รายงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

Tone at the Top
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติและกำ�หนดเป็นนโยบายต่างๆ
จะเป็นแม่แบบให้ฝ่ายจัดการและบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตาม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
มาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รบั การประเมินการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(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 ประจำ�ปี
2558 (Thailand Sustainability Investment Awards
2015) ในฐานะที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ยั่ ง ยื น และสนั บ สนุ น กิ จ การเพื่ อ สั ง คมให้ เ ป็ น แบบอย่ า ง
และยังได้รับ 2 รางวัลที่สำ�คัญ คือ คณะกรรมการแห่งปี
ดี เ ด่ น และรางวั ล คณะกรรมการตรวจสอบแห่ ง ปี จาก
โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำ�ปี
2558 (Board of the Year Awards 2015)
ในด้านการบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้รบั การจัด
อันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas ประจำ�ปี 2015 ต่อเนือ่ งเป็น

ปีที่ 2 ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ
มีทั้งประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจและการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย (ตลท.)
และตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies (CGR) เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำ�นึงถึงการพัฒนาและเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน และยึดหลักสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ “CREATE” คือ
- Creation of Long Term Value: การมีวิสัยทัศน์ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
- Responsibility: ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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- Equitable Treatment: การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรมและมีคำ�อธิบาย
- Accountability: ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ
การกระทำ�ของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการ
ตัดสินใจนั้นได้
- Transparency: ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่
สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- Ethics: การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนิน
ธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ บทบาทหน้าที่
ของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย
และแผนงานทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ ง
และวางแนวทางการบริหารจัดการทีม่ คี วามเหมาะสม รวมทัง้
ต้องดำ�เนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
และกลไกสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ป้องกันการทุจริตในการปฏิบตั ิ
งานและเป็นหลักปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมทีด่ ี
ขององค์กร รวมทั้งสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ ยึดมั่นจรรยาบรรณในการ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ประเด็ น
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการปฏิ บั ติ
ต่ อ บุ ค ลากร สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ
ต่อต้านการทุจริต และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการปฏิบัติ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั แิ ละปลูก
ฝังให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยกำ�หนดไว้ในคู่มือการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเพิ่มเติมประเด็นด้านความรับผิด
ชอบขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบจรรยา
บรรณในการดำ�เนินธุรกิจและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ตลอด
จนมุง่ เน้นการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพือ่ ให้ได้รบั ความเชือ่
มั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ที่สำ�คัญในปี 2558

8. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำ�หนดจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึง
ลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่
ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ

เพื่อตอบสนองนโยบายบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรแห่งความ
เป็นเลิศ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาคุณภาพการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของ ASEAN CG Scorecard ใน
ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุง พัฒนาเพื่อยก
ระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรฐาน
สากลและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั ฯ มีการทบทวนจำ�นวน
คุณสมบัติ บทบาท ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อยให้ชดั เจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบและกติกาสากล
ที่พัฒนาขึ้น และเป็นไปตามข้อแนะนำ�ของ IOD ตาม
เกณฑ์ CGR ซึ่งรวบรวมไว้ในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุงปี 2558 สรุปได้เป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ความ
รับผิดชอบของกรรมการ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน 3. การกำ�หนดนโยบายการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
4. การวางกรอบนโยบาย แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม ความ
โปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน

9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
และกำ�หนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อให้มีการเปิด
เผยสารสนเทศของบริษทั ฯ ทัง้ ในเรือ่ งทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่
เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา และมี
ช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

• การจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยผูป้ ระเมินอิสระ (Independent
Assessment) เป็นปีแรก และมีแผนดำ�เนินการทุก 3 ปี นอก
เหนือจากการประเมินกรรมการทีป่ ระเมินเป็นประจำ�ทุกปี และ
ทำ�การทบทวนและปรับปรุงแบบประเมิน ให้สอดคล้องกับ

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำ�ในเรื่องจริยธรรม
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
ขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มี
ความสำ�คัญอย่างรอบคอบ
7. คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารประเมินผลตนเอง
และคณะกรรมการชุดย่อยรายปี เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจ
สอบและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้มีการ
ประเมินโดยบุคคลภายนอกตามช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม อาทิ 3 ปี

68

10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและให้มีการจัดทำ�แผน
สืบทอดตำ�แหน่ง เพือ่ ให้มรี ะบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามา
รับผิดชอบในตำ�แหน่งบริหารทีส่ �ำ คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ

แนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2558
• คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ชั้นนำ�ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแก้ไขจำ�นวนกรรมการลดลง
จากเดิมคือไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน เปลี่ยนเป็น
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้น
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
โดยได้ท�ำ หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม
กับเผยแพร่ผา่ นเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 กันยายน
2558 – 31 ธันวาคม 2558 เป็นการล่วงหน้าเกินกว่า 90 วัน
ก่อนสิ้นปีบัญชี

3. การกำ�หนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ในการประชุมกำ�หนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ (BOD-STS
2015) ของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ด้าน CG & CSR Excellence
และเห็นชอบให้มีการจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate
Compliance Policy) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ
ให้ชัดเจน และยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ใน
การประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ได้
พิจารณานโยบายการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
และประกาศใช้ทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ ดังนี้

1. การปฎิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้

การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำ�รงไว้ซึ่งความ
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
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน (Corruption) และการให้หรือรับสินบน (Bribery)
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน
4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานกลุม่ บริษทั ไออาร์พซี ี ต้องเคารพ
และปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมายเรือ่ งแรงงานและสิทธิมนุษยชน
และเคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลทีไ่ ด้รบั
การรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
5. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี
ต้องปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญา ที่บริษัท
ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) และ/หรือกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี
เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำ�ไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผูอ้ นื่ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
มีการคิดสร้างสรรค์ผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการ
สนับสนุนการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี
ต้องมีความระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครือ่ งมือของกระบวนการ
ฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการ
ร้าย โดยให้ความสำ�คัญกับการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่
เจ้าหน้าที่หากมีการกระทำ�ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้ง
ให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือ
ทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายไทยและ
กฎหมายระหว่างประเทศกำ�หนด
7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษา และการใช้ข้อมูลของบริษัท
อย่างถูกต้อง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
เก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สนิ ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการ
ที่ดแี ละถูกต้องตามที่กฎหมายกำ�หนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
และทรัพย์สินต่างๆ จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด มีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือเพือ่ บุคคลอืน่ อย่างไม่ถกู ต้อง รวมถึงจะปฏิบตั ติ าม
หลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจทีจ่ ะไม่น�ำ ข้อมูลของบริษทั ลูกค้า คูค่ า้
หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ้ นื่ ไปเปิดเผย หรือใช้เพือ่ แสวงหา
ประโยชน์อย่างอื่นอันนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาต หรือ
นอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อกัน ทัง้ กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ต้อง
ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อม คำ�นึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อปลูก
ฝังจิตสำ�นึกให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ
• บริษทั ฯ จัดตัง้ หน่วยงาน Compliance ใช้ชอื่ ว่า ส่วนงาน
เลขานุการบริษัทและกำ�กับกฎเกณฑ์ สังกัดสำ�นักกิจการ
องค์กร เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดำ�เนินการตามนโยบายที่คณะ
กรรมการบริษัทฯกำ�หนดอย่างชัดเจน อันจะทำ�ให้มั่นใจ
ได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำ�หนด
และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง
3 ด้าน คือ การกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหาร
ความเสีย่ ง (Risk Management) และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) หรือ CGR
4. การวางกรอบนโยบาย แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม
ความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน
• การปรับปรุงคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับ
บริษทั จดทะเบียนทีก่ �ำ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ASEAN CG Scorecard และข้อกำ�หนดอันเป็นสากลอื่นๆ
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งานสัมมนาหลักสูตรการบริหารความเสีย่ งด้านการกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์

ในการดำ�รงตนเป็นพลเมืองโลกที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
เช่น UN Global Compact เป็นต้น และจัดพิมพ์ใหม่มอบ
ให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเซ็นต์รับ
และให้คำ�มั่นว่าจะปฏิบัติตาม
• การเข้าร่วมโครงการ Call to Action: Anti-Corruption
and The Global Development Agenda ของ UNGC เพื่อ
เรียกร้องและส่งสัญญาณถึงภาครัฐและเอกชนทัว่ โลกร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต
• การจัดทำ�รายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ทขี่ ดั กันกับผลประโยชน์บริษทั ฯ โดยพนักงานทุก
คนในรูปแบบ On-Line เป็นปีแรก นอกเหนือจากการรายงาน
ของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำ�หนด
• การรณรงค์สร้างจิตสำ�นึกด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของผู้บริหารและพนักงาน และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่
เหมาะสมทัง้ กลุม่ ใหญ่และกลุม่ ย่อยอย่างทัว่ ถึง ผ่านการอบรม
สัมมนา และระบบ E-Leaning ของบริษทั ฯ ในหัวข้อ “สำ�รวจ
ดีกรี Ethics ในตัวคุณ” โดยในปี 2558 ได้ตั้งเป้าหมายให้
พนักงานร่วมทำ�แบบสำ�รวจไว้ทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งมีพนักงาน
เข้ามาทำ�แบบสำ�รวจผ่านระบบ E-learning จำ�นวน 870
คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 74 การดำ�เนินงาน
ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดำ�เนินการ
เป็นกลุ่มเพื่อจะได้มีพลังและช่วยกระตุ้นให้บุคลากรทุกคน
ร่วมกันทำ�หน้าที่เป็นเครือข่ายในการส่งต่อพลังความดี
ไปยั ง ทุ ก ภาคส่ ว น ด้ ว ยความมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะช่ ว ยนำ � พาให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่ขาวสะอาดอย่างยั่งยืนได้
• บริษัทฯ เผยแพร่แนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมออกไปสู่ภายนอกที่กว้างขวาง
มากขึ้น นอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศอื่นในกลุ่ม
ASEAN เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 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
จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง

การดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามหลักกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�กับดูแลให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั งิ าน
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในปี 2558 สรุปเป็นราย
หมวด 5 หมวด ได้แก่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. ความ
รับผิดชอบของกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ ให้การคุม้ ครองและส่งเสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ อย่างครบถ้วน
โดยการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัดสินใจ ใช้สทิ ธิลงมติออกเสียง
ในเรื่องสำ�คัญ รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ แสดง
ความคิดเห็นและซักถาม
ก่อนการประชุม
1. การกำ�หนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558
และสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทฯ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ผ่านวารสารสำ�หรับผู้ถือหุ้น
IRPC Newsletter ฉบับที่ 15/2015 ฉบับภาษาไทยพร้อม
คำ�แปลซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุม
และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน
มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิและรับทราบการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

วัน

2. คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดทำ�
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 พร้อม
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องและหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง โดยคำ�นึงถึงความเพียงพอครบถ้วนของข้อมูล ให้ผู้
ถือหุน้ ใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัด
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นเรื่องสำ�คัญ ในปี 2558 รวม 9
วาระ ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม เนื่องจาก บริษัทฯ
ได้นำ�เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ พร้อมจัด
ส่งรายงานการประชุมเป็นเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อ
พิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้ง ถือว่า
เป็นการรับรอง ในแต่ละวาระมีการระบุวัตถุประสงค์เหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการ สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
2.1 วาระการพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ประจำ�ปี 2557 ผ่าน
การตรวจสอบและรั บ รองโดยไม่ มี เ งื่ อ นไขจากผู้ ส อบ
บัญชีรับอนุญาต
2.2 วาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ ให้ขอ้ มูลกรรมการ
อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ การศึกษา
ประสบการณ์การทำ�งาน จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่งของ
กรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม
2.3 วาระอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ บริษทั ฯ นำ�เสนอนโยบาย
ในการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัสกรรมการ (งดจ่ายโบนัส
กรรมการจากผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากผลประกอบ
การขาดทุน) นอกเหนือจากนี้ บริษทั ฯ ไม่มกี ารให้คา่ ตอบแทน
อื่นหรือการให้สิทธิประโยชน์อื่นใด
รายละเอียด

อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำ�หนดวัน Record Date วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558
• บริษัทฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้างต้น) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

• วันกำ�หนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 และสิทธิรบั เงินปันผล (Record Date)
• นำ�เสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษทั ฯ www.irpc.co.th เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม

พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

• วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และสิทธิรับเงินปันผล

ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2558

• จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ดำ�เนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นการล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม

พุธที่ 25 - ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 • ลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น - หนังสือพิมพ์ Bangkok Post) อย่างต่อเนื่อง
3 วันทำ�การก่อนวันประชุม
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

• วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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2.4 วาระแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั ฯ และกำ�หนดค่าสอบบัญชี
ระบุรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบ
บัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบ
บัญชี รวมทั้งประเด็นกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีและ
การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
2.5 วาระอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผล บริษทั ฯ เปิดเผยนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล และสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการ
เงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจ โดยระบุประเภท
และทีม่ าของกำ�ไรสะสมทีน่ �ำ มาจ่ายปันผลอย่างละเอียด อัตรา
เงินปันผลทีเ่ สนอจ่าย กำ�หนดวันจ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผล
และข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน
2.6 ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้เสนอวาระพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
บริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 15 และข้อ 22
(เรือ่ งจำ�นวนกรรมการ และการแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ตามลำ�ดับ) แก้ไขจำ�นวนกรรมการ จากเดิมไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 17 คน เปลีย่ นเป็นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
และให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ�ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษทั ใน
กลุม่ ปตท. โดย บมจ. ปตท. เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ มีการ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการและจำ � นวนคะแนนเสี ย งที่ ต้ อ งลงมติ ใ น
แต่ละวาระไว้ชัดเจน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุถึงเอกสาร
หลักฐาน รวมทั้งคำ�แนะนำ� ขั้นตอนในการมอบฉันทะ
เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจำ�นวน 6 ราย เพื่อเป็นทาง
เลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระราย
ใดรายหนึ่งได้สะดวก ทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้จาก
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เว็บไซต์ www.irpc.co.thได้ รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. พร้อมกันนี้บริษัทฯ อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสถาบัน สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้า
ซองถึงเลขานุการบริษัท หรือส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้เตรียมตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารไว้ ก่อนทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะจะเดินทางมาถึง
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในขัน้ ตอนการลงทะเบียน ทำ�ให้การ
จัดประชุมราบรื่น
การดำ�เนินการในวันประชุม
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 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
อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้
• สถานที่ประชุมสะดวกในการเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำ�ทาง มีที่จอดรถอย่าง
เพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
• จัดการประชุมภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green
Meeting” รักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 3
• จัดเตรียมที่นั่งและเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์
• จัดให้มจี ดุ ลงทะเบียนอย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียน
เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม โดยใช้ระบบ Barcode
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความถูกต้องและความรวดเร็ว
• อำ�นวยความสะดวกโดยการจัดเตรียมอากรแสตมป์ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย

• จัดนิทรรศการทิศทางการดำ�เนินธุรกิจและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ในรูปสินค้าทีม่ จี �ำ หน่ายในท้องตลาด
อาทิ ชั้นวางของในห้องน้ำ�จากเม็ดพลาสติกต้านแบคทีเรีย
เพื่อให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นและเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม
ในการให้คำ�แนะนำ� หรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานด้านการตลาดและนวัตกรรมของบริษัทฯ

การดำ�เนินการประชุมเป็นไปตามลำ�ดับ ดังนี้
1. การประชุมเริม่ ขึน้ ตามเวลาทีก่ �ำ หนดโดยประธานกรรมการ
ได้ท�ำ หน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม โดยมีประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
และเลขานุการบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม (มีการบันทึกรายละเอียด
ทัง้ หมดไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเปิดเผยรายงานฯ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 (12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กรรมการ
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
นายทรงภพ พลจันทร์
นายวัชรกิติ วัชโรทัย
นายสรัญ รังคสิริ
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์
นายสุรงค์ บูลกุล
พลโทสสิน ทองภักดี
นายประมวล จันทร์พงษ์
นายสมนึก บำ�รุงสาลี
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ :
กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน
		
1. นายวุฒสิ าร ตันไชย
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เนือ่ งจากติดภารกิจเร่งด่วน
		
2. นายสมบัติ นราวุฒชิ ยั
กรรมการ เนือ่ งจากติดภารกิจเร่งด่วน
			 นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ ถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2558

ผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558
จำ�นวน 10 ท่าน
2. บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจาก บริษัท
วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด (นางสาวเพียงพนอ
บุญกล่�ำ ) เพือ่ ทำ�หน้าทีด่ แู ลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558
คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอส จำ�กัด (PWC) และ
บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้มผี ตู้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 2 คน ซึ่งทำ�หน้าที่สังเกตการณ์และ
เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน ได้แก่
1. นางสาวรัชดา คลองโปร่ง อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม
2. นายสุรพงษ์ เต็มบุญประเสริฐสุข อาสาสมัครจาก
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
3. ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้ง
ที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว
(One class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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
ชูโชติถาวร) ได้มอบหมายให้นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นผูด้ �ำ เนินการประชุมวาระนี้
5. ระหว่างการประชุมประธาน ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือ
เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ และให้กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลต่างๆ
แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็น
คำ�ถาม คำ�ตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ในรายงานการ
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
6. บริษทั ฯ จัดให้มกี ารลงคะแนนเสียง ดูแลให้มกี ารเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ และการ
บันทึกผลคะแนนจากบัตรลงคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode
ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว มีการ
รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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แจ้งมติทปี่ ระชุมทุกวาระอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดจำ�นวน
เสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในทุกวาระและ
แสดงผลบนจอโปรเจ็คเตอร์เพื่อความชัดเจน

3. ดำ�เนินการส่งรายงานการประชุมไปยังกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำ�เนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ
บังคับบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

7. ประธานได้ดำ�เนินการประชุมตามลำ�ดับวาระที่แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มกี ารเพิม่ วาระอืน่ ๆ
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลังการประชุม:
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ
1. จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บน
เว็บไซต์บริษัทฯ ในวันประชุม (3 เมษายน 2558) หลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุม
2. จัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บันทึกการแจ้งวิธกี าร
ลงคะแนน และนับคะแนนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนเข้าสูว่ าระการ
ประชุม รายละเอียดการประชุมที่สำ�คัญ โดยแยกวาระชัดเจน
และครบถ้วนประกอบด้วย
- เนื้อหาการประชุม
- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม/
ลาประชุม
- ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ การชีแ้ จงของกรรมการและ
ผู้บริหารต่อข้อซักถามนั้นๆ
- มติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง
รายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
พร้อมเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบนเว็บไซต์บริษทั ฯ ในวันที่ 17 เมษายน
2558 (14 วัน) และจัดทำ�เป็นเอกสารส่งทางไปรษณีย์ให้
แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย โดยระบุให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการแก้ไขหรือ
โต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2558 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำ�หนด ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดขอแก้ไข ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม
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บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ มีการออกหุ้น
เพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One class of Share) โดยให้
ความสำ�คัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ดังนี้
1. ให้ ข้ อ มู ล ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และผ่านหลายช่องทางที่สะดวกใน
การเข้าถึงรายละเอียดระบุในส่วนการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส
2. ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำ�ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของ
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เริ่มเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหา
เป็นกรรมการได้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558
3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ความโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ จัดทำ�คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ (ปรับปรุงในปี 2558) กำ�หนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือถือปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน โดย
คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีการรายงาน/
เปิดเผยรายการดังกล่าวตามข้อกำ�หนดของ ตลท. อย่าง
โปร่งใสในรายงานประจำ�ปี (รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หน้า 235-328 และรายการที่เกี่ยว
โยงกัน หน้า 109-113)

3.2 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขว้ใน
กลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน
3.3 จัดทำ�รายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของ
กรรมการและผู้บริหาร และกำ�หนดให้กรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และบริษัทฯ ได้นำ�เสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น
ประจำ�ทุกเดือน บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่อง
ดังกล่าวจากหน่วยงานกำ�กับดูแล ในปี 2558 คณะกรรมการ
บริษัทฯ ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมกันไม่เกินกว่า
ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว
3.4 ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน บริษทั ฯ ระบุในคูม่ อื การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีส่วนที่ 4 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ข้อ 4.1.5 จรรยาบรรณใน
การดำ�เนินธุรกิจว่าด้วย การซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ฯ และ
การใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ และกำ�หนดนโยบายการ
ป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และใช้ข้อมูล
ภายใน โดยกำ�หนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือ
ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ในการหาผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
3.5 บริษทั ฯ แจ้งช่วงเวลางดซือ้ ขายหลักทรัพย์กอ่ นการประกาศ
แจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 2
วัน ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ทราบ
ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3.6 กำ�หนดให้พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
จัดทำ�รายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผล
ประโยชน์ทขี่ ดั กันกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นรูปแบบออนไลน์ เพือ่ เป็นการปลูก
ฝังจิตสำ�นึกการปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส ป้องกันการ
ทุจริต และบริษทั ฯ นำ�เสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ พนักงานเข้าใจหลักการ
เหตุผลและให้ความร่วมมือด้วยดี

3. การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้บริษทั ฯ พิจารณาบทบาท
และกิจกรรมสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ระดับ
สากลด้วยความสมัครใจ อาทิ UN Global Compact ให้
ความสำ�คัญในการรักษาสมดุลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยแผนงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
กำ�หนดให้ตอบโจทย์ความคาดหวังและความพึงพอใจแก่
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดย
คำ�นึงถึงความยัง่ ยืน ธรรมาภิบาล และความเป็นเลิศ และจัด

ให้มชี อ่ งทางสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสียในแต่ละกลุม่ อย่างหลาก
หลาย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
ดำ�เนินบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียมีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึง
การเจริญเติบโตของบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืนและให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล
ASEAN Corporate Governance Awards ณ กรุงมะนิลา
ประเทศฟิลปิ ปินส์ ในฐานะบริษทั จดทะเบียนไทยทีไ่ ด้รบั ผลการ
ประเมินในระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ตามหลักเกณฑ์
ASEAN CG Scorecard
บริษทั ฯ มีการเปิดแผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทัง้ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่าน
ช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อาทิ
• การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นประจำ�  (รายละเอียดปรากฏในหมวด 4
การเปิดเผยข้อมูล หน้า 79-81)
• ร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่ ส่ง
เสริมการลงทุนในตลาดทุนและเผยแพร่ขอ้ มูลบริษทั ฯ อาทิ
งาน SET in The City ปี 2558
• กิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
• การให้ขา่ วกับสือ่ มวลชนเพือ่ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ตลอดปี
• การร่วมกิจกรรมให้ความรูน้ กั ลงทุนโดยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่บรรยายเจาะหุน้ กลุม่ ปิโตรเคมีและสถานการณ์น�้ำ มัน
2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและตุลาคม
• ดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ ชุมชน สังคม ส่งเสริมเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับผู้ถือหุ้น อาทิ เชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมทำ�กิจกรรม
โครงการกระดาษหน้าที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนำ�ปฏิทินตั้งโต๊ะที่
ไม่ใช้แล้วมาบริจาค เพื่อจัดทำ�หนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่
ผู้พิการ พร้อมกับบริจาคเงินสนับสนุน และบริจาคเงิน
เพื่อมูลนิธิการผ่าตัดหัวใจเด็กในวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น เพื่อทำ�กุศลร่วมกันทุกปี โดยมูลนิธิฯ ได้รายงาน
ความสำ�เร็จในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ส�ำ รวจความพึงพอใจของผูถ้ อื หุน้ และนัก
ลงทุน รวมทัง้ ผลตอบรับและกระแสต่อเนือ่ งทัง้ ในสือ่ ออนไลน์
และในสือ่ กระแสหลักทีม่ ตี อ่ กิจกรรมทุกครัง้ เพือ่ นำ�ผลและ
ข้อแนะนำ� ความคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

2. ลูกค้า / ผู้บริโภค
บริษัทฯ คำ�นึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยและมุ่งมั่นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
มีการเปิดเผยข้อมูลทางการตลาดอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
โดยไม่มกี ารปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมทัง้ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วใน
การติดต่อและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่ม
ต้นการซื้อขาย ชำ�ระค่าสินค้า การติดตามสถานะการซื้อจน
ส่งมอบสินค้า และมีหน่วยงานให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� แก้ไข
ปัญหาทางเทคนิครวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม
ร่วมกับลูกค้า และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับลูกค้าทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย (รายละเอียดปรากฏใน
รายงานผลการดำ�เนินงาน หน้า 171)
3. คู่ค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและ
ยุติธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส
บริษัทฯ ได้กำ�หนดระเบียบและจรรยาบรรณแนวปฏิบัติที่ดี
ว่าด้วยการจัดหาพัสดุ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านและ
กำ�หนดนโยบายความเป็นเลิศด้านการจัดซือ้ (Procurement
Excellence) และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกฎหมายและเงื่อนไข
สัญญาด้วยความเป็นธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยมุง่ เน้นดำ�เนินการตามแนวทาง ESG เพือ่
สนับสนุนความอย่างยั่งยืน
E : Environment กำ�หนดนโยบาย Green Procurement โดย
ให้มีการจัดซื้อสินค้าที่เป็น green product เช่น ปฏิบัติตาม
ข้อกำ�หนด REACH & RoHS ในการสัง่ ซือ้ สารเคมี หรือให้สทิ ธิ
ในการพิจารณาการจัดซือ้ สินค้าทีไ่ ด้รบั การรับรองฉลากเขียว
S : Social การจ้างแรงงานท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
จัดซื้อจากคู่ค้าที่มีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน

G : Governance ระเบียบ ข้อกำ�หนด วิธีการปฎิบัติ
การจัดซื้อจัดหาตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรม
ชัน้ นำ� การต่อต้านคอร์รปั ชัน การป้องกันการฟอกเงิน การขึน้
ทะเบียนคูค่ า้ Approved Vender, Manufacture, Contractor
List และการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้
• บริษทั ฯ จัดกิจกรรม SUPPLIER CONFERENCE 2015
“IRPC SUSTAINABILITY GROWTH” ในวันที่ 14 ตุลาคม
2558 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรูก้ บั คูค่ า้ ถึงเกณฑ์ในการ
ประเมิน เพือ่ เข้าอยูใ่ นทำ�เนียบรายชือ่ ของ DJSI (Sustainability
Business with DJSI Appliance) การชักชวนให้คคู่ า้ ยอมรับ
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคู่ค้าที่กลุ่มบริษัทไออาร์พีซี
จัดทำ�ขึ้นตามหลักสากล (Supplier Code of Conduct)
การประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างชัดเจน (AntiCorruption) และมุ่งหวังให้คู่ค้าร่วมสนับสนุนนโยบาย
เมื่อพบปัญหาก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้
และชักชวนให้คู่ค้าร่วมกันผลิตสินค้า หรือเลือกซื้อสินค้าที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเป็นนโยบายของ
กลุม่ บริษทั ไออาร์พซี ี ทีพ่ ยายามปฏิบตั จิ นสามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินของ Eco-Factory โดยสถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในระดับที่ 5
รวมทัง้ แนะนำ�ระบบ Procurement Web Portal ซึง่ เป็นช่อง
ทางในการติดต่อสือ่ สารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดซื้อจัดหา เช่น ประกาศประกวดราคา e-Sourcing (RFP,
RFQ), Evaluation (AVL, ACL) ซึง่ จะทำ�ให้คคู่ า้ ได้รบั ความสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน
• บริษัทฯ ได้เชิญคู่ค้ามาร่วมกิจกรรม PTT Group CG
Day 2015 ที่จัดขึ้นโดย 6 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท.
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เพื่อขยายผลและเสริมสร้างการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย
• บริษัทฯ ได้จัดงาน CSHE DAY ร่วมกับผู้รับเหมา ในวัน
ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเสริมสร้างจิตสำ�นึกให้แก่ผู้รับ
เหมาในด้านสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ให้ลูกจ้าง/ พนักงาน

ของผู้รับเหมาปฏิบัติงานคำ�นึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
• บริษทั ฯ มีนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือ
โอกาสอืน่ ใดจากกลุม่ คูค่ า้ รวมทัง้ งดการให้ของขวัญกับกลุม่
ดังกล่าวเช่นกัน เพือ่ สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ

4. คู่แข่ง
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งอย่าง
เป็นธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ภายใต้
กรอบของกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม ว่าด้วยความ
สัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่ง หรือ
แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับด้วยวิธที ไี่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
(ไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของคู่แข่ง) ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง
5. เจ้าหนี้
บริษัทฯ กำ�หนดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญา ข้อกำ�หนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้การ
ค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่เจ้าหนี้ ในกรณี
ที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้ง
เจ้าหนีล้ ว่ งหน้า เพือ่ เจรจาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
6. พนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำ�เร็จ จึงมุ่งมั่นที่จะดูแล
พัฒนาศักยภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน
ให้มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษทั ชัน้ นำ�
อืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ กำ�หนด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมเพือ่ รักษา
พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้กบั องค์กรในระยะยาว สร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศในการทำ�งานที่ดี ให้ความสำ�คัญกับสิทธิ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำ�งานและอุปกรณ์
ในการทำ�งาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน สรุป
กิจกรรมและการพัฒนาด้านพนักงานที่สำ�คัญ ดังนี้
• การวางโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลสูค่ วามเป็นเลิศ
(HR Excellence) เป็นส่วนหนึง่ ในโครงการ DELTA ประกอบด้วย
- การปรับโครงสร้างองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้

ดำ�เนินการปรับโครงสร้างองค์กร ประเมินค่างานและกำ�หนด
โครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ วางแผนกำ�ลังคน
วางแผนพัฒนาการเจริญเติบโตทางสายอาชีพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- การจัดทำ�ระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทฯ จัด
ทำ�ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยใช้ตวั ชีว้ ดั KPI เพือ่ ความเป็นธรรมและสามารถอธิบาย
ได้ในการวัดผล กำ�หนดโครงสร้างเงินเดือนเทียบได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกันให้สามารถรักษาบุคลากรไว้กบั บริษทั ฯ มี
การกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือ่ นตำ�แหน่งพนักงานตาม
ผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ด�ำ เนินการออกแบบ
และกำ�หนดความรูค้ วามสามารถทีจ่ �ำ เป็นในตำ�แหน่งงาน
เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
ให้มีคุณสมบัติตรงตามตำ�แหน่งงานนั้น
• การพัฒนาภาวะผู้นำ� บริษัทฯ มีการประเมินพฤติกรรม
พนักงานและภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารในรูปแบบ 180 องศา
และมีการสำ�รวจทัศนคติของพนักงานในด้านความผูกพัน
องค์กร เพื่อใช้ในการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจพนักงานให้
มีความผูกพันกับองค์กรเป็นการเสริมสร้างสุขภาพองค์ก์ รให้
แข็งแกร่งพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของ
องค์กรในระยะยาว
• การสร้างค่านิยมองค์กร บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดค่านิยมองค์กร
i SPIRIT เพือ่ ให้สอดคล้องกับค่านิยมในกลุม่ บริษทั ปตท. ซึง่
เป็นส่วนสำ�คัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำ�งานในการขับ
เคลื่อนองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
- กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากร
บุคคลผ่าน “คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและ
เข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ รวมถึง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน
- กำ�หนดนโยบายการอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานผ่าน
“คู่มือการอบรมพัฒนา” เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการบริหารจัดการพัฒนา โดยบริษัทฯ กำ�หนดหลัก
เกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ
(Training Needs) สำ�หรับผู้บริหารและพนักงาน 4
หมวดหลักใหญ่ๆ ได้แก่ Management, Safety &
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Environment, Quality & Productivity และ Technical รวมถึงการอบรมจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ มีการจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสายอาชีพที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดเป้า
หมายจำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อ
ปีในแต่ละระดับตำ�แหน่งงาน ซึ่งได้มีการเปิดเผยสถิติดงั
กล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน
การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน
กิจกรรม “กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำ�
รายไตรมาส และเมือ่ มีเหตุการณ์ส�ำ คัญทีต่ อ้ งการสือ่ สาร
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สือ่ สารผลการดำ�เนินงานนโยบาย
ทิศทางของบริษทั ฯ ให้พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซกั ถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยาย
ในห้องประชุม มี VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการ
สื่อสารสองทาง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินทราเน็ต
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหาร ส่งเสริมกิจกรรมของ
สหภาพแรงงานและเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีต่อเนื่องทั้งปี อาทิ งานสังสรรค์ประจำ�ปี
สมาชิกสหภาพแรงงาน และงานทำ�บุญวันครบรอบ 15 ปี
การก่อตั้งสหภาพแรงงานไออาร์พีซีและบริษัทในเครือ
รวม 8 สหภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำ�คัญ
ดูแลสิทธิประโยชน์พนักงาน พร้อมทั้งเป็นประธานคณะ
กรรมการลูกจ้างเพื่อประสิทธิภาพ ความรวดเร็วเป็นที่
ยอมรับกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในการแก้ไขปัญหา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรม
วันเกษียณอายุจดั ขึน้ เป็นประจำ�ทุกปีเพือ่ เป็นเกียรติและให้
กำ�ลังใจพนักงานที่ปฏิบัติอย่างทุ่มเทและเสียสละให้กับ
บริษัทฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมการทำ�งานเพื่อให้ยึดเป็น
แบบอย่างที่ดี
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ ป็นธรรมสอดคล้อง
กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและใน
ระยะยาว โดยมีการตกลงกันในการกำ�หนดตัวชี้วัดระดับ

การประชาสัมพันธ์โครงการ EVEREST

องค์กรและในแต่ละหน่วยงานและรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม KPI & Competency ของ
พนักงาน และกำ�หนดการจ่ายโบนัสผูบ้ ริหารระดับสูงตามผล
งานทีท่ �ำ ได้ (Variation Bonus) เป็นการนำ�ร่องเป็นปีแรก
- ปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเช่าบ้าน และค่าต่างจังหวัด เพือ่ รักษาพนักงานคุณภาพ
ไว้กบั องค์กร เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี อง
พนักงานบริษัทฯ
- จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นการแสดง
ถึงการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรมของบริษทั ฯ ในการดูแลพนักงาน
ในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราที่สูงกว่า
กฎหมาย และเป็นอัตราก้าวหน้าตามอายุงาน เปิดโอกาสให้
เลือกแผนการลงทุนโดยให้ข้อมูลจนเข้าใจก่อนเลือกเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดและยืดหยุน่ ได้ตามเหมาะสมกับเป้าหมาย
การออมของพนักงานแต่ละราย
- จัดโครงการมอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงาน
ที่ทำ�งานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
- รณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำ�นึกในหมู่พนักงานให้
เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้
พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ
ได้จัดทำ�นโยบายว่าด้วยกำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และแนว
ปฏิบัติที่ดีเพี่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการและตรวจ
สอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
- หน่วยงานภายในทีเ่ กีย่ วข้องเคารพเงือ่ นไขการตรวจติดตาม
การปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทฯ มีอยู่ รวมทั้งดูแล
รักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

7. ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
อย่างถ้วนหน้า โดยได้กำ�หนดนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคมไว้ในแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ และ
แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีตามแนวทางการสร้าง Creating

Shared Value (CSV) เคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการแบ่ง
แยก กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สอดคล้องกับแนวทางของ UN
Global Compact และ UNICEF ซึ่งบริษัทฯ นำ�มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards:
Social Empowerment จากโครงการ From Bench to
Community หรือโครงการขาเทียม จาก Enterprise Asia,
Hong Kong สรุปกิจกรรมและการพัฒนาด้านชุมชนและ
สังคมที่สำ�คัญ ดังนี้
- กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหาร
จัดการความยั่งยืน นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบาย การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้ง
มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมและมีสว่ นร่วมกับการพัฒนาชุมชน โดย
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้สง่ โรงงานเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW
11 โรงงาน (PW, PP, PS, ADU2, ETP, ACB, PRP, LUBE,
WWT 1, 2, Polyol, โรงกรองน้ำ�บ้านค่าย) และมี 4
โรงงาน ที่เข้าประกวดแผนชุมชนดีเด่นคือ ETP, ACB,
ADU2, PRP
• สนับสนุน “โครงการ ๑ ช่วย ๙” โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์พซี ี ออกหน่วยกองกำ�ลังอาสาทีโ่ รงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดน
• สนับสนุนโครงการ “สร้างคลอง สร้างคน” ต่อยอด
โครงการโดยการช่วยหาตลาดข้าวให้ชาวบ้านในพืน้ ทีล่ �ำ ไทรโยง
และดำ�เนินโครงการประปาและน้ำ�ดื่มชุมชน
(รายละเอียดในหัวข้อการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม หน้า 207-217)

8. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จากการทำ�งาน และเปิดเผยถึงการปฏิบัติรวมถึงเปิดเผย
สถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน กำ�หนดนโยบายและ
แนวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนในเรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
และการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลและทีก่ �ำ หนดตามกฎหมาย
และมีเป้าหมายในการเป็น Eco Factory
• สนั บ สนุ น โครงการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั บ กองทุ น
สิ่งแวดล้อม สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการทางเชื่อมใต้ร่มไม้เมืองศรีมโหสถเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมืองศรีมโหสถ และพื้นที่ต่อเนื่อง
2. โครงการรณรงค์เพื่อร้านปลอดอาหารเมนูสัตว์ป่ารอบ
พื้นที่ป่ามรดกโลกเขาใหญ่
3. โครงการพืชสมุนไพร พันธ์ุไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติ
ภูลังกา
4. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เศรษฐกิจพันธ์ุดี (พื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์)
• พัฒนาโครงการด้านสุขอนามัยต่างๆ ในพื้นที่รอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี อี ย่างต่อเนือ่ ง เช่น โครงการ
ตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน (GIS) โครงการ
คลินิกแพทย์เคลื่อนที่ โครงการน้ำ�ดื่มเพื่อชุมชน โครงการ
กีฬาเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
• ผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “การดำ�เนิน
งาน CSR ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในปัจจุบันและทิศทางใน
อนาคต” ของสำ�นักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ ความปลอดภัย (รายละเอียดปรากฏ
ในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม หน้า 197-206 และการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืนหน้า 192-196)

บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย ซึ่งเป็นวาระ
สำ�คัญของประชาคมโลกทีต่ อ้ งร่วมกันดูแลรับผิดชอบ และได้
รับการพิจารณาคัดเลือกโดยสถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นต้นแบบด้านการ
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สรุปกิจกรรมและการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ความปลอดภัยที่สำ�คัญ ดังนี้
• มีนโยบายทีช่ ดั เจนและเป็นรูปธรรมเกีย่ วกับการดูแลเรือ่ ง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทุกระดับในทุกพืน้ ที่
รวมถึงลูกจ้างตามสัญญาจ้างและพนักงานของผูร้ บั เหมาทีม่ า
ปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ กำ�หนดเป้าหมายตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย

งานเสวนาการดำ�เนินงานด้าน CSR ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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ภายนอก เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือ โดยได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อม
รายงานประจำ�ปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่พบนักลงทุนและสื่อมวลชน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ทัง้ ข้อมูลทางการ
เงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนว
ปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้
1. การจัดทำ�รายงานเกีย่ วกับข้อมูลของบริษทั ตามเกณฑ์ของ
สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้
• การจัดทำ�รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต.
• รายงานข่าวข้อมูลทีส่ �ำ คัญและงบการเงินผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• จัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2557 ทีแ่ สดงงบการเงินและข้อมูล
สาระสำ�คัญของการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงิน
ของบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองโดยไม่มเี งือ่ นไขจากผูส้ อบบัญชี
และไม่เคยมีประวัตกิ ารถูกสัง่ ให้แก้ไขงบการเงินจาก ก.ล.ต.
และ ตลท.
• การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น
ทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ หรือต่อบริษทั ฯ
2. การจัดทำ�รายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
• จัดทำ�รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2557 (Corporate
Sustainability Report 2014) เพือ่ สือ่ สารแนวทางการบริหาร
จัดการและผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines
ของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพื่อ
ให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมิน
ความสมบูรณ์ของเนือ้ หาสอดคล้อง (In Accordance) ทีร่ ะดับ
Core ซึง่ ได้จดั ให้มกี ารสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงาน
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• จัดทำ�รายงาน Communication on Progress (CoP)
ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก
และมีพนั ธะสัญญาในการดำ�เนินงานและรายงานผลการดำ�เนิน
งานตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้
สมัครเข้าเป็นสมาชิกตัง้ แต่ปี 2554 โดยในปี 2557 และ 2558
บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced
Level ซึง่ นับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยส่งรายงานใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact
(www.unglobalcompact.org) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ
3. การสือ่ สารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษทั ฯ เปิดเผยสารสนเทศ
ทีส่ �ำ คัญในรายงานประจำ�ปี และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.
irpc.co.th เพือ่ นำ�เสนอข้อมูลทีท่ นั เหตุการณ์เกีย่ วกับบริษทั ฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน เอกสารข่าว (Press
Release) โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูล
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำ�ปี (สามารถดาวน์โหลดได้)
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสาร
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) เอกสารนำ�เสนอในการประชุม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรม และสารสนเทศอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วน
ได้เสีย และการดำ�เนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น การส่ง
จดหมายข่าวถึงผูถ้ อื หุน้ (Newsletter) เพือ่ แจ้งผลการดำ�เนิน
งานและกิจกรรมทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างสม่�ำ เสมอ
ทุกไตรมาส
5. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล โดยตรงกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักข่าว สือ่ มวลชน โดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ตลอดปี
กิจกรรม
การพบนักลงทุน (ต่างประเทศ)
การพบนักลงทุน (ในประเทศ)
IRPC พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

จำ�นวน (ครั้ง)
4
7
4

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
Company Visit (การประชุมทางโทรศัพท์)
Company Visit (การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ)
ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี
Set in the City 2015
IRPC Newsletter
พบสื่อมวลชน/ แถลงข่าว/ Press Release
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6. การงดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของ
บริษัทฯ ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึง
บริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน
ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
จากการดำ�เนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา งานนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และนักลงทุน จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลบริษทั ยอด
เยีย่ มด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “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
กำ�กับดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังดูแล
ให้การดำ�เนินธุรกิจไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม
ขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ควบคู่
กันไป รายละเอียดในหมวดความรับผิดชอบขององค์กร หน้า
207-217
2. การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
มุ่งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคม รายละเอี ย ดในรายงานผลการดำ � เนิ น งาน
หน้า 165-181

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of
Obedience) กรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติและกำ�กับดูแลให้
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวม
ทัง้ เงือ่ นไขต่า่ งๆ อย่างเคร่งครัด ในปี 2558 ได้ก�ำ หนดนโยบาย
การกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทงั้ องค์กร (Compliance
Policy) รายละเอียดในหน้า 129-130
4. หน้าทีใ่ นการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ (Duty of Disclosure)
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�กับดูแลให้มีการดำ�เนินงานด้าน
การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และการให้ขา่ วสารเพือ่ สร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจแก่นกั ลงทุนอย่างเพียงพอ รายละเอียดการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในหน้า 80
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แสดงบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ และได้ผลักดันให้บริษัทฯ ยกระดับการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ ASEAN
CG Scorecard ดังนี้
• การปรับปรุงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามข้อแนะนำ�ของ
IOD ตามเกณฑ์ CGR
- กำ�หนดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน
จะได้ดำ�รงตำ�แหน่งไม่เกิน 5 แห่ง
- กำ�หนดนโยบายจำ�กัดจำ�นวนปีในการดำ�รงตำ�แหน่งของ
กรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี (3 วาระ)
• การจัดประเมินกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยโดยผูป้ ระเมินอิสระ (Independent Assessment) ใน
ปี 2558 ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ซึ่งควรมี
การประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างน้อยทุก 3 ปี
นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯ ทำ�การประเมินกรรมการเป็นประจำ�ทุกปี
• ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับแนวทาง
การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
• กำ�หนดนโยบายด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Corporate
Compliance Policy) ทีค่ รอบคลุม 8 เรือ่ งสำ�คัญ ประกอบด้วย
1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) การ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
3) การต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 4) การเคารพ
และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 5) การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 6) การต่อต้านการฟอกเงิน 7) การจัดการทรัพย์สนิ
และข้อมูลของบริษัท 8) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความปลอดภัย

รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบ มอบรางวัลเพชรน้�ำ หนึง่ ให้หน่วยงานทีม่ กี ารควบคุมภายใน
ดีเด่นเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั อิ ย่างโปร่งใส มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างคณะกรรมการและวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
• โครงสร้ า งคณะกรรมการมี ก ารแก้ ข้ อ บั ง คั บ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ
มีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน กรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักร ไม่มีเกณฑ์การสรรหาที่มีการแบ่งแยก
หรือกีดกัดทางเพศ และกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่ กำ � หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจำ �กั ด
รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บริษัทอยู่ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 117

• กำ � หนดนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง แสดง
ถึงแนวทางในการกำ�กับดูแลกิจการและบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอแนะและทบทวนนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ
จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ซึ่งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจ/ คู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงจัดให้มีมาตรการ
ในการติดตาม รายงาน ผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
• กำ�หนดนโยบายในการไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั
อื่น หรือตำ�แหน่งอื่นใดของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

อำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการ

• กำ�หนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่
สนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ร่วมกันระดมความคิดในการจัดทำ� Board Strategic
Thinking Session (STS) ในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดย
พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม วิกฤต โอกาส ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถเติบโตและแข่งขันได้ และ
ผู้บริหารจะต้องสามารถนำ�วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่
กำ�หนดไปจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาทิ แผนการเงิน แผนการลงทุน แผนการบริหารความเสีย่ ง
แผนการควบคุมและตรวจสอบภายใน แผนบริหารความยัง่ ยืน
แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการ 7 ข้อ มีรายละเอียดใน
โครงสร้างการจัดการหน้า 121 นอกจากนั้นในส่วนของการ
ไปดำ�รงตำ�แหน่งอืน่ ใดทัง้ ด้านวิชาการและสังคมของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ในเรื่องที่สำ�คัญรวมทั้งเรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็น
อำ�นาจของผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการดำ�เนินการให้มกี ารนำ�เสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในปี 2558 การประชุม STS กำ�หนดวันที่ 21 สิงหาคม 2558  
กรรมการได้แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำ�หนด
ทิศทางดังกล่าวและศึกษารายละเอียดมาล่วงหน้า เพื่อนำ�
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 และให้ทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
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• จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ
บัญชีทมี่ คี วามน่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้
ทำ�หน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีกลยุทธ์สนับสนุนให้พนักงานเห็น
ความสำ�คัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน อาทิ
โครงการเพชรน้�ำ หนึง่ หรือ ตู้ ป.ณ. 35 เพือ่ แจ้งเบาะแส ทำ�ให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในองค์กร ในปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบ
แห่งปี จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี
ประจำ�ปี 2558 (Board of the Year Awards 2015)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
กรรมการอิสระ
• บริษัทฯ ได้กำ�หนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ
บริษัทฯ ขึ้นใหม่ให้เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในข้อการถือหุน้
ไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้กำ�หนดไว้ในคู่มือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
คุณสมบัติ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ และการ
จำ�กัดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการอิสระแต่ละคนไป
ดำ�รงตำ�แหน่งมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า
117-118

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
• เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลผ่านกระบวนการ
สรรหาที่เป็นระบบ รวมทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยไม่มีการกีดกัน
แบ่งแยกอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ สถานะทาง
สังคม ศาสนา เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือ
หุ้นอนุมัติตามลำ�ดับ โดยมีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การผสมผสานกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลาก
หลาย (Skill Matrix) มีการพิจารณาบุคคลจากบัญชีรายชือ่ ใน
Directors’ Pool ของกระทรวงการคลังและ IOD ประกอบ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งการ
สรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ
หน้า 123-124
การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
• เพือ่ ให้บทบาทของประธานกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่มีความเป็นอิสระแยกจากกัน โดยบทบาท
ของประธานกรรมการทำ�หน้าที่เป็นฝ่ายกำ�กับดูแล ขณะที่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ท�ำ หน้าทีบ่ ริหารจัดการ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ จึ ง กำ � หนดให้ ป ระธานกรรมการเป็ น คนละคน
กับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีความเป็นอิสระแยกออกจากกัน
ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทฯ (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)
มิได้เป็นกรรมการอิสระ หากแต่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
เป็นเอกฉันท์เลือกเป็นประธานกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับใน
กลุม่ ธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี มีประสบการณ์
ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ สามารถเอื้อประโยชน์
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ
• ในปี 2558 ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำ�หนดให้
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือก
เรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยพิจารณาให้
แน่ใจว่าเรือ่ งทีส่ �ำ คัญได้น�ำ เข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละ
คนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมโดย
แจ้งต่อประธานกรรมการได้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดวาระ
• ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ควบคุมการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษทั ฯ สนับสนุน
และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
และบริ ห ารจั ด สรรเวลาอย่ า งเพี ย งพอให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร
ในการนำ�เสนอข้อมูล และเพียงพอสำ�หรับคณะกรรมการ
ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำ�คัญ โดยใช้เวลาในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมง ตาม
ตารางเวลาที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้า 1 ปี

• ประธานกรรมการบริษัทฯ มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้
กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างครบถ้วน ใน
รูปแบบการนำ�เสนอที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ และมี
เวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
ประธานกรรมการมีการทบทวนประเด็นและเอกสารวาระ
ประชุมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมประมาณ 2 วัน เพื่อให้
มั่นใจว่าเอกสารมีความครบถ้วน หรือต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม
ให้กรรมการเพื่อประสิทธิภาพในวันประชุม
• สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กำ�หนดไว้
• เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่าย
เท่ากัน
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการ
บริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพทำ�ให้ได้รบั รางวัลคณะกรรมการ
แห่งปีดีเด่น ในปี 2558

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยศึกษาและ
กลัน่ กรองการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญเป็นการเฉพาะในด้านต่างๆ
อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเฉพาะเรือ่ งกำ�หนดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตาม
โครงสร้างกรรมการ : คณะกรรมการชุดย่อย หน้า120-125)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (ปี 2558 มีการประชุมรวม 12 ครัง้ )
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2. นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีก่ �ำ หนดนโยบายการตรวจสอบ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และมีผู้มีส่วนได้เสียทราบ โดยมี
สำ�นักตรวจสอบภายในทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและรวบรวมเสนอ
รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาประเด็นทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบ
ทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการระหว่างกันที่
บริษัทฯ ดำ�เนินการกับผู้เกี่ยวข้อง เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง
ผูส้ อบบัญชี แต่งตัง้ และเลิกจ้างผูจ้ ดั การสำ�นักตรวจสอบภายใน
การสอบทานรายงานทางการเงิน สำ�นักตรวจสอบภายในของ
บริษทั ฯ ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายธรรมศักดิ์
ปัญโญวัฒน์กลู ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ปฏิบตั กิ ารผูจ้ ดั การ
สำ�นักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ คุณสมบัตคิ ณะกรรมการ
ตรวจสอบ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและสถิตกิ ารเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีรายละเอียดในโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 121-122 และ 126

2. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(ปี 2558 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.

นายวุฒิสาร ตันไชย

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นายสรัญ รังคสิริ
กรรมการ/ กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/
และกำ�หนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีหน้าทีส่ รรหา
บุคคลที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือนำ�เสนอผู้ถือหุ้น
การสรรหาบุคลากรและการกำ�หนดค่าตอบแทนต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง ยุติธรรม และ
พื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีกติกาที่เป็นสากลซึ่งจะ
ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสถิติการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดตอบแทนแต่ละท่านมี
รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 122-123 และ 126

3. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(ปี 2558 มีการประชุมรวม 7 ครัง้ )

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
2. พลโทสสิน ทองภักดี
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. นายประมวล จันทร์พงษ์ กรรมการ/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่พิจารณาเสนอ
แนวทางปฏิบัติ ให้คำ�แนะนำ�ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ตี อ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ และกำ�กับดูแลให้บริษทั ฯ
ดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีประจำ�ปี
รวมทั้งดำ�เนินการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในช่วงปลายปีเป็นประจำ�ทุกปี เป้าหมายหลักของ
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีคือ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ
ตามคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และมีการ
พัฒนายกระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องตาม
แผนที่กำ�หนดไว้ ในปี 2558 มีแผนงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น โครงการ IRPC
Cubic Academy การจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า เป็นต้น
คุณสมบัติคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความ
รับผิดชอบและสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ต่ละท่านมีรายละเอียดในโครงสร้างการ
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 มีหน้าที่กำ�หนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พัฒนาระบบ
การจัดการบริหารความเสีย่ ง พิจารณาหลักการเครือ่ งมือทาง
การเงิน สัญญาอนุพนั ธ์ มีการติดตามและประเมินผลสนับสนุน
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ โดยรายงานความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำ�ทุก 6 เดือน และ
ตามโอกาสที่มีวาระนำ�เสนอ คุณสมบัติคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง หน้าที่ความรับผิดชอบและสถิติการ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี
รายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หน้า 124-126

การประชุมกรรมการ
บริษัทฯ กำ�หนดวันประชุมสำ�หรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทฯ
(คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ นางสาวมนวิภา จูภบิ าล ดำ�รง
ตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั ตัง้ แต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั ) จะแจ้ง
กำ�หนดวันประชุมสำ�หรับการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบ
ล่วงหน้าในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้
กรรมการสารมารถจัดสรรเวลาและร่วมเข้าประชุมได้ และ
อาจมีการนัดประชุมคณะกรรมการเพิม่ เติมตามความเหมาะสม
โดยเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมและ
ส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5-7 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนด
หลักเกณฑ์การประชุม ไว้ดังนี้
• บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2558 มีการประชุม
คณะกรรมการรวม 12 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของ
กรรมการทุกท่านปรากฏในหน้า 126)
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์
• มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของกรรมการ และมีแนวปฏิบัติที่กรรมการต้องอยู่ในที่
ประชุมขณะลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดแสดงความเห็นและ
งดออกเสียงในวาระนั้นๆ (ปรากฏในคู่มือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ส่วนที่ 2 ข้อ 2.6)

และความปลอดภัยเป็นสำ�คัญ และเรื่องนโยบายของภาครัฐ
สถานการณ์น้ำ�มันและผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยกรรมการ
อิสระได้สรุปแจ้งผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะ
กรรมการทราบ รวมทัง้ แจ้งฝ่ายจัดการเพือ่ ให้ด�ำ เนินการตาม
มติทปี่ ระชุม และรายงานผลการปฏิบตั ติ อ่ คณะกรรมการต่อไป
• คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดให้มีการจัดประชุมนอก
สถานทีอ่ ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2558 ประชุมเมื่อ
วันที่ 19 มิถนุ ายน 2558 ณ โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดเป้าหมาย กลยุทธ์ระยะยาว
และแผนงานประจำ�ปี 2558 ตัวชี้วัดการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ ในมิติสำ�คัญ ดังนี้
1. ผลประกอบการของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นตัวชี้วดั ทางเศรษฐกิจ
2. ดัชนีวัดด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
3. ดัชนีีวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
และพลังงาน
4. ดัชนีวัดความยั่งยืนตามแนวทางของ DJSI
5. ดัชนีวัดสุขภาพองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการ
ปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
และเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ีหรือไม่ อย่างไร
และใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มการประเมินกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการชุดย่อยโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent
Assessment) และมีแผนการประเมินอย่างน้อยทุก 3 ปี

• คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดให้มกี ารจัดประชุมโดยไม่มี
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
• คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดให้มีการจัดประชุมเฉพาะ
กรรมการอิสระ ปีละ 2 ครั้ง
ในปี 2558 มีการประชุมกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในเดือน
พฤษภาคมและตุลาคม ซึง่ กำ�หนดในปฏิทนิ การประชุมไว้ลว่ ง
หน้าใช้เวลาครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง คณะกรรมการอิสระได้มปี ระเด็น
หารืออย่างกว้างขวางซึ่งเป็นเรื่องประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย และการดูแลฝ่ายจัดการให้สามารถดำ�เนิน
งานได้ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกำ�หนดเวลาและ
เป้าหมายที่กำ�หนด เรื่องการก่อสร้างโครงการแม้จะต้องเร่ง
ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จ แต่ต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่อชุมชน

คณะกรรมการบริษัทตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการ UHV
ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดทำ�แบบประเมินการปฎิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมิน
ในภาพรวม ดังนี้
1. ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งคณะ ประจำ�ปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 95.28%

3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะประจำ�ปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 99.44%

หัวข้อประเมิน
• โครงสร้างของคณะกรรมการ
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในการกำ�หนดนโยบายธุรกิจ
• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ

คะแนน
93.10%
94.68%
96.79%
96.57%

และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกรรมการบริษัทฯ ว่าควรมี
กรรมการที่เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์ บุคคล และบัญชีเพิ่มขึ้น
ควรจะหาทางเพิ่มกรรมการอิสระมากขึ้นในโอกาสต่อไป
และควรมีการดูแลโรงงานเรื่องการหยุดผลิตนอกเหนือ
จากแผน (unplan shutdown) ที่อาจสร้างมลพิษและส่งผล
กระทบต่อชุมชน
2. ผลการประเมินรายบุคคล
- การปฏิบัติงานตนเอง ประจำ�ปี 2558 คะแนนเฉลี่ย
95.97%
- การปฏิบตั งิ านกรรมการท่านอืน่ (แบบไขว้) ประจำ�ปี 2558
คะแนนเฉลี่ย 89.15%
หัวข้อประเมิน
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คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน
ตนเอง
แบบไขว้

• คุณสมบัติกรรมการ

94.00%

89.97%

• ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระทำ�ของตนเอง
สามารถอธิบายการตัดสินใจได้

99.05%

91.56%

• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

94.29%

87.73%

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ
สามารถมีคำ�อธิบายได้

97.14%

90.67%

• มีความโปร่งใสในการดำ�เนิน
งานที่สามารถตรวจสอบได้
และมีการเปิดเผยข้อมูล

97.86%

• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ แก่กจิ การในระยะยาว

91.43%

88.00%

• การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ

98.10%

92.89%

83.33%

หัวข้อประเมิน
• โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• บทบาทและความรับผิดชอบ
• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
• การรายงาน
• การควบคุมคุณภาพ

คะแนน
96.66%
100%
100%
100%
100%
100%

3.2 การประเมินการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการตรวจสอบราย
บุคคล ประจำ�ปี 2558 คะแนนเฉลี่ย 91.95%
•
•
•
•
•
•

หัวข้อประเมิน
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่
อำ�นาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม
ความเข้าใจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานและการประชุม

คะแนน
88.88%
91.66%
80.55%
100%
95.23%
95.37%

3.3 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยประธานกรรมการ ประจำ�ปี 2558 คะแนนเฉลีย่ 100%
4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำ�ปี 2558
- คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คะแนนเฉลีย่
92.15%
- คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คะแนนเฉลีย่ 98.96%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำ�ปี 2558 คะแนน
เฉลี่ย 99.44%
หัวข้อประเมิน

โครงสร้างของ
คณะกรรมการ
นโยบาย
คณะกรรมการ
แนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ
การจัดเตรียม
และดำ�เนิน
การประชุม

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

91.11%

97.77%

97.77%

88.33%

98.09%

100%

94.16%

100%

100%

95.00%

100%

100%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ภายนอก
นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งคณะ
กรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น
เป็นประจำ�ทุกปีแล้ว ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประเมินตนเอง
ของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคล โดยใช้บริษัท
ที่ปรึกษาภายนอกตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.3 ซึ่ง
แนะนำ�ให้บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยใน
การกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการอย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ
3 ปี และเปิดเผยการดำ�เนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจำ�ปี เพื่อเป็นการเปิดมุมมองการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ นำ�ไปสู่การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำ�งานของคณะกรรมการ
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

• ผลการประเมินคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558
ใช้ผปู้ ระเมินอิสระภายนอก Governance Matters Thailand

(GMT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Governance Matters
(GM) ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้มาตรฐานตัวเปรียบเทียบ
จากบริษัทในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 50 บริษัท ที่ทำ�
การประเมินโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน (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
จำ�กัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 94 คะแนน โดยได้
รับคะแนนการปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก
เป็นที่น่ายอมรับเป็นแบบอย่างให้แก่บริษัทอื่นได้ดังภาพ
ด้านล่าง โดย ไออาร์พีซี (เส้นสีฟ้า) อยู่สูงกว่า Benchmark
(เส้นสีแดง) เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการฯ คิดว่าเป็นสิง่ ทีส่ ร้างความ
มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ คือ เรื่องของการทำ�งาน
เป็นทีมและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการฯ
ทำ�งานเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทฯ มีคุณธรรมและ
มีความตั้งใจในการอุทิศตนให้แก่งาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
คุณสมบัติสำ�คัญของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ใน
ขณะเดียวกันจากผลการประเมิน คณะกรรมการฯ ได้วางแผน
การพิจารณาเรื่องแผนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
และแผนการนำ � หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าสู่ ก าร
ปฏิบัติให้มากขึ้น
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• ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคะแนนเฉลี่ย 95 คะแนน นับว่า
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
หรือมีระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
หัวข้อการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. Composition 2. Charter, Duties, and Responsibilities
3. Auditors 4. Meetings 5. Reporting โดยได้รบั ผลคะแนน
ประเมินรวมเฉลี่ย 97 คะแนน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีการประชุมที่มีประสิทธิภาพ สำ�หรับเรื่องการรายงานต่อ
คณะกรรมการได้รับคะแแนนสูงถึง 98 คะแนน แต่อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้วางแผนเพื่อปรับปรุงการ
ตรวจสอบที่รุดหน้ามากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
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 สำ�หรับคะแนนใน
ข้อย่อยอื่น เช่น องค์ประกอบ การประชุม ได้รับคะแนนใน
ระดับ 97 และ 93 คะแนน ตามลำ�ดับ คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดทำ�แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการโดยจัดทำ� Board Skill
Matrix เพื่อสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตรงกับทิศทาง
กลยุทธ์ของบริษัทฯ และมีความหลากหลายในเรื่องอายุและ
เรือ่ งเพศ อันส่งผลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมมุ มองทีห่ ลาก
หลาย รวมถึงการวิเคราะห์หา Board Skill Gap เพื่อเตรียม
พร้อมสำ�หรับการสรรหากรรมการเมื่อโอกาสมาถึง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. Composition
2. Charter, Duties, and Responsibilities 3. Meetings
4. Reporting ได้รบั ผลประเมินรวมเฉลีย่ 96 คะแนน จากผล
คะแนนชี้ว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในด้านการปฏิบัติตามกฎบัตร การมีความรับผิดชอบ
และการรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ได้ รั บ
ผลคะแนนสูงถึง 96 คะแนน สำ�หรับในหัวข้ออื่นๆ เช่น
องค์ประกอบ และการประชุมมีประสิทธิภาพมากในระดับ
95 และ 94 คะแนน ตามลำ�ดับ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง ได้ กำ � หนดแผนบริ ห ารความเสี่ ย งโดยมี
เป้าหมายที่จะสร้างให้พนักงานทุกคนทุกระดับ ตระหนัก
ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งและมี ค วาม
รับผิดชอบร่วมกัน
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คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. Composition
2. Charter, Duties, and Responsibilities 3. Meetings
4.Reporting ได้รับผลประเมินรวมเฉลี่ย 94 คะแนน หัวข้อ
Charter, Duties, and Responsibilities ได้รบั ผลคะแนนสูง
ที่สุด 95 คะแนน หัวข้ออื่นได้รับคะแนนไม่ต่ำ�กว่า 93 คะแนน
นับว่า คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี กี ารปฏิบตั ใิ นเรือ่ ง
การกำ�กับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาก คณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของ
คณะกรรมการฯ ในเรือ่ งของการจัดทำ�นโยบายให้ชดั เจนและ
ครบถ้วน และเน้นในเรื่องการนำ�หลักการไปปฏิบัติมากขึ้น
(substance over form)
ผลประเมินของประธานกรรมการและกรรมการรายบุคคล
กรรมการรายบุคคล มีการประเมินตนเองและประเมินกรรมการ
ท่านอื่นรวมถึงประธานกรรมการ
หัวข้อทีใ่ ช้ประเมินประธานกรรมการประกอบด้วย 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
หัวข้อทีใ่ ช้ประเมินกรรมการรายบุคคลประกอบด้วย 1. Character
2. Knowledge and Experience 3. Competence
and Judgement 4. Diligence 5. Collegiate
ผลของการประเมินตนเองของประธานกรรมการและกรรมการ
รายบุคคลมีคะแนนโดยเฉลี่ย 95 คะแนน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของคณะกรรมการ
ผลจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ พบว่า
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก จึงต้องเน้น
เรื่องการปรับปรุงการทำ�งานของคณะกรรมการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนรวมสูงมากอยู่แล้ว
ก็ตาม และเชื่อว่าควรจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ในเรื่องดังต่อไปนี้
• การคัดสรรและแต่งตั้งกรรมการ
• การพัฒนาคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
• การใช้เวลากับเรื่องกลยุทธ์
• การทบทวนนโยบาย
• การจัดระบบการประชุม
ซึ่งภายใต้แต่ละเรื่องมีรายละเอียดที่เลขานุการบริษัท และ
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องคอยติดตามให้เป็น
ไปตามตารางทีก่ �ำ หนด การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยใช้ผปู้ ระเมินอิสระภายนอกในปี 2558 นี้ เป็นการ
ประเมินครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะทำ�การประเมินทุก 3 ปี
เพื่อให้มีมุมมองและมาตรฐานเปรียบเทียบที่เป็นกลางใน
ระดั บ สากลและจะได้ นำ � ผลจากการประเมิ น โดยอิ ส ระ
ดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การบรรยาย The Board’s Room in Strategic Formulation

กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะ
กรรมการชุดย่อย เพื่อยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้นต่อไป

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านและกำ � หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้ก�ำ หนดภายใต้หลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน
โปร่งใส สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็น
ธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอน
ดำ�เนินการในปี 2558 ดังนี้
• คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทนเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินเพือ่ กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำ�ปี และนำ�เสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมครัง้ ที่ 1/2558 ในเดือน
มกราคม 2558 พร้อมขอคำ�ยืนยันจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ในเป้าหมายที่กำ�หนด
• คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณา
สรุปผลการดำ�เนินงานปี 2558 ตามเกณฑ์การประเมินและ
นำ�เสนอค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในเดือนธันวาคม 2558
• สำ�หรับปี 2558 องค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติ
งานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ผลการ
ดำ�เนินงานของบริษทั ฯ (Corporate KPI) และปัจจัยสนับสนุน
การเติบโตที่ยั่งยืน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำ�แหน่ง
ใหม่ทุกท่าน ในปี 2558 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่รวม
8 ราย ได้แก่ นายประสิทธิ์ สืบชนะ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายชวลิต
พั น ธ์ ท อง นายชาญศิ ล ป์ ตรี นุ ช กร และนายเอกนิ ติ
นิติทัณฑ์ประภาศ มีการดำ�เนินงานดังน้ี
1. กรรมการผู้จดั การใหญ่จดั การบรรยายสรุปข้อมูลบริษัทฯ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม

การดำ�เนินธุรกิจ ผลการดำ�เนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ให้แก่กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิด
โอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จำ�กัด
2. เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสาร
สำ�หรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัท
จดทะเบียน เล่ม 1 – เล่ม 3 (Director’s Handbook) คูม่ อื การ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Handbook)
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ (Code of Conduct)
หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ รายชื่อ
คณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2552-2558 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ย้อนหลัง (ปี 2555-2558) แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) รายงานประจำ�ปี
2557 รายงานความยั่งยืนปี 2557 หลักสูตรการอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2558-2559

การพัฒนาความรู้
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการ
บริหารธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และการดำ�เนินบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานของ IOD แล้ว รวมจำ�นวน 10 คน
รายละเอียดในประวัติกรรมการ หน้า 32-41 อย่างไรก็ตาม
เลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการที่ยังไม่เคย
เข้าอบรมหลักสูตร IOD เพื่อจัดเวลาเข้าอบรมตามเวลาที่
เหมาะสมต่อไป นอกจากนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้
จัดการบรรยายพิเศษให้คณะกรรมการ 2 ครั้ง ในเนื้อหาที่
เกี่ยวกับบทบาทของกรรมการด้านการวางแผนกลยุทธ์และ
เรือ่ งสถานการณ์ราคาน้�ำ มันโลกซึง่ มีผลต่อธุรกิจโดยตรง ดังนี้
• บริษัทฯ ได้เชิญ Ms. Kate Costello วิทยากรด้าน
Corporate Governance จาก Governance Matters,
Australia มาบรรยายหัวข้อ “The Board’s Role in Strategic
Formulation” ในลักษณะ Case Study เพือ่ สนับสนุนความรู้
รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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การบรรยายสถานการณ์น้ำ�มันโลก
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
Dr. Feredium Fesharaki

ความเข้าใจสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการวาง
กลยุทธ์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
• บริษัทฯ ได้เชิญ Dr. Feredium Fesharaki ประธาน
บริษัท FACTS Global Energy ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน
พลังงานทีม่ ผี ลงานเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล
มาบรรยายพิเศษเรือ่ งสถานการณ์ราคาน้�ำ มันโลกให้กรรมการ
และผู้บริหาร ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีหน้าทีส่ รรหา
บุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำ�รง
ตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงสุด คือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่น�ำ เสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา โดยจะต้องเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์
ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็น
อย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ� และประพฤติตนตาม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2558 ไม่มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ หากแต่
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการสรรหาผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 3 ราย คือ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน
แทนนางสาวดวงกมล เศรษฐธนั ง นายพงศ์ ป ระพั น ธ์
ฐิตทวีวัฒน์ ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี แ ละการกลั่ น แทนนายพี ร ะพงษ์
อัจฉริยชีวิน และนายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล ดำ�รง
ตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุุรกิจปิโตรเคมี
ซึ่งเดิมกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการในตำ�แหน่งนี้

แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำ�แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
รับผิดชอบในตำ�แหน่งงานบริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่าง
มีประสิทธิภาพ เตรียมการสร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและ
ความรู้เพิ่มเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพตามโครงการ
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HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�แผนการสืบทอด
ตำ�แหน่งสำ�หรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำ�แหน่งงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันกับทุก
สถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะ
ผู้นำ� มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits
สำ�หรับผู้บริหาร การโยกย้ายหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเรียนรู้
งานหลักที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียนรู้
ในการทำ�งานจริง

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
• โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูอ้ นุมตั โิ ครงสร้างการจัดการของ
บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะ
สมสำ�หรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำ�ของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ในปี 2558 มีการอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่
ที่กระชับ ลดลำ�ดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำ�ซ้อน
เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
ในผังโครงสร้างองค์กร หน้า 42
• กลไกการกำ�กับดูแล
นอกจากการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 6 บริษัท และ
บริษัทร่วม รวม 5 บริษัท (รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น
หน้า 93) ดังนี้
การไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือตำ�แหน่งอื่นใดในบริษัท
หรือองค์กรอืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการหรื อ ตำ � แหน่ ง อื่ น ใดในบริ ษั ท หรื อ องค์ ก รอื่ น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้แทนของบริษัทฯ ที่จะไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
• บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทย่อย บริษัท
ร่ ว ม และภายใต้ ก รอบอำ � นาจที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
• กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลัก
ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม
สำ�หรับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมทัง้ การรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หลังหักภาษีและทุนสำ�รองต่างๆ
ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำ�เป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 อนุมัติ
จ่ายเงินปันผล ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอ 0.08 บาท
ต่อหุ้น จากผลการดำ�เนินงานปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ประสบ
ภาวะขาดทุน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการรักษา
ความลับไว้ในคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของ
บริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษา
ความลับของบริษัทฯ กำ�หนดชั้นความลับและจำ�กัดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่
มีสาระสำ�คัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึง
การซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษทั ฯ ว่าจ้าง “บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส
จำ�กัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เป็นผู้สอบบัญชี
ที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี
รายการ
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน
ค่าไปรษณีย์อากร ค่าจัดพิมพ์รายงาน
รวม

จำ�นวน
3,100,000
1,000,000
120,000
4,220,000

2. ค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี
รายการ
1. ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำ�นวน 2 บัตร
2. ค่าจ้างทีป่ รึกษาทางภาษีและกฎหมาย
3. ค่าสัมมนาทางการเงิน
4. ค่าสัมมนา
รวม

จำ�นวน
120,000
552,320
16,000
23,800
712,120

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี
(Corporate Citizenship)
นอกจากการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนวทางของกฎหมาย
ข้อกำ�หนด และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของตลาดทุนไทยแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
ที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองโลกที่ดี สรุปได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านสิทธิมนุษยชน 2. ด้านแรงงาน 3. ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการต่อต้านการทุจริต และ 5. ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา

1. ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ พัฒนาบทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Corporate
Citizenship) ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการแบ่ง
แยก กีดกัน อันเนือ่ งมาจากความแตกต่าง โดยดำ�เนินกิจกรรม
ส่งเสริมเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
การจ้าง/ใช้แรงงานที่เป็นธรรม ประกอบด้วย
• การเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอิสระ
และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNGC ซึ่งดำ�เนินงานด้าน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
• เข้าร่วมการระดมสมองและแสดงเจตจำ�นงเข้าร่วมเป็น
ผู้ก่อตั้ง (Founder) ร่วมกับบริษัทเอกชนอื่นเพื่อริเริ่มจัดตั้ง
UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย เพื่อ
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการเคารพ
ศักดิศ์ รีของการเป็นมนุษย์ และสนับสนุนการดำ�เนินงานตาม
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 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ทั้ ง กั บ ตั ว เด็ ก และกิ จ การไป
รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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พร้อมกัน โดยได้มีโครงการในปี 2558 ที่ส่งเสริมการดำ�เนิน
งานดังกล่าวแล้ว รายละเอียดในรายงานผลการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 203
• สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
อาคารจัดกิจกรรมเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
• สนับสนุนอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ในศาสนกิจโดยไม่แบ่ง
แยกศาสนา เช่น ร่วมกับศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม ใน
โครงการ “คืนสันติสุขสู่แดนใต้” มอบภาพบัยตุลลอฮฺ พร้อม
นาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด โดยมุ่งหวังที่จะให้หลักคำ�สอน
ของศาสนาอิสลามได้กระตุน้ จิตสำ�นึก และขัดเกลาจิตใจให้ผทู้ ี่
หลงผิดหันกลับมาร่วมมือสร้างสันติสุขให้กับประเทศชาติ
โดยจะแจกจ่ายให้กบั มัสยิด ห้องละหมาดประจำ�โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนหรือสถานที่ราชการที่มี
ห้องละหมาดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และสนับสนุนปัจจัย
ต่างๆ ให้แก่มูลนิธิ
• การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของสมาชิกในสังคม ประกอบด้วย
เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

2. ด้านแรงงาน

• พนักงาน : กำ�หนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่มีความ
เป็นธรรมในการสรรหา การประเมิน การเลื่อนระดับ โอกาส
ความก้าวหน้าในงานและการพัฒนา รวมทัง้ ฝึกอบรมพนักงาน
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานและครอบครัว และส่งผ่าน
ไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน
• สหภาพแรงงาน : ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์
และเปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุม่ สหภาพแรงงาน 8 สหภาพ
• กลุ่มแรงงานจ้างเหมา : กำ�หนดนโยบายจัดหาแรงงาน
จ้ า งเหมาจากผู้ ป ระกอบการที่ ป ฏิ บั ติ / คุ้ ม ครองการใช้
แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย คำ�นึงถึงความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ
• พนักงานหรือแรงงานของคู่ค้า/ผู้รับเหมา : กำ�หนด
มาตรการและผลักดันให้คู่ค้า/ผู้รับเหมาปฏิบัติต่อพนักงาน
หรือแรงงานของคู่ค้า/ผู้รับเหมา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และเป็นธรรม
• เด็กและเยาวชน : ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องสิทธิเด็ก
เกี่ยวกับการใช้แรงงาน ตามแนวทาง UNICEF
• การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน โดยไม่มีการกีดกัน
แบ่งแยกอันเนือ่ งจากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา
ศาสนา เชื้อชาติ และมีการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ มีการสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่าในการดำ�เนินธุรกิจเพือ่
การเติบโตอย่างยั่งยืน (Conglomerated Value Chain)
ในด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• การป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม : กำ�หนด
มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยด้านสิง่ แวดล้อม เทียบ
เคียงกับสากลและกำ�กับดูแลให้คู่ค้าของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
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นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIZ)
• การปลูกต้นไม้รอบเขตโรงงานอุตสาหกรรม : การเลือก
พันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อสร้าง/รักษาสมดุลระบบ
นิเวศ และจัดหาต้นกล้าจากชุมชน
(รายละเอียดการดำ�เนินงานอยู่ในรายงานด้านการบริหาร
จัดการเพื่อความยั่งยืน และ QSHE หน้า 193 และหน้า 188)

4. ด้านการต่อต้านการทุจริต

• คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และ
มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันไว้ในคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และมีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำ�หนด
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทุกคนจัดทำ�
รายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี
• บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
• บริษทั ฯ ทำ�การประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ตามแนวทางทีแ่ นวร่วม CAC กำ�หนดและมีการประเมินในทุกๆ
3 ปี ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณาแล้วว่า บริษทั ฯ
มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ จึงไม่มคี วามเสีย่ งในด้านนีอ้ ย่างมีนยั สำ�คัญ
• บริษัทฯ มีการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน ดำ�เนินการให้บริษัทในเครือกำ�หนดให้มีนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และชักชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กลุ่ม
คู่ค้า เข้ามาเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ CAC ในปี 2559
• บริษัทฯ จัดอบรมผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ความ
รู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
โดยจัดให้อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำ�เนินการแล้ว
จำ�นวน 2,990 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของพนักงานทั้งหมด
และมีการสื่อความภายใต้โครงการรณรงค์ “We Can Stop
Corruption” นำ�เสนอในรูปแบบคลิปโฆษณาเชิญชวน
ให้ทกุ คนมาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในโครงการนี้ และเผยแพร่ผา่ น
ทางช่ อ งทางอิ น ทราเน็ ต ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
ตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงจากการทุจริตคอร์รัปชัน จน
เกิดเป็นจิตสำ�นึกและเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนั้น
ยังสอดแทรกไว้ในการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งผ่านสื่อออนไลน์
• บริษทั ฯ เข้าร่วมรณรงค์การต่อต้านคอร์รปั ชันกับภาครัฐ/
หน่วยราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานตระหนักถึง
ความสำ�คัญและนำ�มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง
อาทิ “Active Citizen พลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชัน”
โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) งานวันต่อต้าน

คอร์รัปชันสากล ซึ่งจัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำ�นักป้องกันการ
ทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ภายใต้แนวคิด
Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส แสดงถึงความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ ถือว่าเป็น
ปัจจัยและรากฐานที่สำ�คัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
เพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เท่าเทียม และเป็นที่ยอมรับ
จากนานาอารยประเทศ
• ร่วมกับกลุม่ ปตท. ขยายผลความร่วมมือของกลุม่ ปตท.
ออกไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูป
แบบด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรณรงค์สร้าง
จิตสำ�นึก กระตุน้ ให้มกี ารดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และ
จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด
• สำ�นักตรวจสอบภายในจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน้ำ�หนึ่ง
(Diamond Award)” ประจำ�ปี 2558 เป็นกิจกรรมที่จัด
ต่อเนื่องมา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ยกย่องหน่วยงานที่มีการกำ�กับดูแล การควบคุมภายใน และ
การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดีเด่น มีความโปร่งใส
ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร อันเป็นรากฐานทีส่ �ำ คัญ
ของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 หน่วยงานที่ได้
รางวัลชนะเลิศเพชรน้ำ�หนึ่ง คือ ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
• คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทำ�ผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มชี อ่ งทาง
ในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน สำ�หรับผูร้ อ้ งเรียนภายใน
และภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระทำ�ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจ
ส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุก
ระดับและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ รวมทัง้ มีขนั้ ตอนการตรวจสอบ
และแก้ไขทีช่ ดั เจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุม้ ครอง
ผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง
• ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
- ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท ไออาร์ พี ซี จำ � กั ด (มหาชน) เลขที่ 555/2
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ทางตู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร์
กรุงเทพฯ 10900

• ในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
ตู้ ปณ. 35 จดหมาย และอีเมล์ สำ�หรับตู้ ปณ. 35 นั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำ หนดให้เป็นช่องทางข้อร้องเรียน
ที่สะดวกและปลอดภัยในการรักษาความลับ รวมจำ�นวนข้อ
ร้องเรียนทั้งหมด 65 เรื่อง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้อง
กั บ หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลที่ ดี แ ละจรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและพฤติกรรม
ของพนักงาน 60 เรือ่ ง และการทุจริต 5 เรือ่ ง ซึง่ ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยสำ�นักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนมีการรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คณะกรรมการจั ด การ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้อง
เรียนและตามวาระเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ โดยบริษทั ฯ สามารถสรุป
ผลและปิดข้อร้องเรียนได้ทงั้ สิน้ 25 เรือ่ ง ส่วนข้อร้องเรียนอีก
40 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ

5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

บริษทั ฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก World Economic Forum (WEF)
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำ�ทุกปี
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
ระดับสากลมาใช้ในองค์กร ซึ่งล้วนสนับสนุนแนวทางพัฒนา
โลกให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนและยังครอบคลุมถึง 4 ด้าน ทีก่ ล่าว
มาแล้ว โดยในปี 2558 ประเด็นที่โลกให้ความสำ�คัญและ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประเด็นหนึ่งคือ The Forth
Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่สี่
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดทุนไทยและตลาดทุนอาเซียนในด้านธรรมาภิบาล
ด้วยการยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิ จ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ แก่
นักลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนการเป็นผูป้ ระกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำ�รงตนเป็นบรรษัท
พลเมืองที่ดี ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงการพัฒนา สังคม
และดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ
นำ�มาซึ่งการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง
ดังรายละเอียดการปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาที่สำ�คัญ
ในปี 2558 และแผนดำ�เนินงานในอนาคต ตามที่กล่าว
แล้วข้างต้น

• ขัน้ ตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบดูแลขั้นตอนการดำ�เนินการและ
ติดตามผล พร้อมกับรวมรวบข้อมูลการกระทำ�ผิดหรือละเมิด
จรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ�รายเดือน
และรายไตรมาสตามลำ�ดับ

รายงานประจำ�ปี 2558 l บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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