่งยืนประจำาปี 2557 (Corporate 
Sustainability Report 2014) เพ่ือสือ่สารแนวทางการบรหิาร
จัดการและผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines 
ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อ
ใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมิน
ความสมบรูณข์องเนือ้หาสอดคล้อง (In Accordance) ทีร่ะดับ 
Core ซ่ึงได้จดัใหมี้การสอบทานขอ้มูลในรายงานโดยหนว่ยงาน 

ภายนอก เพ่ือสรา้งความนา่เชือ่ถอื โดยได้จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้ม 
รายงานประจำาปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• จัดทำารายงาน Communication on Progress (CoP) 
ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก
และมีพันธะสญัญาในการดำาเนนิงานและรายงานผลการดำาเนนิ
งานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้
สมัครเขา้เป็นสมาชกิตัง้แตปี่ 2554 โดยในปี 2557 และ 2558 
บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced 
Level ซ่ึงนบัเป็นระดับสงูสดุของการรายงาน โดยสง่รายงานใน 
รปูแบบอิเลก็ทรอนกิสไ์ปยงัเวบ็ไซตข์อง UN Global Compact 
(www.unglobalcompact.org) และเผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์อง 
บริษัทฯ

3. การสือ่สารผา่นอิเล็กทรอนกิส ์บรษิทัฯ เปิดเผยสารสนเทศ
ทีส่ำาคัญในรายงานประจำาปี และผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.
irpc.co.th เพ่ือนำาเสนอขอ้มูลทีท่นัเหตกุารณเ์กีย่วกบับรษิทัฯ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน เอกสารข่าว (Press 
Release) โครงสรา้งการถอืหุน้ โครงสรา้งองค์กร โครงสรา้ง
กลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูล
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท 
หนังสอืบรคิณหส์นธ ิรายงานประจำาปี (สามารถดาวน์โหลดได้) 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสาร
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) เอกสารนำาเสนอในการประชุม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรม และสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วน
ได้เสีย และการดำาเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

4. การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ เช่น การส่ง
จดหมายขา่วถงึผูถ้อืหุน้ (Newsletter) เพ่ือแจ้งผลการดำาเนนิ
งานและกจิกรรมทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ ตอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งสม่ำาเสมอ
ทุกไตรมาส

5. การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์และนกัขา่ว สือ่มวลชน โดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ตลอดปี

กิจกรรม จำานวน (ครั้ง)

การพบนักลงทุน (ต่างประเทศ) 4
การพบนักลงทุน (ในประเทศ) 7
IRPC พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4

กรรมการผู้จัดการใหญ่พบนักลงทุนและสื่อมวลชน
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บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 4
Company Visit (การประชุมทางโทรศัพท์) 8
Company Visit (การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ) 32
ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี  
Set in the City 2015

1

IRPC Newsletter 4
พบสื่อมวลชน/ แถลงข่าว/ Press Release 19

6. การงดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของ 
บริษัทฯ ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึง
บริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน
กอ่นทีบ่รษิทัฯ จะรายงานผลประกอบการตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

จากการดำาเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา งานนักลงทุน
สมัพันธข์องบรษิทัฯ ได้รบัการยอมรบัจากนกัวเิคราะหห์ลักทรพัย์
และนกัลงทนุ จากการเปิดเผยขอ้มูลกบันกัลงทนุอยา่งโปรง่ใส 
และเป็นธรรมกบัผูมี้สว่นได้เสยี บรษิทัฯ ได้รบัรางวลับรษิทัยอด
เยีย่มด้านนกัลงทนุสมัพันธ ์“Corporate Governance Asia 
Recognition Awards 2015: Best Investor Relations by 
Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia 

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถาม
โดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
 โทรศัพท์ : 0 2649 7380
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
 โทรสาร  : 0 2649 7379

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
ตามหลักบรรษัทภิบาล กรรมการมี Fiduciary Duties หรือ
หน้าที่ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ 4 ประการ ประกอบด้วย 

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
กำากับดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังดูแล
ให้การดำาเนินธุรกิจไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม 
ขณะเดียวกนักส็รา้งมูลค่าเพ่ิมใหผู้มี้สว่นได้เสยีทกุกลุ่มควบคู่
กนัไป รายละเอียดในหมวดความรบัผดิชอบขององค์กร หนา้ 
207-217

2. การปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความซือ่สตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความซือ่สตัยส์จุรติ 
มุ่งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย  
และสังคม รายละเอียดในรายงานผลการดำาเนินงาน  
หน้า 165-181 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of 
Obedience) กรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติและกำากับดูแลให้
บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ รวม
ทัง้เง่ือนไขต่า่งๆ อยา่งเครง่ครดั ในปี 2558 ได้กำาหนดนโยบาย
การกำากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ัง้องค์กร  (Compliance 
Policy) รายละเอียดในหน้า 129-130

4. หนา้ทีใ่นการเปิดเผยขอ้มูลแกส่าธารณะ (Duty of Disclosure)  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำากับดูแลให้มีการดำาเนินงานด้าน
การเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย และการใหข้า่วสารเพ่ือสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจแกน่กัลงทุนอยา่งเพียงพอ รายละเอียดการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในหน้า 80

ในปี 2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แสดงบทบาท หนา้ที ่และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ และได้ผลักดันให้บริษัทฯ ยกระดับการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑ ์ASEAN 
CG Scorecard ดังนี้ 

• การปรับปรุงการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามข้อแนะนำาของ 
IOD ตามเกณฑ์ CGR

- กำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน 
จะได้ดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง

- กำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของ    
กรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี (3 วาระ)

• การจัดประเมินกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 
ชดุยอ่ยโดยผูป้ระเมินอิสระ (Independent Assessment) ใน
ปี 2558 ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ซึ่งควรมี
การประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างน้อยทุก 3 ปี  
นอกเหนอืจากทีบ่รษิทัฯ ทำาการประเมินกรรมการเป็นประจำาทกุปี

• ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม
และเสนอชือ่บคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

• กำาหนดนโยบายด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์(Corporate 
Compliance Policy) ท่ีครอบคลุม 8 เรือ่งสำาคัญ ประกอบด้วย 
1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) การ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและการตอ่ตา้นการผกูขาดทางการค้า 
3) การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 4) การเคารพ
และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 5) การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 6) การตอ่ตา้นการฟอกเงิน 7) การจดัการทรพัยส์นิ
และข้อมูลของบริษัท 8) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัย
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โครงสร้างคณะกรรมการและวาระการดำารงตำาแหน่ง
•	 โครงสร้างคณะกรรมการมีการแก้ข้อบังคับในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี	 2558	 เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ	
มีจำานวนไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 แต่ไม่เกิน	 15	 คน	 กรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักร	 ไม่มีเกณฑ์การสรรหาที่มีการแบ่งแยก 
หรือกีดกัดทางเพศ	และกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 
รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บริษัทอยู่ในโครงสร้างการจัดการ	หน้า	117

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
•	 กำาหนดวิสัยทัศน์	 ทิศทาง	 และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ที่
สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ	รว่มกนัระดมความคิดในการจัดทำา	Board	Strategic	
Thinking	Session	(STS)	ในเดือนสิงหาคมของทุกปี	โดย
พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	วิกฤต	โอกาส	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้น	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าธุรกิจสามารถเติบโตและแข่งขันได้	 และ
ผู้บริหารจะต้องสามารถนำาวิสัยทัศน์	 ทิศทาง	 และกลยุทธ์ที่
กำาหนดไปจัดทำาแผนปฏบิตักิารใหเ้กดิผลได้อยา่งมีประสทิธภิาพ	
อาท	ิแผนการเงิน	แผนการลงทุน	แผนการบรหิารความเสีย่ง	
แผนการควบคุมและตรวจสอบภายใน	แผนบรหิารความยัง่ยนื	
แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

ในป	ี2558	การประชุม	STS	กำาหนดวันที่	21	สิงหาคม	2558		
กรรมการได้แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำาหนด
ทิศทางดังกล่าวและศึกษารายละเอียดมาล่วงหน้า	 เพ่ือนำา
มาอภิปรายอย่างกว้างขวาง	 และมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์
สู่ความเป็นเลิศของบริษัทฯ	 อันประกอบด้วย	 Operational	
Excellence,	Commercial	Excellence,	RD	Excellence,	
Financial	Excellence,	HR	Excellence,	SD	Excellence,	
IRPCT	Excellence,	และ	CG	&	CSR	Excellence	โดย
เป็นแผนระยะยาวถึงปี	2563	และให้ทบทวนเป็นประจำาทุกปี

•	 จัดให้มีระบบบัญชี	การรายงานทางการเงิน	และการสอบ
บญัชทีีมี่ความนา่เชือ่ถอื	รวมทัง้ดูแลใหมี้กระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ทีมี่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	คณะกรรมการตรวจสอบได้
ทำาหน้าที่อย่างเข้มแข็ง	 มีกลยุทธ์สนับสนุนให้พนักงานเห็น
ความสำาคัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน	 อาทิ	
โครงการเพชรน้ำาหนึง่	หรอื	ตู	้ป.ณ.	35	เพ่ือแจง้เบาะแส	ทำาให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในองค์กร	ในปี	2558	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รบัรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบ
แห่งปี	จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี	
ประจำาปี	2558	(Board	of	the	Year	Awards	2015)	

•	 กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงแสดง 
ถึงแนวทางในการกำากับดูแลกิจการและบทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	 เสนอแนะและทบทวนนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมถึงนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ	
จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร 
และพนักงาน	ซึ่งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

•	 กำาหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจ/	คู่มือจรรยาบรรณ	รวมถึงจัดให้มีมาตรการ
ในการติดตาม	รายงาน	ผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 กำาหนดนโยบายในการไปดำารงตำาแหนง่กรรมการทีบ่รษิทั
อื่น	หรือตำาแหน่งอื่นใดของกรรมการผู้จัดการใหญ่

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ	 7	 ข้อ	 มีรายละเอียดใน
โครงสร้างการจัดการหน้า	121	นอกจากนั้นในส่วนของการ
ไปดำารงตำาแหนง่อ่ืนใดทัง้ด้านวชิาการและสงัคมของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนี้	 ในเรื่องที่สำาคัญรวมทั้งเรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้เป็น
อำานาจของผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการดำาเนนิการใหมี้การนำาเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
กรรมการอิสระ

•	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ 
บริษัทฯ	 ขึ้นใหม่ให้เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	(ตลท.)	ในขอ้การถอืหุน้ 
ไม่เกินร้อยละ	 0.5	 และได้กำาหนดไว้ในคู่มือการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	

คุณสมบตั	ิวาระการดำารงตำาแหนง่ของกรรมการอิสระ	และการ
จำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการอิสระแต่ละคนไป 
ดำารงตำาแหน่งมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ	 หน้า	
117-118		

คณะกรรมการตรวจสอบ มอบรางวัลเพชรน้ำาหน่ึงให้หน่วยงานท่ีมีการควบคุมภายใน
ดีเด่นเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

•	 เพ่ือให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มีความโปร่งใส	 คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ	ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
เพ่ือพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลผ่านกระบวนการ
สรรหาที่เป็นระบบ	 รวมทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	โดยไม่มีการกีดกัน	
แบ่งแยกอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ	สถานะทาง
สังคม	ศาสนา	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ถือ
หุ้นอนุมัติตามลำาดับ	 โดยมีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การผสมผสานกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลาก
หลาย	(Skill	Matrix)	มีการพิจารณาบคุคลจากบญัชรีายชือ่ใน	
Directors’	Pool	ของกระทรวงการคลังและ	IOD	ประกอบ	
และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกำากบัดูแลกจิการท่ีดีในเรือ่งการ
สรรหากรรมการบริษัท	รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ 
หน้า	123-124
การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

•	 เพ่ือใหบ้ทบาทของประธานกรรมการบรษิทัฯ	และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่มีความเป็นอิสระแยกจากกัน	 โดยบทบาท
ของประธานกรรมการทำาหน้าที่เป็นฝ่ายกำากับดูแล	 ขณะที่
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ทำาหนา้ทีบ่รหิารจัดการ	คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 จึงกำาหนดให้ประธานกรรมการเป็นคนละคน 
กบักรรมการผูจั้ดการใหญ่	มีความเป็นอิสระแยกออกจากกนั	 
ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทฯ	 (นายเทวินทร์	 วงศ์วานิช)
มิได้เป็นกรรมการอิสระ	หากแต่คณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติ
เป็นเอกฉันท์เลือกเป็นประธานกรรมการ	เนื่องจากเป็นผู้ที่มี
ความรู้	 ความสามารถ	 และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับใน
กลุม่ธรุกจิพลงังาน	ปิโตรเลียม	และปิโตรเคมี	มีประสบการณ์ 
ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่	 สามารถเอ้ือประโยชน์ 
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ
•	 ในปี	 2558	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้กำาหนดให้
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยประธานกรรมการ 
บริษัทฯ	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือก
เรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ	 โดยพิจารณาให้
แนใ่จวา่เรือ่งทีส่ำาคัญได้นำาเขา้รวมไวแ้ล้ว	และกรรมการแตล่ะ 
คนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมโดย
แจ้งต่อประธานกรรมการได้	กรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้จัดวาระ
•	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 ได้ควบคุมการประชุมให้มี
ประสทิธภิาพ	เป็นไปตามระเบยีบ	ขอ้บงัคับบรษิทัฯ	สนบัสนนุ 
และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
และบริหารจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหาร 
ในการนำาเสนอข้อมูล	 และเพียงพอสำาหรับคณะกรรมการ 
ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำาคัญ	 โดยใช้เวลาในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ	 แต่ละครั้งเฉลี่ย	 2.5	 ชั่วโมง	 ตาม 
ตารางเวลาที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า	1	ปี

•	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 มีมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือให้
กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างครบถ้วน	 ใน
รูปแบบการนำาเสนอที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ	 และมี
เวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา	และตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ในเรื่องต่างๆ	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทุกครั้ง	
ประธานกรรมการมีการทบทวนประเด็นและเอกสารวาระ
ประชุมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซ่ึงเป็นเลขานุการคณะ 
กรรมการบริษัทฯ	 ก่อนการประชุมประมาณ	 2	 วัน	 เพ่ือให้
ม่ันใจว่าเอกสารมีความครบถ้วน	 หรือต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติม
ให้กรรมการเพื่อประสิทธิภาพในวันประชุม

•	 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำานาจ	 หน้าที่	
ความรับผิดชอบ	และตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

•	 ดูแล	ติดตาม	การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ	 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กำาหนดไว้

•	 เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 มีการลงคะแนนเสียง	 และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่าย
เท่ากัน

การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ	อยา่งมีประสทิธภิาพทำาใหไ้ด้รบัรางวลัคณะกรรมการ
แห่งปีดีเด่น	ในปี	2558	

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	4	ชุด	
ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการกำากับดูแล
กจิการทีดี่	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพ่ือทำาหนา้ทีช่ว่ยศกึษาและ
กล่ันกรองการดำาเนนิงานทีส่ำาคัญเป็นการเฉพาะในด้านตา่งๆ	
อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ	โดยมีบทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบเฉพาะเรือ่งกำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจน	(รายละเอียดตาม
โครงสร้างกรรมการ	:	คณะกรรมการชุดย่อย	หน้า120-125)	

1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	(ปี 2558 มีการประชุมรวม 12 คร้ัง)

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเชิดพงษ์	สิริวิชช์	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ 
	 ตรวจสอบ

2. นายทรงภพ	พลจันทร์		 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ

3. นายธรัมพ์	ชาลีจันทร์		 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีก่ำาหนดนโยบายการตรวจสอบ	
สอบทานระบบการควบคุมภายใน	และรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 และมีผู้มีส่วนได้เสียทราบ	 โดยมี 
สำานกัตรวจสอบภายในทำาหนา้ทีต่รวจสอบและรวบรวมเสนอ	 
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาประเด็นทีส่ำาคัญ ได้แก ่
การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบ
ทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการระหว่างกันที่
บริษัทฯ ดำาเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง 
ผูส้อบบญัช ีแตง่ตัง้และเลิกจ้างผูจั้ดการสำานกัตรวจสอบภายใน 
การสอบทานรายงานทางการเงิน สำานกัตรวจสอบภายในของ 
บรษิทัฯ ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายธรรมศกัด์ิ 
ปัญโญวฒันกู์ล ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ปฏบิตักิารผูจ้ดัการ
สำานกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุาร คุณสมบตัคิณะกรรมการ
ตรวจสอบ หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและสถติกิารเขา้รว่มประชมุของ 
คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นมีรายละเอียดในโครงสรา้ง
การจัดการ หน้า 121-122 และ 126 

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
 (ปี 2558 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1. นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2. นายสรัญ รังคสิริ กรรมการ/ กรรมการสรรหา 
 และกำาหนดค่าตอบแทน

3. นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 
 และกำาหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหนา้ทีส่รรหา
บุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือนำาเสนอผู้ถือหุ้น 
การสรรหาบุคลากรและการกำาหนดค่าตอบแทนต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง ยุติธรรม และ 
พ้ืนฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีกติกาที่เป็นสากลซ่ึงจะ
ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสถิติการเข้าร่วมประชุมของ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดตอบแทนแต่ละท่านมี 
รายละเอียดในโครงสรา้งการจัดการ หน้า 122-123 และ 126

3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
 (ปี 2558 มีการประชุมรวม 7 คร้ัง)

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ/ ประธาน 

 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
2. พลโทสสิน ทองภักดี กรรมการอิสระ/  

 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
3. นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการ/ 

 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่พิจารณาเสนอ
แนวทางปฏิบัติ ให้คำาแนะนำาที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแล
กจิการทีดี่ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ และกำากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ
ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี 
รวมทั้งดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ  ในช่วงปลายปีเป็นประจำาทุกปี เป้าหมายหลักของ
การดำาเนินงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีคือ  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ
ตามคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และมีการ
พัฒนายกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ืองตาม
แผนที่กำาหนดไว้ ในปี 2558 มีแผนงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การสรา้งการมีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่นได้เสยี เชน่ โครงการ IRPC  
Cubic Academy การจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า เป็นต้น
คุณสมบัติคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความ
รับผิดชอบและสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
กำากบัดูแลกจิการทีดี่แตล่ะทา่นมีรายละเอียดในโครงสรา้งการ
จัดการ หน้า 124-126  

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (ปี 2558 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายสรัญ รังคสิริ กรรมการ/ ประธานกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง

2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง

3. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำาหนดนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พัฒนาระบบ
การจัดการบรหิารความเสีย่ง พิจารณาหลักการเครือ่งมือทาง 
การเงิน สญัญาอนพัุนธ ์มีการตดิตามและประเมินผลสนบัสนนุ
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ โดยรายงานความเสี่ยงต่อคณะ 
กรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบเป็นประจำาทุก 6 เดือน และ
ตามโอกาสที่มีวาระนำาเสนอ คุณสมบัติคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง หน้าที่ความรับผิดชอบและสถิติการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี 
รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 124-126
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การประชุมกรรมการ
บริษัทฯ กำาหนดวันประชุมสำาหรับการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทฯ  
(คณะกรรมการบรษิทัฯ แตง่ตัง้ นางสาวมนวภิา จูภิบาล ดำารง
ตำาแหนง่เลขานกุารบรษิทั ตัง้แตปี่ 2555 จนถงึปัจจุบนั) จะแจ้ง
กำาหนดวันประชุมสำาหรับการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบ 
ล่วงหน้าในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพ่ือให้ 
กรรมการสารมารถจัดสรรเวลาและร่วมเข้าประชุมได้ และ 
อาจมีการนดัประชมุคณะกรรมการเพ่ิมเตมิตามความเหมาะสม  
โดยเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมและ 
ส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชมุไปยงักรรมการเป็นการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5-7 วนั 
ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนด 
หลักเกณฑ์การประชุม ไว้ดังนี้

• บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ กรรมการตอ้งเขา้รว่มประชมุอยา่ง
น้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2558 มีการประชุม
คณะกรรมการรวม 12 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของ
กรรมการทุกท่านปรากฏในหน้า 126)

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

• มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของกรรมการ และมีแนวปฏิบัติที่กรรมการต้องอยู่ในที่
ประชุมขณะลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดแสดงความเห็นและ 
งดออกเสียงในวาระนั้นๆ (ปรากฏในคู่มือการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี ส่วนที่ 2 ข้อ 2.6)

• คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดใหมี้การจัดประชมุโดยไม่มี
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

• คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการจัดประชุมเฉพาะ
กรรมการอิสระ ปีละ 2 ครั้ง 

ในปี 2558 มีการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในเดือน
พฤษภาคมและตลุาคม ซึง่กำาหนดในปฏิทินการประชมุไวล้ว่ง
หนา้ใชเ้วลาครัง้ละ 1 ชัว่โมง คณะกรรมการอิสระได้มีประเด็น
หารืออย่างกว้างขวางซ่ึงเป็นเรื่องประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย และการดูแลฝ่ายจัดการให้สามารถดำาเนิน
งานได้ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกำาหนดเวลาและ
เป้าหมายที่กำาหนด เรื่องการก่อสร้างโครงการแม้จะต้องเร่ง
ดำาเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ต้องคำานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน

และความปลอดภัยเป็นสำาคัญ และเรื่องนโยบายของภาครัฐ 
สถานการณ์น้ำามันและผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยกรรมการ
อสิระไดส้รปุแจง้ผลการประชมุใหป้ระธานกรรมการและคณะ
กรรมการทราบ รวมทัง้แจ้งฝา่ยจัดการเพ่ือใหด้ำาเนนิการตาม
มตทิีป่ระชมุ และรายงานผลการปฏบิตัติอ่คณะกรรมการตอ่ไป

• คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการจัดประชุมนอก
สถานทีอ่ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือสรา้งความสมัพันธแ์ละความ 
เข้าใจระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2558 ประชุมเมื่อ 
วนัที ่19 มิถนุายน 2558 ณ โรงเรยีนกำาเนดิวทิย ์จังหวดัระยอง 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ระยะยาว 
และแผนงานประจำาปี 2558 ตัวชี้วัดการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ในมิติสำาคัญ ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษทัฯ ซึง่เปน็ตวัชี้วดัทางเศรษฐกจิ
2. ดัชนีวัดด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
3. ดัชนีีวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
 และพลังงาน
4. ดัชนีวัดความยั่งยืนตามแนวทางของ DJSI
5. ดัชนีวัดสุขภาพองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย มีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการ 
ปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ี 
และเป็นไปตามหลักการกำากบัดูแลกิจการทีด่ีหรือไม ่อยา่งไร 
และใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพ่ิมการประเมินกรรมการบริษัทฯ 
และกรรมการชุดย่อยโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent 
Assessment) และมีแผนการประเมินอย่างน้อยทุก 3 ปี 

คณะกรรมการบริษัทตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการ UHV  
ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
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การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี
บริษัทฯ ได้จัดทำาแบบประเมินการปฎิบัติงานของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมิน
ในภาพรวม ดังนี้
1. ผลการประเมินการปฏบิตัิงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทั้งคณะ ประจำาปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 95.28% 

หัวข้อประเมิน คะแนน

• โครงสร้างของคณะกรรมการ  
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

93.10%

• บทบาทและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการในการกำาหนดนโยบายธุรกิจ

94.68%

• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 96.79%

• การประชุมคณะกรรมการ 96.57%

และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการบริษัทฯ ว่าควรมี 
กรรมการที่เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์ บุคคล และบัญชีเพ่ิมขึ้น  
ควรจะหาทางเพ่ิมกรรมการอิสระมากขึ้นในโอกาสต่อไป  
และควรมีการดูแลโรงงานเรื่องการหยุดผลิตนอกเหนือ 
จากแผน (unplan shutdown) ที่อาจสร้างมลพิษและส่งผล 
กระทบต่อชุมชน

2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติิงานตนเอง ประจำาปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 
95.97% 

- การปฏบิตังิานกรรมการทา่นอ่ืน (แบบไขว)้ ประจำาปี 2558 
คะแนนเฉลี่ย 89.15% 

หัวข้อประเมิน คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
แบบไขว้

• คุณสมบัติกรรมการ 94.00% 89.97%

• ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 
และการกระทำาของตนเอง 
สามารถอธิบายการตัดสินใจได้

99.05% 91.56%

• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยขีดความสามารถ 
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

94.29% 87.73%

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ 
สามารถมีคำาอธิบายได้

97.14% 90.67%

• มีความโปร่งใสในการดำาเนิน
งานที่สามารถตรวจสอบได้ 
และมีการเปิดเผยข้อมูล

97.86% 83.33%

• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว

91.43% 88.00%

• การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณ 
ในการประกอบธุรกิจ

98.10% 92.89%

3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 
คณะประจำาปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 99.44% 

หัวข้อประเมิน คะแนน
• โครงสร้างและองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
96.66%

• บทบาทและความรับผิดชอบ 100%
• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน  

และผู้สอบบัญชี
100%

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 100%
• การรายงาน 100%
• การควบคุมคุณภาพ 100%

3.2 การประเมินการปฏิบตังิานคณะกรรมการตรวจสอบราย
บุคคล ประจำาปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 91.95% 

หัวข้อประเมิน คะแนน
• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 88.88%
• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 91.66%
• อำานาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 80.55%
• ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม 100%
• ความเข้าใจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 95.23%
• การปฏิบัติงานและการประชุม 95.37%

3.3 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยประธานกรรมการ ประจำาปี 2558 คะแนนเฉลีย่ 100%  

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย  
ประจำาปี 2558
- คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉล่ีย 
 92.15% 
- คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ คะแนนเฉล่ีย 98.96%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2558 คะแนน 
 เฉลี่ย 99.44%  

หัวข้อประเมิน คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับ 

ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

โครงสร้างของ 
คณะกรรมการ

91.11% 97.77% 97.77%

นโยบาย 
คณะกรรมการ

88.33% 98.09% 100%

แนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ

94.16% 100% 100%

การจัดเตรียม
และดำาเนิน
การประชุม

95.00% 100% 100%
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระ
ภายนอก
นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงคณะ 
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้จัดให้มีการประเมิน 
เป็นประจำาทุกปีแล้ว ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ คือ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประเมินตนเอง 
ของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคล โดยใช้บริษัท 
ที่ปรึกษาภายนอกตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.3 ซึ่ง
แนะนำาให้บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยใน 
การกำาหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 
3 ปี และเปิดเผยการดำาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน 
ประจำาปี เพ่ือเป็นการเปิดมุมมองการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ นำาไปสู่การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
และยงัเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำางานของคณะกรรมการ
บรษิทั ไออารพี์ซี จำากดั (มหาชน) ใหเ้ทยีบเคียงมาตรฐานสากล 

• ผลการประเมินคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558  
ใชผู้ป้ระเมินอิสระภายนอก Governance Matters Thailand 

(GMT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Governance Matters 
(GM) ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้มาตรฐานตัวเปรียบเทียบ
จากบริษัทในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 50 บริษัท ที่ทำา 
การประเมินโดยใชแ้บบฟอรม์เดียวกนั (model governance 
performance against benchmark) โดยการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 8 หัวข้อ 
ได้แก่ 1. Structure and Skills 2. Strategic Direction 
and Planning 3. Policy 4. Monitoring and Supervision  
5. Accountability 6. CEO and Succession 7. Leadership and  
Teamwork 8. Agendas, Papers, Meetings and Minutes

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี  
จำากัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 94 คะแนน โดยได้ 
รับคะแนนการปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก 
เป็นที่น่ายอมรับเป็นแบบอย่างให้แก่บริษัทอ่ืนได้ดังภาพ 
ด้านล่าง โดย ไออาร์พีซี (เส้นสีฟ้า) อยู่สูงกว่า Benchmark 
(เสน้สแีดง) เรือ่งทีค่ณะกรรมการฯ คิดวา่เป็นสิง่ทีส่รา้งความ 
มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ คือ เรื่องของการทำางาน 
เป็นทีมและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการฯ
ทำางานเพ่ือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทฯ มีคุณธรรมและ 
มีความตั้งใจในการอุทิศตนให้แก่งาน ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็น 
คุณสมบัติสำาคัญของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ใน 
ขณะเดียวกนัจากผลการประเมิน คณะกรรมการฯ ได้วางแผน 
การพิจารณาเรื่องแผนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง  
และแผนการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาสู่การ 
ปฏิบัติให้มากขึ้น
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• ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคะแนนเฉลี่ย 95 คะแนน นับว่า
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุมีประสทิธภิาพของคณะกรรมการ
หรือมีระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
หวัขอ้การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
1. Composition 2. Charter, Duties, and Responsibilities 
3. Auditors 4. Meetings 5. Reporting โดยได้รบัผลคะแนน
ประเมินรวมเฉลี่ย 97 คะแนน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ 
มีการประชุมที่มีประสิทธิภาพ สำาหรับเรื่องการรายงานต่อ
คณะกรรมการได้รับคะแแนนสูงถึง 98 คะแนน แต่อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้วางแผนเพื่อปรับปรุงการ
ตรวจสอบที่รุดหน้ามากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่  
1. Composition 2. Charter, Duties, and Responsibilities  
3. Meetings 4. Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 
95 คะแนน หัวข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ Reporting ได้ 
รับคะแนนสูงถึง 99 คะแนน แสดงถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำาหรับคะแนนใน 
ข้อย่อยอ่ืน เช่น องค์ประกอบ การประชุม ได้รับคะแนนใน 
ระดับ 97 และ 93 คะแนน ตามลำาดับ คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดทำาแผนเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการโดยจัดทำา Board Skill 
Matrix เพ่ือสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตรงกับทิศทาง
กลยุทธ์ของบริษัทฯ และมีความหลากหลายในเรื่องอายุและ
เรือ่งเพศ อันสง่ผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มีมุมมองทีห่ลาก
หลาย รวมถึงการวิเคราะห์หา Board Skill Gap เพื่อเตรียม
พร้อมสำาหรับการสรรหากรรมการเมื่อโอกาสมาถึง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. Composition 
2. Charter, Duties, and Responsibilities 3. Meetings 
4. Reporting ได้รบัผลประเมินรวมเฉลีย่ 96 คะแนน จากผล 
คะแนนชี้ว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ 
สูงสุดในด้านการปฏิบัติตามกฎบัตร การมีความรับผิดชอบ  
และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับ 
ผลคะแนนสูงถึง 96 คะแนน สำาหรับในหัวข้ออ่ืนๆ เช่น  
องค์ประกอบ และการประชุมมีประสิทธิภาพมากในระดับ  
95 และ 94 คะแนน ตามลำาดับ คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง ได้กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยงโดยมี 
เป้าหมายที่จะสร้างให้พนักงานทุกคนทุกระดับ ตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการป้องกันความเสี่ยงและมีความ 
รับผิดชอบร่วมกัน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. Composition 
2. Charter, Duties, and Responsibilities 3. Meetings 
4.Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 94 คะแนน หัวข้อ 
Charter, Duties, and Responsibilities ได้รบัผลคะแนนสงู
ที่สุด 95 คะแนน หัวขอ้อื่นได้รับคะแนนไม่ต่ำากวา่ 93 คะแนน 
นบัวา่ คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่มีการปฏบิตัใินเรือ่ง
การกำากับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีได้วางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานของ
คณะกรรมการฯ ในเรือ่งของการจัดทำานโยบายใหช้ดัเจนและ
ครบถ้วน และเน้นในเรื่องการนำาหลักการไปปฏิบัติมากขึ้น 
(substance over form)
ผลประเมินของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคล 

กรรมการรายบุคคล มีการประเมินตนเองและประเมินกรรมการ
ท่านอื่นรวมถึงประธานกรรมการ 
หวัขอ้ทีใ่ชป้ระเมินประธานกรรมการประกอบด้วย 1. Strategic 
2. Ethics/Values 3. Knowledge and Experience  
4. Relationship with other Directors 5. Relationship 
with The Chief Executive Officer 6. Public Profie  
7. Diligence 8. Chairing Meetings 
หวัขอ้ทีใ่ชป้ระเมินกรรมการรายบคุคลประกอบด้วย 1. Character  
2. Knowledge and Experience 3. Competence  
and Judgement 4. Diligence 5. Collegiate  
ผลของการประเมินตนเองของประธานกรรมการและกรรมการ 
รายบุคคลมีคะแนนโดยเฉลี่ย 95 คะแนน 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการ

ผลจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ พบว่า
ต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางบวก จึงต้องเน้น 
เรื่องการปรับปรุงการทำางานของคณะกรรมการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนรวมสูงมากอยู่แล้ว
ก็ตาม และเชื่อว่าควรจะเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 
ในเรื่องดังต่อไปนี้
• การคัดสรรและแต่งตั้งกรรมการ
• การพัฒนาคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
• การใช้เวลากับเรื่องกลยุทธ์ 
• การทบทวนนโยบาย
• การจัดระบบการประชุม

ซ่ึงภายใต้แต่ละเรื่องมีรายละเอียดที่เลขานุการบริษัท และ
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องคอยติดตามให้เป็น
ไปตามตารางทีก่ำาหนด การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ โดยใชผู้ป้ระเมินอิสระภายนอกในปี 2558 นี ้เป็นการ
ประเมินครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะทำาการประเมินทุก 3 ป ี
เพ่ือให้มีมุมมองและมาตรฐานเปรียบเทียบที่เป็นกลางใน 
ระดับสากลและจะได้นำาผลจากการประเมินโดยอิสระ 
ดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
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กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะ 
กรรมการชุดย่อย เพ่ือยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้นต่อไป

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
การประเมินผลปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ได้กำาหนดภายใตห้ลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน 
โปร่งใส สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็น
ธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอน 
ดำาเนินการในปี 2558 ดังนี้
• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผูพิ้จารณาทบทวนเกณฑก์ารประเมินเพ่ือกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำาปี และนำาเสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ พิจารณาอนมัุตใินการประชมุครัง้ที ่1/2558  ในเดือน
มกราคม 2558 พรอ้มขอคำายนืยนัจากกรรมการผูจั้ดการใหญ่
ในเป้าหมายที่กำาหนด
• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา
สรุปผลการดำาเนินงานปี 2558  ตามเกณฑ์การประเมินและ
นำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ตอ่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในเดือนธันวาคม 2558
• สำาหรับปี 2558 องค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติ
งานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แบง่เป็น 2 ปัจจยั คือ ผลการ
ดำาเนนิงานของบรษิทัฯ (Corporate KPI) และปัจจยัสนบัสนนุ
การเติบโตที่ยั่งยืน 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำาแหน่ง
ใหม่ทุกท่าน ในปี 2558 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่รวม  
8 ราย ได้แก่ นายประสิทธิ์ สืบชนะ  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย ์
นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายชวลิต 
พันธ์ทอง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายเอกนิติ  
นิติทัณฑ์ประภาศ มีการดำาเนินงานดังน้ี
1. กรรมการผู้จดัการใหญจ่ดัการบรรยายสรปุข้อมูลบริษัทฯ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม 

การดำาเนินธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ 
ให้แก่กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิด
โอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำากัด
2. เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสาร
สำาหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัท 
จดทะเบยีน เลม่ 1 – เล่ม 3 (Director’s Handbook) คู่มือการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ (Corporate Governance Handbook) 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ รายชื่อ 
คณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2552-2558 รายงานการ 
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ยอ้นหลงั (ปี 2555-2558) แบบ 
แสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี  
2557 รายงานความยั่งยืนปี 2557 หลักสูตรการอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
กำาหนดการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ประจำาปี 2558-2559 

การพัฒนาความรู้
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการ
บริหารธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และการดำาเนินบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงกรรมการส่วนใหญ่เข้ารับ
การอบรมหลักสตูรพ้ืนฐานของ IOD แลว้ รวมจำานวน  10 คน  
รายละเอียดในประวัติกรรมการ หน้า 32-41 อย่างไรก็ตาม 
เลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการที่ยังไม่เคย
เข้าอบรมหลักสูตร IOD เพ่ือจัดเวลาเข้าอบรมตามเวลาที่ 
เหมาะสมต่อไป นอกจากนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้
จัดการบรรยายพิเศษให้คณะกรรมการ 2 ครั้ง ในเนื้อหาที่ 
เกี่ยวกับบทบาทของกรรมการด้านการวางแผนกลยุทธ์และ
เรือ่งสถานการณร์าคาน้ำามันโลกซ่ึงมีผลตอ่ธรุกจิโดยตรง ดังนี้
• บริษัทฯ ได้เชิญ Ms. Kate Costello วิทยากรด้าน 
Corporate Governance จาก Governance Matters, 
Australia มาบรรยายหวัขอ้ “The Board’s Role in Strategic 
Formulation” ในลักษณะ Case Study เพ่ือสนบัสนนุความรู ้
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ความเข้าใจสำาหรับกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการวาง
กลยุทธ์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
• บริษัทฯ ได้เชิญ Dr. Feredium Fesharaki ประธาน
บริษัท FACTS Global Energy ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน
พลงังานทีมี่ผลงานเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางในระดับสากล  
มาบรรยายพิเศษเรือ่งสถานการณร์าคาน้ำามันโลกใหก้รรมการ
และผู้บริหาร ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหนา้ทีส่รรหา
บุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำารง
ตำาแหนง่ผูบ้รหิารระดับสงูสดุ คือกรรมการผูจั้ดการใหญ่นำาเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณา  โดยจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ ์
ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมเีป็น
อย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำา และประพฤติตนตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ในปี 2558 ไม่มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ หากแต่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มีการสรรหาผูบ้รหิารระดับรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 3 ราย คือ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 
ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน 
แทนนางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง นายพงศ์ประพันธ์  
ฐิตทวีวัฒน์ ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน แทนนายพีระพงษ์  
อัจฉริยชีวิน และนายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล ดำารง 
ตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุุรกิจปิโตรเคมี  
ซึ่งเดิมกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการในตำาแหน่งนี้

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำาแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา 
รับผิดชอบในตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เตรียมการสร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและ 
ความรู้เพ่ิมเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพตามโครงการ  

HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาแผนการสืบทอด 
ตำาแหน่งสำาหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง  
และผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือสร้างผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สามารถรับมือได้ทันกับทุก
สถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะ
ผู้นำา มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits 
สำาหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือเรียนรู้ 
งานหลักที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียนรู้
ในการทำางานจริง 

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
• โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูอ้นมัุตโิครงสรา้งการจัดการของ 
บริษัทฯ เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะ
สมสำาหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำาของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ในปี 2558 มีการอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่
ที่กระชับ ลดลำาดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำาซ้อน 
เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
ในผังโครงสร้างองค์กร หน้า 42
• กลไกการกำากับดูแล 
นอกจากการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร 
ระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำากับ 
ดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 6 บริษัท และ 
บริษัทร่วม รวม 5 บริษัท (รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น 
หน้า 93) ดังนี้
การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอ่ืนใดในบริษัท
หรือองค์กรอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญจ่ะต้องไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการหรือตำาแหน่งอ่ืนใดในบริษัทหรือองค์กรอ่ืน  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

การบรรยายสถานการณ์น้ำามันโลก  
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 
Dr. Feredium Fesharaki

90



ผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือ 
ผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
• บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทย่อย บริษัท 
ร่วม และภายใต้กรอบอำานาจที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
• กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม 
สำาหรบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้การรายงานความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่างๆ 
ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 อนุมัติ
จ่ายเงินปันผล ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอ 0.08 บาท
ต่อหุ้น จากผลการดำาเนินงานปี 2557 ซ่ึงบริษัทฯ ประสบ
ภาวะขาดทุน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดแนวปฏบิตัทิีดี่เกีย่วกบัการรกัษา
ความลบัไวใ้นคู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ โดยใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานพึงระมัดระวงัในการรกัษาความลับของ 
บริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษา 
ความลับของบริษัทฯ กำาหนดชั้นความลับและจำากัดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่
มีสาระสำาคัญของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปในแนวทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน อันรวมถึง 
การซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บรษิทัฯ วา่จา้ง “บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส  
จำากัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เป็นผู้สอบบัญชี
ที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี  
(Corporate Citizenship)
นอกจากการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ตามแนวทางของกฎหมาย 
ข้อกำาหนด และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของตลาดทุนไทยแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
ที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองโลกที่ดี สรุปได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านสิทธิมนุษยชน 2. ด้านแรงงาน 3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
4. ด้านการตอ่ตา้นการทจุรติ และ 5. ด้านการเรยีนรูแ้ละพัฒนา
1. ด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ พัฒนาบทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate 
Citizenship) ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการแบ่ง
แยก กดีกนั อันเนือ่งมาจากความแตกตา่ง โดยดำาเนนิกจิกรรม
ส่งเสริมเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
การจ้าง/ใช้แรงงานที่เป็นธรรม ประกอบด้วย 
• การเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอิสระ 
และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNGC ซึ่งดำาเนินงานด้าน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
• เข้าร่วมการระดมสมองและแสดงเจตจำานงเข้าร่วมเป็น 
ผู้ก่อตั้ง (Founder) ร่วมกับบริษัทเอกชนอื่นเพื่อริเริ่มจัดตั้ง 
UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย เพื่อ
สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการเคารพ
ศกัด์ิศรขีองการเป็นมนษุย ์และสนบัสนนุการดำาเนนิงานตาม 
หลัก Global Goals 17 ข้อ ของสหประชาชาติ 
• ร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิเด็ก ตามแนวทาง Children’s 
Right ของ UNICEF เรื่องสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทาง
ธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles 
หรือ CEBP) และร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์จัดอบรมผู้บริหาร 
และพนักงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ในการพัฒนาความยั่งยืนทั้งกับตัวเด็กและกิจการไป 

1. ค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ จำานวน

1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 3,100,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,000,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน 

ค่าไปรษณีย์อากร ค่าจัดพิมพ์รายงาน
120,000

รวม 4,220,000

2. ค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

รายการ จำานวน

1. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ 
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำานวน 2 บัตร

120,000

2. ค่าจ้างท่ีปรึกษาทางภาษีและกฎหมาย 552,320
3. ค่าสัมมนาทางการเงิน 16,000 
4. ค่าสัมมนา 23,800
รวม 712,120
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พร้อมกัน โดยได้มีโครงการในปี 2558 ที่ส่งเสริมการดำาเนิน
งานดังกล่าวแล้ว รายละเอียดในรายงานผลการดำาเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 203
• สนับสนุนงบประมาณจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
อาคารจัดกิจกรรมเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 
• สนับสนุนอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ในศาสนกิจโดยไม่แบ่ง
แยกศาสนา เช่น ร่วมกับศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม ใน
โครงการ “คืนสันติสุขสู่แดนใต้” มอบภาพบัยตุลลอฮฺ พร้อม
นาฬิกาเพ่ือดูเวลาละหมาด โดยมุ่งหวังท่ีจะให้หลักคำาสอน 
ของศาสนาอิสลามได้กระตุน้จติสำานกึ และขดัเกลาจิตใจใหผู้ท้ี ่
หลงผิดหันกลับมาร่วมมือสร้างสันติสุขให้กับประเทศชาติ  
โดยจะแจกจ่ายใหก้บัมัสยดิ หอ้งละหมาดประจำาโรงเรยีนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนหรือสถานที่ราชการที่มี 
ห้องละหมาดในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ และสนับสนุนปัจจัย
ต่างๆ ให้แก่มูลนิธิ
• การสง่เสรมิคุณภาพชวีติของสมาชกิในสงัคม ประกอบด้วย  
เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
2. ด้านแรงงาน 
• พนักงาน : กำาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่มีความ
เป็นธรรมในการสรรหา การประเมิน การเลื่อนระดับ โอกาส
ความกา้วหนา้ในงานและการพัฒนา รวมทัง้ฝกึอบรมพนกังาน 
เพื่อสร้างคณุภาพชีวิตให้พนักงานและครอบครวั และสง่ผ่าน
ไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน 
• สหภาพแรงงาน : ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์  
และเปิดรบัฟังความคิดเหน็ของกลุม่สหภาพแรงงาน 8 สหภาพ 
• กลุ่มแรงงานจ้างเหมา : กำาหนดนโยบายจัดหาแรงงาน 
จ้างเหมาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ/คุ้มครองการใช้ 
แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย คำานึงถึงความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ
• พนักงานหรือแรงงานของคู่ค้า/ผู้รับเหมา : กำาหนด
มาตรการและผลักดันให้คู่ค้า/ผู้รับเหมาปฏิบัติต่อพนักงาน
หรือแรงงานของคู่ค้า/ผู้รับเหมา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และเป็นธรรม
• เด็กและเยาวชน : ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องสิทธิเด็ก  
เกี่ยวกับการใช้แรงงาน ตามแนวทาง UNICEF
• การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน โดยไม่มีการกีดกัน
แบง่แยกอันเนือ่งจากความแตกตา่งทางเพศ อาย ุการศกึษา 
ศาสนา เชื้อชาติ และมีการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
บรษิทัฯ มีการสรา้งหว่งโซ่แหง่คุณค่าในการดำาเนนิธรุกจิเพ่ือ
การเติบโตอย่างยั่งยืน (Conglomerated Value Chain) 
ในด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• การป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม : กำาหนด
มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยด้านสิง่แวดล้อม เทยีบ
เคียงกับสากลและกำากับดูแลให้คู่ค้าของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม 

นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIZ) 
• การปลูกต้นไม้รอบเขตโรงงานอุตสาหกรรม : การเลือก
พันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเพ่ือสร้าง/รักษาสมดุลระบบ
นิเวศ และจัดหาต้นกล้าจากชุมชน
(รายละเอียดการดำาเนินงานอยู่ในรายงานด้านการบริหาร
จัดการเพื่อความยั่งยืน และ QSHE หน้า 193 และหน้า 188)
4. ด้านการต่อต้านการทุจริต 
• คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิและ
มาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัไว้ในคู่มือการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
และมีการปอ้งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำาหนด
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทุกคนจัดทำา
รายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี

• บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏิบตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กร 
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

• บริษัทฯ ทำาการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ตามแนวทางท่ีแนวร่วม CAC กำาหนดและมีการประเมินในทุกๆ  
3 ปี ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ 
มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ จึงไม่มีความเส่ียงในด้านน้ีอย่างมีนัยสำาคัญ

• บริษัทฯ มีการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน ดำาเนินการให้บริษัทในเครือกำาหนดให้มีนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และชักชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กลุ่ม
คู่ค้า เข้ามาเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ CAC ในปี 2559

• บริษัทฯ จัดอบรมผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือให้ความ
รู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 
โดยจัดให้อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำาเนินการแล้ว  
จำานวน 2,990 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของพนักงานทั้งหมด 
และมีการสื่อความภายใต้โครงการรณรงค์ “We Can Stop 
Corruption” นำาเสนอในรูปแบบคลิปโฆษณาเชิญชวน 
ใหท้กุคนมารว่มเป็นสว่นหนึง่ในโครงการนี ้และเผยแพรผ่า่น 
ทางช่องทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพ่ือให้พนักงาน
ตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงจากการทุจริตคอร์รัปชัน จน
เกิดเป็นจิตสำานึกและเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนั้น 
ยังสอดแทรกไว้ในการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ  
รวมทั้งผ่านสื่อออนไลน์

• บริษทัฯ เขา้รว่มรณรงคก์ารตอ่ตา้นคอรร์ปัชนักบัภาครฐั/  
หน่วยราชการ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้พนักงานตระหนักถึง
ความสำาคัญและนำามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง 
อาทิ “Active Citizen พลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชัน”  
โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) งานวันต่อต้าน
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คอร์รัปชันสากล ซ่ึงจัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำานักป้องกันการ
ทจุรติภาคประชาสงัคมและการพัฒนาเครอืขา่ย ภายใตแ้นวคิด 
Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส แสดงถึงความ
รว่มมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่ขม้แขง็ ซ่ึงถอืวา่เป็น
ปัจจัยและรากฐานที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 
เพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เท่าเทียม และเป็นที่ยอมรับ
จากนานาอารยประเทศ

 • รว่มกบักลุ่ม ปตท. ขยายผลความรว่มมือของกลุ่ม ปตท. 
ออกไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูป
แบบด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรณรงค์สร้าง
จิตสำานกึ กระตุน้ใหมี้การดำาเนนิธรุกจิด้วยความโปรง่ใส และ
จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด

• สำานักตรวจสอบภายในจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำาหนึ่ง 
(Diamond Award)” ประจำาปี 2558 เป็นกิจกรรมที่จัด 
ต่อเนื่องมา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ยกย่องหน่วยงานที่มีการกำากับดูแล การควบคุมภายใน และ
การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดีเด่น มีความโปร่งใส 
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในใหเ้กดิประสทิธภิาพตอ่องค์กร อันเป็นรากฐานทีส่ำาคัญ
ของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2558 หน่วยงานที่ได้ 
รางวัลชนะเลิศเพชรน้ำาหนึ่ง คือ ฝ่ายจัดซื้อจัดหา

•  คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทำาผดิ (Whistleblowing Policy) โดยจัดใหมี้ชอ่งทาง 
ในการแจ้งเบาะแสและรบัขอ้รอ้งเรยีน สำาหรบัผูร้อ้งเรยีนภายใน
และภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย 
ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจ
ส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุก
ระดับและผูมี้สว่นได้เสยีอ่ืนๆ รวมทัง้มีขัน้ตอนการตรวจสอบ
และแกไ้ขทีช่ดัเจน เป็นกลาง และโปรง่ใส มีมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง 

• ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
- ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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• ขัน้ตอนการตรวจสอบเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน มีหนว่ยงาน 
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำาเนินการและ
ตดิตามผล พรอ้มกบัรวมรวบขอ้มูลการกระทำาผดิหรอืละเมิด
จรรยาบรรณบริษัทฯ เพ่ือรายงานตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำารายเดือน 
และรายไตรมาสตามลำาดับ

• ในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
ตู้ ปณ. 35 จดหมาย และอีเมล์ สำาหรับตู้ ปณ. 35 นั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดใหเ้ป็นชอ่งทางขอ้รอ้งเรยีน
ที่สะดวกและปลอดภัยในการรักษาความลับ รวมจำานวนข้อ 
ร้องเรียนทั้งหมด 65 เรื่อง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้อง 
กับหลักการกำากับดูแลที่ ดีและจรรยาบรรณในการ 
ดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและพฤติกรรม 
ของพนกังาน 60 เรือ่ง และการทจุรติ 5 เรือ่ง ซึง่ได้ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงโดยสำานักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่ 
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนมีการรายงานผลตอ่กรรมการผูจั้ดการใหญ่  
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้อง
เรยีนและตามวาระเวลาทีก่ำาหนดไว ้โดยบรษิทัฯ สามารถสรปุ
ผลและปิดขอ้รอ้งเรยีนได้ทัง้สิน้ 25 เรือ่ง สว่นขอ้รอ้งเรยีนอีก  
40 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
บรษิทัฯ เขา้รว่มเป็นสมาชกิ World Economic Forum (WEF)  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำาทุกปี  
เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และรับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
ระดับสากลมาใช้ในองค์กร ซึ่งล้วนสนับสนุนแนวทางพัฒนา
โลกใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนืและยงัครอบคลมุถงึ 4 ด้าน ทีก่ลา่ว
มาแล้ว โดยในปี 2558 ประเด็นที่โลกให้ความสำาคัญและ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประเด็นหนึ่งคือ The Forth 
Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่สี่ 

บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดทุนไทยและตลาดทุนอาเซียนในด้านธรรมาภิบาล 
ด้วยการยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม เพ่ือร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน 
เศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อม่ันให้เป็นที่ยอมรับแก่ 
นกัลงทนุ และผูมี้สว่นได้เสยี ตลอดจนการเป็นผูป้ระกอบการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำารงตนเป็นบรรษัท 
พลเมืองที่ดี ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงการพัฒนา สังคม  
และดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ  
นำามาซึ่งการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง  
ดังรายละเอียดการปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาที่สำาคัญ 
ในปี 2558 และแผนดำาเนินงานในอนาคต ตามที่กล่าว 
แล้วข้างต้น
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