


สารประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยน�าหลักปฏิบัติ

ตาม Corporate Governance Code (CG Code) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้

เหมาะกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการติดตามประเมินผลทุกไตรมาสเพือ่ทบทวนและ

ปรับปรุงงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ มีการวาง

เส้นทางเดินของงานก�ากับดูแลกิจการทีด่ีระยะยาว 5 ปี ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายส�าคัญ

และวางแผนปฏิบตัิการปี 2560 ล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ ให้ความเห็นชอบ นอกจากนีย้ังได้พจิารณาความเสีย่ง

ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและให้มีมาตรการรองรับ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากร

และให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จ�าเป็นอย่างเหมาะสม และให้ความส�าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม สรุปการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ส�าคัญในปี 2560 ดังนี้

 ด้านการพัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ บริษัทฯ ได้น�าเสนอหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 

จดทะเบียนฉบับใหม่ (CG Code 2560) และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับความรับผิดของกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพื่อย�้าเตือนให้กรรมการตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม จัดการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อเรือ่ง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารภายใต้หลักการของกฎหมายใหม่ที่เกีย่วกับ Market 

Misconduct, Civil Penalty, Class Action และสนบัสนนุกรรมการรายบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ทุกท่านและเตรียมข้อมูลให้อย่างเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบกฎบัตร

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งครอบคลุมภารกิจที่กว้างขึ้น  

 ด้านนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายบรรษัท

พลเมืองทีด่ีของโลกตามแนวทาง UNGC และนโยบายสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรอง

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2560 รวมถึงบริษัทในกลุ่ม 

ไออาร์พีซีได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกครัง้แรก 2 บริษัท ในปี 2560 ในส่วนของการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัทฯ 

ได้จัดท�า Corporate Compliance Framework แล้วเสร็จ และเริม่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มแรก 

ทีล่ ักษณะงานต้องเกีย่วข้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ สูงสุด อาทิ หน่วยงานการเงิน หน่วยงานตลาดน� ้ามัน เป็นต้น และมี 

การทบทวนคู่มือการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับ CG Code 2560 และนโยบายใหม่ ๆ 

ทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด 

 ด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ดูแลรักษาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน โปร่งใส และสม�่าเสมอทั้งทางช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ และ 

ช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งผู ้บริหารให้ข้อมูลต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ผ่านทางสื่อมวลชนและในกิจกรรม 

พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดทัง้ปี ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ บริษัทฯ ด�าเนินบทบาทให้ได้รับประโยชน์อย่างสมดุล  

เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 

และสิง่แวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีจิตอาสาเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 

โดยมีกรรมการและผู้บริหารเป็นต้นแบบ

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

บริษทัฯ ให้เกดิขึน้อย่างเข้มแขง็ด้วยความร่วมมอืร่วมใจของทุกคน อันจะส่งผลให้ไออาร์พซีีเป็นองค์กรทีไ่ด้รบัความเชือ่มัน่

ยอมรบั และไว้วางใจจากผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ บรรลสุูเ่ป้าหมายของการด�าเนนิธรุกิจที่ควบคูไ่ปกับการสร้างเสริมประโยชน์สขุของ

ชุมชน และสังคมและเป็นบรรษัทพลเมืองทีด่ีของโลก

 

         

    

     นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล
     ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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สำรประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี



รายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมกำร	บริษัท	 ไออำร์พีซี	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงยิ่งและมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วย 
ควำมโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ยึดมั่นในเจตนำรมณ์ที่จะสร้ำงสรรค์คุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับกำรเติบโตของบริษัทฯ	
และช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้น	ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้รับรำงวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	
ประจ�ำปี	2560	จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ	(ป.ป.ช.)	ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	2	และได้รับผลกำรประเมิน
โครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย	(CGR)	ประจ�ำปี	2560	จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
อยู่ในระดับ	“ดีเลิศ”	ผลคะแนน		96/100	คะแนน	โดยสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี	2558	และ	2559		ซึ่งมีผลประเมิน		92	และ	94	คะแนน
ตำมล�ำดับ	นอกจำกรำงวัลด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีแล้ว		บริษัทฯ	ยังมีผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรอย่ำงยั่งยืน	ด้ำนกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชัน	และด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีดีของประเทศไทยและมำตรฐำนสำกล	
ดังรำยละเอียดในหมวดรำงวัลและควำมส�ำเร็จหน้ำ	14-17

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น�าหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ของส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ปี 2560 (CG CODE) มาเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด

หลัก ที่มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี  ดังนั้นใน

รายงานฉบับปี 2560 นี้ จึงมีการรายงานผลการด�าเนินงาน

ตาม CG CODE ใหม่ และ แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

5 หมวดหลักควบคู่กัน  

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม CG CODE 
ใหม่ฉบับปี 2560 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสามารถใน

การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกธุรกิจ

และในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยยังคงยึดม่ันในจริยธรรม

ของการด�าเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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และมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะเสริมสร้างความ

สามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับแนวหน้าในระยะยาว 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการน�า

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ปี 2560 (CG CODE) มาปรับใช้

เป็นแนวทางในการก�ากับดูแล ติดตาม ทบทวน และพัฒนา

ปรับปรุงการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่าย

จัดการ โดยใช้กลยุทธ์ Board that Makes a Difference  ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สรุปการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

ในปี 2560 ดังนี้

 • การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามแผนที่ก�าหนด

ไว้ล่วงหน้าในปี 2560 รวม 12 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมตลอดปีเฉลี่ยร้อยละ 96 กรรมการทุกท่าน

ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและเต็มความสามารถ   

มีการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับวาระท่ีเสนอโดยฝ่ายจัดการ

เป็นการล่วงหน้า ในที่ประชุมกรรมการฯ ได้แสดงข้อคิด

เห็นอย่างเป็นอิสระ และมีบทบาทส�าคัญในการร่วมหารือ 

วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนแนวคิด รวมท้ังซักถามฝ่ายจัดการด้วย

ความรู้ และประสบการณ์ในแง่มุมท่ีหลากหลายจนส้ินสงสัย  

และได้ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจพิจารณาลงมติ 

นอกจากน้ันกรรมการบริษัทฯ ยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่าย

จัดการ ได้แสดงออกถึงภาวะผู้น�าในการให้ข้อเสนอแนะและ

ให้ความร่วมมือสนับสนุนฝ่ายจัดการในการแก้ปัญหาการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ อาทิ แก้ปัญหาที่เชื่อมโยง

กับข้อร้องเรียนของชุมชน โดยกรรมการบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่

จังหวัดระยองเพ่ือร่วมกิจกรรมชุมชน รับทราบสภาพปัญหา

ท่ีแท้จริง และแสดงความจริงใจให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความ

ต้ังใจจริงท่ีจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหารวมถึง

มีบทบาทในการพัฒนาร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

ให้ความส�าคัญกับประเด็นพิจารณาทั้งที่เป็นตัวเงินและ 

ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงประเด็นที่ส่งผลต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ 

ความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผล 

กระทบต่อธรรมาภิบาลธุรกิจ และธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

การพิจารณาวาระการประชุมและการก�าหนดนโยบายที่

ส�าคัญต่าง ๆ คณะกรรมการฯ มีความมั่นใจว่า สามารถ

ตอบสนองเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ อย่าง

เหมาะสม และการด�าเนินการของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตาม

แผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการก�าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง

ไปบ้างจะต้องมีเหตุผลและความจ�าเป็นที่อธิบายได้ และเพื่อ

ผลส�าเร็จในภาพรวมขององค์กร

 • การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ

อย่างมีความรับผิดชอบ

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย 

ธุรกิจที่ส�าคัญและการอนุมัติแผนงานลงทุนของบริษัทฯ 

การมุง่ใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิทีม่อียูอ่ย่างเตม็ประสทิธภิาพ

รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชม Model Plant ที่ปรับปรุงกระบวนการท�างานสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานระดับสากล เป็นหนึ่งใน
ความส�าเร็จของโครงการ EVEREST
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แก่ธุรกิจและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลงทุน

โครงการแปรผลิตภัณฑ์ให้น�าไปใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับ

ปิโตรเคมี ซึ่งให้ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น  เช่น โครงการ UHV และ

โครงการ PPE/ PPC การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา Catalyst 

เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดต้นทุน และโครงการ EVEREST 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและซ่อมบ�ารุง การ

วางแผนการผลิต การจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ 

และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้และ

ผลก�าไรเพิ่มข้ึนตามเป้าหมาย และยังมีโครงการต่อเนื่องเพ่ือ

ด�ารงรักษาความแข็งแรงดังกล่าว

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับนวัตกรรม 

โดยได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา 

อย่างมีนัยส�าคัญเพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาให้เทียบเคียง 

กบัอตุสาหกรรมชัน้น�า มุง่หวงัทีจ่ะให้เกดิการคดิค้นทรพัย์สนิ 

ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี 

คุณภาพสูง  ลดผลกระทบต ่อสิ่ งแวดล ้อมลงต�่ าที่ สุด  

และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติทั้งในแง ่วัตถุดิบและ

พลังงานที่ใช้ในการผลิต 

 • การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิด

เผยข้อมูล

 บริษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนส�าหรับการลงทุนใน

โครงการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปัจจัย

ตามที่กฎหมายก�าหนด และด�ารงความน่าเชื่อถือทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงินที่อิงตามมาตรฐานที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไปในบริษัทชั้นน�า และสถาบันจัดอันดับความ

เชื่อถือทางการเงินระดับสากล โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มี

กระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น 

ความเสี่ยงทางการตลาด เศรษฐกิจโลก ตลาดการเงิน อัตรา

แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบ้ีย เป็นต้น  

 • การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ

กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (สังคมและสิ่งแวดล้อม)

 ในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ STS ประจ�าปี คณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีแนวคิดหลักเพื่อวางเส้นทางเดินธุรกิจองค์กรระยะ

ยาว เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งรองรับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นท้ังความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจได้ใน

ทุกรูปแบบ นอกเหนือจากมิติด้านผลประกอบการทางการ

เงิน (Financial Perspective) แล้ว ยังให้ความส�าคัญกับมิติ

หลักที่ส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนอีก 3 มิติ ได้แก่  

Stakeholders Perspective, Internal Process Perspective, Learning 

& Growth  Perspective

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิต 

ของพนักงาน ชุมชน และสังคมโดยรวม ทั้งในสถานประกอบ

การและพื้นที่รอบสถานประกอบการทุกแห่งท่ีด�าเนินธุรกิจ   

มีการก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ 

สิ่งแวดล้อมขั้นสูง และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด จัดท�า 

แผนบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ/ OEMS มุ่งหวังเป็นผู้ประกอบ

การที่เป็นเลิศทั้งด้านการด�าเนินงาน จริยธรรม ความรับผิด

ชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และการเป็นบรรษัทพลเมืองท่ี

ดี โดยเล็งเห็นว่า บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามทิศทางของสหประชาชาติ/ 

(SDGs17) พัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นท่ียอมรับเป็นหลักทรัพย์

ยั่งยืน โดยได้รับการประเมินเป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม Emerging 

Markets ในอุตสาหกรรม Oil & Gas ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และ

เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact (UNGC) และเป็น

สมาชิกผู้ร่วมก่อต้ัง Global Compact Network Thailand (GCNT)  

ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมคุณภาพตามพันธสัญญา  

4 ด้านของ UNGC อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการด�าเนินธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรมและมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ 

ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังและเข้มแข็ง มีส่วนร่วมกับ

สังคมในการขยายเครือข่ายในการต่อต้านคอร์รัปชัน และ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายสิทธิมนุษยชน และ 

รณรงค์สิทธิมนุษยชนกับส่ิงแวดล้อมในโครงการรณรงค์การ 

ใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบร่วมกับผู้ถือหุ้น ในกิจกรรม 

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจ�าปี 2560 เผยแพร่ไปยังกลุ่ม

เยาวชน เด็กนักเรียนในโรงเรียน 15 แห่งรอบเขตประกอบ

การในจังหวัดระยอง และร่วมกับสภาเมืองพัทยารณรงค์ใน

ชุมชนท้องถ่ินนาเกลือ พัทยาในงาน “เดินกินถ่ินนาเกลือ” 

และอื่น ๆ เป็นต้น

  • การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

 การจัดท�าแผนกลยุทธ์มีการกลั่นกรองตามกระบวนการ

ระดมความคิดและประเมินความเส่ียง ความเพียงพอของ

การควบคุมภายใน รวมท้ัง มีการจัดท�าแผนบริหารความ

เส่ียง แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เพ่ือให้

มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์อย่าง

มีประสิทธิภาพ หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซึ่ง

ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัทฯ) รับมอบ

แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและ

สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การจัดท�าแผนงานประจ�าปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหาร

ระดับสูง และมีการก�าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และปัจจัยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงไว้เช่นเดียวกัน 

เพ่ือให้เกิดการประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

สนับสนุนให้การด�าเนินงานองค์กรโดยรวมบรรลุวิสัยทัศน์

ที่ก�าหนด 

 นอกจากนัน้ ยงัท�าให้การวดัผลงานและประเมนิผลตอบแทน

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม มีการก�ากับดูแล 

ติดตามผล และทบทวนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

ด้วยระบบงบประมาณ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การด�าเนินธุรกิจ เช่น ระบบการจัดซื้อ ระบบบัญชี การเงิน

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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และงบประมาณ  ระบบงานขาย CCMS ท่ีรวดเร็ว ตรวจสอบ

ได้ในทุกขั้นตอนแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ของคู่ธุรกิจที่

เก่ียวข้องทุกฝ่ายในสายโซ่อุปทาน  มีการน�าเสนอรายงานผล

การด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการชดุย่อย และต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ตามก�าหนดเวลาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน เพ่ือให้

ทันต่อสถานการณ์หากต้องมีการทบทวนปรับปรุงแผนงาน 

 การก�าหนดนโยบายและการดูแลบริษัทย่อย และ

กิจการที่อื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุน เป็นไปตามแนวทางที่

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดและต้องได้รับการอนุมัติ

จากกรรมการ หรือผู้มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมายไว้ ซึ่งระบุไว้ในคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

และก�าหนดให้มีการรายงานติดตามผลงานความก้าวหน้า 

เป ็นประจ�า ภายในช่วงเวลาที่ เหมาะสมที่จะทบทวน  

ปรับแก้ไขแผนงานได้ทันต่อสถานการณ์ ท้ังนี้ในการบริหาร

จัดการบริษัทย่อยให้มีการรายงานการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ 

ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (IRPC Management 

Committee)

 • การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ 

ผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ เคารพกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการ ความ

ก้าวหน้าการด�าเนินงาน หรือเหตุการณ์ของบริษัทฯ เป็นไป

ด้วยความรอบคอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอด�าเนินการในช่วง

เวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SET Portal  การพบ

นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน สื่อมวลชน นักลงทุนรายย่อย

และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ�า เพื่อช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 • การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ

บริหารบุคลากร

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นธรรม อธิบายได้  

มีผลตอบแทนเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมช้ันน�าในสากล 

และพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างทัศนคติให้เกิดเป็นวัฒนธรรม

การท�างานขององค์กรโดยการรณรงค์ปลูกฝังทัศนคติและ

วัฒนธรรมการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ (IRPC DNA) เพื่อ

สร้างคนให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่แข็งแรงในระยะยาว บริษัทฯ  

มีการรายงานแผนพัฒนาและเตรียมบุคลากรส�าหรับ

ต�าแหน่งส�าคัญ (Talent Management & Succession Plan) ต่อ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ และยงัมโีปรแกรมพฒันาบคุลากรร่วมกับ 

กลุ่มปตท. เพ่ือเปิดมุมมองผู้บริหารให้กว้างไกล

 • การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ด�าเนิน

การสรรหากรรมการตามภาระหน้าที่ในกฎบัตร คณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพ่ือให้ได้กรรมการ

ที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ ประสบการณ์หลากหลาย (Board  

Matrix) และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมเอื้อให้มีการบูรณาการ

การปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการ 

แบ่งแยกอันเนื่องมาจากความแตกต่าง ตลอดปี 2560 การ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการแสดงถึงความรับผิดชอบ 

ทุ่มเท อุทิศเวลาเต็มความสามารถ โดยเข้าร่วมประชุมอย่าง

สม�่าเสมอ ในการประชุมมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น

อิสระ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการมี

ความรู ้ประสบการณ์ และคณุสมบตัทิีม่คีวามหลากหลายตาม

องค์ประกอบที่จ�าเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ 

ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

และปิโตรเคมีครบวงจร คณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะ
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กรรมการชุดย่อยทุกชุดท�าการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของตนเองเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าผลประเมินมาพัฒนาในปี 

ต่อไป ในปี 2560 มีการอบรมพัฒนากรรมการโดยการจัด

บรรยายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังคณะ หัวข้อเรื่อง การ

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร ภายใต้หลักการของ

กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับ Market Misconduct, Civil Penalty, 

Class Action  โดยวิทยากรจาก IOD ในวันท่ี 19 กันยายน 2560  

นอกจากนี้ ในปี 2560 มีกรรมการ 3 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร 

“Board Role in Strategic Leadership” จัดโดยสถาบัน IOD

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลการประชุม และ

ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการ

ผ่าน Website IRPC Board Portal ซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะกรรมการ 

บริษัทฯ

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ความ

สามารถ และมีประสบการณ์ เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม 

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และภาวะ 

ผูน้�าสงู อนัเป็นคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัภารกจิการขบัเคลือ่น

องค์กร และยังด�ารงต�าแหน่งประธานกลุ ่มอุตสาหกรรม 

โรงกลั่นน�้ามันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้พิจารณาอนุมัติกฎบัตร 

คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่กว้างขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 

และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสากล 

 เลขานุการบริษัทฯ แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

เป็นผู้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ

ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลให้แก่คณะกรรมการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่องทุกปี รายละเอียดใน

ประวัติผู้บริหารหน้า 46 

 คณะกรรมการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทฯ น�าแนว

ปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แลกเปลี่ยน

กับองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ร่วมเสวนาในหัวข้อ

มุมมองต่อการขับเคล่ือนมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัย 

เพ่ือน�าระบบราชการสู่ประเทศไทย 4.0 ณ ส�านักงาน กพ. 

 ร่วมบรรยายเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ IRPC ที่

จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายใน และแลกเปลีย่นแนวปฏบิตัิ 

Compliance กับ ส�านักเลขานุการบริษัท บมจ. การบินไทย 

เป็นต้น

 กิจกรรมและการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ ในปี 2560
 คณะกรรมการบริษทัฯ ก�ากบัดแูลบรษิทัฯ ให้ปฏบิตังิาน

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 สรุปเป็น 

รายหมวด 5 หมวดดังนี้

  
  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของบริษัท ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย 

และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน อาทิ 

BOARD THAT MAKES A DIFFERENCE

1. To maintain excellent standard and the Effectiveness
of IRPC Board of Directiors

2. To perform the leader role in Policy Governance

By John Carver “The governance world is changing so rapidly that we cannot afford to get behind.”

BOARD
PORTAL

• Well organized information

• Board responsibility

• Data Governance

• Board Assessment

 (Internal and Third party)

INNOVATIVE APPROACH
TO EFFECTIVE GOVERNANCE

HOW’S THE 
DIFFERENCE?

EMPOWERING 
AND FUNDAMENTAL REDESIGN 

OF THE BOARD ROLE

EMPHASIZE VALUE,
VISION AND EMPOWERMENT

OF BOTH THE BOARD
AND STAFF

STRATEGIC ABILITY
TO LEAD LEADERS

DESIGN CEO ROLE
 AND PERFORMANCE

MONITORING

BOARD-STAFF
RELATIONSHIPS

1

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิ์ในการแสดง

ความคิดเห็น สิทธ์ิในการลงคะแนนเสียง สิทธ์ิในการเสนอ

วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกต้ังหรือ

ถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 

ผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลก�าไร/ เงินปันผล และ

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน และ 

เข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นมีเวลา 

ในการศึกษาและตัดสินใจ 

 
 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง

ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ 

บริษัทฯ และหากมีกรณีท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอ

วาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือ 

กฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บังคบัท่ีต้องได้รับการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็น

กรณีไป โดยในปี 2560 ก�าหนดจัดในวันท่ี 4 เมษายน 2560

 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 การก�าหนดสิทธิ์ในการเข ้าประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 

ปี 2560 และสิทธิ์ในการรับเงินปันผลเป็นไปตาม พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ส่ือสาร 

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�า

ปี 2560 ผ่านวารสารส�าหรับผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับที่ 

23/ 2017 ฉบับภาษาไทยพร้อมค�าแปลซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก

รายพร้อมหนังสือเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์เชิญชวน 

ให้ผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อใช้สิทธิและรับทราบการด�าเนินงานของบริษัทฯ จาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

 14 กุมภาพันธ์ 2560

 • คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติก�าหนดวัน Record Date 

วันที่ 1 มีนาคม 2560 และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�า

ปี 2560 ในวันท่ี 4 เมษายน 2560 

 • บริษัทฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบเผย

แพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ

 24 กุมภาพันธ์ 2560

 • วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

สิทธิ์เข้าร่วมประชุมและ สิทธิ์รับเงินปันผล

 1 มีนาคม 2560

 • วันก�าหนดสิทธ์ิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี 2560 และสิทธ์ิรับเงิน ปันผล (Record Date)   

 3 มีนาคม 2560

 • น�าเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นฉบับ

สมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th 

เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

 13 มีนาคม 2560

 • จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น (ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน) ด�าเนินการโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม

 20-22 มีนาคม 2560

 • ลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นและหนังสือพิมพ์ 

Bangkok Post) อย่างต่อเนื่อง 3 วันท�าการก่อนวันประชุม

 4 เมษายน 2560

 • วันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเวลา 09.30 น. ณ ห้อง

บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 

 • บริษัทฯ ให้สิทธิ์ผู ้ถือหุ้นทุกรายท่ีถือหุ้นรวมกันไม่

น้อยกว่าร้อยละ 4 ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดไว้ที่

ร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 

2560 และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่  

31 มกราคม 2560 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี 2560 ไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 

 • คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดรายละเอียดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเรื่อง ๆ 

อย่างชัดเจนรวม 7 วาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559  เนื่องจากบริษัทฯ ได้

จัดส่งรายงานการประชุมเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นทุกราย

ในวันที่ 24 เมษายน 2559  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ให้

ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้าน

หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมและเมื่อครบก�าหนดไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าวจึง

ถือว่ารับรองแล้ว) มีการระบุเหตุผลและความเห็นของ 

คณะกรรมการในแต่ละวาระ ดังนี้

 - วาระรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี  

  2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ  

  ประจ�าปี 2559 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย 

  ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 2

 - วาระพิจารณาอนุมัติการจ ่ายเงินปันผลส�าหรับ 

  ผลการด�าเนินงานปี 2559 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบาย 

  การจ่ายเงนิปันผล และสามารถคงสดัส่วนสภาพคล่อง 

  ทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ  

  โดยระบุประเภทและที่มาของก�าไรสะสมที่น�า 
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  มาจ ่ายปันผลอย่างละเอียด อัตราเงินป ันผลที่ 

  เสนอจ่าย ก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลพร้อมเหตุผล 

  และข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน 

  รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

  ประจ�าปี 2560 หน้า 2-3   

 - วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ 

  ออกตามวาระ บริษัทฯ ให้ข้อมูลกรรมการอย่าง 

  ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ การศึกษา 

   ประสบการณ์การท�างาน จ�านวนบรษิทัทีด่�ารงต�าแหน่ง 

  ของกรรมการแต่ละคนท่ีจะเสนอแต่งตัง้ไว้อย่างละเอยีด 

   เพื่อให ้ผู ้ถือหุ ้นมีข ้อมูลประกอบการพิจารณา 

  เลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรายละเอียด 

  อยู ่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี  

  2560 หน้า 16-27

 - วาระพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี  

  2560 บริษัทฯ น�าเสนอนโยบายในการก�าหนด 

  ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน 

  ค่าเบ้ียประชุมรายครั้ง โบนัสกรรมการ นอกเหนือ 

  จากน้ี บริษัทฯ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นหรือการ 

  ให้สิทธิประโยชน์อื่นใดรายละเอียดอยู ่ในหนังสือ 

  เชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น  ป ร ะ จ� า ป ี 2 5 6 0  

  หน้า 7-8

 - วาระพิจารณาแต ่งตั้ งและก�าหนดค ่าตอบแทน 

  ผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2560  ระบุรายละเอียดข้อมูล 

  เกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่ 

  สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี  

  รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบ 

  บัญชี ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีไม่ใช่ค่า 

  สอบบัญชีและการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีไว้ 

  อย่างครบถ้วนและชัดเจน รายละเอียดอยู่ในหนังสือ 

  เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 หน้า 8-9

 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2560 ในวันอังคารที่  4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.  

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชนั เซน็เตอร์ ชัน้ 22 โรงแรมเซน็ทารา

แกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  

เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330  ภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียว “Green Meeting” 

รักษาระดับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กร

ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบัน 

ส่ิงแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่องเป็นปี 5

 • บริษัทฯ จัดเตรียมสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทาง

ได้สะดวก โดยผู ้ถือหุ ้นสามารถเดินทางโดยระบบขนส่ง

สาธารณะท้ังรถไฟฟ้าและรถประจ�าทาง มีท่ีจอดรถอย่าง

เพียงพอ มีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และ

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่เหมาะสม 

โดยจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ และเปิดให้ผู้ถือหุ้น

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลา

ประชุมมากกว่า 2 ช่ัวโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในหนังสือนัดประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อประสิทธิภาพ 

ความถูกต้อง และความรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากร

แสตมป์เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นในการมอบ

ฉันทะเพ่ือความสมบูรณ์ของเอกสารตามกฎหมาย รวมทั้ง

จัดเตรียมท่ีน่ังเฉพาะส�าหรับอ�านวยความสะดวกผู้พิการ  

ผู ้สูงอายุ และผู้ใช้รถเข็น และในบริเวณใกล้ห้องประชุม

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

 • บอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับแผนงานและการด�าเนิน

งานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ต่าง ๆ อาทิ 

  - ความคืบหน ้าและผลการด�า เ นินโครงการ  

   EVEREST 

  - บทบาทการเป ็นพลเมืองโลกที่ดี  Corporate  

   Citizenship ของบริษัทฯ ในการด�าเนินการตาม 

   เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 17 ประการ  

   หรือ SDGs17 

  - การจัดตั้งเครือข่าย Global Compact ประเทศไทย 

   ร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทยรวม  

   15 องค์กร

 • นิทรรศการแนะน�าสินค้าที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์เม็ด

พลาสติกรักโลก IRPC Innovation Product Bazaar  เพื่อเป็นช่อง

ทางให้ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ พบกับผู้บริโภคโดยตรง 

ในราคาพิเศษ เช่น กระเป๋าเดินทางจากผลิตภัณฑ์ Green ABS 

ที่ใช้ยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในเม็ดพลาสติก 

หรือกล่องพลาสติกท่ีใช้สีธรรมชาติจากผักผลไม้มาผสม 

ใช้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารท่ีมีความปลอดภัยสูง เป็นต้น 

 • บธูแนะน�ามลูนธิ ิและองค์กรเพือ่สงัคมทีเ่ป็นพนัธมติร 

กับบริษัทฯ (มูลนิธิเพื่อการผ่าตัดหัวใจเด็ก มูลนิธิขาเทียม

ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ที่ได้มาเผยแพร่

เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น IRPC ได้ร่วมบุญกุศลและส่งมอบความ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษยชาติท่ีพิการ หรือด้อยโอกาส 

ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

 • บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น 

การประชมุจงึเริม่ขึน้ตามเวลาทีก่�าหนด โดยประธานกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ท�าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม มีประธานกรรมการ

ชดุย่อยทกุชดุ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมทัง้ 

ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุม 

(มีการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 รวม 

15 ท่าน จากกรรมการท้ังหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

 • บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจาก

บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด (นางสาว

เพียงพนอ บุญกล�่าและคณะ) เพื่อท�าหน้าท่ีสร้างความ

มั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย และสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายหากมี 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม และผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ�าปี 2560 คือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 3977 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

เอบเีอส จ�ากัด (PWC) และบรษิทัฯ เปิดโอกาสให้มผีูต้รวจสอบ 

การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู ้ถือหุ ้นซึ่งท�าหน้าที่

สังเกตการณ์และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน ได้แก่ 

นางสาวประณิศา สุขสมบูรณ์ และนางสาววรพร ปรปักษ์ขาม 

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

 • ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้ง

ท่ีประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ

คะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว 

(One Class of Share) สิทธิ์ออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

 • ในวาระการแต่งต้ังกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอ

ชื่อกรรมการให้ผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนทีละคน และตามแนว

ปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจาก

ห้องประชุมในวาระนั้น มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม 5 ราย 

ได้แก่ นายสมนึก  บ�ารุงสาลี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 

นายอนสุรณ์ แสงนิม่นวล นายเจษฎา พรหมจาต และนายวฒุสิาร 

ตันไชย ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างพิจารณาจนเสร็จสิ้น

การลงมติในวาระนี้ 

 • ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม

หรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดสรรเวลา

อย่างเพียงพอและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องช้ีแจงและให้ข้อมูล

ต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนส้ินข้อสงสัย และให้มีการบันทึก

ประเด็นค�าถาม ค�าตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้ใน

รายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับ

ทราบ  บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง ดูแลให้มีการเก็บ

บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ และ

การบนัทกึผลคะแนนจากบตัรลงคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode 

ประมวลผลเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็ว มีการแจ้งมติ

ที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดจ�านวนเสียง

ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงในทุกวาระและแสดง

ผลบนจอโปรเจ็กเตอร์เพ่ือความชัดเจน
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 • ประธานได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระที่แจ้ง

ไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุอย่างเคร่งครดั และไม่มกีารเพิม่วาระ

อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุม

 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

 • บริษัทฯ เปิดเผยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2560 ในแต่ละวาระทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์

บริษัทฯ และผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในวันประชุม (4 เมษายน 2560) หลังจากเสร็จ

สิ้นการประชุม 

 • คุณภาพของรายงานการประชุม บริษัทฯ บันทึก

รายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ได้แก่ เนื้อหาการประชุม 

รายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ข้าประชมุ ข้อซกัถาม

ของผู้ถือหุ้นรวมท้ังการชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารต่อ

ข้อซักถามนั้น ๆ และมติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละ

วาระพร้อมทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง

 • บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือ

หุ ้นประจ�าปี 2560 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและบนเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 18 เมษายน 

2560 (14 วันหลังวันประชุม) และจัดท�าวารสารส�าหรับ 

ผู้ถือหุ้น IRPC Newsletter ฉบับพิเศษ ท่ี 23/ 2017 ซึ่งจัดส่งให ้

ผูถื้อหุ้นทกุรายทางไปรษณย์ี วนัที ่24 เมษายน 2560  โดยระบใุห้

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้งส่งกลับมายังเลขานุการ 

บริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เม่ือสิ้นสุดเวลา

ที่ก�าหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขถือว่าเป็นการรับรอง

รายงานการประชุม 

  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ มีการ

ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัด สรุป

การด�าเนินการในปี 2560 ดังนี้

 • บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One 

Class of Share) 

 • บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้น

รายเดียวหรือหลายรายถือหุ ้นรวมกันขั้นต�่าไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 4 ของจ�านวนหุ ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงของบริษัทฯ 

เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้า

รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 

20 กันยายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 โดยบริษัทฯ เปิด

เผยหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนท่ีชัดเจนบนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 • บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

30 วัน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม 21 วัน (13 มีนาคม 2560)

 • บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง

แบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้

ระบถุงึเอกสารและหลกัฐาน รวมทัง้ค�าแนะน�า ขัน้ตอนในการ

มอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดย

กรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ใน

รายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการ

มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น 

สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 

และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เสนอช่ือ

กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเป็นทางเลือก

ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1)  

นายทรงภพ พลจันทร์  (2) นายประมวล จันทร์พงษ์

 • บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแจ้งช่วงเวลางดซื้อขาย

หลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 วัน และ

หลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ให้กรรมการและผู้บริหารตาม

เกณฑ์ ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 • บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแนวทางการเก็บรักษา

และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ

มีการแจ้งแนวทางดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ      

และก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้

กรรมการรับทราบเป็นประจ�าทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง       

กรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารแจ้งความประสงค์ซือ้หรอืขาย

หุ้นของบริษัทฯ นอกเหนือช่วงเวลาห้ามซื้อขายตามกฎ CG 

ของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ โดยในปี 2560 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าวโทษ 

หรือตักเตือนโดย ตลท.ในเรื่องการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูล

ภายใน

 •  บริษัทฯ จัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย ์

บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร และก�าหนดให้กรรมการ

และผู้บริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูก

ต้อง ครบถ้วน และบริษัทฯ ได้น�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจ�าทุกเดือน 

บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงาน

ก�ากับดูแล
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 • ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและ

ช�าระแล้วโดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.04185 (ณ 31 ธันวาคม 

2560) 

 • ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

การท�ารายการระหว่างกันท่ีมิใช่ธุรกิจปกติ และ/ หรือมีการ 

จัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบชั้นกับบริษัทอื่น คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะกลั่นกรองขั้นหนึ่งก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งจะ

ออกจากที่ประชุมและงดออกเสียง คณะกรรมการบริษัทฯ 

อนุมัติท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน โดย

ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีการรายงาน/ 

เปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎการเปิดเผยสารสนเทศของ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างถกูต้องครบทกุรายการ 

รายการระหว่างกันมีรายละเอียดในหน้า 139 

 • เมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับต�าแหน่งใหม่ใด ๆ ของ

กรรมการบริษัทฯ จะน�าเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ 

กลต. ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ

 • บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้น ไม่มีการถือ

หุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน

 • บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือจัดท�ารายงานการเปิดเผยรายการ

ที่อาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

ผ่านระบบในรูปแบบ On-line เป็นปีที่ 3 นอกเหนือจาก 

การรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. 

ก�าหนด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกการปฏิบัติงานด้วย

ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และน�าเสนอรายงานผลต่อ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อทราบ

  การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิ์ของผู ้มีส ่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจนในคู่มือการก�ากับ

กิจการที่ดีของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ใน

การด�าเนนิธรุกจิองค์กร ทัง้นีบ้รษิทัฯ มกีารก�าหนด KPI เพือ่ให้

มีการประเมินผลและวัดผลได้อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสีย

จะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วน 

ได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีดังน้ี
 ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน   
 บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการด�าเนินธุรกิจซึ่งมีผลการด�าเนิน

งานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถใน

การแข่งขัน โดยค�านึงถึงสภาวะความเส่ียงที่มีนัยส�าคัญต่อ

ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าให้แก ่

ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการด�าเนินงานเปิด

เผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีและมุ่งเน้นการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น/ นัก

ลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ 

 • จัดกิจกรรมโครงการผู ้ถือหุ ้นเยี่ยมชมกิจการของ 

บริษัทฯ ท่ีจังหวัดระยอง ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ร่วมกับผู้ถือหุ้นจัดกิจกรรมให้ความรู้ 

แก่เยาวชนในจังหวัดระยอง มอบป้ายโครงการรณรงค์การใช้ 

พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

แก่โรงเรียนที่ร ่วมโครงการ 15 โรงเรียนเพื่อให้เป็นผู ้น�า

ในการใช ้พลาสติกด ้วยความรับผิดชอบ โดยนักเรียน

โรงเรียนรอบเขตประกอบการ IRPC 15 โรงเรียน จาก 5 ต�าบล 

ได้แก่ โรงเรียนวัดตะพงนอก โรงเรียนวัดยายดา โรงเรียน 

3
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วัดช้างชนศิริราษฎร์บ�ารุง โรงเรียนบ้านเนินเสาธง โรงเรียน

วัดบ้านดอน  โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดเกาะกลอย 

โรงเรียนวัดปลวกเกตุ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง โรงเรียน 

ตะเกราทอง โรงเรียนวัดนาตาขวัญ โรงเรียนบ้านชะวึก 

โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน โรงเรียนวัดน�้าคอน และโรงเรียน 

สาธิตเทศบาลนครระยอง

 • การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ On-line 

กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทาง ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  

เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผล

การด�าเนินงานและกิจกรรมท่ีส�าคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

อย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

 • จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศเป็นประจ�า (รายละเอียดในหมวด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

 • การสื่อสารให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยข้อมูล

ต่อสาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปี

 • บริษัทฯ จัดท�ารายงานแบบบูรณาการ (Integrated  

Report) ตามแนวทาง <IR> ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่ง

เป็นรายงานที่เน้นเรื่องการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ  

Stakeholders น�าเสนอเป็นบทสรุป จึงอ่านง่าย เหมาะกับการ

สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในวงกว้าง และน�าเสนอบน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

 ลูกค้า/ ผู้บริโภค

 บริษัทฯ ถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเช่ือมั่น

ของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ เป็นส่ิงส�าคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึง

มุ ่งมั่นท่ีจะน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัย 

โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มี

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ไม่มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง และจัดให้มี

ระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีให้ไว้กับ

ลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อและจัดการ

ฐานข้อมูลต่าง ๆ ตลอดทางต้ังแต่เริ่มต้นการซื้อขาย ช�าระ

ค่าสินค้า การติดตามสถานะการซื้อจนส่งมอบสินค้า และ

มีหน่วยงานให้ค�าปรึกษา แนะน�า แก้ไขปัญหาทางเทคนิค 

และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  

รายละเอยีดในรายงาน “ภาวะตลาดและแนวโน้มอตุสาหกรรม” 

หน้า 135

กรรมการผู้จัดการใหญ่น�านักวิเคราะห์เยี่ยมชมโรงงาน RDCC

รายงานประจ�าปี 2560
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 คู่ค้า  

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู ่ค ้าทุกรายด้วยความเสมอภาค

และยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต 

โปร่งใส โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษา

สัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู่ค้าและสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและ

กัน บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมี

การก�าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และก�าหนด

นโยบายความเป็นเลศิด้านการจดัซือ้ (Procurement Excellence) 

ภายใต้โครงการ EVEREST ซึ่งที่ปรึกษาได้น�าการปฏิบัติที่มี

ประสิทธิผลมากท่ีสุดของโลกมาพัฒนาใช้ในองค์กร บริษัทฯ 

ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกฎหมายและเงื่อนไขสัญญาด้วยการจัด

ซื้อจัดหาตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมช้ันน�า 

มีการต่อต้านคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน โดยมีการ

ขึ้นทะเบียนคู่ค้า Approved Vender, Manufacture, Contractor 

List และการจัดซื้อจัดหาท่ีมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และ

มีระบบ Procurement Web Portal ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อ

สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา 

เช่น ประกาศประกวดราคา e-Sourcing (RFP, RFQ), Evaluation  

(AVL, ACL) ซึ่งจะท�าให้คู ่ค ้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นในทุกขั้นตอน และ

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า อาทิ

 • เชิญคู่ค้าหลักจ�านวน 19 ราย เข้าร่วมงาน PTT Group 

CG Day 2017 ท่ีจัดโดยกลุ ่ม ปตท. เพื่อส่งเสริมให้คู ่ค ้า

ตระหนัก รับรู้ และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการ

ด�าเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  

 • จัดงาน Supplier Recognition & Appreciation Day 2017 

เพื่อขอบคุณคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีเป็นส่วนส�าคัญในการช่วย

ให้งานซ่อมบ�ารุงใหญ่ประจ�าปี 2560 ส�าเร็จลุล่วงไปด้วย

ดี พร้อมทั้งได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่คู่ค้าและ

ผู ้รับเหมาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และการก�ากับดูแลท่ีดี (ESG) และคู่ค้าและผู้รับเหมา

ที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน ตลอดจนมี

การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 

จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน และแนวทาง

ปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้คู่ค้าและผู้รับเหมายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 • จัดการอบรมเรื่องการประเมินคู่ค้าตามเกณฑ์ด้าน 

สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลท่ีดี (ESG) โดยได้คัด

เลือกคู่ค้าหลักเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการให้คู่ค้า

ท�าแบบสอบถาม ESG ด้วยตนเอง (Self-assessment) เพ่ือซัก

ซ้อมความเข้าใจ ก่อนที่จะถูกประเมินที่หน้างาน (On-site 

Audit) การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ

ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อแบ่งปันข้อมูลการตรวจ

สอบคู่ค้าหลักด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลที่ดี 

ร่วมกัน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพ่ือการเติบโต

และพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

  
 คู่แข่ง

 บริษัทฯ ด�า เนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและ

จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่ง โดยมีระบบการ

ควบคุมดูแลมิให้มีการด�าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือ

ใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู ่แข่ง โดยวิธีการที่ผิด

กฎหมาย และไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งหรือกล่าวหาใน

ทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง 

 
 เจ้าหนี้

 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเจ้า

หนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้าประกัน การบริหารเงินทุน 

และกรณีที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ให้

มีการผิดนัดช�าระหนี้รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้

ก�าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 พนักงาน 

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีม

กันโดยไม่ค�านึงถึงเพศ สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา หรือความ

เช่ือ พนักงานเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนองค์กรให้

ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงส่งเสริม

การพัฒนาทักษะและความสามารถในการท�างานของ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายของความเป็นเลิศ

ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Excellence) ภายใต้โครงการ  

EVEREST เพ่ือให้ศักยภาพของพนักงานมีมาตรฐานเทียบ

เคียงกับบริษัทช้ันน�าอื่น ๆ  ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ 

ก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว 

สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานที่ดี ให้ความ

ส�าคัญกับสิทธิ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่

ท�างานและอุปกรณ์ในการท�างาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคล

ของพนักงาน  โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ

 • บริษัทฯ ส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต ่อ

องค์กรอย่างสม�่าเสมอปีละ 1 ครั้ง โดยผลส�ารวจดังกล่าว

จะถูกน�ามาก�าหนดแผนงานร่วมกันท้ังองค์กร ในการที่จะ

เพ่ิมระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น

ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุ

เป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดผลงานของผู้บริหาร  ผลการส�ารวจ

ปี   2560  บริษัทฯ อยู่ใน First Quartile รายละเอียดในรายงาน 

“การด�าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล” หน้า 170

 • การจัดท�าระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทฯ จัด

ท�าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้

67
รำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี



ตัวชี้วัด KPI เพื่อความเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ในการ

วัดผล ก�าหนดโครงสร้างเงินเดือนเทียบได้กับอุตสาหกรรม

เดียวกันให้สามารถรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทฯ มีการ

ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งพนักงานตาม

ผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ด�าเนินการออกแบบ

ก�าหนดความรู้ความสามารถที่จ�าเป็นในต�าแหน่งงานเพ่ือ

ใช้เป็นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาพนักงานให้มี

คุณสมบัติตรงตามต�าแหน่งงานนั้น 

 •   ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลผ่าน “คู่มือนโยบาย และแนวปฏิบัติในการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล” อย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์

อักษรเพื่อสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจ 

ถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงสิทธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน

 •  ก�าหนดนโยบายการอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงาน

ผ่าน “คู่มือการอบรมพัฒนา” เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทาง

ในการบริหารจัดการพัฒนา โดยบริษัทฯ ก�าหนดหลักเกณฑ์

และมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับ (Training 

Needs) ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน 4 หมวดหลักใหญ่ ๆ 

ได้แก่ Management, Safety & Environment, Quality & Productivity 

และ Technical รวมถึงการอบรมจริยธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของ 

บริษัทฯ 

 •  การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่าง

พนักงานร่วมกับผู ้บังคับบัญชาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ

พัฒนาตนเอง การวางแผน/ การก�าหนดการเติบโตตาม

สายอาชีพที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้

ก�าหนดเป้าหมายจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของ

พนักงานต่อปีในแต่ละระดับต�าแหน่งงาน ซึ่งได้มีการ 

เปิดเผยสถิติดังกล่าวไว้ในรายงานความย่ังยืน ปี 2560 

 • การส่ือสารและกิจกรรมพนักงาน

  -  บริษัทมีการส่ือสารที่เป็นระบบ ทั้ง Top Down และ  

   Bottom Up มีการประชุมระดับผู้ช่วยกรรมการ 

   ผู ้จัดการใหญ่ขึ้นไปทุกสัปดาห ์  และระดับ 

   ผู ้ จัดการฝ ่ายขึ้นไปทุกเ ดือนโดยกรรมการ 

   ผู้จัดการใหญ่เป็นประธานทั้ง 2 คณะ มีกิจกรรม  

   “กรรมการผู้จดัการใหญ่พบพนกังาน” เป็นประจ�า 

   รายไตรมาสและเมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญที่ต้องการ 

   ส่ือสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารผลการ 

   ด� า เนินงาน นโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ 

    ให ้พนักงานทราบ เป ิดโอกาสให ้ซักถาม 

   แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยจัดในลักษณะการ 

   บรรยายในห้องประชุมมี  VDO Conference 

    ไปทุกพื้นที่ เพื่อการสื่อสารสองทางพร้อมทั้ง 

   ถ่ายทอดสดทางอินทราเน็ต และมีการประชุม 

   คณะกรรมการลูกจ ้างซึ่ ง เป ็นอีกเวทีหนึ่ งที่ 

   พนักงานมีโอกาสส่ือสารข้อเรียกร้อง หรือความ 

   ต้องการอย่างเป็นระบบ โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

   เป็นประธาน

  - กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความส�าคัญดูแลสิทธิ 

   ประโยชน์พนักงาน การด�ารงต�าแหน่งประธาน 

   คณะกรรมการลู ก จ ้ า ง เ พื่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  

   และสร ้ างความเช่ือมั่ น  เป ็นที่ ยอมรับ กัน 

   ท้ังฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างสามารถแก้ไขปัญหา 

   ได้อย่างรวดเร็วและบริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรม 

   ต่าง ๆ  ของสหภาพแรงงานพนักงานของบริษัทฯ 

   ท้ัง 8 สหภาพตามความเหมาะสม  

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานร่วม

กิจกรรมวันเกษียณอายุที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีเพื่อเป็น

เกียรติและให้ก�าลังใจพนักงานท่ีปฏิบัติอย่างทุ่มเทและเสีย

สละให้กับบริษัทฯ และปลูกฝังวัฒนธรรมการท�างานเพ่ือให้

ยึดเป็นแบบอย่างท่ีดี

 • การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัท ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม

สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะส้ัน

และในระยะยาว โดยมีการตกลงกันในการก�าหนดตัวช้ีวัด

ระดับองค์กรและในแต่ละหน่วยงานและรายบุคคลต้ังแต่ต้น

ปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม  KPI & Competency ของ

พนักงาน และก�าหนดการจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูงตาม 

ผลงานที่ท�าได้ (Variation Bonus) นอกจากนั้นยังมีการด�าเนิน

งานดังนี้

  - ปรับปรุงโครงสร้างสวัสดิการต่าง ๆ  เช่น ค่ารักษา 

   พยาบาล ค่าเช่าบ้าน และค่าต่างจังหวัด เพ่ือ 

   รักษาพนักงานคุณภาพไว้กับองค์กร เสริมสร้าง 

   และยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ขีองพนกังานบรษิทัฯ 

  -  จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นการ 

   แสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ  

   ในการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยบริษัทฯ  

   จ่ายสมทบในอัตราที่สูงกว่ากฎหมาย และเป็น 

   อัตราก ้าวหน ้าตามอายุงานเป ิดโอกาสให ้

   เลือกแผนการลงทุนโดยให้ข้อมูลจนเข้าใจก่อน 

   เลือกเพื่อประโยชน์สูงสุดและยืดหยุ ่นได้ตาม 

   เหมาะสมกับเป้าหมายการออมของพนักงาน 

   แต่ละราย และอบรมให้ความรู ้  ความเข้าใจ 

   แก่พนักงาน ในการวางแผนการออมและการ 

   ล ง ทุ น ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ 

   เป้าหมายของพนักงาน

  - จัดโครงการมอบของท่ีระลึกตามอายุงานให้กับ 

   พนักงานท่ีท�างานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี 

  - รณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกในหมู่พนักงาน 

   ให ้ เคารพลิขสิทธิ์และทรัพย ์สินทางป ัญญา  

   โดยรณรงค ์ให ้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  

   ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และได้จัดท�านโยบายว่า 

   ด้วยก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์

   และระบบเครือข่ายของบรษิทัฯ และแนวปฏบิตัทิีด่ี 

   เพี่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร ์

   ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการ 

   แจ้งให้ปฏิบัติและตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพ่ือ 

   ป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 

  - หน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้องเคารพเงื่อนไขการ 

   ตรวจติดตามการปฏิบัติตามสิทธิบัตรท่ีบริษัทฯ  

   มีอยู่ รวมทั้งดูแลรักษาสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 

   ที่มีอยู่ให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 ชุมชนและสังคม

 บริษัทฯ ท�าหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี และตระหนัก

ในการด�าเนินธุรกิจด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ

สังคม ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชุมชนและสังคมให้ดีข้ึน สรุปกิจกรรมการพัฒนาด้านชุมชน

และสังคมท่ีส�าคัญท้ังด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ใน “โครงการด้านความรับ

ผิดชอบต่อสังคมที่ส�าคัญในปี 2560” หน้า 192 
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 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 บริษัทฯ ท�าหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี  มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง

ความปลอดภัย โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้

เป็นต้นแบบด้านการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย  สรุปกิจกรรมและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความปลอดภัยท่ีส�าคัญ ใน

หมวดการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม หน้า 205

  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
  บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่

ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้อย่างสม�่าเสมอ

และทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี 

(Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ และสื่อมวลชนท้ังไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ จัด

ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนประสาน

งานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลัก

ทรัพย์และผู้เกี่ยวข้อง และมีหน่วยงานสื่อสารองค์กรเพื่อเป็น

ตัวแทนประสานกับสื่อมวลชน และบุคลากรภายในบริษัทฯ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

 • บริษัทฯ จัดท�ารายงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทตาม

เกณฑ์ของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อาทิ

 • การจัดท�ารายงานการมีส่วน

ได้เสียของกรรมการและผู ้บริหาร

ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

 • รายงานข่าวข้อมูลที่ส�าคัญ

และงบการเงินผ่านช่องทางของ

ตลท.

 • จัดท�ารายงานประจ�าปี 2559 

ที่แสดงงบการเงินและข้อมูลสาระ

ส�าคญัของการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 

ซึง่งบการเงนิของบริษัทฯ ได้รับการ

รับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู ้สอบ

บัญชีและไม่เคยมีประวัติการถูกส่ัง

ให้แก้ไขงบการเงินจาก ก.ล.ต. และ 

ตลท.

 • การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรม

หรือข้อตกลงระหว่างผู ้ถือหุ ้นที่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผู้ถือ

หุ้นรายอื่นหรือต่อบริษัทฯ ผ่านช่อง

ทางข่าวของตลท. โดยมีรายละเอียด

บริษัทฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจัดโครงการปลูกป่าชายเลนสร้างแนวชะลอคล่ืน 
และปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า ณ บริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี ต�าบลทุ่งคา อ�าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ในข่าวสารแจ้งตลท.ของบริษัทฯตลอดปี 

 • บริษัทฯ จัดท�ารายงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

 - จัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 (Corporate 

Sustainability Report 2016) เพ่ือส่ือสารแนวทางการบริหาร

จัดการและผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

ส่ิงแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines ของ 

Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G.4) เพ่ือให้การเปิดเผย

ข้อมูล เป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินความสมบูรณ์

ของเนื้อหา สอดคล้อง (Accordance) ที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้

มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดย หน่วยงานภายนอก เพื่อ

สร้างความน่าเช่ือถือโดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงาน

ประจ�าปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 - จัดท�ารายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN 

Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคีสมาชิก และมีพันธ

สัญญาในการด�าเนินงานและรายงานผลการด�าเนิน งานตาม

แนวทางของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็น

สมาชิกต้ังแต่ปี 2554 โดยในปี 2560 ได้ยกระดับการรายงาน

เป็นระดับ GC Advanced Level เป็นปีที่ 4 ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุด

ของการรายงาน โดยส่งรายงานใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไป

ยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) 

และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 • จัดท�ารายงาน Integrated Report ประจ�าปี 2559 ตาม

แนวทาง (IR) จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หุ้นประจ�าปี 2560 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 • บริษัทฯ เป ิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ www.irpc.co.th เพื่อน�าเสนอข้อมูลที่ทัน

4

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

70



เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น 

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

กรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือ

รับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงาน

ประจ�าปี (เปิดเผยภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปี

บัญชี) รายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หนังสือ

นัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) เอกสารเก่ียว

กับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปี (แบบ 56-1) เอกสารน�าเสนอในการประชุม นัก

วิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) นโยบายด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี กิจกรรมและสารสนเทศอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับธุรกิจ 

ความรับผิดชอบขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการ

ด�าเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน 

 • บริษัทฯ สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  

ตลอดปี อย่างสม�่าเสมอ และมีการส่งจดหมายข่าวแจ้ง การ

ด�าเนินงาน และกิจกรรมที่ส�าคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

อย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาสเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกใน

การรับทราบความก้าวหน้าของบริษัทเป็นระยะ จนกว่าจะ

ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทฯ สื่อสารผ่าน Line Group กับนักวิเคราะห์หลัก

ทรัพย์ในกรณีมีเหตุการณ์ส�าคัญ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง

 • มีการเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับ นักลงทุนทั่วไป 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน โดยกรรมการผู ้

จัดการใหญ่ และผู้บริหารในกิจกรรมพบปะผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่าง ๆ ตลอดปี อาทิ

  - การจดัประชมุกบันกัลงทนุ นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์  

   ผู ้จัดการกองทุนท้ังในและต่างประเทศอย่าง 

   สม�่าเสมอ เพื่อให้ข้อมูล ทิศทาง และนโยบายการ 

   ด�าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2560 ได้

   จัดประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst  

   Meeting) ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง 

  - การจัดประชุมทางโทรศัพท์ (Audio Conference)  

   กับน�าวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเทศ เพ่ือช้ีแจง 

   เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง 

  - จัดประชุมและให้ข ้อมูลกับนักลงทุนในและ 

   ต่างประเทศ (Roadshow) 15 ครั้ง 

  - จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการ 

   นั ด ห ม า ย ข อ ง นั ก ล ง ทุ น แ ล ะ นั ก วิ เ ค ร า ะ ห ์  

   (Company Visit) 31 ครั้ง

  - การจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

   ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ 

   ในงาน Set in the City 2017 เป็นประจ�าทุกปี 

  - กิจกรรม Opportunity Day โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ  

   จัดเป็นประจ�าทุกไตรมาส

  - การจัดกิจกรรม “Analyst Site Visit 2017” โดยมี 

   นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เข้าเย่ียมชมโครงการ  

   UHV โครงการ PPE & PPC และบริษัท IRPC Clean  

   Powe r  โดยมีวั ต ถุประสงค ์ เ พ่ือให ้ความรู ้  

   ความเข้าใจในธุรกิจและความก้าวหน้าโครงการ 

   ลงทุนที่ส�าคัญ

  - การจัดสัมมนา Knowledge Sharing (KM) ให้แก่ 

   นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน เพื่อ 

   ใช้ประกอบบทวิเคราะห์ผลประกอบการของ 

   บริษัทฯ และเพื่อเป ็นข ้อมูลประกอบปัจจัย 

   พื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีผลสะท้อนต่อราคาหุ้น 

   ของบริษัทฯ จ�านวน 2 ครั้ง ภายใต้หัวข้อ “2017  

   Petrochemical Market Outlook” และ “Petrochemical  

   : Moving Forward to the Future”

  - การให้ข้อมูลและพบปะกับส่ือมวลชน ท้ังไทย 

   และต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารธารณชน 

   เฉลี่ยเดือนละ 5 ครั้ง

 • การงดเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  รวม

ถึงบริษัทฯ ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา  

7 วัน ก่อนท่ีบริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ 

เพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือ

ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

ของบริษัทฯ

  โทรศัพท์ : 0-2765-7380

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th

  โทรสาร : 0-2765-7379

 การสื่อสารกับชุมชน / การชี้แจงต่อข้อร้องเรียน
 ในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปัจจัย

หนึ่งท่ีส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแนวทางการปฏิบัติ ท่ีเป็น 

Best Practice ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ก็คือ การส่ือสาร

ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนทั่วไปอย่างโปร่งใส 

เพียงพอ และด้วยข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง โดยใช้ช่องทาง

ส่ือสารและภาษาที่ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจได้

ว่าเรื่องราวที่ต้องการส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศที่ต้อง

เปิดเผยตามกฎหมาย หรือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 

บริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ นั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การรับรู้ รับฟัง หรือรับชมของกลุ่มเป้าหมายในภาคส่วน

ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 
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หัวข้อประเมิน คะแนน

• โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติ 
 ของคณะกรรมการ

97.80 %

• บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 ในการก�าหนดนโยบายธุรกิจ

97.90 %

• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 97.70 %

• การประชุมคณะกรรมการ 94.77 %

 โดยมีข ้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากกรรมการ 

บริิษัทฯ อาทิ แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน

ต�าแหน่งที่ส�าคัญทุกต�าแหน่ง  ควรเร่งรัดให้เกิดความชัดเจน

ล่วงหน้าเร็วขึ้น เพ่ือการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติ

งานต่อเนื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • นโยบายการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื และความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการย�้าให้ตระหนักถึงความส�าคัญกับ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่อย่างสม�่าเสมอ

 2. ผลการประเมินรายบุคคล
 -  การปฏิบัติงานตนเอง ประจ�าปี 2560 คะแนนเฉล่ีย 

97.73% (ปี 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 97.29%)

 -  การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประจ�า

ปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 98.48%

     (ปี 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 98.20%)

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผย

และชี้แจงข้อมูลที่ตอบสนองข้อข้องใจหรือข้อร้องเรียนของ

ชุมชนรวมถึงข้อมูลท่ีปรากฏเป็นข่าว และส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการให้ข้อมูลต่อภาครัฐท่ี

ก�ากับดูแลหรือเกี่ยวข้องอย่างเต็มท่ี อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ร้องเรียนของชุมชนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านแลง ร้อง

เรียนและฟ้องคดีต่อศาลปกครองระยอง สืบเนื่องจากการ

ด�าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 เรื่องการ

ซื้อที่ดินของชุมชนนอกเขตประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

ทีด่นิทีเ่ป็นทางและล�ารางสาธารณะในพืน้ทีเ่ขตประกอบการ

ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการด�าเนินการแก้ปัญหาตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนดให้ท�าได้ และท่ีดินท่ีบริษัทฯ ซื้อจากชุมชนเพื่อแลก

เปลี่ยน ก็จะท�าให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 

 นอกจากนั้นในช่วงการซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามแผนงานซึ่ง

ด�าเนินการในช่วงไตรมาสท่ี 1/2560 นั้น บริษัทฯ มีมาตรการ

รองรับผลกระทบเรื่องแสง เสียง กลิ่น อากาศ และมีการ

สื่อสารล่วงหน้าต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง และ

สื่อมวลชน รวมทั้งให้มีระบบรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง โดย

เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นท่ีพบปะชุมชนในทันทีท่ีมีการร้องเรียน 

 บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด ้ เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล ต ่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประเมินรางวัล SET Sustainability Awards ประจ�าปี 2560 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานปปช. ใน

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับข้อร้องเรียนของชุมชนอย่างเต็ม

ที่ตามที่มีการร้องขอ เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการแก้

ปัญหาชุมชนของบริษัทฯ รวมท้ังแจ้งผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั่วไปผ่านช่องทางข่าวของตลท. ในส่วนของโครงการ

สือ่สารกบัชมุชนอย่างต่อเนือ่งตลอดปีมรีายละเอยีดในหมวด 

ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 186-204

   
  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

  บริษัทฯ ได้จัดท�าแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมิน 

ในภาพรวม ดังนี้

 1. ผลการประเมินท้ังคณะ  

 • ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ท้ังคณะ ประจ�าปี 2560  คะแนนเฉล่ีย 97.04 %  

(ปี 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 95.32%)

5

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

72



หัวข้อประเมิน คะแนน

• ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 100%

• การสอบทานงบการเงิน 100%

• การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน 100%

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 100%

• การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเส่ียง 100%

• การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
 ของกลต. และ ตลท.

100%

• การปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 100%

• การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
 คณะกรรมการอย่างสม่�าเสมอ

100%

หัวข้อประเมิน คะแนน

• โครงสร้างและองค์ประกอบของ
 คณะกรรมการตรวจสอบ

100%

• บทบาทและความรับผิดชอบ 100%

• ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน 
 และผู้สอบบัญชี

100%

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 100%

• การรายงาน 100%

• การควบคุมคุณภาพ 100%

หัวข้อประเมิน คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
แบบไขว้

• คุณสมบัติกรรมการ 96.80% 96.80%

• ความรับผิดชอบต่อการ 
 ตัดสินใจและการกระท�าของ              
 ตนเองสามารถอธิบายการ 
 ตัดสินใจได้

99.11% 98.89%

• ความรับผิดชอบต่อการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความ 
 สามารถและประสิทธิภาพที่ 
 เพียงพอ

97.33% 98.13%

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม  
 และสามารถมีค�าอธิบายได้

96.89% 98.67%

• มีความโปร่งใสในการ
 ด�าเนินงานที่สามารถ 
 ตรวจสอบได้และมีการ 
 เปิดเผยข้อมูล

98.67% 99.00%

• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง 
 มูลค่าเพิ่มแก่กิจการ  
 ในระยะยาว

96.44% 98.00%

• การมีจริยธรรม/ 
 จรรยาบรรณในการ   
 ประกอบธุรกิจ

98.89% 99.89%

 3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
      3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยประธานกรรมการ ประจ�าปี 2560 

 คะแนนเฉลี่ย 100% (ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

 3.2 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งคณะประจ�าปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 100% (ปี 2559 มีคะแนน

เฉล่ีย 99.31%)

 3.3  การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจ

สอบรายบุคคลประจ�าปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 97.38% (ปี 2559 

มีคะแนนเฉล่ีย 88.39%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 91.67%

• ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 97.22%

• อ�านาจและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย 97.22%

• ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 100%

• ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ 100%

• การปฏิบัติงานและการประชุม 98.15%

 4.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ชุดย่อยอ่ืนๆ ประจ�าปี 2560
 - คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค ่าตอบแทน 

คะแนนเฉล่ีย 98.54% (ปี 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 95.35%)

 - คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คะแนนเฉลี่ย 

96.44% (ปี 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 97.30%)

 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คะแนนเฉล่ีย  

99.27% (ปี 2559 มีคะแนนเฉล่ีย  99.27%)
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หัวข้อประเมิน คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

คณะ
กรรมการ

ก�ากับ
ดูแล

กิจการ
ที่ดีี

คณะ
กรรมการ

บริหาร
ความ
เสี่ยง

• โครงสร้างของคณะกรรมการ 100% 96.67% 100%

• นโยบายคณะกรรมการ 98.33% 95.00% 100%

• แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 97.50% 97.85% 98.33%

• การจัดเตรียมและด�าเนิน 
 การประชุม

98.33% 96.25% 98.75%

 5.  ผลประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการ
ประชุมคณะกรรมการ ประจ�าปี 2560 
 ซ่ึงเป็นการประเมินใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีคะแนน

เฉลี่ย 97.20%

หัวข้อประเมิน คะแนน

• การจัดเตรียมการประชุม 96.00%

• กระบวนการประชุม 98.40%

 การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
 การประเมินผลปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ด�าเนินการโดยคณะกรรมการ

สรรหา  และก� าหนดค ่ าตอบแทนและน� า เสนอคณะ

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก ร ะ บ ว น ก า ร

ประ เมินผลได ้  ก� าหนดภายใต ้หลัก เกณฑ ์ที่ ชั ด เจน 

โปร ่งใส สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป ็นรูปธรรม  

เป็นธรรม และเหมาะสม กับภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยม ี

ขั้นตอน รายละเอียดการด�าเนินการในปี 2560 ในโครงสร้าง

การจัดการ หน้า 101

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่   
 เพื่อให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความ

เข้าใจข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบ

ของกรรมการบริษัทตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากล

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้

รับการแต่งตั้งใหม่ทุกรายก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ คร้ังแรก โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู ้สรุป

รายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได้ส่งมอบเอกสารข้อมูล

องค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู ่มือการด�าเนินงานก่อน 

เพื่อศึกษา

 กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ในปี 2560 ไม่นับรวม

กรรมการเดิมที่ครบวาระและผู้ถือหุ้นมีมติให้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการอิสระต่อ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2560 ได้แก่

 • นายกฤษณ์  อิ่มแสง

 • นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช

 รายละเอียดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย

 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการบรรยายสรุปข้อมูล

บริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร 

ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจ 

ให้แก่กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง และเปิด

โอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จ�ากัด

 2. เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู ่มือกรรมการและ

เอกสารส�าหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน เล่ม 1-เล่ม 3 (Director’s Handbook) คู่มือ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Handbook) 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) หนังสือ

รับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ รายช่ือคณะ

กรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557-2560 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 2557-2560) และ

รายงานการประชมุคณะกรรมการชดุย่อยทีก่รรมการท่านนัน้ 

ด�ารงต�าแหน่ง แบบแสดงรายการข้อมูล ประจ�าปี (แบบ 

56-1) รายงานประจ�าป ี  2559 รายงานความยั่งยืนปี 

2559 หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ประจ�าปี 2560-2561 และแนะน�าการใช้ข้อมูลจาก 

Website IRPC Board Portal  

 การพัฒนาความรู้   
 บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม

สัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง   

ด้านการบริหารธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และการด�าเนินบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้

เข้ารับการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

แล้ว (รายละเอียดในประวัติกรรมการ หน้า 22-33) อย่างไร

ก็ตามเลขานุการบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรรมการเพื่อจัด

เวลาเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ ๆ  ของ IOD ตามเวลาที่เหมาะสม 

ต่อไป โดยในปี 2560  มีการอบรมสัมมนา ดังนี้ 

 • กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านรับฟังการบรรยายในหัวข้อ

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารภายใต้หลักการ

ของกฎหมายใหม่ที่เก่ียวกับ Market Misconduct, Civil Penalty, 

Class Action  โดยวิทยากรจาก IOD  คุณวีระวงศ์ จิตมิตรภาพ 

บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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 • กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายชวลิต พันธ์ทอง รับฟังการ

บรรยาย “Board Role in Strategic Leadership” โดย Mr.Christopher 

Hafner (วิทยากรจาก IOD)

 • กรรมการอิสระ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เข้ารับ

การอบรม Independent Director Forum 2017 “Update COSO 

Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and 

Performance” และนายสมนึก บ�ารุงสาลี เข้ารับการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 233/ 2560 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา/ ประชุม/ ฟังบรรยาย 

เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ทั้งที่จัดโดย IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต่อเนื่องตลอดท้ังปี

 
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ 

สรรหาบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัทฯ และเป็นผู ้มีคุณวุฒิ

ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม จะด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร 

ระดับสูงสุด น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งต้ัง

เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ 

ความรู้และความเข้าใจ ในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดีมีภาวะผู้น�าและประพฤติตน 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  ส่วนการสรรหาผู้บริหาร

ระดับสูงระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับอนุมัติ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างองค์กรที่มี

นัยส�าคัญต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน

 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ากับดูแลให ้มีการจัดท�า

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการคัดสรร

บุคลากรที่จะเข ้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหาร

ที่ส�าคัญทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการสร้าง

แผนการฝึกอบรมทักษะและความรู้เพ่ิมเติม วางแผนพัฒนา

สายอาชีพ ตามโครงการ HR Excellence โดยบริษัทฯ ได้จัดท�า

แผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้

บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือสร้างผู้สืบทอด

ต�าแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สามารถรับมือ

ได้ทันกับทุกสถานการณ์ ท้ังในด้านวิชาการ การบริหาร

จัดการ และภาวะผู้น�า มีการอบรม “Leadership Greatness” 

และ 7 Habits ส�าหรับผู้บริหาร การโยกย้ายหมุนเวียนหน้าที่

รับผิดชอบเพ่ือเรียนรู้งาน หลักที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ 

ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในการท�างานจริงในปี 2560 บริษัทฯ 

ได้ปรับปรุงระบบการวางแผน การสืบทอดต�าแหน่ง ร่วมกับ

บริษัทที่ปรึกษาระดับสากลเพ่ือให้กระบวนการวางแผนงาน

ดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันมิให้การปฏิบัติงาน

มีช่องว่างและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการด�าเนิน

งาน 

 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัท
ย่อย และบริษัทร่วม
 • โครงสร้างการจัดการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้อนุมัติโครงสร้างการ

จัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียง

พอและเหมาะสมส�าหรับการบริหารบริษัทฯ ภายใต้การน�า

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2560 มีการปรับโครงสร้าง

องค์กรบางส่วนที่กระชับลดล�าดับชั้นการบริหาร เพื่อมิ

ให้เกิดความซ�้าซ้อน เหมาะกับภาระหน้าท่ีและธุรกิจของ 

บริษัทฯ ดังรายละเอียดในผังโครงสร้างองค์กร หน้า 34

 • กลไกการก�ากับดูแล 

 นอกจากการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

ระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการก�ากับ 

ดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยรวม 6 บริษัท และบริษัท

ผู้แทนของบริษัทฯ ท่ีจะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู ้

บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมรวม 5 บริษัท (รายละเอียด
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โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นหน้า 116 ให้สามารถรับรู ้

ความก้าวหน้า และควบคุมการด�าเนินงานท่ีส�าคัญด้วย 

ช่องทางที่ถูกต้องเป็นระบบชัดเจนดังนี้

 - การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือต�าแหน่งอื่นใดใน

บริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้

รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 - ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หากจะไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการหรือต�าแหน่งอื่นใดในบริษัทฯ หรือองค์กรอื่น จะ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้

บริหารหรือพนักงานที่จะไปด�ารงต�าแหน่งอื่นใดต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น

 • บทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ผู้แทนบริษัทฯ ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงมติในการประชุม

ผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

 • กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 การบรหิารจัดการธุรกจิมีความสอดคล้องกบันโยบายหลกั

ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม

ส�าหรับรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้การรายงานความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

 การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะมีผู้แทน

ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) เป็น 

ผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกบริษัทฯ การตัดสิน

ใจในเร่ืองธุรกิจที่ส�าคัญจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบ

คณะกรรมการจัดการของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

ก่อนซึ่งกรรมการผู ้จัดการใหญ่จะพิจารณาน�าเสนอคณะ

กรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีจ�าเป็นและ/ หรือ คณะกรรมการ 

บริษัทฯ สมควรรับทราบ

 ส�าหรับนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่

ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการเป็น

พลเมืองดีของโลกและสิทธิมนุษยชน ใช้ร่วมกันในกลุ ่ม

บริษัทไออาร์พีซีทั้งหมด

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หลังหักภาษีและทุนส�ารอง

ต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม

กฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ

แผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตาม

ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร   ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

เสนอ 0.23 บาทต่อหุ้น   คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.35 ของก�าไร

สุทธิประจ�าปี 2559

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการเปิดเผย

สารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรักษาความลับไว้

ในคู่มือการก�ากับ ดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับของ 

บริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเก่ียว

กับบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการจัดระบบรักษาความ

ลับของบริษัทฯ ก�าหนดชั้นความลับและจ�ากัดสิทธิ์ในการเข้า

ถึงข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายห้ามใช้ข้อมูลภายในท่ีมีสาระ

ส�าคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใน

แนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อันรวมถึงการ

ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของบริษัทซึ่งประกาศใช้ในปี 2559 ด้วย

 ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่ส�าคัญกับผู้มีส่วน 
ได้เสีย
 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญกับผู้มีส่วน 

ได้เสีย

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 บริษัทฯ ว่าจ้าง “บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จ�ากัด”เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เป็น

ผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือและไม่มี

ความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง

รายการ จ�านวน

1.  ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 3,100,000

2.  ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 900,000

3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน 
  ค่าไปรษณีย์อากร ค่าจัดพิมพ์รายงาน

ไม่เกิน 120,000

  รวม 4,000,000

รายการ จ�านวน

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ภาษี และ 
  กฎหมาย

4,000,000

2. ค่าจ้างที่ปรึกษาส�าหรับโครงการพัฒนาและ 
  ติดตั้งระบบ CCMS 

4,800,000

  รวม 9,008,830

 2. ค่าบรกิารอืน่ ๆ  ทีจ่่ายให้ผูส้อบบญัชหีรอืบรษิทัสอบบญัชี

 1. ค่าสอบบญัชทีีจ่่ายให้กบัผูส้อบบญัชหีรอืบรษิทัสอบบญัชี

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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บทบาทการเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
(Corporate Citizenship) 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มุ ่งม่ันก�ากับดูแลให้บริษัทฯ 
ปฏิบัติตนเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่
อุปทานได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  
สรุปการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยยึดหลัก UNGC ตาม
พันธะสัญญา 4 ด้าน (ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน แรงงาน 
สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม) ในปี 2560 ดังนี้
 
 ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน 
 •  บริษทัฯ ได้รบัการรบัรองการยืน่ต่ออาย ุ(Recertification) 
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2560
 •  บริษทั เทคโนโลยี ไออาร์พซี ีจ�ากดัและบรษัิท ไออาร์พซี ี
โพลีออล จ�ากัด จัดท�าแบบประเมินตนเองเพื่อย่ืนขอรับรอง
การเข้าเป็นสมาชิกของ CAC และ CAC มีมติให้การรับรอง
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560  
ตามล�าดับ 
 • การสร้างเครือข่ายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และ
สนับสนุนกลุ่มคู่ธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดย
การบรรยายความรู้แก่กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ในช่วง Project Turnaround ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2560 ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี  และเป็นส่ือ
กลางในการประสานงานกับกลุ่มคู่ค้าท่ีแสดงเจตนารมณ์ใน
การเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ 
 •  จัดอบรมหลักสูตรต ่อต ้านคอร ์รัปชันเป ็นส ่วน
หน่ึงของหลักสูตร IRPC Cubic Academy รุ ่นที่  5 โดย 
รศ.ดร.เสาวณีย ์  ไทยรุ ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมอบรมเพิ่มจากที่อบรมในปีที่ผ่านมา จ�านวน 650 
คน (กทม.363 คน/ ระยอง 287 คน) รวมเป็น พนกังานทีผ่่านการ  
อบรมแล้วทั้งหมด 4,249 คน จากพนักงานทั้งหมด 5,310 
คน คงเหลือพนักงานท่ียังไม่ได้รับการ อบรม 1,061 คน ซึ่ง

จะด�าเนินการในปี 2561
 •  บริษัทฯ ได้รับเชิญจากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ให้เข ้าร ่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
แบบประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(CAC) ส�าหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SME) 
โดยครั้งล่าสุดร่วมให้ความเห็นในวันที่ 
18 ธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บริษัทขนาดเล็กสามารถเข้าร่วมเป็น
สมาชิกได้โดยการปฏิบัติที่ เหมาะกับ
ขนาดธุรกิจ  
 • ส�านักตรวจสอบภายในมีการ
จั ด ท� า แ ผ น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ

ยาว 5 ปี และแผนด�าเนินการประจ�าปี เพ่ือให้เกิดความ
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามล�าดับความส�าคัญและ 
ผลกระทบของงาน และยังจัดให้มีการน�าร่องในการท�า Self 
Audit Project เพ่ือสร้างจิตส�านึกพนักงานในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการที่ก�าหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้จัด
พิธีมอบรางวัล “เพชรน�้าหนึ่ง (Diamond Award)” ประจ�าปี 
2560 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมา 7 ปี ต้ังแต่ปี 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการยกย่องหน่วยงานที่มีการก�ากับดูแลการ
ควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ดีเด่นมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร  
อันเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 • คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิด (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนส�าหรับผู ้
ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร เก่ียวกับการกระท�า
ใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจส่อไปในทางการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ ต้ังแต่กรรมการบริษัทฯ 
ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือและผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ รวมท้ังมีข้ันตอน
การตรวจสอบและแก้ไขท่ีชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส  
มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมีดังนี้
 -  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: auditor@irpc.co.th
 - ทางจดหมายธรรมดา: ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
  เลขท่ี 555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคารบ ีชัน้ 6
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
  10900
 - ทางตู้ไปรษณีย์: ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร์  
  กรุงเทพฯ 10900
 • ข้ันตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่ม
จากหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้น
ตอนการด�าเนินการและติดตามผลพร้อมกับรวมรวบข้อมูล
การกระท�าผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณบริษัทฯ เพ่ือรายงาน
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ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นประจ�ารายเดือนและรายไตรมาสตามล�าดับ 
 ในกระบวนการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะ
พิจารณาว่าเร่ืองที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่และตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในล�าดับต่อไป หากมีความผิดพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบบริษัทฯ 
 •  ในปี 2560 ไออาร์พีซีได้รับข้อร้องเรียนทั้งหมด 21 
เร่ือง จัดเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลที่ดี
และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 18 เรือ่ง และข้อเสนอแนะ 
3 เรื่อง สามารถสรุปผลและปิดข้อร้องเรียนได้ท้ังสิ้น 17 เรื่อง 
ส่วนอีก 4 เรื่องอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
 
 ด้านแรงงาน 
 บริษัทฯ มีนโยบายเสริมสร้างความเป็นธรรมและ
คุ้มครองการใช้แรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมายกับ พนักงาน 
แรงงานคู่ค้า แรงงานผู ้รับเหมา และลูกค้า ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน และเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดย ไม่กีดกันแบ่ง
แยกอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา 
ศาสนา เชื้อชาติ 
 
 ด้านสิทธิมนุษยชน 
 • บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งเครือข่าย Global 
Compact Network Thailand (GCNT) ซึ่งก�าเนิดขึ้นจากการรวม
ตัวของ 15 องค์กรชั้นน�าของไทยที่เป็นสมาชิก UN Global 
Compact มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการท�าธุรกิจท่ีเคารพ
สิทธิมนุษยชน และการร่วมผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ โดยในปี 2560 GCNT  
ร่วมผนึกก�าลังกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาค
เอกชนอีก 7 องค์กร ลงนามปฏิญญาความร่วมมือครั้ง
ส�าคัญระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วย
ธุรกิจกับ สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ใน
ประเทศไทย จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
แนวทางการท�าธุรกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ให้เกิดการตระหนักรู ้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผล
ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดไปเป็นตัวอย่าง 
ในระดับภูมิภาค 
 • บริษัทฯ ร่วมกับ GCNT เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งแสดงผลงาน (Best Practice)  
ด้านสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชนในงานเตรียมความพร้อม
ก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธี 
 •  บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน พร้อมท้ัง
ด�าเนินการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบด้าน สิทธิมนุษยชน
จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน เพื่อใช้ใน
การวางแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายสิทธิมนุษยชน 
น�าเสนอไว้บน Website ของบริษัทฯ 
  

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 บรษิทัฯ มนีโยบายการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ลดการปลดปล่อยของเสียอันก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม 
และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข EIA อย่างเคร่งครัด  และด�าเนิน
การให้เขตประกอบการฯ และโรงงาน อุตสาหกรรมในเขต
ประกอบการฯ เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่นได้ โดยพยายามลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ให้เหลือน้อยที่สุด  
 
แผนการด�าเนินงานในปี 2561
 บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนาการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงได้กับสากล และเสริม
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชน ภาครัฐ 
ภาควิชาการ และองค์กรอิสระ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแผนงานหลักที่ส�าคัญ ประกอบ
ด้วย
 • ปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทบทวน
ความรู้ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรมที่สมบูรณ์แบบ
 • การน�าเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล 4.0 มาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น
  -   แบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการก�ากบัดแูล 
   กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านระบบ 
   เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล 4.0 (Knowledge Sharing  
   on CG Web Page : Digital 4.0) 
  - โปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
   ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ (CG  
   Self Assessment (Online Quiz))
 • สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรท่ัวไปใน
การเคารพสิทธิมนุษยชน Human Right Collaboration และเผย
แพร่ความรู้ แนวปฏิบัติเรื่องธุรกิจกับมนุษยชนต่อเนื่องจาก
ปี 2560
 • การท�า Stakeholders Engagement เพ่ือดูแลผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์
อย่างสมดุลและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาและด�าเนินการด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 ต่อเนื่องจากปี 2560 ประกอบด้วย 
แผนการด�าเนินงานตามกฎหมาย และ แผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึง 
แผนการสื่อสารและรณรงค์สร้างเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่
ดี แผนธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม แผนงาน CSR แผนงานชุมชน
สัมพันธ์ และแผน Stakeholders Engagement แผนปฏิบัติการดัง
กล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/ 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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