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รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบาย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 
CG Scorecard) อย่างต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทฯ ได้รับผล
การประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ โดยแยกเป็นหมวดเพ่ือ 
ความชัดเจน ดังนี้ 

ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำาปี 2559 จาก
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

2. ได้รบัผลการประเมินโครงการสำารวจการกำากบัดูแลกจิการ
บรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) ประจำาปี 2559 ระดับ “ดีเลศิ” (5 
ตราสญัลกัษณ)์ จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งในปี 2559 สถาบัน IOD ได้
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard 

3. ได้รบัผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน
เต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4. ได้รับรางวัล Best CEO “IAA Awards for Listed 
Companies 2015/2016” กลุ่มทรัพยากรจากสมาคมนัก
วเิคราะหก์ารลงทนุ (IAA: Investment Analysts Association)

5. ได้รบัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านนกัลงทุนสมัพันธดี์เด่น 
(Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

6. ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 
“Corporate Governance Asia Recognition Awards 
2016: Best Investor Relations by Company” จากนติยสาร 
Corporate Governance Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการ
เปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย อันเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

7. ได้รับรางวัล The Winner of the “Golden Peacock 
Global Award for Excellence in Corporate Governance 
2016” จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศ
อนิเดีย เป็นครั้งที่ 4 ในฐานะที่บริษัทฯ มีกลไกการกำากับดูแล
กิจการที่ดีที่โดดเด่น

ด้านการบริหารอย่างยั่งยืน
1. ได้รบัการจัดอันดับเป็นสมาชกิของ Dow Jones Sustainability 
 Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Market ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas Refining and Marketing 
ประจำาปี 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

2. ได้รบัรางวลับรษิทัจดทะเบียนด้านความยัง่ยนืดีเด่น SET 
Sustainability Awards 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

3. ได้รบัรางวลัองค์กรลงทนุหรอืสนบัสนนุความยัง่ยนืของไทย  
ประจำาปี 2559 (Thailand Sustainable Investment 2016) 
เพ่ือประกาศเกยีรตคุิณและยกยอ่งบรษิทัจดทะเบยีนทีมี่ความ
โดดเด่นในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนืและสนบัสนนุกจิการเพ่ือ
สงัคมใหเ้ป็นแบบอยา่ง จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

4. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559 
(SET Sustainability Report Award 2016) ระดับดีเด่น  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

• ไดร้บัการรับรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาค
เอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption 
หรือ CAC) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการรับรอง
ว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กรครบถ้วน และตามเกณฑ์ที่ CAC กำาหนด
ให้มีการต่ออายุสมาชิกทุก 3 ปี ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง 
รอการพิจารณาเอกสารเพื่อรับการรับรองการต่ออายุสมาชิก 
CAC โดยได้ยื่นเอกสารตามเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดเม่ือวันที่  
15 ธันวาคม 2559



รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน 
ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Sustainability Awards 2016) 
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. ได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG 100 
Company” กลุ่มทรัพยากร (Resources) ประจำาปี 2559 
จากสถาบนัไทยพัฒน ์ในฐานะทีใ่หค้วามสำาคัญกบัการดำาเนนิ 
ธุรกิจโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental Social and Governance: ESG) หรอืทีเ่รยีกวา่ 
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2. ได้รับโล่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นรางวัลจากผลงาน 
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
รัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ (EIT-CSR Awards) จาก
วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย พิจารณาโดยคณะกรรมการ
สิทธิและจรรยาบรรณ

3. ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards 2016 (AREA Awards 2016) ด้าน Social 
Empowerment จากโครงการลำาไทรโยงโมเดล (Sustainable 
Drought Solving) จัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

4. ได้รับรางวัล Golden Peacock Global Award for 
Corporate Social Responsibility 2016 จากสถาบัน 
Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ 
เป็นองค์กรทีมี่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิธรุกจิ การกำากบัดูแล 
กิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
โดยรวม มีคุณธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ ปราศจากการคอรร์ปัชนั 

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายด้าน
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ดังนี้
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ มุ่งม่ันทีจ่ะใชห้ลักสำาคัญในการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ “CREATE” คือ 
Creation of Long Term Value, Responsibility, Equitable 
Treatment, Accountability, Transparency, Ethics เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความทุม่เท
และรบัผดิชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจดัแบง่บทบาทหนา้ที่
ระหวา่งประธานกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
นโยบาย และแผนงานทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ และมีการทบทวน
เป็นประจำาปีทกุปี โดยพิจารณาถงึปัจจัยเสีย่งและวางแนวทาง
การบรหิารจดัการทีม่คีวามเหมาะสม รวมทัง้ตอ้งดำาเนนิการ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบ
บัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำาหนดนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันและกลไกสำาคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริต 
ในการปฏิบตังิาน และเป็นหลักปฏิบตัขิองบรษิทัฯ ใหเ้กดิเป็น
วฒันธรรมทีดี่ขององค์กร รวมทัง้ป้องกนัปัญหาความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ และการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เกิด
ความเป็นธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
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5. คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูน้ำาในเรือ่งจรยิธรรม เป็นตวัอยา่ง 
ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากล่ันกรอง
งานที่มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ
7. คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งจัดใหมี้การประเมินผลตนเอง
และคณะกรรมการชุดย่อยรายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ 
ตรวจสอบและปรบัปรงุพัฒนาการปฏิบตัหินา้ที ่รวมทัง้ใหมี้การ
ประเมินโดยบุคคลภายนอกตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม อย่างน้อย 
ทุก 3 ปี
8. คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพิ้จารณากำาหนดจรรยาบรรณ
ของบรษิทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน รวมถงึ
ลกูจา้งทกุคน ใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัคิวบคู่ไป
กับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ

9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีนโยบายการเปิดเผย
สารสนเทศเพ่ือใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัฯ ทัง้ใน
เรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงาน
สื่อสารองค์กรและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบ 
ในเรื่องการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปและนักลงทุน

10. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ
สื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

11. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและให้มีการจัดทำา 
แผนสืบทอดตำาแหน่ง เพ่ือให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่
จะเขา้มารบัผดิชอบในตำาแหนง่บรหิารทีส่ำาคัญทกุระดับอยา่ง
เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

บรษิทัฯ เชือ่ม่ันวา่ระบบและกระบวนการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
มีความโปร่งใส มีมาตรฐานชัดเจน จะช่วยยกระดับความ 
เชื่อม่ันให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามหลักการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดี โดยยึดตามเกณฑ์ Corporate Governance Report  
of Thai Listed Companies (CGR) ปี 2559 ของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและ Asean CG Scorecard ซ่ึงประกอบด้วย  
5 หมวดหลัก อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งสร้างความ
ม่ันใจวา่สทิธขิองผูถ้อืหุน้จะได้รบัการคุ้มครองอยา่งครบถว้น 
ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้ความ
สำาคัญในการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา  
และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ถือหุ้นรวมกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
เป็นกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหนา้ระหวา่งวนัที ่25 กนัยายน 2558 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
เป็นกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็น
กรรมการตัง้แตว่นัที ่20 กนัยายน 2559 ถงึ 31 มกราคม 2560 
เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

• บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีมติกำาหนดวัน  
Record Date เป็นวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และให้
รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์  
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อ 
สิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 และ 
สทิธริบัเงินปันผลโดยกำาหนดวนัประชมุในวนัศกุรท์ี ่1 เมษายน  
2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์  
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1  
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับแต่วันที่มีมติกำาหนด 
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

• บริษัทฯ จัดทำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ 
เอกสารสำาคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
ที่สะดวกไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม แผนที่การเดินทาง
มาเข้าร่วมประชุม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างสะดวกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน 
เว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2559 เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ  
ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำากัด (TSD) เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นการ 
ล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพ่ือมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวัน
ประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ 
รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ 
ขา่วหุน้และหนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post) เป็นเวลาตดิตอ่กนั 
3 วัน ก่อนวันประชุม และสื่อสารประชาสัมพันธ์รายละเอียด
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2559 ผา่นวารสารสำาหรบั
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ผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 18/2016 ซึ่งจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับชุดเอกสารนัดประชุม

• คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้
กำาหนดรายละเอียดวาระการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นเรือ่งๆ อยา่ง
ชดัเจน รวม 8 วาระ (ไม่มีวาระรบัรองรายงานการประชมุสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงาน 
การประชมุเป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ทกุรายในวนัที ่22 เมษายน 
2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทาน
ความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงาน
การประชุมและเม่ือครบกำาหนดไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน 
หรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าวจึงถือว่ารับรองแล้ว) มีการระบุ
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ดังนี้

- วาระรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี 2558 
และพิจารณาอนมัุตงิบการเงินของบรษิทัฯ ประจำาปี 2558 
โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการ
ดำาเนินงานปี 2558 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่าย
เงินปันผล และสามารถคงสดัสว่นสภาพคลอ่งทางการเงิน 
ในระดับที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ โดยระบุ
ประเภทและที่มาของกำาไรสะสมที่นำามาจ่ายปันผลอย่าง
ละเอียด อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย กำาหนดวันจ่าย 
เงนิปนัผลพรอ้มเหตผุลและขอ้มลูประกอบการพจิารณา 
ไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 หน้า 2 

- วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก 
ตามวาระ บรษิทัฯ ใหข้อ้มูลกรรมการอยา่งครบถว้น ได้แก ่
ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์การ
ทำางาน จำานวนบรษิทัและระยะเวลาทีด่ำารงตำาแหนง่กรรมการ
ของแต่ละคน ที่จะเสนอแต่งตั้งไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ 
ผูถ้ือหุน้มีขอ้มลูประกอบการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 หน้า 17-26

- วาระพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2559 
บริษัทฯ นำาเสนอนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
รายครั้ง โบนัสกรรมการ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ไม่มี
การให้ค่าตอบแทนอ่ืนหรือการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนใด  
รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2559 หน้า 6-7

- วาระพิจารณาแตง่ตัง้และกำาหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ประจำาปี 2559 ระบรุายละเอียดขอ้มูลเกีย่วกบัผูส้อบบญัช ี
ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์
ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชีและ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนทีไ่ม่ใชค่่าสอบบญัช ีและการใหบ้รกิารอ่ืนของ 
ผูส้อบบญัชไีว้อยา่งครบถว้นและชดัเจน รายละเอียดอยูใ่น 
หนงัสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2559 หนา้ 7-8

- วาระพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก 
บรษิทั ไทย เอบเีอส จำากดั ซึง่เป็นธรุกจิในกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีเชน่เดียวกบับรษิทัฯ มีความเหมาะสมทีจ่ะควบรวม 
กจิการโดยวธิกีารโอนกจิการทัง้หมดทัง้ทรพัยส์นิ หนีส้นิ  
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และพนักงานกลับมาที่บริษัทฯ โดยจะทำาให้โครงสร้าง 
และตน้ทุนการบรหิารจัดการในบรษิทั ไทย เอบเีอส จำากดั 
ลดลง ทำาใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดได้อยา่งมีประสทิธภิาพ  
และการควบรวมกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด 
จะได้รับยกเว้นภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการโอน 
กจิการทัง้หมด อาท ิภาษเีงินได้นติบิคุคล ภาษมูีลค่าเพ่ิม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ เป็นไปตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 74(1)(ค) และหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
การดำาเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามมต ิ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• บรษิทัฯ จัดใหมี้การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2559 
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 
ถนนพระรามที ่1 เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 ภายใต ้
แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green Meeting” รักษาระดับ
มาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพ่ือ 
การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (TBCSD) และสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 
(สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 4

• บรษิทัฯ จัดเตรยีมสถานทีซ่ึ่งผูถ้อืหุน้สามารถเดินทางได้
สะดวก โดยผูถ้อืหุน้สามารถเดินทางโดยระบบขนสง่สาธารณะ
ทั้งรถไฟฟ้าและรถประจำาทาง มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ  
มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และจัดเตรียม 
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่เหมาะสม โดยจัด
ใหมี้จุดลงทะเบยีนอยา่งเพียงพอ และเปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ 
ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุได้ลว่งหนา้กอ่นเวลาประชมุมากกว่า 
2 ชั่วโมง ซ่ึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือ 
นัดประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
ถูกต้อง และความรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์
เพ่ืออำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ในการมอบฉนัทะเพ่ือความ
สมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย และในบริเวณใกล้ห้อง
ประชมุสามัญผูถื้อหุน้บรษิทัฯ ได้จดับอรด์นทิรรศการเกีย่วกบั
แผนงานและการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ ต่างๆ อาทิ 
โครงการ EVEREST เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงกลยุทธ์และ
แผนการพัฒนาองค์กรสูค่วามเป็นเลศิและเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
ชว่ยสรา้งความเชือ่ม่ันและความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรษิทัฯ 
ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการแนะนำาสินค้าที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติกรักโลก IRPC Innovation Product Bazaar 
เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ พบกับ 
ผูบ้รโิภคโดยตรง เชน่ กระเป๋าเดินทางจากผลติภัณฑ ์Green 
ABS ทีใ่ชย้างพาราธรรมชาตเิป็นสว่นประกอบในเม็ดพลาสตกิ 
หรือกล่องพลาสติกท่ีใช้สีธรรมชาติจากผักผลไม้มาผสม 
ใช้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น 
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น 
การประชมุจึงเริม่ขึน้ตามเวลาทีก่ำาหนด โดยประธานกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม มีประธานกรรมการ 
ชดุยอ่ยทกุชดุ กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ พรอ้มทัง้ 
ผูบ้รหิารระดับสงูและเลขานกุารบรษิทัฯ เขา้รว่มประชมุ (มีการ
บนัทกึรายละเอียดทัง้หมดไวใ้นรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
และเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) กรรมการที่ 
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 รวม 15 ท่าน 
จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

• บรษิทัฯ จัดใหมี้ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ป็นอิสระ จากบรษิทั 
วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด (นางสาวเพียงพนอ 
บุญกล่ำา และคณะ) เพื่อทำาหน้าที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น 
ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายหากมีผู้ถือหุ้นสอบถาม 
และผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2559 
คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำากัด (PWC) 
และบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงใน
การประชมุผูถ้อืหุน้ซ่ึงทำาหนา้ทีส่งัเกตการณแ์ละเป็นคนกลาง 
ในการตรวจนับคะแนน ได้แก่ นางสาวรัชดา คลองโปร่ง 
อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีผู้แทนจาก 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

• กอ่นเขา้สูว่าระการประชมุประธานทีป่ระชมุได้แจ้งทีป่ระชมุ
รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่าง
ชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว (One Class 
of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

• ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยเสนอชือ่
กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และตามแนวปฏิบัติ 
ที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้อง
ประชมุในวาระนัน้ มีกรรมการทีมี่สว่นได้เสยีรวม 4 ราย ได้แก ่
นายประมวล จันทร์พงษ์ นายชวลิต พันธ์ทอง นายทรงภพ  
พลจันทร์ และนายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ ได้ออกจากห้องประชุม
ระหว่างพิจารณาจนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้

• ระหว่างการประชมุ ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
ทกุรายมีสทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัในการซักถาม หรอืเสนอความ
คิดเหน็ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยจัดสรรเวลาอยา่งเพียงพอและ 
ให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น 
เขา้ใจจนสิน้ขอ้สงสยั และใหมี้การบนัทกึประเด็นคำาถาม คำาตอบ  
ขอ้เสนอแนะ ความคิดเหน็ไวใ้นรายงานการประชมุเพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้ 
ทีไ่ม่ได้เขา้ประชมุได้รบัทราบ บรษิทัฯ จดัใหมี้การลงคะแนนเสยีง  
ดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบ
ผลของมตแิละการบนัทกึผลคะแนนจากบตัรลงคะแนนโดยใช ้
ระบบ Barcode ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ 
รวดเรว็ มีการแจ้งมตทิีป่ระชมุทกุวาระอยา่งชดัเจนพรอ้มราย 
ละเอียดจำานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออก 
เสยีงในทกุวาระและแสดงผลบนจอโปรเจค็เตอรเ์พ่ือความชดัเจน

• ประธานได้ดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระที่แจ้งไว้ใน
หนงัสอืเชญิประชมุอยา่งเครง่ครดั และไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

• บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2559 ในแตล่ะวาระทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเวบ็ไซต์
บริษัทฯ และผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยในวันประชุม (1 เมษายน 2559) หลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุม

• คุณภาพของรายงานการประชุม บริษัทฯ บันทึกรายงาน
การประชุมอย่างครบถ้วน ได้แก่ เนื้อหาการประชุม รายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อซักถามของ 
ผู้ถือหุ้นรวมทั้งการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อ 
ขอ้ซักถามนัน้ๆ และมตทิีป่ระชมุและผลคะแนนในแตล่ะวาระ 
พรอ้มทัง้รายละเอียดคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และ
งดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
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• บรษิทัฯ เปิดเผยรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 
2559 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ในวนัที ่12 เมษายน 2559 (12 วนั หลังวนั
ประชมุ) และจดัทำาวารสารสำาหรบัผูถ้อืหุน้ IRPC Newsletter 
ฉบบัพิเศษ ที ่20/2016 ซ่ึงจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายทางไปรษณยี ์
วันที่ 20 เมษายน 2559 โดยระบุให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไข
หรือโต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่  
31 พฤษภาคม 2559 เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำาหนด ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดขอแก้ไขถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บรษิทัฯ ยดึหลกัการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั 
และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปการ
ดำาเนินการในปี 2559 ดังนี้
• บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One 
Class of Share)
• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้น 
รายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันขั้นต่ำาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 4 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอ 
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25  
กันยายน - 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลัก
เกณฑแ์ละระบขุัน้ตอนทีช่ดัเจนบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย
• บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน 
ประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน (11 มีนาคม 2559)
• บรษิทัฯ อำานวยความสะดวกในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถ
เขา้รว่มประชมุได้ โดยการสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทัง้แบบ ก. และ
แบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสาร
และหลักฐาน รวมทั้งคำาแนะนำา ขั้นตอนในการมอบฉันทะ 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่
เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบาย
ไว้ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไม่ได้กำาหนดเง่ือนไขที่ยุ่งยากต่อ 
การมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุแทน นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้ 
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เสนอชื่อ 
กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมเป็น 
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จำานวน 3 ท่าน 

ได้แก่ 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 2) นายวุฒิสาร ตันไชย  
3) นายวัชรกิติ วัชโรทัย
• บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแจ้งช่วงเวลางดซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และ 
หลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ให้กรรมการและผู้บริหารตาม 
เกณฑ์ ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแนวทางการเก็บรักษา
และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ 
มีการแจ้งแนวทางดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ 
และกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงาน 
การถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย จดัสง่รายงานดังกลา่วให้
กรรมการรบัทราบเป็นประจำาทกุครัง้ โดยในปีที ่2559 กรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าวโทษหรือตักเตือน
โดย ตลท. ในเรื่องการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
• บริษัทฯ จัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ 
ของกรรมการและผู้บริหาร และกำาหนดให้กรรมการและ 
ผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและคณะกรรมการกำากบั 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน  
และได้นำาเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ทราบเป็นประจำาทกุเดือน บรษิทัฯ ไม่เคยได้รบัการเตอืนในเรือ่ง
ดงักล่าวจากหน่วยงานกำากับดูแล ในปี 2559 คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ถอืครองหลกัทรพัยบ์รษิทัฯ รวมกนัไม่เกนิกวา่รอ้ยละ 25 
ของหุน้ทีอ่อกและชำาระแล้วโดยถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 0.05115 
(ณ 31 ธันวาคม 2559) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย
• เม่ือมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำาแหน่งใหม่ใดๆ ของ 
กรรมการบรษิทัฯ ได้นำาเสนอขอ้มูลการเปลีย่นแปลงให ้ก.ล.ต. 
ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ
• คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติทำารายการที่เกี่ยวโยง
กัน รายการระหว่างกัน โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวที่มิใช่ธุรกิจปกติและ 
มีการจัดซ้ือจัดจ้างเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะกลั่นกรองขั้นหนึ่งก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ พิจารณาเพ่ือความโปรง่ใสและเป็นธรรมตอ่ทกุฝา่ยที่
เกีย่วขอ้ง และมีการรายงาน/เปิดเผยรายการดังกล่าวตามขอ้
กำาหนดของ ตลท. อยา่งโปรง่ใสในรายงานทางการเงินประจำาปี
• บรษิทัฯ ไม่มีการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงินกบับรษิทั
ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ 
ในกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน

• บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื จัดทำารายงานการเปิดเผยรายการ
ที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ผ่านระบบในรูปแบบ On-Line เป็นปีที่ 2 นอกเหนือจากการ



49รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายงานของกรรมการและผูบ้รหิารตามเกณฑท์ี ่ก.ล.ต. กำาหนด 
เพ่ือเป็นการปลูกฝงัจิตสำานกึการปฏบิตังิานด้วยความโปรง่ใส 
ป้องกันการทุจริต และนำาเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
โดยได้กำาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจนในคู่มือการกำากับกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำาเนิน
ธุรกิจองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกำาหนด KPI เพื่อให้มีการ
ประเมินผลและวัดผลได้อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียจะ 
ได้รบัความคุ้มครองอยา่งเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้สว่นได้เสยี 
ภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 
บริษัทฯ มุ่งม่ันให้มีการดำาเนินธุรกิจซ่ึงมีผลการดำาเนินงาน
ที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างม่ันคง มีความสามารถในการ
แขง่ขนั โดยคำานึงถงึสภาวะความเสีย่งทีมี่นยัสำาคัญตอ่ธรุกจิใน
ปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือใหเ้กดิการเพ่ิมมูลค่าใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ใน 
ระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำาเนินงาน เปิดเผยข้อมูล 
ใหเ้กดิความโปรง่ใสเป็นธรรม รวมทัง้เสรมิสรา้งความสมัพันธ์
อันดี และมุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ผ่าน 
ช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ 
• การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ On-Line 
กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้ง 
ผลการดำาเนนิงานและกจิกรรมทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ ตอ่ผูถ้อืหุน้ 
อย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส
• จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเป็นประจำา (รายละเอียดในหมวดการ 
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หน้า 55)
• จัดกจิกรรมโครงการผูถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิการของบรษิทัฯ 
ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
• จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นในการสร้างจิตสำานึกและ 
การเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยสนับสนุน 
กรวยยางจราจรซึง่ผลติจากเมด็พลาสตกิของ IRPC แบรนด ์
Polimaxx ผสมยางพาราจากธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 
65 : 35 ให้แก่กองบังคับการตำารวจภูธร จังหวัดระยอง  
เพ่ือใช้ในงานจราจรทั่วพ้ืนที่ระยองตามความเหมาะสม 
จำานวน 500 อัน
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เจา้ภาพจดัขึน้ตัง้แตว่นัที ่5 - 27 มีนาคม 2559 เพ่ือยกระดับ
องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน 
และงานวิจัย ให้ประชาชน เลือกซื้อได้ทั้งอาหารสมองและ
ของกินของใช้สินค้าชุมชนราคาถูกกว่าท้องตลาด

• บริษัทฯ พร้อมตัวแทนจำาหน่ายปิโตรเคมีในประเทศ เข้า
รว่มแสดงสนิค้านวตักรรมด้านพลาสตกิและยางทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก (K Fair 2016) ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21 -28 
ตลุาคม 2559 เพ่ือนำาเสนอนวตักรรมและการพัฒนาผลติภัณฑ์
ของบริษัทฯ เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมธุรกิจปิโตรเคมี 

• บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่องาน 
“IRPC Anti-Corruption Network” วนัที ่27 กรกฎาคม 2559 
ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติ
จาก คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ) วทิยากร
ผูท้รงคุณวฒิุจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
มาบรรยายเกี่ยวกับคำานิยามของคำาว่า “คอร์รัปชัน” ปัญหา
คอร์รัปชันส่งผลต่อประเทศอย่างไร CAC คืออะไร และ 
ขัน้ตอนในการประกาศเจตนารมณแ์ละการขอเขา้รบัรองสมาชกิ 
CAC และยังมีกิจกรรมระหว่างพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าใน
การกล่าวคำาปฏญิาณตนตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัรว่มกนั นอกจากนี้ 
หลังการสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังให้ 
คำาแนะนำา สนบัสนุน และตดิตามความคืบหนา้ของลูกค้าและ 
คู่ค้าทีส่นใจยืน่ใบสมัครประกาศเจตนารมณแ์ละขอเขา้รบัรอง
สมาชิก

• บริษัทฯ อำานวยความสะดวกในการประสานงานกับ
ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งปัจจุบัน
มีบริษัทที่เขียนใบสมัครเพ่ือประกาศเจตนารมณ์และขอเข้า
รับรองสมาชิก CAC จำานวน 25 บริษัท บริษัทฯ มีแผนงาน 
ในการให้คำาแนะนำา ปรึกษา ช่วยเหลือลูกค้า/คู่ค้า ดังกล่าว 
ในการประเมินตนเองเพ่ือใหไ้ด้รบัการรบัรองสมาชกิ CAC ตอ่ไป

คู่ค้า 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติอ่คู่ค้าทกุรายด้วยความเสมอภาคและยตุธิรรม
ตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าทีส่จุรติ โปรง่ใส โดยคำานงึถงึ 
ผลประโยชนร์ว่มกนั พัฒนาและรกัษาสมัพันธภาพทีย่ัง่ยนืกบั 
คู่ค้า และสรา้งความเชือ่ถอืซ่ึงกันและกนั บรษิทัฯ ยดึถอืปฏบัิติ
ตามระเบยีบการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงมีการกำาหนดขัน้ตอนและวธิี
ปฏิบตัไิวอ้ยา่งชดัเจน และกำาหนดนโยบายความเป็นเลิศด้าน
การจัดซ้ือ (Procurement Excellence) ภายใต้โครงการ 
EVEREST ซ่ึงที่ปรึกษาได้นำาการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 
มากที่สุดของโลกมาพัฒนาใช้ในองค์กร การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ตามกฎหมายและเง่ือนไขสัญญาด้วยการจัดซ้ือจัดหาตาม
มาตรฐานที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมชั้นนำา การต่อต้าน
คอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน โดยมีการขึ้นทะเบียน 
คู่ค้า Approved Vender, Manufacture, Contractor List  
และการจัดซ้ือจัดหาที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และ

• จัดกจิกรรมใหค้วามรูน้กัลงทนุโดยกรรมการผูจั้ดการใหญ่
บรรยายเจาะหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและสถานการณ์น้ำามัน เม่ือ 
วันที่ 8-10 มกราคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต

• การสื่อสารให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพ่ือเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปี

• บริษัทฯ จัดทำารายงานแบบบูรณาการ (Integrated 
Report) ตามแนวทาง < IR > ซึ่งเป็นแนวคิดการนำาเสนอเน้น
เรื่องการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ Stakeholders เป็น
รายงานที่อ่านง่าย เหมาะกับการสื่อสารถึงกลุ่มเป้ายหมาย
ในวงกว้าง และนำาเสนอบน Website ของบริษัทฯ 

ลูกค้า/ผู้บริโภค

บรษิทัฯ ถอืว่าความพึงพอใจสงูสดุและความเชือ่ม่ันของลูกค้า
ที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสิ่งสำาคัญอย่างย่ิง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะ
นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย โดยคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการเปิด
เผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ไม่มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง และจัดให้มีระบบ 
การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า 
อย่างเคร่งครัด ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและจัดการ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการซ้ือขาย  
ชำาระค่าสินค้า การติดตามสถานะการซ้ือจนส่งมอบสินค้า 
และมีหนว่ยงานใหค้ำาปรกึษา แนะนำา แกไ้ขปัญหาทางเทคนคิ 
และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าอาทิ 

• บริษัทฯ ออกบูธจำาหน่ายสินค้าด้านพลังงาน อุปกรณ์
พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในงานตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ซึ่งกระทรวง
พลังงานร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น
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ระบบ Procurement Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดหา เชน่ ประกาศประกวดราคา e-Sourcing (RFP, RFQ), 
Evaluation (AVL, ACL) ซึ่งจะทำาให้คู่ค้าได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน 
และมีการจัดกจิกรรมเสรมิสรา้งความสมัพันธท์ีดี่กบัคู่ค้า อาทิ

• บรษิทัฯ ได้เชญิคู่ค้ามารว่มกจิกรรม PTT Group CG Day 
2016 ที่จัดขึ้นโดย 6 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. เมื่อ 
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพ่ือขยายผลและเสริมสร้างการ 
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ใหเ้กดิความสมบรูณต์ลอดหว่งโซ่อุปทาน
และร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

• บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่องาน 
“IRPC Anti-Corruption Network” วันที่ 27 กรกฎาคม 
2559 ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ

• บริษัทฯ มีนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่หรอืโอกาสอ่ืนใดจากกลุม่คู่ค้า รวมทัง้งดการใหข้องขวญั 
กับกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน เพ่ือสอดคล้องและเป็นไปตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้าน 
คอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีจดหมายแจ้งให้คู่ค้า 
ทุกรายทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ

คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม 
วา่ด้วยความสมัพันธก์บัคู่แขง่ โดยมีระบบการควบคุมดูแลมิ ให้ 
มีการดำาเนินการใดๆ เพ่ือให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับ
ทางการค้าของคู่แข่ง โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ 
ทำาลายชือ่เสยีงของคู่แขง่หรอืกลา่วหาในทางรา้ยโดยปราศจาก
มูลความจริง 

เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้  
โดยเฉพาะเรือ่งเง่ือนไขค้ำาประกนั การบรหิารเงินทุน และกรณ ี
ที่เกิดการผิดนัดชำาระหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ให้มีการ 
ผิดนัดชำาระหนี้รวมถึงการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าหนี้ 
กำาหนดอย่างเคร่งครัด 

พนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่คำานึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ 
พนักงานเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบ
ความสำาเรจ็ในการดำาเนนิธรุกจิ บรษิทัฯ จึงสง่เสรมิการพัฒนา
ทักษะและความสามารถในการทำางานของพนักงานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายของความเป็นเลิศด้านทรัพยากร
บุคคล (HR Excellence) ภายใต้โครงการ EVEREST  
เพ่ือให้ศักยภาพของพนักงานมีมาตรฐานเทียบเคียงกับ
บริษัทชั้นนำาอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ กำาหนด 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือรกัษา

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาส 
ให้ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าโดยตรงของ 
IRPC แนะนำาสินค้าที่ผลิตจาก 
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรักโลก
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พนกังานทีมี่คุณภาพไว้กบัองค์กรในระยะยาว สรา้งวฒันธรรม
และบรรยากาศในการทำางานที่ดี ให้ความสำาคัญกับสิทธิ 
ความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานทีท่ำางานและอุปกรณใ์น 
การทำางาน และเคารพสทิธสิว่นบคุคลของพนกังาน โดยบรษิทัฯ 
มีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ

• บรษิทัฯ ปลูกฝงัค่านยิมองค์กร i SPIRIT ซึง่เริม่ดำาเนนิการ 
เมื่อปี 2558 เป็นค่านิยมใหม่ขององค์กร เพื่อให้พนักงานใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนส่วนงานต่างๆ 
ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำาหนด 

• บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการพัฒนา DNA ใหม่ใหพ้นกังานภายใต ้
โครงการ EVEREST โดยมุ่งหวังว่าองค์กรจะขา้มอุปสรรคและ 
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนภายใต้ DNA ใหม่ ได้แก่ 

(1) ทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
(2) ทำางานเสมือนเป็นเจ้าของ
(3) เน้นผลลัพธ์
(4) หาทางแก้ไข
(5) ท้าทายการทำางานเดิมทุกวัน
(6) ช่วยเหลือ สนับสนุน
(7) รางวัลขึ้นกับผลงาน
(8) รักษาสัญญา

• บริษัทฯ สำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
อย่างสม่ำาเสมอปีละ 1 ครั้ง โดยผลสำารวจดังกล่าวจะ 
ถูกนำามากำาหนดแผนงานร่วมกันทั้งองค์กร ในการที่จะเพ่ิม
ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้นผ่าน

กิจกรรม แผนงานที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง และบรรจุเป็น
ส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร

• การจดัทำาระบบผลการปฏบิตังิาน (PMS) บรษิทัฯ จดัทำา 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ 
ตัวชี้วัด KPI เพ่ือความเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ใน 
การวัดผล กำาหนดโครงสรา้งเงินเดือนเทยีบได้กบัอุตสาหกรรม
เดียวกนัใหส้ามารถรกัษาบคุลากรไวก้บับรษิทัฯ มีการกำาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำาแหน่งพนักงานตามผลงาน
อยา่งเป็นธรรม อธบิายได้ และได้ดำาเนนิการออกแบบกำาหนด
ความรู้ความสามารถที่จำาเป็นในตำาแหน่งงาน เพ่ือใช้เป็น 
กรอบในการจัดหลกัสตูรอบรมพัฒนาพนกังานใหมี้คุณสมบตัิ
ตรงตามตำาแหน่งงานนั้น 

• การพัฒนาความรู้ความสามารถ

- กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากร
บุคคลผ่าน “คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและ
เข้าใจถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ  
รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน

- กำาหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาใหแ้กพ่นกังานผา่น 
“คู่มือการอบรมพัฒนา” เพ่ือเป็นเครือ่งมือและแนวทางใน
การบรหิารจัดการพัฒนา โดยบรษิทัฯ กำาหนดหลักเกณฑ์
และมาตรฐานหลักสตูรการฝกึอบรมภาคบงัคับ (Training 
Needs) สำาหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน 4 หมวดหลักใหญ่ ๆ  
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ได้แก ่Management, Safety & Environment, Quality 
& Productivity และ Technical รวมถึงการอบรม
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ มีการ 
จัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงาน 
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง การวางแผน/การกำาหนดการเติบโตตาม 
สายอาชีพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ 
ได้กำาหนดเป้าหมายจำานวนชัว่โมงการฝกึอบรมเฉลีย่ของ
พนักงานต่อปีในแต่ละระดับตำาแหน่งงาน ซ่ึงได้มีการ 
เปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความยั่งยืน

• การสื่อสารและกิจกรรมพนักงาน

- กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” 
เป็นประจำารายไตรมาสและเม่ือมีเหตุการณ์สำาคัญ
ที่ต้องการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสื่อสารผล 
การดำาเนินงาน นโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ ให้
พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น โดยจัดในลักษณะการบรรยายในห้องประชุมมี 
VDO Conference ไปทุกพื้นที่เพื่อการสื่อสารสองทาง 
พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางอินทราเน็ต

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหค้วามสำาคัญดูแลสทิธปิระโยชน์
พนักงาน พร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการลูกจ้าง 
เพ่ือประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับกันทั้ง 
ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเรว็ และสนบัสนนุกจิกรรมตา่งๆ ของสหภาพแรงงาน
พนักงานของบริษัทฯ ทั้ง 8 สหภาพ ที่มีอยู่ 

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วม
กิจกรรมวันเกษียณอายุจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีเพ่ือเป็น
เกียรติและให้กำาลังใจพนักงานที่ปฏิบัติอย่างทุ่มเทและ
เสยีสละใหก้บับรษิทัฯ และปลกูฝงัวฒันธรรมการทำางาน
เพื่อให้ยึดเป็นแบบอย่างที่ดี

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

- กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานทีเ่ป็นธรรมสอดคล้อง
กับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ 
ในระยะยาว โดยมีการตกลงกนัในการกำาหนดตวัชีว้ดัระดับ
องค์กรและในแตล่ะหนว่ยงานและรายบคุคลตัง้แตต่น้ปี 
และประเมินผลการปฏบิตังิานตาม KPI & Competency 
ของพนกังาน และกำาหนดการจ่ายโบนสัผูบ้รหิารระดับสงู
ตามผลงานที่ทำาได้ (Variation Bonus) 

- ปรบัปรงุโครงสรา้งสวสัดิการตา่ง ๆ  เชน่ ค่ารกัษาพยาบาล 
ค่าเชา่บา้น และค่าตา่งจังหวดั เพ่ือรกัษาพนกังานคุณภาพ
ไว้กับองค์กร เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของพนักงานบริษัทฯ

- จัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพพนักงาน เป็นการแสดง
ถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการดูแล
พนักงานในระยะยาว โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตรา
ที่สูงกว่ากฎหมาย และเป็นอัตราก้าวหน้าตามอายุงาน 
เปิดโอกาสใหเ้ลอืกแผนการลงทนุโดยใหข้อ้มูลจนเขา้ใจ
ก่อนเลือก เพ่ือประโยชน์สูงสุดและยืดหยุ่นได้ตาม
เหมาะสมกับเป้าหมายการออมของพนักงานแต่ละราย 
และอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ในการ
วางแผนการออมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับเป้าหมายของพนักงาน

- จัดโครงการมอบของทีร่ะลึกตามอายงุานใหก้บัพนกังาน
ที่ทำางานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี 

- รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำานึกในหมู่พนักงาน 
ให้เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ 
ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
และได้จัดทำานโยบายว่าด้วยกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และ 
แนวปฏบิตัทิีดี่เพ่ีอมิใหพ้นกังานใชโ้ปรแกรมหรอืซอฟตแ์วร์
ผดิกฎหมาย รวมทัง้มีการทบทวนมาตรการแจ้งใหป้ฏิบตัิ 
และตรวจสอบเป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น 

- หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เคารพเง่ือนไขการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตามสิทธิบัตรที่บริษัทฯ มีอยู่ รวม
ทั้งดูแลรักษาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้บริษัทฯ 
ได้รับประโยชน์สูงสุด
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ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ทำาหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ตระหนักในการเป็น 
ส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน 
การช่วยเหลือชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน สรุปกิจกรรมการพัฒนาด้านชุมชนและสังคมที่สำาคัญ 
ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวิต อาทิ

• บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชุมชนโดยรอบทั้ง 76 ชุมชน 
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จัดตั้ง “โครงการกองทุนส่งเสริมสุข
ภาพชุมชน” รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือในการดูแลด้านสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเป็นหลักประกันให้ประชาชน จัดทำา 
โครงการด้านสขุภาพตัง้แตก่ารสง่เสรมิ การป้องกนั การรกัษา 
และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนทั้ง 76 ชุมชน

• บรษิทัฯ สนบัสนนุโครงการด้านสขุอนามัยตา่งๆ ในพ้ืนที่
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีอย่างต่อเนื่อง 
เช่น โครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน 
(GIS) โครงการคลินกิแพทยเ์คลือ่นท่ี โครงการคลนิกิปันน้ำาใจ 
ไออาร์พีซี โครงการน้ำาด่ืมเพ่ือชุมชน โครงการกีฬาเยาวชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

• บรษิทัฯ ขอรบัรองมาตรฐานโครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม “CSR-DIW Continuous 
2016” จำานวน 16 ทะเบียนโรงงาน โดยบริษัทฯ ผ่าน 
การรับรองทั้ง 16 ทะเบียนโรงงาน

• บริษัทฯ จัดทำา “วารสารชุมชนสานสัมพันธ์” เป็นสื่อ 
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ สร้าง 
ความม่ันใจให้แก่ชุมชนและสังคมว่าองค์กรได้ดำาเนินธุรกิจ 
ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน 
ทราบรมราชชนน ีและจังหวัดระยอง ออกหน่วยเพ่ือทำาขาเทยีม 
พระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 
พระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 
2559 ให้กับผู้พิการในจังหวัดระยองและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
ในระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมสโมสร 
ไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ซึ่งในครั้งนี้ 
มีผูพิ้การลงทะเบยีนเพ่ือเขา้รบัการทำาขาเทยีมจำานวน 220 คน 
และจัดทำาขาเทียมให้แก่ผู้พิการได้จำานวนทั้งสิ้น 191 ขา

• บริษัทฯ จัดงาน “ไออาร์พีซี สืบสานตำานานมอญ 
พระประแดง” ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ วัดทรงธรรม
วรวิหาร อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย 
มุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม และสร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชนรอบบริเวณคลังน้ำามันพระประแดง
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สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

บรษิทัฯ ทำาหนา้ทีใ่นฐานะพลเมืองทีดี่ มีหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ตอ่สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึความปลอดภัย 
โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้าน 
การประกอบการอุตสาหกรรมเชงินเิวศ จากสถาบันสิง่แวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สรปุกจิกรรม
และการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
รวมถึงความปลอดภัยที่สำาคัญ อาทิ

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (Eco Factory) จำานวนรวม 11 โรงงาน

• บรษิทัฯ สนบัสนนุ “โครงการทางเชือ่มใตร้ม่ไม้เมืองโบราณ 
ศรีมโหสถ” ร่วมกับสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปลูกต้นไม้ (เฟ่ืองฟ้า)  
รมิสองฝัง่ถนนทีน่ำาไปสูเ่มืองโบราณศรมีโหสถ ตำาบลโคกปีบ  
อำาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  
สร้างความร่มรื่นรองรับเส้นทางขี่จักรยาน เพ่ือส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
ที่เป็นมิตรต่อชุมชน

• บรษิทัฯ สนบัสนนุโครงการ “ลำาไทรโยงโมเดล” โดยดำาเนนิ 
การโครงการเดินทอ่ (PE) ระยะทาง 1.2 กโิลเมตร เพ่ือสบูน้ำา 
จากลำารางสาธารณะของหมู่บ้านหนองยาง ตำาบลไทรโยง 
อำาเภอนางรอง จังหวดับรุรีมัย ์มายงัอ่างน้ำาสำารองทีก่รมป่าไม้ 
ขุดไว้บริเวณป่าชุมชนดอนโจร โดยใช้เครื่องสูบน้ำาระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชุมชนมีน้ำาสำารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง

• บรษิทัฯ กำาหนดมาตรการเฝา้ระวงัด้านสิง่แวดลอ้มตลอด 
24 ชั่วโมง โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง 
คุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงกระบวนการ
ผลิตท่ีทำาให้เกิดเสียงในช่วงเวลากลางคืน จัดให้มีหน่วย 
แพทย์เคลื่อนที่พิเศษ เพ่ิมเติมมาตรการรับเรื่องร้องเรียน 
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้อย่าง
สม่ำาเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงาน 
ประจำาปี (Annual Report) เว็บไซตข์องบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มี 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือเป็นตัวแทนประสานงาน 
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 
ผูเ้กีย่วขอ้ง ในปี 2559 บรษิทัฯ ดำาเนนิการเปิดเผยขอ้มูล ดังนี้

• บรษิทัฯ จดัทำารายงานเก่ียวกบัขอ้มูลของบรษิทัตามเกณฑ์
ของสำานกังานกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาทิ

- การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 
ผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

- รายงานข่าวข้อมูลที่สำาคัญและงบการเงินผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จัดทำารายงานประจำาปี 2558 ที่แสดงงบการเงินและ
ข้อมูลสาระสำาคัญของการดำาเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึง 
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มี 
เง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีและไม่เคยมีประวัติการถูกสั่ง 
ให้แก้ไขงบการเงินจาก ก.ล.ต. และ ตลท.

- การเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมหรอืขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้
ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อผู้ถือหุ้นรายอ่ืนหรือ 
ต่อบริษัทฯ 

• บริษัทฯ จัดทำารายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

- จัดทำารายงานความยั่งยืนประจำาปี 2558 (Corporate 
Sustainability Report 2015) เพ่ือสื่อสารแนวทาง 
การบริหารจัดการและผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยใช ้Sustainability Reporting 
Guidelines ของ Global Reporting Initiative 
รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป 
ตามมาตรฐานสากลและประเมินความสมบูรณ์ของ 
เนือ้หา สอดคล้อง Accordance ทีร่ะดับ Core ซ่ึงได้จัดให้
มีการสอบทานขอ้มูลในรายงานโดยบคุคล/สถาบนัภายนอก  
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม 
รายงานประจำาปี และได้เผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ

- จัดทำารายงาน Communication on Progress (CoP) 
ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคี
สมาชกิ และมีพันธะสญัญาในการดำาเนนิงานและรายงาน
ผลการดำาเนนิงานตามแนวทางของ UN Global Compact 
ซ่ึงบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554  
โดยในปี 2559 ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC 
Advanced Level เป็นปีที่ 3 ซ่ึงนับเป็นระดับสูงสุด 
ของการรายงาน โดยสง่รายงานในรปูแบบอิเล็กทรอนกิส์
ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.
unglobalcompact.org) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ
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- จัดทำารายงาน Integrated Report ประจำาปี 2558 
ตามแนวทาง < IR > และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• บรษิทัฯ เปิดเผยสารสนเทศทีส่ำาคัญผา่นระบบอิเลก็ทรอนกิส ์
www.irpc.co.th เพื่อนำาเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับ 
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว 
(Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและ 
ผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท 
ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำาปี  
(เปิดเผยภายใน 120 วนั นบัตัง้แตส่ิน้สดุรอบปีบญัช)ี รายงาน
แบบบูรณาการ (Integrated Report) หนังสือนัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  
(แบบ 56-1) เอกสารนำาเสนอในการประชุม นักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้านการกำากับ 
ดูแลกจิการทีดี่ กจิกรรมและสารสนเทศอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ 
ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และ 
การดำาเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

• บริษัทฯ สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การ
ส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพ่ือแจ้งผลการ
ดำาเนนิงานและกจิกรรมทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ ตอ่ผูถ้อืหุน้อยา่ง
สม่ำาเสมอทุกไตรมาส

• บริษัทฯ สื่อสารผ่าน Line Group กับนักวิเคราะห์ 
หลกัทรพัยใ์นกรณมีีเหตกุารณส์ำาคัญ เป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง

• บรษิทัฯ จดัการประชมุทางโทรศพัท ์(Conference Call) 
กบันกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์หลังการเปิดเผยงบการเงินประจำา
ปี 2559 ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยเปิดโอกาส
ให้นักวิเคราะห์ 50 รายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามและรับฟัง

คำาชี้แจงพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ถือเป็น 
Green Meeting ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ข้อมูลครบถ้วน โปร่งใส 

• การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์และนกัขา่ว สือ่มวลชน โดยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ ตลอดปี อาทิ

- การนำาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนภายในประเทศ 4 ครั้ง 
และต่างประเทศ 7 ครั้ง

- การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำานวน 
4 คร้ัง

- การจัดการประชมุทางโทรศพัท ์Conference Call จำานวน 
7 ครั้ง

- การนำาเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
(Opportunity Day) จำานวน 5 ครั้ง

- การเข้าพบเพ่ือประชุมที่บริษัทฯ (Company Visit) 
จำานวน 34 ครั้ง

- การพบสื่อมวลชน/การแถลงข่าว/Press Release 
จำานวน 17 ครั้ง

- การส่ือสารผ่านวารสาร “IRPC Newsletter” จำานวน 
4 คร้ัง

• บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แก่สื่อมวลชน เพื่อสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างทั่วถึง 
ถกูตอ้ง เชน่ การจดัแถลงขา่ว การใหส้มัภาษณ ์การจัดสง่ขา่ว
และภาพขา่วกจิกรรมของบรษิทัฯ ใหแ้ก่สือ่มวลชน นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สร้างการมีส่วนร่วม โดยการจัดงานสัมมนา หรือร่วมในงาน
ปาฐกถาทางวชิาการตา่ง ๆ  เพ่ือเผยแพรว่สิยัทัศนแ์ละพันธกจิ 
นโยบายการดำาเนนิงาน ตลอดจนแนวโนม้สถานการณ ์ความ
กา้วหนา้ของโครงการลงทนุ จรรยาบรรณธรุกจิ และความรบั
ผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำาข่าว
ของสื่อมวลชน

• การงดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของ 
บรษิทัฯ ตอ่นกัลงทนุและนกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน ก่อน
ที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถาม
โดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

โทรศัพท์    : 0 2649 7380
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th
โทรสาร    : 0 2649 7379

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 15 คน เป็น
ไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ  



57รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะผู้จัดการกองทุนในประเทศ พร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี 
เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำากัด (UOBKH) เข้าเย่ียมชมโรงงาน

โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการ 
ตามกรอบทีก่ำาหนดกนัไวล้ว่งหนา้ โดยไม่มีการแบง่แยกกดีกนั 
อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบและนำาเสนอ 
รายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา 
ลงมติแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
รวมทั้งกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบและอัตราที่ 
เหมาะสมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำาเสนอ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเช่นกัน คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำาหนดโครงสร้าง 
คณะกรรมการ ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย (Board Matrix) 
มีสดัสว่นกรรมการทีมี่ความเป็นอิสระทีเ่หมาะสม เพียงพอตาม 
นิยามที่ ตลท. กำาหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้า 
ทีใ่หแ้กบ่รษิทัฯ อยา่งมีประสทิธภิาพในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมีขนาดใหญ่และมีการแข่งขันสูง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง 
สัดส่วนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 97 
และกรรมการบรษิทัฯ แตล่ะคนเขา้ประชมุมากกว่ารอ้ยละ 75 
(รายละเอียดการเขา้ประชมุของกรรมการรายบคุคล หนา้ 83)  
โดยกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรม  
ความสามารถ สมรรถนะ ความเส่ียงทางธุรกิจ โอกาสและ
ข้อจำากัดขององค์กร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำาเนินการ 
ถ่ายทอด สื่อความทิศทางและแนวนโยบายที่สำาคัญไปสู่ 
ผู้บริหาร เพ่ือจัดทำาสรุปแผนกลยุทธ์ในแต่ละงานที่มา 
สนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้
มีการประชมุ STS เพ่ือประเมินความเสีย่งทางธรุกจิทัง้ทีเ่ป็น
ผลกระทบทีเ่ป็นตวัเงินและความสามารถในการประกอบธรุกจิ 
ชือ่เสยีง ภาพลักษณข์องบรษิทัฯ เพ่ือนำามากำาหนดแผนกลยทุธ ์
5 ปี แผนธุรกิจและงบประมาณ พันธกิจหลัก ประจำาปี 2559 
พร้อมกับกำาหนดตัวชี้วัดสำาคัญ (KPI) เพ่ือใช้ในการวัดผล
ความสำาเร็จ และกำาหนดรูปแบบการกำากับหรือการรายงาน

การปฏิบตังิานตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมในแตล่ะลักษณะงาน  
โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำาปีทุกปี

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มีการปรบัปรงุการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
ตามขอ้แนะนำาของ IOD ตามเกณฑ ์CGR มาเป็นระยะๆ ดังนี้

• กำาหนดจำานวนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกิน 
5 แห่ง

• กำาหนดนโยบายจำากดัจำานวนปีในการดำารงตำาแหนง่ของ
กรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี (3 วาระ)

• การกำาหนดใหมี้การประเมินการปฏบิตังิานของกรรมการ
โดยผู้ประเมินอิสระซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกทุก 3 ปี โดยมี 
การประเมินในปี 2558 สำาหรับปี 2559 และ 2560 เป็นการ
พัฒนา ปรับปรุงตามผลการประเมินและกำาหนดการประเมิน
ครั้งต่อไปในปี 2561 ประเด็นที่มีการปรับปรุง ได้แก่ 

(1) การคัดสรรและแต่งตั้งกรรมการ รายละเอียดในสาร
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน หน้า 39
(2) การพัฒนาคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดใน
การพัฒนาความรู้ หน้า 60
(3) การใช้เวลากับเรื่องกลยุทธ์
(4) การทบทวนนโยบาย
(5) การจัดระบบการประชุม

• ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในปี 2559 ได้เพิ่มการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการ
บรษิทัและทมีงาน และการประเมินกรรมการทา่นอ่ืนแบบไขว้
จากเดิม 1 ท่าน เป็น 2 ท่าน ต่อกรรมการ 1 ท่าน

• การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการประชมุ
และเสนอชือ่บคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ

• จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
(Corporate Compliance Handbook) ทีค่รอบคลมุ 8 เรือ่ง
สำาคัญ ประกอบด้วย1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
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ที่เกี่ยวข้อง 2) การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้าน
การผูกขาดทางการค้า 3) การต่อต้านการทุจริตการให้หรือ 
รับสินบน 4) การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 5) 
การคุ้มครองทรพัยส์นิทางปัญญา 6) การตอ่ตา้นการฟอกเงิน 
7) การจดัการทรพัยส์นิและขอ้มูลของบรษิทั 8) ความรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
โครงสร้างคณะกรรมการและวาระการดำารงตำาแหน่ง
รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ อยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 72-74
ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการ
รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ อยู่ในหมวด
โครงสร้างการจัดการ หน้า 75-77
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
รายละเอียดการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ อยู่ในหมวด
โครงสร้างการจัดการ หน้า 80 
การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 77
ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ
รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 77 
คณะกรรมการชุดย่อย
รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย อยู่ในหมวด 
โครงสร้างการจัดการ หน้า 78-82

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  
มีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ 
อย่างไร และใช้ผลประเมินเพ่ือการพัฒนาในปีต่อไป โดยใน 
ปี 2559 นอกจากการประเมินตนเองและการประเมินแบบไขว้
แล้ว ยงัเพิ่มการประเมินแบบไขว้เ้ป็น 1 ทา่น ตอ่ 2 ทา่น สำาหรบั 
การประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระ (Independent 
Assessment) ตามมาตรฐาน Asean CG Scorecard จะ
มีการประเมินทุก 3 ปี ครบกำาหนดการประเมินครั้งต่อไปใน
ปี 2561
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี

บริษัทฯ ได้จัดทำาแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมิน
ในภาพรวม ดังนี้
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ท้ังคณะ ประจำาปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 95.32% 
(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 95.28%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

• โครงสร้างของคณะกรรมการ และ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ

96.70%

• บทบาทและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการในการกำาหนดนโยบายธุรกิจ

93.66%

• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 94.33%

• การประชุมคณะกรรมการ 96.58%

และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการบริษัทฯ ว่า “เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน 
กรรมการบริษัทฯ ควรพัฒนาตนเองโดยการเพ่ิมพูนความรู้
ที่สำาคัญ เช่น ด้านการเงินและบัญชี ให้สามารถกำาหนดวิสัย
ทศัน ์กำาหนดทศิทางธรุกจิภายใตส้ภาวะการและหลักเกณฑท์ี่
เปล่ียนไปตามการแขง่ขนัทีร่นุแรงและรวดเรว็ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีขององค์กร”

2. ผลการประเมินรายบุคคล

- การปฏิบัติงานตนเอง ประจำาปี 2559 คะแนนเฉล่ีย 
97.29 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 95.97%)

- การปฏิบัติงานกรรมการท่านอ่ืน (แบบไขว้) ประจำาปี 
2559 คะแนนเฉลี่ย 98.20 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 
89.15%)

หัวข้อประเมิน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
คะแนนประเมิน

แบบไขว้

• คุณสมบัติกรรมการ 97.71% 98%
• ความรับผิดชอบต่อการ

ตัดสินใจและการกระทำา
ของตนเอง สามารถ
อธิบายการตัดสินใจได้

99.56% 98.45%

• ความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

92.71% 98.34%

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างเท่าเทียม 
เป็นธรรมและสามารถ
มีคำาอธิบายได้

97.33% 98.98%

• มีความโปร่งใสในการ
ดำาเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และมี
การเปิดเผยข้อมูล

97.67% 99%

• การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
กิจการในระยะยาว

97.62% 96.45%

• การมีจริยธรรม/
จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ

98.44% 98.23%
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 การประเมินการปฏบิตังิานคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ประธานกรรมการ ประจำาปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 100 % 
(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

• ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 100%

• การสอบทานงบการเงิน 100%

• การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน 100%

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 100%

• การสอบทานให้บริษัทมีการ
ประเมินความเส่ียง

100%

• การสอบทานให้มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

100%

• การปฏิบัติงานอื่นๆ ตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

100%

• การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ

100%

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะประจำาปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 99.31% (ปี 2558 มี
คะแนนเฉลี่ย 99.44%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

• โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

100%

• บทบาทและความรับผิดชอบ 100%

• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชี

100%

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 95.83%

• การรายงาน 100%

• การควบคุมคุณภาพ 100%

3.3 การประเมินการปฏบิตังิานคณะกรรมการตรวจสอบราย
บุคคลประจำาปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 88.39% (ปี 2558 
มีคะแนนเฉลี่ย 91.95%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 75%

• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 83.33%

• อำานาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 91.67%

• ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 100%

• ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ 94.05%

• การปฏิบัติงานและการประชุม 86.11%

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจำาปี 2559
- คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คะแนน

เฉลี่ย 95.35% (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 92.15%)
- คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ คะแนนเฉลีย่ 97.30% 

(ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 98.96%)
- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประจำาปี 2559 คะแนน

เฉลี่ย 99.27 % (ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 99.44%)

หัวข้อประเมิน

คณะ
กรรมการ
สรรหา 

และกำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
กำากับ

ดูแลกิจการ
ที่ดี

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

โครงสร้างของ
คณะกรรมการ

95.56% 97.78% 100%

นโยบายคณะกรรมการ 96.67% 94.29% 100%

แนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ

95.83% 97.14% 98.33%

การจัดเตรียมและ
ดำาเนินการประชุม

93.33% 100% 98.75%

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ได้กำาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส 
สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นธรรม และ
เหมาะสมกบัภาระหนา้ทีร่บัผดิชอบ โดยมีขัน้ตอน รายละเอียด
การดำาเนินการในปี 2559 ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 91
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เพ่ือให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของ
กรรมการบริษัท ตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากล 
ด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ในปี 2559 บรษิทัฯ จัดใหมี้การ
ปฐมนิเทศกรรมการให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
ทกุรายทันที กอ่นการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้แรก  
โดยกรรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นผูส้รปุรายงานด้วยตวัเองทกุครัง้ 
และได้ส่งมอบเอกสารข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และ
คู่มือการดำาเนินงานก่อนเพื่อศึกษา

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปี 2559 ได้แก่
1. นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการอิสระ
2. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการอิสระ
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา  กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ
5. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ กรรมการอิสระ

รายละเอียดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย

1. กรรมการผูจั้ดการใหญ่จัดการบรรยายสรปุขอ้มูลบรษิทัฯ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม 
การดำาเนนิธรุกจิ ผลการดำาเนนิงาน และขอ้มูลอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิใหแ้กก่รรมการใหม่  
ใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง และเปิดโอกาสใหซั้กถามในเวลา
ที่ไม่จำากัด

2. เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสาร 
สำาหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน เล่ม 1-เล่ม 3 (Director’s Handbook) คู่มือ 
การกำากบัดูแลกจิการท่ดีี (Corporate Governance Handbook) 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกจิ (Code of Conduct) หนงัสอื 
รบัรอง วตัถปุระสงค์ และขอ้บังคับบรษิทัฯ รายชือ่ คณะกรรมการ  
หน้าท่ีคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556-2559 รายงานการประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 2556-2559) แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี 2558 รายงาน 
ความย่ังยืนปี 2558 หลักสูตรการอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำาหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2559-2560

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการ
บริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการดำาเนินบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้า
รบัการอบรมหลกัสตูรพื้นฐานการปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการแล้ว  
(รายละเอียดในประวตักิรรมการ หนา้ 12 - 21) อยา่งไรกต็าม 

เลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการเพ่ือจัดเวลา
เข้าอบรมหลักสูตรใหม่ๆ ของ IOD ตามเวลาที่เหมาะสม  
ต่อไป โดยในปี 2559
• กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมกับสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 3 ท่าน คือ  
นายสมนึก บำารุงสาลี ในหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 229 นายเจษฎา พรหมจาต หลักสูตร 
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5 และนาย 
เอกนติ ินิตทัิณฑป์ระกาศ หลกัสตูร Role of the Nomination 
and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8
• กรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
นายทรงภพ พลจันทร์ นายสมนึก บำารุงสาลี นายเจษฎา  
พรหมจาต นายณัฐชาติ จารุจินดา นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล  
นายชวลิต พันธท์อง นายชาญศลิป์ ตรนีชุกร และนายสกุฤตย ์
สุรบถโสภณ) เข้ารับฟังการบรรยาย “Anti Corruption:  
Leadership Role of the Board” โดย Mr.Ronald  
E. Berenbeim ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ที่ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)  
และเลขานุการบริษัท (นางสาวมนวิภา จูภิบาล) ได้รับฟัง
การบรรยายยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันของชาติ จาก
ที่ปรึกษาประธานกรรมการสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ห้องประชุม
คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• เลขานกุารบรษิทัเขา้อบรมในหลกัสตูร Anti-Corruption in  
Practice (ACPC) และ Corporate Governance for Executives 
(CGE) ของ IOD และหลักสูตร Sustainable Brand 2016
• บริษัทฯ ได้เชิญ Dr.Jeff Brown, President ของ FGE 
(Fact Global Energy) ประเทศ Singapore มาบรรยายให้
ผู้บริหารเพ่ือทราบถึงสถานการณ์น้ำามันและสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งศักยภาพ
และโอกาสที่ประเทศไทยและบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์ได้
• กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร 
รบัฟังการบรรยายเรือ่งการปฏบิตัติามแนวทางของ CAC จาก
คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของ IOD)
• ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสำานักกิจการองค์กรเข้า
อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP), 
Fundamentals for Corporate Secretaries, Sustainable 
Brands 2016, English Business Writing for Com.-
Minutes of Meeting, Advance Grammar Writing Styles 
and Editing, Sasin: Business English Courses Business 
English for Communication เพื่อพัฒนาความรู้และนำามา
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แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานรวมทั้งเป้นข้อมูลสำาหรับ
ผู้บริหารต่อไป 
• บริษัทฯ ได้เชิญคุณขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มาบรรยาย
ให้ผู้บริหารและพนักงานในงาน IRPC CG DAY 2016 ใน
หัวข้อ “การใช้ดุลยพินิจในการทำางานภายใต้จริยธรรม”

• ผูบ้รหิารเขา้รว่มการสมัมนา/ประชมุ/ฟังบรรยาย เกีย่วกบั 
การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ทัง้ทีจั่ดโดย 
IOD ตลท. หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหนา้ทีส่รรหา
บุคคลที่มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจะดำารง
ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คือกรรมการผู้จัดการใหญ่  
นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยจะต้องเป็น 
ผู้มปีระสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลยีม
และปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำาและ
ประพฤติตนตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี การสรรหา 
ผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) และการปรับ
โครงสรา้งองค์กรจะตอ้งได้รบัอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำาแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
รับผิดชอบในตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่างมี 
ประสิทธิภาพ สร้างแผนการฝึกอบรมทักษะและความรู้ 
เพ่ิมเติม วางแผนพัฒนาสายอาชีพ ตามโครงการ  
HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาแผนการสืบทอด
ตำาแหน่งสำาหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือสร้างผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สามารถรับมือได้ทันกับทุก

สถานการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และภาวะ
ผู้นำา มีการอบรม “Leadership Greatness” และ 7 Habits 
สำาหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบเพื่อ
เรียนรู้งาน หลักที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ในการทำางานจริง

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

• โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการ 
ของบรษิทัฯ เพ่ือใหม่ั้นใจว่ามีประสทิธภิาพเพียงพอและเหมาะ
สมสำาหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การนำาของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ในปี 2559 มีการอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่
ที่กระชับ ลดลำาดับชั้นการบริหาร เพื่อมิให้เกิดความซ้ำาซ้อน 
เหมาะกับภาระหน้าที่และธุรกิจของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
ในผังโครงสร้างองค์กร หน้า 22

• กลไกการกำากับดูแล 

นอกจากการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดับ
สูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 6 บริษัท และบริษัทร่วม 
รวม 5 บรษิทั (รายละเอียดโครงสรา้งการถอืหุน้หนา้ 105) ดังนี้

การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอ่ืนใดในบริษัท
หรอืองค์กรอ่ืนของกรรมการผูจั้ดการใหญ่ จะตอ้งได้รบัความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทฯ หากจะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอ่ืน
ใดในบริษัทหรือองค์กรอ่ืน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูแ้ทนของบรษิทัฯ ทีจ่ะไปดำารงตำาแหนง่
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
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• บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยเป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และ 
ภายใตก้รอบอำานาจทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ
• กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายหลัก
ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม 
สำาหรบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้การรายงานความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
การบรหิารงานในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม จะมีผูแ้ทนซ่ึงเป็น
ผู้บริหารของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหาร
ของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทกุบรษิทัฯ การตดัสนิใจในเรือ่ง
ธุรกิจที่สำาคัญจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการจัดการของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ก่อน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่าง ๆ 
ทกุประเภท ตามขอ้บงัคับของบรษิทัฯ และตามกฎหมายแลว้ 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เห็นสมควร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 0.22 บาท
ต่อหุ้น จากผลการดำาเนินงานปี 2558
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ โดยใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

พึงระมัดระวังในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการ
ใช้ข้อมูลภายในและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อบุคคล
ภายนอก โดยมีการจัดระบบรกัษาความลับของบรษิทัฯ กำาหนด
ชั้นความลับและจำากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มี 
นโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัทฯ ซ่ึง
ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอ้ือประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ
ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่สำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บรษิทัฯ วา่จา้ง “บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 
จำากัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เป็นผู้สอบบัญชี
ที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสอบบัญชี (Audit fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัท
สอบบัญชี จำานวน 3,100,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอ่ืน 
(Non-audit fee) ซ่ึงเป็นค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ 
บตัรสง่เสรมิการลงทนุ ค่าจ้างทีป่รกึษาทางภาษแีละกฎหมาย
สำาหรับโครงการควบรวมบริษัทย่อย และโครงการ Transfer 
Price รวมจำานวนเงินทั้งสิ้น 2,305,300 บาท

บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
(Corporate Citizenship)

บรษิทัฯ มุ่งม่ันทีจ่ะเป็นสว่นหนึง่ในการดำาเนนิบทบาทพลเมือง
โลกทีดี่ โดยการผลกัดันองค์กรและผูมี้สว่นได้เสยีทีเ่กีย่วขอ้ง
ให้ร่วมกันดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการของ UN Global 
compact ที่ประกอบด้วยหลักสำาคัญ 4 ประการ ได้แก่  
1. สิทธิมนุษยชน 2. แรงงาน 3. สิ่งแวดล้อม 4. การต่อต้าน
ทุจริต และการมุ่งสู่เป้าหมาย SDGs 17

ด้านสิทธิมนุษยชน

• บรษิทัฯ รว่มเป็นกลุ่มผูร้เิริม่จัดตัง้ UN Global Compact 
Network Thailand เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้รวม 15 องค์กรชั้นนำา ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุน 
การดำาเนนิงานตามหลัก Global Goals 17 ขอ้ ของสหประชาชาต ิ
โดยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ดำารงตำาแหนง่ Board of Founder 
ของ UN Global Network Thailand ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมี
การจัดสมัมนาและประชมุหารอืกนัเป็นระยะอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางมากขึ้นในเรื่องของมิติ
ความยัง่ยนื ความรบัผดิชอบขององค์กร และความรบัผดิชอบ
ประเทศ รวมทั้งมีการทำางานร่วมกับภาครัฐ อาทิ สำานักงาน
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิกระทรวงการตา่งประเทศ 
และภาคประชาสังคม (PPP Public-Private-Partner) 
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• บรษิทัฯ ดำาเนนิโครงการทีต่อบสนอง SDGs 17 ขอ้ อาท ิ 
ขอ้ 3 Good Health and Well-Being ขอ้ 4 Quality Education 
ขอ้ 5 Gender Equality ขอ้ 6 Clean Water and Sanitation 
ขอ้ 10 Reduced Inequalities ขอ้ 11 Sustainable cities and  
communities ขอ้ 12 Responsible Consumption and Production  
ขอ้ 13 Climate Action ขอ้ 15 Life on Land ขอ้ 16 Peace and  
Justice Strong Institutions และข้อ 17 Partnerships for  
the Goals รายละเอียดในหมวดความรับผิดชอบต่อสังคม 
หน้า 178

• บรษิทัฯ รว่มโครงการกบัสถาบันไทยพัฒน ์สง่เสรมิสทิธเิด็ก 
ตามแนวทาง Children’s Right ของ UNICEF ในการอบรม
ผูบ้รหิารและพนกังานตัง้แตปี่ 2558 ถงึ 2559 เพ่ือทราบแนว
ปฏบิตัทิี่ถกูตอ้งในการส่งเสรมิสทิธเิดก็และทราบหลกัปฏบิตัิ
ทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles) 
ที่กล่าวว่า ทุกองค์กรสามารถมีส่วนในการดูแลเด็กผ่านทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจของตน และ
ได้ผนวกเรือ่งดังกลา่วไวใ้นกลยทุธด้์านการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดีขององค์กร บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมทำาขาเทียม
ให้เด็กชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่ง
อยู่นอกระบบการรักษาพยาบาลของรัฐได้รับขาเทียม

• บริษัทฯ ดำาเนินโครงการพัฒนาโอกาสของผู้พิการใน
โครงการขาเทยีม From Bench To Community ดำาเนนิการ 
มาตัง้แตปี่ 2554 และจากการจดัโครงการออกหนว่ยขาเทยีม
ถวายเป็นพระราชกุศลครั้งใหญ่ ที่จังหวัดระยองในปี 2559 
เป็นผลให้เกิดมาตรฐานใหม่ของการออกหน่วยทุกครั้งของ
มูลนิธิขาเทียมฯ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้พิการและช่างทำากาย
อุปกรณ์ ซึ่งช่างส่วนใหญ่ก็เป็นผู้พิการเพิ่มขึ้น

• บริษัทฯ ได้จัดงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมอาชีพของผู้
พิการ โดยดำาเนนิงานผา่นทางมูลนธินิวตักรรม จำานวน 20 ราย  
และมูลนิธิพระมหาไถ่ จำานวน 26 ราย

ด้านแรงงาน
บรษิทัฯ มีนโยบายเสรมิสรา้งความเป็นธรรมและคุ้มครองการ
ใชแ้รงงานโดยถกูตอ้งตามกฎหมายกบัพนกังาน แรงงานคู่ค้า 
แรงงานผูร้บัเหมา และลูกค้า ตลอดหว่งโซ่อุปทาน และเคารพ
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยไม่กีดกันแบ่งแยกอันเนื่องมา
จากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ

• บริษัทฯ กำาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการที่มีความ
เป็นธรรมในการสรรหา การประเมิน การเลื่อนระดับ โอกาส  
ความกา้วหนา้ในงานและการพัฒนา รวมทัง้ฝกึอบรมพนกังาน
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เพื่อสร้างคณุภาพชีวิตให้พนักงานและครอบครวั และสง่ผ่าน
ไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน

• บรษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนนุกจิกรรมสรา้งสรรค์และเปิดรบัฟัง 
ความคิดเห็นของกลุ่มสหภาพแรงงาน 8 สหภาพ

• บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการจัดหาแรงงานจ้างเหมา
จากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ/คุ้มครองการใช้แรงงานถูกต้อง
ตามกฎหมายและเป็นธรรม คำานงึถงึความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ

ด้านการต่อต้านทุจริต 

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และได้
จัดทำาแผนงานบริหารความเสี่ยงการต่อต้านทุจริตระยะสั้น
และระยะยาวเพ่ือยกระดับ และตอ่อายสุมาชกิภายในปี 2560

• บรษิทัฯ ทำาการประเมินความเสีย่งด้านการทจุรติคอรร์ปัชนั 
ตามแนวทางทีแ่นวรว่ม CAC กำาหนดและมีการประเมินในทกุๆ 
3 ปี ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพิจารณาแล้วว่า บรษิทัฯ 
มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้อย่างมีนัยสำาคัญ

• บรษิทัฯ สรา้งเครอืขา่ยการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 
ดำาเนินการให้บริษัทในเครือกำาหนดให้มีนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการตอ่ต้านคอรร์ปัชนัให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ 
บริษัทฯ และชักชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กลุ่มคู่ค้าเข้ามา
เป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ CAC 

• บรษิทัฯ จดัอบรมผูบ้รหิารและพนกังาน เพ่ือใหค้วามรูเ้กีย่ว
กบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั
ของบรษิทัฯ และจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ โดยจัดใหอ้ยูใ่น
แผนพัฒนาทรพัยากรบคุคล ดำาเนนิการแลว้จำานวน 3,620 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69 ของพนักงานทั้งหมด

• บรษิทัฯ รว่มแสดงพลังตา้นคอรร์ปัชนั ประจำาปี 2559 จัดขึน้ 
โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคี 
เครอืขา่ยภายใตแ้นวคิด “กรรมสนองโกง” โดยมีผูบ้รหิารและ
พนักงานกลุ่ม ปตท. จำานวน 500 คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการ “เปิดไฟไล่โกง” เพ่ือแสดงเจตนารมณต์อ่ตา้นคอรร์ปัชนั 
ณ บรเิวณทอ้งสนามหลวง แสดงถงึความรว่มมือระหวา่งภาค
รฐัและภาคเอกชนทีเ่ขม้แขง็ ซ่ึงถอืวา่เป็นปัจจัยและรากฐานที่
สำาคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เพื่อที่จะเติบโตอย่าง
แขง็แกรง่ เทา่เทยีม และเป็นทีย่อมรบัจากนานาอารยประเทศ

• บรษิทัฯ รว่มกบักลุม่ ปตท. ขยายผลความรว่มมือของกลุม่ 
ปตท. ออกไปสูผู่มี้สว่นได้เสยี ในเรือ่งการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัทุก 
รูปแบบด้วยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์
สรา้งจติสำานกึ กระตุน้ใหมี้การดำาเนนิธรุกจิด้วยความโปรง่ใส  
และจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด

• บริษัทฯ มุ่งเน้นความโปร่งใส เสริมสร้างจริยธรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำาเนินธุรกิจ พร้อม
กับสื่อสารสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value: i SPIRIT : 
Integrity) กบัพนกังานอยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่ใหม้คีวามรูค้วาม
เข้าใจตรงกันและปลูกจิตสำานึกจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
อาทิ
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CG   THE CODE TO VICTORY

CG DAY 2016

- บรษิัทฯ จดักิจกรรม IRPC CG DAY 2016: The Code  
To Victory เพ่ือสง่เสรมิจรยิธรรมในการปฏบิตังิานโดยมี 
คุณสกุฤตย ์สรุบถโสภณ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ เป็นประธาน 
รวมทัง้ได้ใหน้โยบายและแนวทางในการทำางานอยา่งโปรง่ใส
พร้อมประสิทธิภาพ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยายใน
หัวข้อ “การใช้ดุลยพินิจในการทำางานภายใต้จริยธรรม”  
และกจิกรรมประกวดแนวคิดเพ่ือสง่เสรมิจรยิธรรมพนกังาน
ในหัวข้อ “เสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือ 
มุ่งสู่ความสำาเร็จ” จำานวน 12 ทีม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ 

มุ่งหวงัใหเ้กดิถา่ยทอดมุมมองผา่นตวัแทนพนกังานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  ในเรื่องหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
เพ่ือใหเ้หน็เป็นภาพทีช่ดัเจนยิง่ขึน้และรณรงค์ใหพ้นกังาน
ตระหนกัถงึความสำาคัญและประโยชนข์องการปฏบิตังิาน 
ภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทฯ กำาหนดไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
หรือ CG Code of Conduct (พนักงานให้ความสนใจ
ร่วมงานเป็นจำานวนมากถึง 1,398 คน คิดเป็นร้อยละ 
26 เป้าหมายร้อยละ 20)



66

- บริษัทฯ จัดสัมมนาการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้ชื่อ
งาน “CAC Anti-Corruption Network” วันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของ 
บริษัทฯ (พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าให้ความสนใจร่วม
สัมมนาเป็นจำานวน 153 คน เป้าหมาย 100 คน)

• บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง 
หรอืประโยชนอ่ื์นใด (No Gift Policy) และนโยบายการตอ่ตา้น
ทุจริตและให้สินบน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเป็น
ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบาย
การรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift 
Policy) ของบริษัทฯ เน้นให้บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึด
ม่ัน ถือม่ันว่าจะไม่รับ-ให้สินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพิสูจน์ได้ว่ามีการดำาเนินการดังกล่าว 
ถอืวา่บุคลากรของบรษิทัฯ มีความผดิทัง้ตามระเบยีบบรษิทัฯ 
และตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบาย No Gift 
Policy ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.irpc.co.th

สำาหรับนโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบนนั้น คณะ 
กรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดใหใ้ชบ้งัคับกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อ
กำาหนด ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งพรบ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 123/5 ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ (ฉบับที3่) พ.ศ. 2558 เพือ่ใหง้านบรรลุ
เป้าหมายโดยปราศจากการทุจริต ติดสินบน

2. การเสนอ การให ้การจ่าย การสญัญาวา่จะให ้การสญัญา
ว่าจะจ่าย การยอมรับข้อเรียกร้อง การให้อำานาจในการจ่าย 
ซึ่งเงิน ของขวัญ สิ่งของ สิทธิ ทรัพย์สินใดๆ หรือประโยชน์
อื่นๆ หรือรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึง ซึ่งรวมถึงการจ่ายเพื่อ
ชว่ยอำานวยความสะดวกตา่งๆ ทีก่ระทำาไปเพ่ือหรอืในนามของ 
บริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ที่พิเศษที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเอกชน เพ่ือโน้มน้าวจูงใจให้กระทำาการ ไม่กระทำาการ 
หรอืประวงิการกระทำาอันมิชอบด้วยหนา้ทีห่รอืฝา่ฝนืกฎหมาย 
ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด

3. ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องให้ความสำาคัญกับระบบการ
ควบคุมภายในทีไ่ด้มาตรฐานตามสายอาชพีทีเ่ป็นสากล เพ่ือ
ใหม่ั้นใจวา่การปฏบิตังิานและผลทีไ่ด้รบัถกูตอ้ง โปรง่ใสตาม
ที่ควร

4. ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลใดที่กระทำาการเพ่ือหรือ
ในนามบริษัทฯ ทำาการละเมิดหลักการ หรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายนี ้จะได้รบัการพิจารณาลงโทษทางวนิยัตามระเบยีบ
บริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. บรษิทัฯ ตอ้งจัดใหมี้ระบบการตรวจสอบภายใน เรือ่งการ
ให้และรับสินบนของทุกหน่วยงานอย่างสม่ำาเสมอ

6. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง การให้และ
รับสินบนอย่างมีประสิทธิภาพ และดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

• สำานกัตรวจสอบภายในมีการจดัทำาแผนตรวจสอบภายใน
ระยะยาว 5 ปี และแผนดำาเนนิการประจำาปี เพ่ือใหเ้กดิความครบ
ถว้นและมีประสทิธภิาพตามลำาดับความสำาคัญและผลกระทบ 
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ของงาน และยังจัดให้มีการนำาร่องในการทำา Self Audit 
Project เพ่ือสร้างจิตสำานึกพนักงานในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่กำาหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดพิธี
มอบรางวัล “เพชรน้ำาหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำา
ปี 2559 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2554  
โดยมีวตัถปุระสงค์ในการยกยอ่งหนว่ยงานทีมี่การกำากบัดูแล 
การควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือในการตรวจ
สอบดีเด่น มีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในใหเ้กดิประสทิธภิาพตอ่องค์กร  
อันเป็นรากฐานทีส่ำาคัญของการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ หนว่ยงาน
ทีไ่ด้รางวลัชนะเลิศเพชรน้ำาหนึง่ในปี 2559 คือ แผนกผลติดีซีซ ี 
ฝ่ายโรงกลั่น

• คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทำาผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มี 
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนสำาหรับผู้ร้อง 
เรียนภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการกระทำาใดๆ 
ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
มีพฤติกรรมที่อาจส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ของบคุคลในองค์กรทกุระดับ ตัง้แตก่รรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร 
พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจ
สอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditor@irpc.co.th
-  ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เลขที่ 555/2  
ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพลก็ซ ์อาคารบ ีชัน้ 6 ถนนวภิาวดีรงัสติ 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- ทางตู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ 10900

• ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอน
การดำาเนินการและติดตามผล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลการ 
กระทำาผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพ่ือรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจำารายเดือนและรายไตรมาสตามลำาดับ 

ในการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่า 
เรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่ หากเป็นพนักงานจะนำาเสนอต่อ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาสั่งการกับผู้รับผิดชอบให้มี
การดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง กรณีที่เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อ 
หลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ และจรรยาบรรณในการดำาเนนิ
ธรุกจิบรษิทัฯ จะพิจารณาและตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ 
ในลำาดับต่อไป หากมีความผิดพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
บรษิทัฯ  หากเป็นกรรมการบรษิทั หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการ

• ในปี 2559 ไออารพี์ซี ได้รบัขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมด 39 เรือ่ง 
จัดเป็นกรณทีีไ่ม่สอดคล้องกบัหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 37 เรื่อง และข้อเสนอแนะ 
2 เรือ่ง สามารถสรปุผลและปิดขอ้รอ้งเรยีนได้ทัง้สิน้ 32 เรือ่ง 
ส่วนข้อร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำาเนินการ 
โดยพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลเพียงพอสำาหรับการตรวจสอบ
ความถูกต้อง 21 เรื่อง การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ
บรษิทัฯ 13 เรือ่ง และพฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีไ่ม่เหมาะสม 
5 เรื่อง โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาบทลงโทษในแต่ละกรณีตาม
ระเบยีบบรษิทัฯ อยา่งเป็นธรรมและโปรง่ใส ทัง้นี ้ไม่พบขอ้รอ้ง
เรยีนทีเ่ป็นการปฏบิตัทิีผ่ดิตอ่นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัหรอื
เรือ่งการทจุรติและไม่พบมูลค่าความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสำาคัญ 
ขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิโดยสำานกัตรวจสอบ
ภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการรายงานผล
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ตาม
ระยะเวลาที่บริษัทฯกำาหนด

ด้านสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ มีนโยบายการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธภิาพลดการ
ปลดปล่อยของเสีย อันก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมและมี
การปฏิบัติตามเงื่อนไข EIA อย่างเคร่งครัดมีการปลูกต้นไม้
แนวกันชน เพ่ือเป็นแนวเขตป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเขตประกอบการฯ กับชุมชนและดำาเนินการให้เขต
ประกอบการฯ และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการฯ 
เป็นอุตสาหกรรมเชงินเิวศ สามารถอยูร่ว่มกบัชมุชนทอ้งถิน่ได้ 
โดยพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

• บริษัทฯ ดำาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี  
ดำาเนนิการในพ้ืนทีป่่าดอนโจร ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

(รายละเอียดการดำาเนนิงานอยูใ่นรายงานด้านการบรหิารจดัการ
เพื่อความยั่งยืน หน้า 211 และ แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มี
สว่นได้เสยีหมวดสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตหิน้า 55)

ทิศทางการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ ในปี 2560 

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ 

1.1  คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำาคัญกับบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ  ในการชี้แนะทิศทางการดำาเนินงาน ของ 
บริษัทฯ การกำากับดูแลเพื่อความมั่นคงยั่งยืน สนับสนุนฝ่าย
จัดการในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค  และตดิตามดูแลการทำางาน
ของฝา่ยจดัการ คณะกรรมการบรษิทัฯ มีความรบัผดิชอบตาม
หนา้ที ่(Accountability) ทีมี่ตอ่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อยา่งเขม้
แข็ง และใช้ความรู้ ความสามารถในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสุดตอ่บรษิทัฯ โดยตัง้มั่นอยูบ่นความ
โปร่งใส ถูกต้อง และข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ
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ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้การ
ดำาเนินการถอนสภาพทางและลำารางสาธารณประโยชน ์ในพ้ืนที่
ของบริษัทฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 สำาหรับ  
3 ตำาบลในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ตำาบลเชิงเนิน ตำาบล
ตะพง และตำาบลบ้านแลง มีความคืบหน้าและแล้วเสร็จตาม 
ขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ ต้องการด้วยวิธี 
และกระบวนการที่กฎหมายกำาหนดให้ทำาได้ แต่เนื่องจาก
การดำาเนินงานตามมาตรา 8 นั้น มีขั้นตอนค่อนข้างมาก
และใช้ระยะเวลานาน บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินการเช่าที่ดินที่เป็น 
ทางและลำารางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวตามประมวล 
กฎหมายที่ดินมาตรา 9 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 

1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจกรรมการเข้มข้น และเป็น 
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากขึ้น ในปี 2559 คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงได้มีการปรับปรุงกฎบัตรโดยเพ่ิมเรื่อง  
“กล่ันกรองและให้คำาแนะนำาต่อการบริหารความเสี่ยงของ 
โครงการลงทนุ ทีมี่ความซับซ้อนเชงิเทคนคิสงู มีภาระผกูพัน
ระยะยาว และเป็นความเสีย่งทีมี่นยัสำาคัญ“ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรับปรุงกฎบัตรในข้อ “พิจารณา คัดเลือก  
เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าที่เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดัง
กล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่
สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด้ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหินา้ที ่หรอืปฏบิตัิ
หน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ”

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ศึกษากฎหมายหลักทรัพย์ 
ฉบับใหม่ประกาศใช้เม่ือ 12 ธันวาคม 2559 เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการปฏิบัติของกรรมการให้ถูกต้อง และ 
บรษิทัฯ ได้เผยแพรแ่ละแนะนำาขอ้ปฏบิตัติาม พรบ. หลกัทรพัย์
ใหม่ ให้ผู้บริหารทุกระดับเพ่ือทำาความเข้าใจ ป้องกันการ 
กระทำาผิด และมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกันโดยเฉพาะ 
ในเรื่องการรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน การระมัด 
ระวังในการเปิดเผยข้อมูล และการให้สัมภาษณ์ โดยประกาศ
แนวทางที่ ทำาได้ (Do) และที่ทำาไม่ได้ (Don’t) เพื่อทราบและ
เข้าใจอย่างชัดเจน

1.4 การปฏิบัติในช่วงการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หาก
เป็นการประชุมในวาระที่ประธานกรรมการ มีส่วนได้เสีย  
ประธานฯ จะออกจากห้องประชุมและให้กรรมการอิสระ  
1 ท่าน เป็นประธานฯ ในที่ประชุมแทน และในการพิจารณา
วาระประชุมทุกวาระ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะระบุรายชื่อ 
กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ พร้อมให้ข้อมูล 
เสริมว่า การพิจารณาในวาระนั้นได้แสดงถึงบทบาทในการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ ที่เด่นชัดในข้อใด เช่น  
การพิจารณากำาหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ สนับสนุน 
Creation of long term value การสร้างมูลค่าเพ่ิมใน 
ระยะยาว เป็นต้น 

2. การปฏิบัติของบริษัทฯ

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติแผนปฏิบัติการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประจำาปี 2560 ในการประชุม 
ครัง้ที ่1/2560 เม่ือวนัที ่24 มกราคม 2560 ตามขอ้เสนอของ 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยการดำาเนิน 
งาน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การดำาเนินงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายกรรมการบริษัทฯ 2. การ 
ดำาเนนิงานตามกลยทุธเ์พือ่สง่เสรมิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี
การต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน 3. ธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อม และ 4. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 

แผนปฏิบัติการในปี 2560 ที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 อย่างมี
นัยสำาคัญก็คือ การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ ( Compliance ) การวางระบบ Compliance เพื่อ
มุง่สู่เป้าหมาย Zero Non Compliance ในทกุระดบัของการ
ปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้ระบบของบริษัทฯ สามารถป้องกันการถูกโจมตีใน 
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมั่นคง โดยกำาหนดให้ IT Security: 
Zero Cyber Attacked (IT System Failure) เป็นตัวชี้วัด 
โดยเป้าหมายของของปี 2560 ต้องเท่ากับ 0 ครั้ง 

มุ่งเน้นให้บริษัทฯ ดำาเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้เสียที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น 
พรอ้มเปิดรบัฟงัแนวคดิ ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างและทั่วถึง (inclusive) เพื่อกำาหนด
ทิศทางได้แม่นยำา อันจะทำาให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง 

ให้การสนับสนุนการลงทุนในโครงการเพ่ือสังคม ซ่ึงในปี 
2560 จะมีการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ และให้มี
การประเมินผลตอบแทนในโครงการเพ่ือสงัคมด้วยการจดัทำา 
SROI นอกจากนั้น พบว่า การดำาเนินโครงการของบริษัทฯ 
ในปี 2559 สอดคล้องกับทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2560 ที่สถาบันไทยพัฒน์นำาเสนอทั้ง 6 ทิศทางได้แก่ 
เที่ยงธรรม (INTEGRITY) ทั่วถึง (INCLUSIVE) เท่าเทียม 
(EQUALITY) ท้องถิ่น (LOCAL) ท่องเที่ยว (TOURISTM) 
ทดแทน (RENEWABLE) ดังรายละเอียดโครงการที่ปรากฎ
ในหนา้ 186-199 ซ่ึงบรษิทัฯจะตอ่ยอดดำาเนนิการในโครงการ
ดังกล่าวตอ่ไปในปี 2560 และมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Development Goals

บริษัทฯ ให้คำาม่ันว่า จะนำาพาธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความเจริญ
เตบิโตอยา่งม่ันคงและยัง่ยนื ด้วยพลังความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และที่สำาคัญยิ่งคือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจที่มีอยู่ในตัวกรรมการ ผู้บริหาร และ 
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
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