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สารประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นให้ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ ตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยจริยธรรมธุรกิจ ความโปร่งใส การเคารพ
สทิธมินษุยชน และการเป็นองค์กรทีมี่ความรบัผดิชอบเพ่ือการเตบิโตควบคู่ไปกบัสงัคมอยา่งยัง่ยนื ปัจจัยสูค่วามสำาเรจ็ดังกล่าว
เกดิจากพลงัรว่มของ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีป่ฏบิตัหินา้ทีโ่ดยยดึหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ และการ 
สนบัสนนุจากผูถ้อืหุน้และผูมี้สว่นได้เสยีอ่ืนๆ ทีเ่หน็สอดคล้องในแนวทางเดียวกบับรษิทัฯ สง่ผลใหอ้งค์กรมีความเจรญิกา้วหนา้ 
มีภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ สังคม และประชาชนทั่วไป 
คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ ได้ปฏบิตัหินา้ทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ
อยา่งเตม็ที ่และสมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมายทกุประการ ในปี 2561 คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ได้เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ  
อนุมัติแผนปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี ซ่ึงประกอบด้วย การดำาเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ การต่อต้าน
คอร์รัปชัน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย การดำาเนินการเพ่ือ
ความยัง่ยนื และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เป็นตน้ มีการตดิตามความคืบหนา้การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ และประเมินผลเพ่ือ
สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส รวมทั้งจัดให้มีการประเมินกรรมการ 2 แบบ ทั้งการประเมินโดยบุคคล
ภายนอกซึ่งดำาเนินการทุก 3 ป ีเริ่มตั้งแต่ปี 2558 ในป ี2561 เป็นการประเมนิครั้งที่ 2 และการประเมนิภายในเปน็ประจำาทุกป ี
เม่ือเดือนสิงหาคม 2561 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและกำาหนดนโยบาย
และแผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกลยุทธ์ CG & CSR Excellence ในระยะยาว 5 ปี ของบริษัทฯ และตลอดทั้งป ี
ยังได้กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีการศึกษาเปรียบเทียบและดำาเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เมื่อมีกติกาสากล หรือ
เกณฑก์ารปฏิบัตทิีดี่และออกใหม่ของประเทศไทย ทีบ่รษิทัฯ สามารถนำามาปรบัใชไ้ด้ มีแผนพัฒนาแนวปฏบิตัเิพ่ือเป็นพลเมืองดี 
ของประชาคมโลก เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น 
รปูธรรมและมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ อาท ินำาหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย (CG Code) ไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมตามบรบิททางธรุกจิของบรษิทัฯ นอกจากนัน้ ประธานกรรมการกำากบัดูแลกจิการ 
ทีดี่ได้ใหค้วามรูแ้ละขอ้แนะนำาแกผู่บ้รหิารและพนกังานไออารพี์ซีในงาน IRPC CG Day ตอ่เนือ่งมาแล้ว 2 ปี เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจ  
กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
การดำาเนินการเพ่ือยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในทุกรูปแบบดังกล่าว ทำาให้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ 
และได้รับรางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องในปี 2561 อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม Best SET Sustainability 
Awards 2018 รางวัล ASEAN CG Awards: TOP 50 รางวัล Golden Peacock Awards for CSR 2017 และรางวัล  
Top Community Care Companies in Asia 2018 เป็นตน้ และนอกจากจะเป็นผูน้ำาในการปฏบิตัแิลว้ บรษิทัฯ ยงัสรา้งเครอืขา่ย 
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ และความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมออกไปสูพั่นธมิตรทางธรุกจิ คู่ค้า และผูมี้สว่นได้เสยีอ่ืน 
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยมุ่งหวงัทีจ่ะเสรมิสรา้งแนวทางการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ใหเ้กดิขึน้อยา่งเขม้แขง็ในสงัคมวงกวา้ง รายละเอียด
ดังปรากฎในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บรษิทัฯ เชือ่ม่ันวา่ การสรา้งระบบทีส่ามารถนำาไปปฏบิตัไิด้อยา่งมีประสทิธภิาพ มีมาตรฐานทีเ่ชือ่ถอืได้ ความมุ่งม่ันรว่มกนัปลูกฝงั 
จริยธรรม ความโปร่งใสตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และความร่วมมือร่วมใจจาก กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
ทุกคนที่ยึดถือค่านิยมองคก์ร iSPIRIT และรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จะนำามาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมคุณภาพของประเทศไทยและประชาคมโลก

(นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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• คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการประเมิน 
กรรมการบรษิทัฯ โดยบคุคลภายนอก (Independent 
Assessment) เป็นประจำาทกุ 3 ปีเพ่ือนำาผลการประเมิน
มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากรรมการร่วมกัน 
ดำาเนินการประเมินครั้ง ท่ี 1 ในป ี 2558 โดย  
Governance Matter Thailand รายละเอียดอยู่ใน 
รายงานประจำาปี 2558 และในปี 2561 เป็นการประเมิน
ครัง้ที ่2 โดย KPMG Phoomchai Business Advisory 
Ltd. กำาหนดแล้วเสรจ็ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 

• มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำาทุกปี และในปี 
2561 ได้ทบทวนแบบประเมิน รวมทัง้เพ่ิมการประเมิน
ประสทิธผิลของการจัดเตรยีมการประชมุคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เพ่ือปรบัปรงุให้การประชมุมีคุณภาพสงูสดุด้วย 

ตลอดระยะเวลาในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้นตามลำาดับ
โดยยึดหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนชั้นนำาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเกณฑ์สากลอื่น ๆ
อาทิ ASEAN CG Scorecard

สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในปี 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 1.การดำาเนนิงานในหวัข้อทีโ่ดดเด่น และ 2.การปฏบิตัิ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. การดำาเนินงานในหัวข้อที่โดดเด่น 

1.1 การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ

รายละเอียดอยู่ในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
หน้า 114-116

• คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับฟังการบรรยาย  
เรือ่ง Chemical Industry: Consolidation as a Route  
to Transformation จาก Mr. Alex de Mur Principal 
Head of WESA/ CEMA for Refining & Petchem 
Profit Improvement, The Boston Consulting 
Group ซ่ึงมีประสบการณ์ในเรือ่งกรณศีกึษาเชงิกลยทุธ์ 
ของบริษัทนำ้ามันและก๊าซทั่วโลก เพื่อรับทราบข้อมูลที่
เป็นปัจจุบนัและเพ่ิมความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัธรุกจิ
ปิโตรเคมีในตลาดโลกด้วยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ 
อันเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ และกำากับดูแล 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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• บรษิทัฯ ได้เข้าประกวดรางวลัองค์กรโปร่งใส ประจำาปี 
2561 ที่จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(สำานกังาน ป.ป.ช.) เพ่ือ
ศึกษาและนำาแนวปฏิบัติที่ดีของสำานักงาน ป.ป.ช. มา
พัฒนาองค์กร อีกทั้งยังช่วยสร้างความม่ันใจให้ผู้มี 
ส่วนได้เสยีรบัทราบถงึศกัยภาพขององค์กรในเรือ่งความ 
โปร่งใสและแนวทางการควบคุมทจุรติคอร์รปัชนัอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย องค์กร
โปร่งใส ต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2560  
และได้รับรางวัล องค์กรโปร่งใสประจำาปี 2561 แสดง
ถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนของบริษัทฯ

• ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 พิจารณาอนมัุติ
โดยมตพิิเศษ แก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคับบรษิทัฯ ให้สอดคล้อง 
กบัคำาสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/ 2560 
ลงวนัที ่4 เมษายน 2560 ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 
เสนอ และได้ดำาเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
บรษิทัฯ ให้เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุเรยีบร้อยแล้ว ดังนี้

• พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้
สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ และปรับปรุงให้
สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ อาทิ ความเป็นกลาง
เรือ่งการสนบัสนนุภาคการเมือง การป้องกนัการฟอกเงิน 
นโยบายสทิธมินษุยชน นโยบายการต่อต้านทจุรติและ
ให้สินบน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.3 การส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และ 
การต่อต้านคอร์รัปชัน

1.2 การปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และเกณฑ์ที่กำาหนดใหม่

- หมวดที ่5 ข้อ 31: ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคน
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จำานวนหุน้ทีจ่ำาหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชือ่กนัทำา
หนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้
เป็นการประชมุวสิามัญเม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุ
เรือ่งและเหตผุลในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว กรณีเช่นนี้ คณะ
กรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน
สีส่บิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

- หมวดที ่ 4 ข้อ 22: ให้คณะกรรมการมีอำานาจ
สรรหาและแต่งตัง้กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ซ่ึงมา
จากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องและให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ
ด้วย

• บรษิทัฯ ออกประกาศ “มาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์” เพื่อยำ้าเตือนให้บุคลากรทั้งองค์กร
เข้าใจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำารายงานการ
เปิดเผยรายการทีส่งสยัว่าจะเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนั
กบัผลประโยชน์บรษิทัฯ ของบคุลากรทกุคน ซึง่ดำาเนนิ
การต่อเนื่องมาเป็นประจำาทุกปีในรูปแบบ On-line 

• บรษิทัฯ ดำาเนนิการให้ผูบ้รหิารและพนกังานเข้ารบัการ
อบรมเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจกฎหมาย และกฎ 
ระเบยีบต่าง ๆ  ทีมี่การปรบัปรงุหรอืออกมาใช้บงัคับใหม่ 
ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก และจัดเป็นหลักสูตร 
อบรมภายในองค์กร อาท ิกฎหมายสากลเก่ียวกบัความผดิ 
จากการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) มาตรา 123/ 5 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นต้น

คู่ค้า IRPC จำานวน 37 ราย ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ
“บทบาทภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน”

• บริษัทฯ เห็นความสำาคัญของการต่อต้านทุจริตตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน และได้เชิญนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 
กรรมการผูอ้ำานวยการสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และผู้อำานวยการโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
บรรยายในหวัข้อ“บทบาทภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน” ให้กับคู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ
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1.4 บทบาทของกรรมการในด้านการส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน

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 MonitoringBoard-Staff Relationships

• กรรมการบรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการตามกลยทุธ์ Board that 
makes a difference  ทัง้ในเรือ่งการส่งเสรมิค่านยิม
องค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจริยธรรม และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการกับผู้บริหารและ
พนักงาน กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน ได้ให้เกียรติเป็น
วิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “GRC ภูมิคุ้มกันการ
ปฏิบัติงานในยุค 4.0” ประกอบด้วย นายอนุสรณ ์
แสงนิม่นวล ประธานคณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดี นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ และ
นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ซ่ึงได้ให้มุมมองที่แตกต่างกัน ตามภารกิจการกำากับ
ดูแลของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ เป็นแนวทาง 
ให้พนกังานปรบัตวั เตรยีมความพร้อมรองรบัการทำางาน 
ในยคุดิจิตลัอย่างมีประสทิธภิาพด้วยความสจุรติโปร่งใส 
ระมัดระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และพร้อมรับการ
ตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

การเสวนาหัวข้อ  “GRC  ภูมิคุ้มกันการปฏิบัติงานในยุค 4.0”     

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Figure : Board that makes a difference
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การบรรยายเรื่อง “สิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี”

1.5 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับการดำาเนินธุรกิจ 

• บริษัทฯ ส่งเสริมการดำาเนินงานโดยเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงเป็นหนึ่งใน 4 หลักการใหญ่ของ UN 
Global Compact และได้ศึกษาแนวทางและการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2558 เพ่ือ
ให้ไออาร์พีซีเป็นองค์กรธุรกิจที่มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามหลักสากล ในป ี 2561 บริษัทฯ ได ้ เชิญ  
ดร.เสรี นนทสูติ ผู ้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรฐับาลอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินษุยชน (ASEAN  
Intergovernmental Commission on Human 
Rights (AICHR)) มาบรรยาย 2 ครั้ง ครั้งแรก 
สำาหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บรรยาย
ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการดำาเนินธุรกิจในยุค 
4.0” และครั้งที่สอง บรรยายให้กับ คู ่ค ้า และ
พนักงาน ในเรื่อง “สิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี” บริษัทฯ มุ่งหวังให้แนวทางดังกล่าวถูก
ปลูกฝังในกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำาให้
สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานโดยไม่ละเมิดต่อสิทธิ
มนุษยชน และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชนตามที่ภาครัฐให้ความสำาคัญ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

1.6 การพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ี
สอดคล้องกับการดำาเนินการระบบอ่ืน ๆ ทุกระบบของ 
บริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขอรับการประเมิน
มาตรฐาน Total Quality Assurance: TQA ท่ัวท้ัง
องค์กร ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับการรับรองในระดับ TQC 

• การได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ DJSI ต่อเนือ่งกนั 5 ปี 
โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ประสบความสำาเรจ็สงูสดุ เป็น
ผูน้ำาในกลุ่ม Oil & Gas Refining and Marketing  
การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหมวดหน่ึงที่สนับสนุน
ความสำาเรจ็ดังกล่าว ทัง้ในเรือ่ง Code of Conducts, 
Corporate Governance และ Social Report

2. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
ของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในการดำาเนนิงานด้านการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีทำาหน้าที่กล่ันกรอง ให้คำาปรึกษา แนะนำา
เกีย่วกบัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่เพ่ือใหม่ั้นใจวา่ บรษิทัฯ มี
การดำาเนนิงานอยา่งรอบคอบตามนโยบายและแผนงานการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีกำาหนดไว้ต้ังแต่ต้นปี โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานดังกล่าว ตามที่คณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีนำาเสนอเป็นประจำาทุกปี  
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนแนวปฏิบัติ
เดิม รวมทั้งทบทวนการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (CG Code) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบท
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
สำาหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถดำาเนินการได้ ได้มีการ
บันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว  
(รายละเอียดอยู่ในรายงาน การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
หน้า 243-257)

แผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี ระบุถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ ตลอดปีที่ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
มีวัตถุประสงค์หลักในการกำากับดูแลและดำาเนินการให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส บุคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ นอกเหนือ
ไปจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ สามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้
อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้คนรอบข้าง โดยยึดหลักสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ 6 ประการ คือ C-R-E-A-T-E



111รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาสต่อคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตามลำาดับ ซึง่คณะกรรมการฯ ได้ใหค้วามเหน็ ขอ้เสนอแนะ  
รวมทั้งให้การสนับสนุนฝ่ายจัดการเพ่ือยกระดับการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ดีและเข้มแข็งขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องและหามาตรการปิดจุดบกพร่องต่าง ๆ ให้ได้
มากที่สุด โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะหรือเกณฑ์มาตรฐาน
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
(ตลท.) IOD, ASEAN CG Scorecard, DJSI หรือ
มาตรฐานสากลอื่นๆ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญอยา่งยิง่กบัการปฏบิตัิ
ตามภารกจิของกรรมการ บทบาทหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 
เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำาหนดทิศทาง
การดำาเนินงานและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบและกำากับ
ดูแลใหก้ารดำาเนนิธรุกจิเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและกา้วหนา้อัน
เป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน สรุปการปฏิบัติของ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ และการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ตาม
หลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Code) 8 หลัก
ปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลักปรัชญาการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความยั่งยืน คำานึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และความเติบโตด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่แวดล้อม โดยได้ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวลงมายัง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการลดหลั่นลงมา
ตามลำาดับ เพ่ือนำาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้ง
องค์กร และวางระบบให้มีการรายงานผลการดำาเนิน
งานด้านต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
เป็นประจำา 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
บคุลากรทกุระดับของบรษิทัฯ ตัง้แต่กรรมการบรษิทัฯ 
ตลอดจนผูบ้รหิาร พนกังาน และผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุ่ม 
และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ
และผูบ้รหิารจะต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้มี
การดำาเนินงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดทำาเป็นคู่มือ CG 

C - Create long term value สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันและปรับตัวได้

R - Responsibility องค์กรและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ

E - Equitable treatment ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

A - Accountability มีสำานึกรับผิดชอบ สามารถอธิบายสิ่งที่ทำาได้

T - Transparency มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

E - Ethics มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

RESPONSIBILITY
R

EQUITABLE
TREATMENT

E
CG
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LONG 
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E
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พร้อมกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจมอบให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ลงนามรบัทราบและ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที ่และกำากบัให้มีการ
สื่อความเพ่ือสร้างความเข้าใจ รวมทั้งจัดกิจกรรม
กระตุ้นจิตสำานึกให้เกิดการยอมรับไปปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร สร้างเครอืข่ายในการผลักดันให้เกดิการปฏบิตัิ
ในคู่ธรุกจิตลอดห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัฯ และบรษิทั
ในเครอื โดยกรรมการและผูบ้รหิารเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

• คณะกรรมการบรษัิทฯ ก�าหนดบทบาทของกรรมการ 
ไว้ในกฎบตัรกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ทีเ่ป็น 
ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคู่มือการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลโครงสร้าง
กรรมการให ้เหมาะสม และกำาหนดโครงสร ้าง 
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงาน 
บริษัทฯ ที่จูงใจให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และ
สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยระบุไว ้ในคู ่มือ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผย
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรม
ธรุกจิ และตดิตามการปฏบิตัอิย่างสมำา่เสมอตามทีร่ะบุ
ไว้ในแผนการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการแบ่งแยก
ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ และ
ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบอำานาจเป็นลายลกัษณ์อักษรให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ดำาเนนิการบรหิารจัดการบรษิทัฯ ในขอบเขตทีก่ำาหนด 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและก�าหนด 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ทศิทาง และกลยทุธ์ของบรษัิทฯ 
เพ่ือให้ผูบ้รหิาร และพนกังานมุ่งดำาเนนิการด้วยความ
รบัผดิชอบในการประกอบธรุกจิ ไปในทศิทางเดียวกนั 
วางกรอบและอำานาจการดำาเนินงานให้เหมาะสมกับ

ความรบัผดิชอบของฝ่ายจัดการ  โดยไม่แทรกแซงการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นบทบาทของฝ่ายจัดการ

• คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป้าหมายหลักของ 
องค์กร (Corporate KPI) และงบประมาณประจ�าปี 
ของบรษัิทฯ เพ่ือให้ม่ันใจว่าบรษิทัฯ มีทรพัยากรเพียงพอ 
ที่จะดำาเนินธุรกิจใหมุ้ง่ไปสู่เป้าหมายหลกันั้นได้สำาเร็จ

• คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติโครงการลงทุนที่
ส�าคญั ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุเดือน  
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูอ้นมัุตกิารดำาเนนิงานและ
โครงการลงทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ ในส่วนที่เกิน
อำานาจของฝ่ายจัดการ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบ 
นำาเสนอเรื่องที่ต ้องได้รับการอนุมัติจากผู ้ถือหุ ้น  
รายละเอียดโครงการและผลการดำาเนนิงานในปี 2561 
อยูใ่นรายงานประจำาปีหมวดรายงานสรปุผลการดำาเนนิ
งาน หน้า 168-191

• โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ  
เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพ่ือ 
ให้ม่ันใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม 
สำาหรบัการบรหิารบรษิทัฯ ภายใต้การนำาของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ในปี 2561 มีการอนุมัติปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม่ที่กระชับขึ้น เช่น มีการรวมภารกิจของ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 คนที่สอดคล้องกัน
เข้าไปอยู่ภายใต้ตำาแหน่งใหม่ คือ รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่สายงานแผนกลยทุธ์องค์กร ทำาให้บรษิทัฯ  
มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4 คน จากเดิม 3 คน 
และลดตำาแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ลง ทำาให้
เกิดความเชื่อมโยง และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ภาพรวมมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายทางธรุกจิของบรษิทัฯ ต่อไป (รายละเอียดใน
ผังโครงสร้างองค์กร หน้า 38) 

หลักปฏิบัติ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดวัตถุประสงค์และ
นโยบายที่ส�าคัญ สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เช่น นโยบายด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบายด้าน Compliance 
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านชุมชนและ 
สิง่แวดล้อม รวมถงึเป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน 
ต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามฝ่ายจัดการให้มี
การปฏบิตัติามนโยบายและแผนงานทีก่ำาหนดไว้อย่าง
สมำ่าเสมอ และให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานที่
สำาคัญในที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และคณะ
กรรมการบรษิทัฯ เป็นประจำา เพ่ือให้ม่ันใจว่า ผูบ้รหิาร
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จะสามารถนำาวสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยทุธ์ทีก่ำาหนดไว้ 
ไปบรหิารจัดการองค์กรให้เกดิผลได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
อย่างแท้จริง รวมถึงการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ 
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม คณะกรรม
การบริษัทฯ มีการทบทวน วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ทั้ง
แผนระยะสัน้ 1 ปีและระยะยาว 5 – 10 ปี และทบทวน
ภารกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลประกอบที่ฝ่ายบริหาร
พิจารณานำาเสนอเป็นประจำาทุกปีในการประชุม  
Strategic Thinking Session (STS) ในการประชุม
จัดทำาแผนกลยุทธ์ STS ดังกล่าว คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ยังได้ซักถามข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงจน
เพียงพอกับการตัดสินใจในการจัดทำาแผนกลยุทธ์ มี
การวิเคราะห์กันอย่างละเอียดถึงข้อมูล ปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างรอบด้าน อาท ิผลการดำาเนนิ
งานที่ผ่านมา ผลตอบแทนการลงทุน การสร้างมูลค่า
เพ่ิมธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ความ
สามารถในการแข่งขัน สถานะทางการเงิน สมรรถนะ
บุคลากร นวัตกรรม สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้ม
อุตสาหกรรม การตลาดและคู่แข่ง ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสื่อสารและช่องทางการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น แผนกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ ทุกด้านมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และมีการ
เชื่อมโยงบูรณาการระหว่างแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุด โดยในปี 2561 มี
แผนกลยุทธ ์ IRPC 4.0 ซ่ึงนำานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยใีหม่ๆ มาสนบัสนนุการดำาเนนิงานทกุด้าน
ของบริษัทฯ ด้วย 

• กลยุทธ์ Board that makes a difference คณะ
กรรมการบรษิทัฯ ดำาเนนิการตามกลยทุธ์ Board that 
makes a difference อันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ
กรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯเติบโตได้อย่าง
ม่ันคงและยั่งยืน ประกอบด้วย การสร้างสรรค์การ
กำากับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ การทบทวน
ออกแบบโครงสร้างกรรมการให้เหมาะสม การสร้าง
คุณค่าร่วมกนัระหว่างกรรมการและฝ่ายจดัการ การมี
กลยทุธ์ทีส่ามารถแนะนำาผูบ้รหิาร การกำาหนดบทบาท
และประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรรมการและพนักงาน

หลกัปฏบัิต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

• โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ โครงสร้าง
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และคุณสมบัติกรรมการ
ของบรษิทัฯ ทำาให้กรรมการสามารถปฏิบตัหิน้าที ่และ
ตดัสนิใจได้อย่างมีประสทิธภิาพ ครอบคลมุความเสีย่ง
ของธุรกิจ และสามารถกำาหนดทิศทางการเติบโต 

ของบริษัทฯ ได้อย่างสมดุล เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบการ
สรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับธุรกิจ 
กำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมจูงใจ และกำาหนด
โครงสร้างกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ โดยมีกติกาในการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส มี
กฎบัตรกำากับ มีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ และมี
กระบวนการทำางานที่มุ่งสู่ประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให้
เกิดสมดุลระหว่างมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับ และความ
พร้อมเพ่ือการเตบิโตขององค์กรต่อไป คณะกรรมการ
สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ
เต็มความสามารถ ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้อนุมัติ
โครงสร้างกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่
เกนิ 15 คน ซ่ึงเป็นจำานวนทีเ่หมาะสมกับขนาดและ
ความซับซ้อนในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 การจัดให้มีการประชมุกรรมการอิสระ และการประชมุ
กรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นอีกช่อง
ทางหนึ่งที่กรรมการสามารถเสนอความเห็นได้อย่าง
อิสระ และได้ให้ข้อแนะนำากับคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายจดัการ ไปดำาเนนิการให้เกดิประสทิธภิาพต่อไป  
ข้อมูลโครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ ปรากฏใน
รายงานประจำาปีหมวดกรรมการ หน้า 72-77 และราย
ละเอียดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในหมวด
โครงสร้างการจัดการ หน้า 81-90 ค่าตอบแทน
กรรมการอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 99

• คณะกรรมการบรษัิทฯเลอืกบคุคลทีม่คีวามเหมาะ
สมเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 8/ 2561 ได้มีมติเลือก นาย 
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ 
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ทดแทน 
นายเทวนิทร์ วงศ์วานชิ ทีล่าออกเนือ่งจากเกษยีณอายุ
การทำางานในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด ( มหาชน) 
ตามสัญญาจ้าง โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และ
เหน็ว่านายชาญศลิป์ ตรนีชุกร ปัจจบุนั ดำารงตำาแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการ นอกจากนั้นด้วยมุมมองของ 
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รวมทัง้การรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี 

- การตดัสนิใจในเรือ่งธรุกจิทีส่ำาคัญ จะต้องได้รบัการ 
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการของ
บรษิทั ไออาร์พีซี จำากดั (มหาชน) ก่อน ซ่ึงกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะพิจารณานำาเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นอำานาจของกรรมการ หรือ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรับทราบ

- การประกาศใช้นโยบายการดำาเนนิงานด้านต่างๆ 
ของบรษิทัฯ จะครอบคลุมบงัคับใช้กบับรษิทัย่อย
ทุกแห่งด้วย รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่ นโยบายกำากบัการปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ์ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึง
นโยบายการเป็นพลเมืองดีของโลก และนโยบาย 
สทิธมินษุยชน ซ่ึงใช้ร่วมกนัในกลุม่บรษิทัไออาร์พีซี
ทั้งหมด โดยมสีำานักกิจการองค์กรรับผิดชอบนำา
เสนอ และรบันโยบายหรอืข้อแนะนำาจากคณะกรรม
การบริษัทฯ มาปรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจให้มี
ประสทิธภิาพต่อไป

- บรษิทัฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบั
บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อย ไม่มีการถอืหุน้ไขว้ในกลุ่ม
บริษัทฯ และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืน

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
บรษิทัฯ มีการประเมินกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือนำาผลการ
ประเมินมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากรรม
การร่วมกัน มีการประเมิน 2 แบบ ดังนี้
1. ประเมินโดยบุคคลภายนอก (Independent  

Assessment) เป็นประจำาทุก 3 ปี ในปี 2561 มี
การประเมินโดย KPMG (คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562)

2. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชดุย่อยมีการประเมินผลการปฏบิตัิ
งานเป็นประจำาทุกปี และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะ
กรรมการบริษัทฯ ตามลำาดับ เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมามีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตาม
ขอบเขตอำานาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร และนำาผล
ประเมินการปฏบิตังิานมาปรบัปรงุแก้ไขในปีต่อไป 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้

ผู้บริหารสูงสุดของ บมจ. ปตท. ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
บริษัทพลังงาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่อยู ่ใน
อุตสาหกรรมใกล้เคียงกับบริษัทฯ จะเอือ้ประโยชน์ต่อ
การกำาหนดทิศทาง และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น 
เช่นเดียวกับนายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตประธาน
กรรมการ แม้ว่าทั้ง 2 ท่านจะไม่ใช่กรรมการที่มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
จำานวนกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน
กรรมการมีรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ  
หน้า 72-77, 81

• การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน คณะ 
กรรมการบรษิทัฯ กำาหนดการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทยของกรรมการ รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท 
(รวม IRPC) เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการปฏบิตัหิน้าที่
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ และจัดสรรเวลาในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อยอย่าง
เพียงพอกบัการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างมีประสทิธผิล 

• วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ 
และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่เกิน 3 วาระติดกัน 
(9 ปี)

• การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย  
และบรษัิทร่วม คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดแนวทาง 
ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวม 5 บริษัท เพื่อให้สามารถรับรู้ความก้าวหน้าและ
ควบคุมการดำาเนินงานที่สำาคัญด้วยช่องทางที่เป็น
ระบบชัดเจน ดังนี้

- ผูแ้ทนของบรษิทัฯ ทีจ่ะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ (ราย
ละเอียดโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นหน้า 134)

- ผูแ้ทนบรษิทัฯ ทีมี่บทบาทในฐานะผูถ้อืหุน้บรษิทัย่อย 
และบรษิทัร่วม ใช้สทิธิอ์อกเสยีงลงมต ิในการประชมุ 
ผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และภายใต้กรอบอำานาจที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- กลไกการบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
การบริหารจัดการธุรกิจมีความสอดคล้องกับ
นโยบายหลักของบริษัทฯ การทำารายการที่เกี่ยว
โยงกนัต้องเป็นไปตามราคาตลาดอย่างเป็นธรรม 
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หัวข้อประเมิน คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินแบบไขว้

คุณสมบัติกรรมการ 96.86 % 99.14 %

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 98.57 % 99.29 %

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีด ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 96.29 % 99.00 %

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำาอธิบายได้ 97.14 % 99.52 %

มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล 97.86 % 99.47 %

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 94.29 % 98.34 %

การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 99.76 % 99.34 %

หัวข้อประเมิน คะแนน

โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 97.35%

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำาหนดนโยบายธุรกิจ 96.62 %

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 95.36 %

การประชุมคณะกรรมการ 96.86 %

 1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำาปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 96.55 %  
 (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 97.27%)

 2. ผลการประเมินรายบุคคล
  - การปฏิบัติงานตนเอง ประจำาปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 97.25 % (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 97.73 %)
  - การปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ประจำาปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 99.23%
    (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 98.48%)

 3. การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
  3.1 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ ประจำาปี 2561 
    คะแนนเฉลี่ย 100 % (ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 100%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 100 %

การสอบทานงบการเงิน 100 %

การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน 100 %

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 100 %

การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง 100 %

การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. 100 %

การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 100 %

การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ 100 %
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หัวข้อประเมิน
คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 96.67 % 100 % 100 % 

นโยบายคณะกรรมการ 97.50 % 97.86 % 98.75 % 

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 98.75 % 99.29 % 99.44 % 

การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม 100 % 98.25 % 100 % 

	 	 3.2	 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประจ�าปี	2561	คะแนนเฉลี่ย	100% 
	 	 	 	 (ปี	2560	มีคะแนนเฉลี่ย	100%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 100 %

บทบาทและความรับผิดชอบ 100 %

ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 100 %

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 100 %

การรายงาน 100 %

การควบคุมคุณภาพ 100 %

	 	 3.3	 การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลประจ�าปี	2561	คะแนนเฉลี่ย	94.42%
	 	 	 (ปี	2560	มีคะแนนเฉลี่ย	97.38%)

หัวข้อประเมิน คะแนน

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 86.11 %

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 97.22 %

อำานาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 94.44 %

ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 100 %

ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ 95.24 %

การปฏิบัติงานและการประชุม 93.52 %

	 4.	ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	2561
	 	 -	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คะแนนเฉลี่ย	98.23%	(ปี	2560	มีคะแนนเฉลี่ย	98.54%)
	 	 -	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คะแนนเฉลี่ย	98.97 %	(ปี	2560	มีคะแนนเฉลี่ย	96.44%)
	 	 -	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คะแนนเฉลี่ย	99.55 %	(ปี	2560	มีคะแนนเฉลี่ย	99.27%)

	 5.	ผลประเมินประสิทธิผลของการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ	ประจ�าปี	2561		มีคะแนนเฉลี่ย	98.15%  
	 เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ที่มีคะแนนเฉลี่ย	97.20	%	

หัวข้อประเมิน คะแนน

การจัดเตรียมการประชุม 98.15 %

กระบวนการประชุม 98.15 %
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• การปฐมนเิทศกรรมการใหม่  บรษิทัฯ จัดปฐมนเิทศ
ให้กรรมการใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯ และกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำาเนินการ
ในโอกาสแรกที่เข้ารับตำาแหน่ง ก่อนการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต ่อไป ซ่ึงเป ็นช ่วง 
เวลาไม่เกิน 1 เดือน รายละเอียดการปฐมนิเทศ 
ประกอบด้วย
- กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรรยายสรปุข้อมูลบรษิทัฯ

ด้วยตวัเองทกุครัง้ ประกอบด้วย วสิยัทศัน์ นโยบาย 
โครงสร้างองค์กร ภาพรวมการดำาเนนิธรุกจิ ผลการ
ดำาเนนิงาน และข้อมูลอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือเสรมิ
สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่
กรรมการใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชัว่โมง และเปิด
โอกาสให้ซักถามในเวลาทีไ่ม่จำากดั

- เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมคู่มือกรรมการและ
เอกสารสำาหรบักรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือ 
กรรมการ บริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 – เล่ม 3 
(Director’s Handbook) คู่มือการกำากับดูแล
กจิการทีดี่ (Corporate Governance Handbook) 
จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ (Code of Conduct)  
คู่มือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 
หนงัสอืรบัรอง วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคับบรษิทัฯ 
รายชือ่คณะกรรมการ หน้าทีค่ณะกรรมการชดุย่อย 
รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 
การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ (ปี 2561) และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่
กรรมการท่านนัน้ดำารงตำาแหน่ง แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี 2560 
รายงานความยัง่ยนืปี 2560 หลกัสตูรการอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) กำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจำาปี 2561 และแนะนำาการใช้ข้อมูลจาก  
Website IRPC Board Portal ซึ่งเป็นช่องทาง
สื่อสารที่เป็นทางการของคณะกรรมการบริษัทฯ

• การพัฒนาความรู้กรรมการ บริษัทฯ สนับสนุนให้
กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ 
อุตสาหกรรม การกำากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้าน
คอร ์รัปชัน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น ซึ่งกรรมการ
ทกุท่านได้เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรพ้ืนฐานการปฏิบตัิ
หน้าที่กรรมการแล้ว (รายละเอียดในประวัติกรรมการ 
หน้า 24-37) นอกจากนีเ้ลขานกุารบรษิทัฯ ได้ประสาน
งานกบักรรมการเพ่ือจัดเวลาเข้าอบรมอบรมหลักสตูร
ใหม่ๆ ของ IOD ตามเวลาที่เหมาะสม

• เลขานุการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง
เลขานุการบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู ้
และประสบการณ์ที่จำาเป็นและเหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ และ
สามารถจัดการดูแลให้ม่ันใจว่า การดำาเนินงานของ
คณะกรรมการเป ็นไปด ้วยความเรียบร ้อยและ
กรรมการสามารถเข ้าถึงข ้อมูลที่จำาเป ็นต่อการ
พิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก่อน
การประชุม หรือในระหว่างการประชุม หากกรรมการ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา บริษัทฯ
จะต้องเตรียมข้อมูลให้อย่างครบถ้วน 

ในการประชุมครั้งที่ 9/ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้แต่งตั้ง นางปิยดา จงพยุหะ เป็นเลขานุการบริษัทฯ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทดแทน นางสาว 
มนวิภา จูภิบาล ที่เกษียณอายุการทำางาน รายละเอียดการ
ประชุมกรรมการอยู่ในโครงสร้างการจัดการ หน้า 94-95

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร 

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มี
คุณวฒุ ิความรู ้และความสามารถทีเ่หมาะสมนำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็น 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารระดับสูงสุด) และ
กรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 
โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความ
เข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มี
ภาพลกัษณ์ทีดี่ มีภาวะผูน้ำา และประพฤตตินตามหลัก
การกำากบัดูแลกจิการทีดี่ รายละเอียดอยูใ่นโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 72-73, 83-85 การสรรหาผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ต้องได้รบัอนมัุตจิาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และการปรับโครงสร้างองค์กร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน
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รายละเอียดการท�าธุรกรรมในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
อยู่ในหมวดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หน้า 159-162

• การบรหิารและพฒันาบุคลากร บรษิทัฯ มีกระบวนการ
สร้างแรงจงูใจทีเ่หมาะสมให้พนกังานทัง้ทีเ่ป็นตวัเงิน 
การเตบิโต การยกย่องยอมรบั การแสดงความคิดเหน็ 
และการมีส่วนร่วมในโครงการที่ส�าคัญ เป็นต้น และ
บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นภายใต้
กลยุทธ์ Power of People หนึ่งในหมวดหลักของ
กลยทุธ์ GDP ( Growth, Digital, People) เพ่ือพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

๐  มุ ่งสร ้างขีดความสามารถและพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ โดยด�าเนินงานตามระบบ 
Integrated HR Management ตามแนวปฏบิตัิ
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์
องค์กร Power of People โดยน�าสมรรถนะหลกั 
ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
มาวิเคราะห์และประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก�าลัง รวมถึงการจัด
โครงสร้างองค์กร กระบวนการสรรหาและ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ เชื่อมโยงกับ
กระบวนการประ เ มินผลการปฏิบัติ ง าน 
กระบวนการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
นอกจากนีย้งัมีกระบวนการส�ารวจความพึงพอใจ
และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร และ
กระบวนการเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงทกุ
กระบวนการมีความเชือ่มโยงต่อกนั

๐  การจัดสภาพแวดล้อมของการท�างาน 
(Workplace Environment) IRPC ด�าเนนิการ
ด้านสภาพแวดล้อมการท�างานเพ่ือสร้างความ
ม่ันใจด้านสขุภาพ สวสัดิภาพและความสะดวกใน
การเข้าถงึสถานทีท่�างานของบคุลากรดังนี ้1) จัด
ท�านโยบายโดยศกึษาข้อกฎหมาย ระเบยีบ และ
ประกาศของภาครฐั มาตรฐานสากลทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO45001  
น�าระบบการปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลศิ (OEMS) ด้าน 
การบริหารจัดการความม่ันคง ความปลอดภัย  
อาชวีอนามัย และสิง่แวดล้อม (Security, Safety,  
Health and Environment: SSHE Element) 
มาใช้เป็นระบบในการบริหาร SSHE ปลูกจิต
ส�านกึด้านความปลอดภัยเพ่ือปลูกฝังวฒันธรรม
ความปลอดภัยทีดี่ทัว่ทัง้องค์กร 2) จดัให้มีการ
จัดท�าการประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพ (HRA) 
เพ่ือประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพของบคุลากร
ทีท่�างานสมัผสักบัปัจจัยเสีย่งทีอ่าจเป็นอันตราย
ต่อสขุภาพ และน�าผลการประเมินความเสีย่งนัน้

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลและ
ก�าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ด�าเนนิการโดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงได้น�าเสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เพ่ือพิจารณาอนมัุตแินวทางการประเมิน และ
วิธีการค�านวณผลตอบแทนในเดือนมกราคม 2561  
ในเดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้
สรปุประเมินผลการด�าเนนิงานของกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ตามแนวทางทีก่�าหนดไว้ น�าเสนอคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ พิจารณาอนมัุต ิทัง้นี ้กระบวนการประเมินผล
ได้ก�าหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นธรรม และ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยมีขั้นตอน  
รายละเอียดการประเมินในโครงสร้างการจัดการ หน้า 
100-101

• เกณฑ์การด�ารงต�าแหน่งอ่ืนของผู้บริหาร คณะ
กรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้การด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอ่ืน หรือต�าแหน่งด้านวิชาการและ
สังคม ขององค์กรต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแต่งตั้ง
กรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตาม
จ�านวนสัดส่วนการถือหุ้น ตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งก�าหนดให้เป็นอ�านาจของคณะ
กรรมการบริษัทฯ

• แผนการสืบทอดต�าแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลและระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับ 
ผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบ
การวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งร ่วมกับบริษัท 
ที่ปรึกษาระดับสากลเพ่ือให้กระบวนการวางแผนงาน
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือป้องกันมิให้การ
ปฏบิตังิานมีช่องว่างและส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ของการด�าเนินงาน

• คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจโครงสร้างและความ
สัมพนัธ์กบัผูถื้อหุ้น รวมทัง้ผูท้ีมี่ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรหิารและการด�าเนนิงาน
ของกิจการ และได้วางระบบการพิจารณาเรื่องที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย อาทิ 
รายการเกี่ยวโยง หรือแนวทางปฏิบัติของกรรมการ 
ที่ ง ด อ อ ก เ สี ย ง ห รื อ อ อ ก จ า ก ห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม 
ในช่วงการพิจารณาวาระที่มีส่วนได้เสีย เป็นต้น  
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มาวางแผนควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
บุคลากร รวมถึงจัดทำามาตรการป้องกันและ
สือ่สารให้แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องรบัทราบ รวมถงึทบทวน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นประจำาทุกปี ในด้าน
ความม่ันคงและบรหิารภาวะฉกุเฉนิ 3) ได้จดัตัง้
ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) ของโรงงาน 
ดำาเนนิการเฝ้าระวงัตลอด 24 ชัว่โมง

๐  สร้างความผกูพนัและประเมนิผลการปฏบัิติ
งานของบุคลากร บริษัทฯ กำาหนดวัฒนธรรม
องค์กร โดยมีวตัถปุระสงค์ให้บคุลากรในองค์กร
ได้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม โดยเชือ่ว่าหากบคุลากร
ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมที่องค์กร
กำาหนดไว้ จะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรมีระบบ
การบริหารงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และบรรลุ 
เป้าหมายทางธรุกจิทีก่ำาหนดไว้ได้

บริษัทฯ ได้กำาหนด i-SPIRIT มาเป็นค่านิยม และกำาหนด 
IRPC DNA เป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ ให้ผู้บริหารระดับผู้
จัดการฝ่าย (Vice President) ข้ึนไปเป็น IRPC DNA Role 
Model เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรให้เกิดการนำาไปปฏิบัติ
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ส่ง
ผลต่อผลการดำาเนินงานท่ีดี  และเกิดความผูกพันในกลุ่ม
บุคลากร บริษัทฯ ได้กำาหนดให้การประเมินพฤติกรรมเป็น
ส่วนหน่ึงของการประเมินผลงานประจำาปี โดยบุคลากรทุก
คนต้องแสดงให้เห็นถึงผลการดำาเนินงานท่ีดี ตัวอย่างเช่น 
บริษัทฯ ให้รางวัลผู้ท่ีทำาผลงานได้ตามเป้าท่ีกำาหนด เพ่ือ
กระตุ้นพฤติกรรมมุ่งเน้นผลลัพธ์ (R: Results Oriented)   
ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและการยกย่องชมเชย รวมถึงพฤติกรรม
จริงใจส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา (N: No Bias) นอกจากน้ัน 
ยังได้จัดช่องทางการส่ือสารไปยังบุคลากร เพ่ือให้เกิดการ
ส่ือสารท่ีเปิดกว้าง โดยให้บุคลากรทุกระดับสามารถมี 
Feedback ให้ความเห็นกลับไปยังบริษัทฯ ผ่านระบบ Team 
Mate เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 
และมีส่วนร่วมในการต้ังเป้าหมายร่วมกันผ่านกิจกรรม การ
ประชุมหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่ายทอดเป้าหมายต้ังแต่
ระดับองค์กร หน่วยงาน ไปสู่ระดับบุคคล ในเวที CEO Town 
Hall และใช้พฤติกรรมด้านรักษาคำาม่ัน (P: Promise and 
Deliver) เพ่ือให้เกิดผลการดำาเนินการท่ีดี และกระตุ้นความ
ผูกพันของบุคลากรโดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้
บังคับบัญชาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รับทราบข้อคิดเห็น
การปรับปรุงผลการดำาเนินงาน และพูดคุยเร่ืองโอกาสความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ในลักษณะ One - on - One Dialogue  
อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี 

๐  การพัฒนาบุคลากรและผู้น�า บริษัทฯ เสริม
สร ้างความรู ้ความสามารถของบุคลากรให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ความจำาเป็นของ
องค์กรทีต่อบสนองความท้าทายเชงิกลยทุธ์ แผน
ปฏบิตักิาร และความต้องการของบคุลากร โดย
จำาแนกกรอบความรูค้วามสามารถของบคุลากร
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

  1) ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและมาตรฐานการ 
  ทำางาน (Organization Knowledge) 

  2) ความรูใ้นสายอาชพี (Work Competency)  
  เช่น สายอาชพีการผลิต สายอาชพีการตลาด  
  สายอาชีพเทคนิควิศวกรรม เป็นต้น 

  3) ความรู ้ในด้านการเป็นผู ้นำาและธุรกิจ  
  (Leadership Competency) ประกอบด้วย 
  องค์ความรูท้ีส่ำาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา 
  ตนเอง การบรหิารธรุกจิ การเป็นผูน้ำาทมีงาน  
  และการบรหิารความเปลีย่นแปลง

บริษัทฯ ยังมีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในสาย
อาชีพ และคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารข้ึนเพ่ือทำาหน้าท่ีใน
การเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำารุ่นต่อไปและทบทวนองค์
ความรู้ท่ีจำาเป็นต่อองค์กรและธุรกิจ และพิจารณารับรองผล 
การประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ของบุคลากรทุกหน่วยงาน 
มีรายละเอียด ดังน้ี

๐  การจัดการความรู ้ผูบ้รหิารระดับสงูได้ผลักดัน
การปรับปรุงกระบวนการและองค์กรอย่าง 
ต่อเนื่องตามแนวทางการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ  
(Operation Excellence Management System:  
OMES) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรตลอดมา โดยได้ทบทวนกระบวนการ
จัดการความรู ้(KM) และจัดตัง้หน่วยงานจัดการ
ความรู ้(Knowledge Management) ขึน้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการความรู้ 
ซ่ึงรวมถงึการแสวงหาความรู ้การรวบรวมความ
รูท้ัง้ Explicit และ Implicit Knowledge จาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น ลูกค้า ผูส่้งมอบ และพันธมิตร 
รวมทัง้ให้ความสำาคัญต่อการรวบรวมองค์ความรู้
ของบคุลากรทีก่ำาลงัจะเกษยีณด้วย

ผู้นำาองค์กรและผู้บริหารทุกระดับได้กระตุ้นและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรและองค์กร ให้มีการ
เผยแพร่ และส่งเสริมให้นำามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง จน
สามารถปรับปรุง พัฒนา สร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่า
ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน องค์ความรู้ท่ีรวบรวมได้จาก
ลูกค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์รูป
แบบใหม่ เทคโนโลยีและวัตถุดิบชนิดใหม่ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม เป็นต้น จะถูกนำามาผ่านการกล่ันกรองโดย CoP 
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Leader และ Expert เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมว่าสามารถ 
เสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างไร 
และกำาหนดไว้ว่าเป็นองค์ความรู้ระดับใด บริษัทฯ มีวิธีกระตุ้น
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ โดยการยกย่อง
ชมเชยผู้ท่ีมีผลการดำาเนินการสูงสุดในการสร้างและแบ่งปัน
องค์ความรู้เพ่ือให้ทราบท่ัวกัน และเป็นตัวอย่างให้บุคลากร
อ่ืนปฏิบัติตาม 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรแบ่งปันความรู้นอกองค์กร 
ผ่านเทคโนโลยี Blockchain และกระตุ้นการต่อยอดความรู้ 

ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน อันจะส่งผลที่ดีต่อสังคมโดยรวม 
ในปี 2561 มีการดำาเนินการในเรื่องนวัตกรรมที่สำาคัญ
หลายเรื่อง อาทิ

• การลงทนุสร้างศนูย์นวตักรรม เพ่ือรองรบับคุลากร และ
อุปกรณ์ทีท่นัสมัยรองรบัการเปล่ียนแปลงของธรุกจิ

• การดำาเนนิการวจัิยพัฒนาผลติภัณฑ์ทีเ่พ่ิมมูลค่าและเป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตเพ่ือ
ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมและ
วางแผนปฏิบตักิารอย่างบรูณาการด้วยระบบ IT/Digital 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการผลิต และใช้
ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 
การลงทนุปรบัปรงุกระบวนการผลติต่างๆ มิใช่เป็นเพียง
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่เป็นความ 
สำานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็น 
ส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ GDP ในหมวด Power of Digital

รายละเอียดในรายงานประจำาปีหมวดการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ 
ความเป็นเลิศ หนา้ 187-191 และหมวดรายงานสรปุผลการ
ดำาเนินงาน หน้า 169-186

เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ โดย
ผู้บริหารติดตามและกระตุ้นให้นำาองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้ 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานดีย่ิงข้ึน เช่นโรงผลิต
พลังไอน้ำาและไฟฟ้าร่วม (CHP1) ได้นำาองค์ความรู้ด้าน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำาไปขยายผลให้หน่วยงาน  
CHP2 เพ่ือเลือกอุปกรณ์ในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 203 ล้านบาทต่อปี

หลกัปฏิบัต ิ5 สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

การส่งเสริมนวัตกรรม

กลยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนาธุรกิจ 

การสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคม เป็นสิ่งที่คณะกรรม
การบริษัทฯให้ความสำาคญัอย่างยิ่ง ในการวางแผนกลยุทธ์
องค์กร โมเดลธุรกิจถูกกลั่นกรองจากการศึกษาหาความ
รู้ที่รอบด้าน จากงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสถานการณ์
ตลาดโลกและในประเทศ เช่นใน ปี 2561 มีการดำาเนิน
โครงการธุรกิจใหม่ ๆ  ตามกลยุทธ์ GDP ในหมวด Power 
of Growth เป็นต้น

นวัตกรรมการผลิต

บริษัทฯมีการลงทุนและมุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
การปฏิบัติการผลิต และการบริการท่ีเก่ียวข้องมาอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ และความก้าวหน้าให้อุตสาหกรรมและ
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การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ตามปรัชญาของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริม
การประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมโดยรวมซึ่งสะท้อนอยู่ในแผนกลยุทธ์องค์กรของ
ทุกสายงาน และกำาหนดนโยบายบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี 
มีความเป็นกลางทางการเมือง ส่งเสริมสิทธิทางการเมือง 
สิทธิมนุษยชนสากล และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยมีเป้าหมายเป็นองค์กรพลเมืองดีของโลกตามแนวทาง
ของ UN Global Compact ประกอบด้วยหลักการสำาคัญ 
4 ด้าน ดังนี้

นวัตกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ คิดค้นนวตักรรม 
เพ่ือสงัคมในรปูแบบของโมเดลใหม่ ๆ  เพ่ือดำาเนนิโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และสังคม ตัวอย่างเช่น โครงการ
กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน มีที่มาของการออกแบบ
โครงการ ดังนี้

บริษัทฯ ดำา เนินการผลิตในพ้ืนที่ เขตประกอบการ 
ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ได้ร่วมกับชุมชนและภาครัฐ 
พิจารณาแนวทางการดำาเนนิงานและรปูแบบโครงการทีเ่กดิ
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน การเยียวยาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อันอาจเกิดจากซ่อมบำารุง หรือกระบวนการผลิตเป็น 
ครั้งคราว และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในเรื่องการดูแล
สุขภาพอย่างเต็มที่ และได้ข้อสรุปร่วมกันในการจัดตั้ง 
“โครงการกองทนุสง่เสรมิสขุภาพชมุชน ทีบ่รหิารโดยชมุชน” 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนสำาหรับกิจการด้านการ
สง่เสรมิสขุภาพชมุชน สำาหรบัประชาชนในรศัมี 5 กโิลเมตร
รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี 
มีการบริหารจัดการโดยชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการ

ด้านสิทธิมนุษยชน

• คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดนโยบายสทิธมินษุยชน
สำาหรับใช้ปฏิบัติในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี 
ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2560 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ปลอดจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้ารวมถึงขั้นตอนการ 
คัดเลือกคู่ค้า เจ้าหนี้และเง่ือนไขการคำ้าประกัน การ
บริหารเงินทุนและการจัดการกรณีที่เกิดการผิดนัด
ชำาระหนี้ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ 
สทิธบิตัร เครือ่งหมายการค้า) ของผูอ่ื้นและดูแลรกัษา
ข ้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและสิทธิประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

จำานวน 20 คน และที่ปรึกษาไม่เกิน 9 คน วาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน มีบุคลากร
ภาครัฐและบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษา งบประมาณกองทุน 
ที่บริษัทฯ สนับสนุน 6 ล้านบาทต่อปี

ในปี 2561 คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน  
ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ไม่ซ้ำาซ้อน กับโครงการด้าน
สขุภาพของหนว่ยงานภาคราชการ ทัง้สิน้ 41 โครงการ ใน 8 
พ้ืนที ่คิดเป็นประชาชนทีไ่ด้ประโยชนป์ระมาณ 100,000 คน 
อาท ิโครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณแ์ละครภัุณฑท์างการแพทย์
เพื่อให้บริการผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะ
สดุทา้ยในชมุชน ตำาบลตะพงและตำาบลทบัมา โครงการเฝา้
ระวงัคัดกรองความเสีย่งโรคมะเรง็เตา้นม มะเรง็ปากมดลกู 
โรคอ้วนลงพุงและโรคหลอดเลอืดสมองของประชาชนตำาบล
บ้านแลง โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการของโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านหนองตะแบก ตำาบล 
ตาขัน และโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า 
ชนิดพกพา (AED) ตำาบลบ้านแลง เป็นต้น รายละเอียด 
โครงการนวตักรรมเพ่ือสงัคมอยูใ่นรายงานประจำาปี หมวด
ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 221-227
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• บรษิทัฯ ให้ความสำาคัญกบัหลกัการเคารพสทิธมินษุยชน  
โดยยึดกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการ
คุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) และเยียวยา 
(Remedy) หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
กระบวนการทางธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทาง CSR 
ของบรษิทัฯ ทีย่ดึแนวคิด ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน : Care 
Share Respect โดยเฉพาะการดูแลชุมชนรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซีซึ่งเป็น 
ผูมี้ส่วนได้เสยีสำาคัญของบรษิทัฯ ดังตวัอย่างโครงการ
นวัตกรรมเพ่ือสังคมด้านสุขภาพชุมชนข้างต้น และ
โครงการ Plastic Rights รณรงค์ส่งเสริมการใช้
พลาสติกซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยความ 
รับผิดชอบและใช้อย่างคุ้มค่าในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น

• บรษิทัฯ ให้ความคุ้มครอง ดูแลสทิธขิองพนกังาน และ
ผู้รับเหมา ทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การ
ปฏิบตังิานในสภาพแวดล้อมทีดี่ การส่งเสรมิสวสัดิการ
ที่ดีให้แก่พนักงานตามระเบียบบริษัทฯ การอบรมและ
ดูแลความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสำาหรับพนักงาน
และผู้รับเหมา การจัดทำาคู่มือความปลอดภัยในช่วงที่
มีการซ่อมบำารุงโรงงานและให้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งการดูแลบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้า
มาในโรงงานตามกฎของความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้
หน่วยงานความปลอดภัย จะต้องรายงานสถานการณ์
ความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน และข้อร้อง
เรียนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมคณะ
กรรมการจัดการ (Management Committee) เป็น
ประจำาทกุสปัดาห์ เพ่ือให้มีการตดัสนิใจ แก้ไข ป้องกนั 
หรอืเยยีวยาได้ทนัท่วงทแีละเหมาะสม รวมทัง้เป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดขึ้นซำ้า

• บริษัทฯ มีการทำา Due Diligence เพื่อประเมินความ
เสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการ
รองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
ยังมีกระบวนการประเมินและกระบวนการเยียวยา 
เพ่ือการดูแลชมุชนและสิง่แวดล้อมเม่ือได้รบัผลกระทบ
จากกิจกรรมของโรงงาน เช่น เปิดรับข้อร้องเรียน 24 
ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจหาสาเหตุและ
แก้ไขอย่างทันท่วงที การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมท่ี 
อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อสาธารณชนทั้ง 
ก่อนหน้าระหว่างการทำางาน 

• กรรมการผู ้ จัดการใหญ่และผู ้บริหารระดับสูงให้ 
ความสำาคัญในการแก้ป ัญหาข้อร ้องเรียน โดย
กระบวนการรับข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญทุกเรื่องจะมี
อย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนของการตรวจสอบ ที่สำานัก
ตรวจสอบภายในต้องนำาเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เพ่ือรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข ซ่ึงมีกระบวน 
การดำาเนินงานอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู ้ให้
เบาะแสไว้ด้วย 

• บุคลากรของบริษัทฯ ได้ฟังการบรรยาย และเข้าร่วม
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือศึกษา
แนวทาง สร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อนจะนำาแนวทาง
ดังกล่าวเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือให้แนวคิดเกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมในวงกว้างและ
ปฏิบตัไิด้อย่างถกูต้องตามหลักสากล อาท ิในปี 2560 
เข้าร่วมโครงการประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ 
“สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนายกรัฐมนตรี และร่วมสัมมนา
กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว ่า 
ด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) ในงาน 
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“AICHR Training on Business and Human Right” 
เป็นต้น ในปี 2561 เข้าร่วมโครงการของภาครัฐ และ
เชิญผู ้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนมาให้ความรู ้ 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของบริษัทฯ  
2 ครั้ง และเชิญผู้เชี่ยวชาญศาลรัฐธรรมนูญบรรยาย
ให ้ชุมชนเรื่องสิทธิชุมชนและสิ่ งแวดล ้อมตาม
รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่แห่งราชอาณาจักรไทย ทีจ่งัหวดั
ศรีสะเกษ ในงานพิธีเปิดโครงการล�าไทรโยงโมเดล 
ล�าดับที่ 4 เป็นต้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด�าเนินการเช่นนี้ 
ในพ้ืนทีโ่ครงการล�าไทรโยงโมเดล ล�าดับที ่2 ทีจั่งหวดั
บุรีรัมย์ เมื่อปี 2560 ด้วย อันแสดงถึงความตั้งใจจริง
ของบรษิทัฯ ทีจ่ะด�าเนนิการให้เกดิประโยชน์ตามหลัก
การสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน อย่างแท้จริง

ด้านแรงงาน

• บริษัทฯ มีสหภาพแรงงาน 8 สหภาพ แสดงถึงการให้
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรอง
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง โดยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการลูกจ้าง ซ่ึง
เปิดให้มีการหารอือย่างจรงิจงั ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลง
ในเรือ่งกฎระเบยีบและสวสัดิการทีส่�าคัญของพนกังาน 
ได้น�ามาหารอืในเวทดัีงกล่าวเพ่ือการเข้าใจตรงกนัและ
ยอมรับร่วมกัน ซ่ึงในปี 2561 ได้บรรลุผลที่เป็น
ประโยชน์ต ่อพนักงานหลายเรื่อง รายละเอียด 
ในรายงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการ
บรหิารและพัฒนาบคุลากรหน้า 119-120 นอกจากนัน้
บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง 
ที่เปิดกว้างส�าหรับพนักงานเพ่ือการรับทราบ แสดง 
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร้องเรียน ตัวอย่าง
เช่น Intranet Teammate Blog และตู้ ปณ. 35 
เป็นต้น ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการ
ใช้แรงงานที่เป็นการบังคับ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ในเรือ่งการจ้างงานและการประกอบอาชพีโดยการจ้าง
งานต้องพิจารณาความเหมาะสมของสภาพการ
ท�างาน ในต�าแหน่งต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยประกอบ
ด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯ ได ้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ ดีด ้าน 
สิ่งแวดล้อมโดยยึดมาตรฐานสากล และด�าเนินการ
มากกว่าที่กฎหมายก�าหนด ดังมีรายละเอียดใน
รายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม หน้า 228-235 และรายงานการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืนหน้า 236-241

ด้านการต้านทุจริต

• บรษิทัฯ มุ่งสร้างวฒันธรรมสจุรติโปร่งใส และให้ความ
ส�าคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่าง
จรงิจังและต่อเนือ่งทัว่ทัง้องค์กรผ่านนโยบายและการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2559 คณะกรรม
การบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบาย
การต่อต้านทุจริตและให้สินบน เพ่ือบังคับใช้กับ
บุคลากรทุกระดับ ทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในกลุ่ม 
นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ (No Gift Policy) และ 
จัดให้มีการฝึกอบรม พร้อมกบัรณรงค์กระตุน้จิตส�านกึ 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ

• บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อ
สาธารณชนในเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอ่ืนๆ ของ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมการ
สร้างเครอืข่ายต่อต้านคอร์รปัชนัให้ขยายไปยงัผูมี้ส่วน
ได้เสีย เช่น บริษัทในกลุ่ม ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมา 
และให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ 
รับทราบโดยทั่วกัน โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2559 – 2561

• คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้กระบวนการ
ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต
เป็นหนึง่ในหวัข้อของการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ให้
มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�า

• ในปี 2560 บริษัทฯ รับมอบใบประกาศรับรองใหม่  
(Re - Certification) ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC;  
Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption) โดยบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกครั้งแรกเม่ือวันที่ 4 เมษายน 
2557 และยังคงปฏิบัติตามแนวทางของ CAC อย่าง
เคร่งครัดตลอดปี 2561 และมีแผนด�าเนินการต่อไป
ในระดับกลยุทธ์องค์กรระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ 
ได้รับรางวัล องค์กรโปร่งใส ปี 2561 จาก ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติเป็นครั้งแรก โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย 
องค์กรโปร่งใส ติดต่อกัน 2 ปี ในปี 2559 และ 2560

• บริษัทในกลุ ่มไออาร์พีซี 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ากัด และบริษัท ไออาร์พีซี  
โพลิออล จ�ากัด ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC 
ในปี 2560
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระท�าผดิ (Whistleblowing Policy) โดยจัดใหมี้ชอ่งทาง 
ในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน ส�าหรับผู้ร้องเรียน
ภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระท�าใดๆ ที่
ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมี
พฤติกรรมที่อาจส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองค์กรทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ รวมทั้ง
มีขั้นตอนการพิจารณาสอบสวน และตรวจสอบที่ก�าหนด
กระบวนการอยา่งชดัเจน เป็นกลาง และโปรง่ใส โดยยดึม่ัน
ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ (Whistleblowing 
Policy) มีการก�าหนดการปกป้องคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสและ
พยานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบ 
ดูแลขัน้ตอนการด�าเนนิการและตดิตามผล พรอ้มกบัรวมรวบ 
ข้อมูลเพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ 
กรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ารายเดือนและรายไตรมาส
ตามล�าดับ ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ละเมิดจรรยาบรรณ 
โดยเปิดเผยรายละเอียดข้อร้องเรียนและการจัดการไว้ใน
รายงานความยั่งยืน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
• ทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ : auditor@irpc.co.th
• ทางจดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบ
       บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
       (มหาชน) เลขที่ 555/2 
       ศนูย์เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์
       อาคารบี ชั้น 6 
       ถนนวิภาวดีรังสิต
       แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร  

     กรุงเทพฯ 10900
• ทางตู้ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.35 ปณฝ.
       อาคาร ซันทาวเวอร์
       กรุงเทพฯ 10900

การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความ 
รบัผดิชอบตอ่ชมุชน สิง่แวดลอ้มและสงัคม ก�าหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย 
ด้านลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น รวม
ถึงการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้แก่

ผู้ถือหุ้น บริษัทสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจระยะยาว เพ่ือ
สร้างผลตอบแทนการลงทุนโดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
องค์กร ด้าน Growth เช่น การลงทุนในโครงการใหม่ และ

ขยายต่อยอดโครงการเดิมที่มีอยู่รวมทั้งการร่วมลงทุนกับ
คู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ
ก�าหนดเป็นแผนกลยุทธ์องค์กร ด้าน CSR Excellence 
และด้าน Sustainability มีแผนปฏิบัติการประจ�าปีที่เป็น
รูปธรรมและก�าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน และรายงานความ
ก้าวหน้าการด�าเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ
ก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามล�าดับ 
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทฯ จัด 
งบประมาณเพ่ือสงัคมรอ้ยละ 3 ของก�าไรเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลัง 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งม ี
รายละเอียดในรายงานความยั่งยืนปี 2561 และส่งเสริมให้
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ก�าหนด
ให้พนักงานเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตส�านึกถึงความ
ปลอดภัยและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยัง
คงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการและตัวชี้วัดโดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ติดตามผล และรายงาน
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ใน
เรื่องดังกล่าวเป็นประจ�า เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที เช่น การหยุดการผลิตที่ไม่เป็น
ไปตามแผน (Unplan Shutdown) ซ่ึงอาจท�าให้ส่งผล 
กระทบตอ่สภาพแวดลอ้มชมุชน หากแตบ่รษิทัฯ มีมาตรการ
รองรับและแจ้งข่าวสารต่อภาครัฐและชุมชนทันที และมี
เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจสอบและช่วยแก้ปัญหาหรือเยียวยา นอกจากนั้น 
ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ ยังมีการเปิดเผยสถิติ 
การเกดิอุบตัเิหต ุอัตราการหยดุงาน และอัตราการเจบ็ป่วย
จากการท�างาน โดยครอบคลุมไปยงัผูร้บัเหมาและพนกังาน
จ้างเหมาทีป่ฏบิตังิานในสถานประกอบการบรษิทัฯ ทกุแหง่
เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของด้วย 

รายละเอียดการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอยู่ในรายงานประจ�าปีหมวดการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 210-227 หมวด 
การบรหิารจัดการด้านคุณภาพ อาชวีอนามัย ความปลอดภัย 
และสิง่แวดลอ้ม หนา้ 228-235 และหมวดการจดัการอยา่ง
ยั่งยืน หน้า 236-241

พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม 
ส�าหรับพนักงาน และมีนโยบายให้พนักงานได้รับ 
ค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เงินเดือนและ
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ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว 
เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความ 
สมเหตสุมผล โดยบรษิทัฯ มุ่งม่ันรกัษาสมัพันธภาพทีย่ัง่ยนื
กับเจ้าหนี้ 

๐  การเลือกใช้รูปแบบธุรกิจที่ส่งผลให้มีการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ในการจัดทำาแผนกลยทุธ์
องค์กร และการพิจารณาโครงการต่างๆ ในที่
ประชมุกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ และฝ่าย
จัดการได้คำานงึถงึการประหยดัพลงังาน การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเลือกใช้วัตถุดิบท่ี
เหมาะสม การพิจารณาเลือกแนวทางใน
กระบวนการผลติให้ได้มูลค่าสงูขณะเดียวกนักส่็ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ

๐  การจัดสรรทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อย่างเพียงพอ ด้วยแผนกลยุทธ์ Power of 
Digital แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัฯ ให้ความสำาคัญ
ในเรือ่งดังกล่าว มีการประเมินความเสีย่งรวมทัง้
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลซ่ึงมี
การรายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะ
กรรมการจัดการเป็นประจำาทกุสปัดาห์

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการสร้างความ
ตระหนักและการรับรู้ของบุคลากรของบริษัทฯ ถึงความ
สำาคัญของการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้กำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง ปัจจุบันมีกรรมการจำานวน 4 คน ทำาหน้าที่
กำาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำากับ
ดูแล ให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อม
ทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เป็นประจำาทกุไตรมาส  นอกจากนี ้ได้มอบหมายให ้
คณะกรรมการตรวจสอบ กำากับดูแลระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติ
ที่ดี 

ดังนัน้ เพ่ือใหก้ารปฏบิตังิานด้านตา่ง ๆ  มีประสทิธภิาพ การ
รายงานเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและโปรง่ใส รวมถงึมีการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และสร้างความ
เชื่อม่ันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย  

โบนัสที่เหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพสำาหรับ
พนักงาน มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เงินออมของพนักงานเพ่ือคุณภาพชีวิตหลังสิ้นสุดการ
ทำางานกับบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากร แผนสืบทอด
ตำาแหนง่เพ่ือใหพ้นกังานทีมี่ศกัยภาพมีโอกาสในการฝกึฝน
เตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตต่อไป เป็นต้น

ลูกค้า / ผู้บริโภค บริษัทฯ ถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและ
ความเชือ่ม่ันของลูกค้าทีมี่ตอ่บรษิทัฯ เป็นสิง่สำาคัญอยา่งยิง่ 
บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะนำาเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ ความ
ปลอดภัยโดยคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
บรษิทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์อยา่ง
ถกูตอ้งครบถว้น ไม่มีการปกปิดบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ และจัด
ให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้ 
กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เอาใจใส่ 
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประสทิธภิาพและความรวดเรว็ในการตดิตอ่
และจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มต้นการ 
ซ้ือขาย ชำาระค่าสนิค้า การตดิตามสถานะการซือ้จนสง่มอบ
สินค้า และมีหน่วยงานให้คำาปรึกษา แนะนำาแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคและมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า 

คู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียง 
สถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงาน
ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า
อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อ
ใดได้ ตอ้งรบีแจ้งลว่งหนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไข และมีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ  
ที่โปร่งใส 

คู่แข่ง บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและ
จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่ง โดยมีระบบการ
ควบคุมดูแลมิให้มีการดำาเนินการใดๆ เพ่ือให้ได้มาหรือ
ใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการที่ผิด
กฎหมาย และไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งหรือกล่าวหาใน
ทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

เจ้าหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญา 
และข้อผูกพันท่ีตกลงกันไว้กับเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำาระคืน การดูแล
คุณภาพหลักทรัพย์ค้ำาประกัน และเรื่องอ่ืนใดที่ได้ให้ข้อ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2561 (2018 IR Activities) จำ�นวนครั้งต่อปี

ก�รออก Roadshow เพื่อพบนักลงทุน จำ�นวน 17 ครั้ง แบ่งเป็น :

การพบนักลงทุนต่างประเทศ (Internation Roadshow) 6

การพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow) 11

IRPC ประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ (Analyst Conference Call) ประจำาไตรมาส 4

IRPC พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำาไตรมาส 4

IRPC พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำานวน 4 ครั้ง แบ่งเป็น :

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำาไตรมาส 4

Company Visit (Appointment) จำ�นวน 32 ครั้ง แบ่งเป็น :

Conference Call (ประชุมทางโทรศัพท์) 6

Company Visit (การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ) 26

2018 Analyst & Fund Site Visit จำ�นวน 1 ครั้ง :

IRPC Site Visit by Morgan Stanley’s Client_7 September 2018 1

ร่วมง�นมหกรรมก�รลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City) 1 ครั้ง :

“SET in the City 2018” มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ครั้งที่ 14 : วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2561 1

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้จัดตั้ง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในในฝา่ย
จัดการขึ้น เพื่อกำากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยปฏิบัติการ
และระดับกระบวนการ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ 
ดังทีไ่ด้เปิดเผยในหวัขอ้ “การบรหิารความเสีย่ง” และหวัขอ้ 
“การควบคุมภายใน” รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำาปี 
หมวดรายงานสรุปผลการดำาเนินงานหน้า 181-187 และ
รายงานการควบคุมภายในหน้า 57-59

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ 
กำาหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการรักษาความลับไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวัง
ในการรักษาความลับของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูล
ภายใน และการใหข้อ้มูลเกีย่วกบับรษิทัฯ ตอ่บคุคลภายนอก 
โดยมีการจัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ กำาหนดชั้น
ความลับและจำากัดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบาย
ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัทฯ ซึ่งยัง 
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืน อันรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บริษัทฯ  
ซ่ึงในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในได้กำาหนดไว้ในนโยบายการ
กำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ซ่ึงประกาศใช้
ในปี 2558 ด้วย

บรษิทัฯ กำาหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนของบรษิทัฯ 
และพนักงานบริษัทในเครือจัดทำารายงานการเปิดเผย
รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ ผา่นระบบในรปูแบบ On-Line เป็นปีที ่4 นอกเหนอื
จากการรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ 
ก.ล.ต. กำาหนด เพ่ือเป็นการปลูกฝงัจิตสำานกึการปฏบิตังิาน
ด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และมีการติดตามผล 
เพ่ือนำามาปรบัปรงุเป็นแนวทางในการลดการกระทำาผดิด้าน
จริยธรรม และนำาเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ

หลักปฏิบัติ 7 รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงิน 
และก�รเปิดเผยข้อมูล

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการติดตาม วางแผนและ
ควบคุมสภาพคล่องทางการเงิน ให้มีความเหมาะสมกับ
กจิกรรมทางการเงินของบรษิทัฯ โดยมีกระบวนการประเมิน
ความสามารถเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญครบทุก
ด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

บริษัทฯ มีการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันการเงิน 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเป็นทางการ 3 
ครั้ง และเป็น Conference Call 8 ครั้ง มีการกำาหนด
แนวทางในการบริหารเงินทุน เพ่ือสร้างความม่ันคงที่
แขง็แกรง่ และป้องกนัมิใหบ้รษิทัฯ อยูใ่นฐานะทีย่ากลำาบาก
ต่อการชำาระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และวางแผนชำาระหนี้อย่าง
ชัดเจน ตรงตามเวลาที่กำาหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่าย
เงินปันผลในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิ
ประจำาปี หลังหักภาษีและทุนสำารองต่างๆ ทุกประเภท 



127รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1. มีการจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำานักงาน 
 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 
 ที่กำาหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความ 
 คิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
2. มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน 56-1 รายงาน 
 ประจำาปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อย่าง 
 ครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำากับดูแล 
 กิจการที่ ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความ 
 รับผิดชอบต่อสังคม รายงานประจำาปี แบบแสดง 
 รายการข้อมูลประจำาปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าว on-line และอื่น ๆ  และจัด 
 ทำาสรุปเป็นรายงานแบบบูรณาการ Integrated  
 Report ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  
 ทัง้นี ้นกัลงทนุสามารถศกึษาขอ้มูลบรษิทัฯ เพ่ิมเตมิ 
 ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือ 
 ติดต่อสอบถาม โดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุน 
 สัมพันธ์ของบริษัทฯ

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ir@irpc.co.th 
  โทรศัพท์ : 0 2765 7380
  โทรสาร : 0 2765 7379

3. มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ 
 และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำาปีอย่างชัดเจน

4. มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการ 
 และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำาหนดนโยบาย 
 ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ 
 ท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. กำาหนด
5. บริษัทไม่มีประวัติการถูกส่ังให้แก้ไขงบการเงินจาก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน 
 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีผ่านความ 
 เห็นชอบจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561  
 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี  
 มีคุณสมบัติ ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 ประจำา ปี 2561 จำานวน 3,100,000 บาท (ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจำาเป็นตามจ่ายจริง  
 120,000 บาท ผู้สอบบัญชีให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษัทฯ  
 (Non-Audit Fee) ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนในปี  
 2561 รวม 4,883,085 บาท และไม่มีความสัมพันธ์  
 และ/ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทบริษัทย่อย  
 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง
7. งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มี 
 เง่ือนไขจากผู้สอบบัญชี
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารไว้ใน 
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำาแหน่ง  
 การศกึษา ประสบการณ์ทำางาน การถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ภาพถ่าย การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจด 
 ทะเบียนอ่ืน และวันท่ีเข้ารับตำาแหน่ง
9. จัดทำารายงานความยัง่ยนื ประจำาปี 2561 (Corporate  
 Sustainability Report 2018) เพื่อสื่อสารแนวทาง 
 การบริหารจัดการ และผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ  
 สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใช้ Sustainability  
 Reporting Guidelines ของ Global Reporting  
 Initiative รุน่ที ่4 (GRI G.4) เพ่ือใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล 
 เป็นไปตามมาตรฐานสากล และประเมินความ 
 สมบรูณข์องเนือ้หาสอดคลอ้ง ทีร่ะดับ Core ซ่ึงได้จดั 
 ให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงาน 
 ภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ 
 ผูถ้อืหุน้พรอ้มรายงานประจำาปี และได้เผยแพรไ่วบ้น 
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความ
จำาเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ 
ของบรษิทัฯ เหน็สมควร ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในปี 2561 อนมัุติ
จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 0.29 
บาทต่อหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ ให้ความ
สำาคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทฯ  
ในภาษาไทยและคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง  
ครบถว้น ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ด้วยความโปรง่ใส เชน่  
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ (หมวดโครงสร้างธุรกิจ 
หนา้ 134) การดำาเนนิธรุกจิและผลประกอบการทางการเงิน  
การกำากับดูแล นโยบายในการดำาเนินธุรกิจ กระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ โดยจัดหมวดการ
เปิดเผยตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแล
ที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่าง
เทา่เทียมกนั บรษิทัฯ มีการดำาเนนิงานในปี 2561 สรปุดังนี้
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10. จัดทำารายงาน Communication on Progress  
 (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็น 
 บริษัท ภาคีสมาชิกและมีพันธะสัญญาในการดำาเนิน 
 งานและรายงานผลการดำาเนินงานตามแนวทาง 
 ของ UN Global Compact ซึง่บรษิทัฯ ได้สมัครเขา้ 
 เป็นสมาชกิตัง้แตปี่ 2554 และตัง้แตปี่ 2557 บรษิทัฯ  
 ได้ยกระดับการรายงานเปน็ระดับ GC Advanced  
 Level ซ่ึงนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดย 
 บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ 
 ของบรษิทัฯ และสง่รายงานในรปูแบบอิเล็กทรอนกิส ์
 ไปยังเว็บไซต์ของ UN Global Compact (www. 
 unglobalcompact.org)  
11. การสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ เปิดเผย 
 สารสนเทศที่สำาคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www. 
 irpc.co.th เพ่ือนำาเสนอขอ้มูลทีท่นัเหตกุารณเ์กีย่วกบั 
 บรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก ่วสิยัทศัน ์
 ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน  
 เอกสารขา่ว (Press Release) โครงสรา้งการถอืหุน้  
 โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยว 
 กับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุน 
 สัมพันธ์ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท  
 หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำาปี (สามารถ 
 ดาวน์โหลดได้) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถ 
 ดาวนโ์หลดได้) รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ (สามารถ 
 ดาวน์โหลดได้) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  
 (แบบ 56-1) เอกสารนำาเสนอในการประชุม 
 นกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์(Analyst Meeting) นโยบาย 
 ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ ดี กิจกรรม และ 
 สารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ 
 ขององค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำาเนินงาน 
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
12. การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรม 
 กับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ  
 เช่น การส่งจดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter)  
 เพ่ือแจ้งผลการดำาเนินงานและกิจกรรมที่สำาคัญ 
 ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ
13. งดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ 
 ของบรษิทัฯ ตอ่นกัลงทนุ และนกัวเิคราะหห์ลักทรพัย ์ 
 รวมถงึบรษิทัฯ ไม่รบันดัหรอืใหข้อ้มูลแกน่กัวเิคราะห ์
 เป็นเวลา 7 วนักอ่นทีบ่รษิทัฯ จะรายงานผลประกอบ 
 การต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และอำานวยความ
สะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย
และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดย
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตัดสินใจ ลงมติออกเสียงในเร่ือง
สำาคัญ รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ แสดงความ
คิดเห็น และซักถาม นอกเหนือจากสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่างๆ 
แล้ว บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติม ดังน้ี

ก่อนการประชุม

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายราย
ถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของทนุจดทะเบยีน
ที่ชำาระแล้วเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการหรือส่งคำาถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 เป็นการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2561 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอ
วาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ (www.irpc.co.th) ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ถือ
หุน้รายใดเสนอเรือ่งหรอืชือ่บคุคลเป็นวาระการประชมุ

• บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 2/ 2561 วันที่ 13 ก.พ. 2561 กำาหนดให้วันที่ 
28 ก.พ. 2561 เป็นวนักำาหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพ่ือสทิธิ
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 และกำาหนดให้ประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2561 ในวนัที ่4 เมษายน 2561 
เวลา 14:30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว 

• บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษา
อังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวัน
ประชุม ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 และได้จัดส่ง
หนงัสอืเชญิประชมุทางไปรษณย์ีให้ผูถ้อืหุน้ 21 วนัล่วง
หน้าก่อนวันประชุม

• คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้
กำาหนดรายละเอียดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น แยก
หัวข้อประเภทวาระอย่างชัดเจน รวม 9 วาระ มีการ
ระบวุตัถปุระสงค์ เหตผุล ความเหน็ของกรรมการและ
คะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำาหนด ในแต่ละวาระ
อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้นมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเพียงพอในการตัดสินใจลงมติ อาทิ
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มอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น พร้อมทั้งระบุถึง
เอกสาร หลักฐาน รวมทัง้คำาแนะนำาขัน้ตอนในการ
มอบฉันทะอย่างชัดเจน ไม่ยุ่งยากแต่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

การดำาเนินการในวันประชุม

• บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 
2561 เวลา 14:30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว  
สถานที่ประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้า
ร่วมประชมุ ไม่ว่าจะโดยพาหนะส่วนตวัและระบบขนส่ง
สาธารณะ

• บริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 
2 ชั่วโมง มีการนำาระบบเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ด
มาใช้กบัการประชมุทัง้การลงทะเบยีน การนบัคะแนน 
และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมดำาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำา  และ
บรษิทัฯ อำานวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ จดัเตรยีม
อากรแสตมป์ให้สำาหรบัผูถ้อืหุน้ทีมี่การมอบฉนัทะโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ือความสมบรูณ์ของเอกสารตาม
กฎหมาย

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ทำา
หน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการชุด
ย่อยครบทกุชดุ กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 15 คน คิดเป็น 100% โดย
ประธานได้ดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระที่แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ที่
ไม่ได้ระบใุนหนงัสอืเชญิประชมุ ในระหว่างการประชมุ
ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม และตอบคำาถาม

- วาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ บรษิทัฯ ให้ข้อมูล
และคุณสมบัติกรรมการรายบุคคลอย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์การทำางาน จำานวนบริษัทที่ดำารง
ตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคนทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ไว้
อย่างละเอียด เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้มีข้อมูลเพียงพอ 

- วาระอนมัุตค่ิาตอบแทนกรรมการ บรษิทัฯ นำาเสนอ 
นโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำารายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ 
โบนสั และสทิธปิระโยชน์อ่ืน ๆ  รวมทัง้นโยบายหลัก
เกณฑ์การให้ค่าตอบแทน กรรมการแต่ละตำาแหน่ง
ใช้ประกอบการพิจารณา

- วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี บรษิทัฯ ระบรุายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่ ชื่อผู้สอบบัญชี 
บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของ 
ผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ประเด็นเกีย่วกบัความเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัช ีและค่าบรกิารของผูส้อบบญัช ีโดย
แจกแจงค่าสอบบญัช ีและค่าบรกิารอ่ืน (ถ้ามี) แสดง
ไว้อย่างชดัเจน 

- วาระอนมัุตจ่ิายเงินปันผล บรษิทัฯ เปิดเผยนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย 
กำาหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที ่19 เมษายน 2561 
(15 วันนับจากอนุมัติ พร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบการพิจารณาไว้อย่างชดัเจนในวาระทีเ่สนอ
ในหนงัสอืเชญิประชมุ)

- บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง ใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบ
ฉันทะ โดยบริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ
จำานวน 5 ท่าน เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผูถ้อืหุน้ในการ
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ทั้งหมดจนสิ้นสงสัย โดยมีการบันทึกรายละเอียด
ตลอดการประชุมทั้งหมดไว้ในรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

• บริษัทฯ จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  
โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด (นายเพ่ิมศักด์ิ  
วงศ์พชรปกรณ์) ทีป่รกึษากฎหมาย (นางสาวเพียงพนอ 
บุญกลำ่า) และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท 
เข้าร่วมประชุม เพ่ือตอบคำาถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอาสาสมัครจากผู้ถือุห้นที่ 
เข้าร่วมประชมุ จำานวน 2 ท่าน (นางสาวรชัดา คลองโปร่ง  
และนายปวริศร์ โปสาน) ก่อนเริ่มการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบวิธี
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่าง
ชัดเจน โดยสิทธิในการออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นเท่ากับ
จำานวนหุ้นที่ถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้มีการ
บันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

• วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ ก่อนพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอ
ชือ่ ได้แก่ นายเทวนิทร์ วงศ์วานชิ นายณฐัชาต ิจารจุนิดา  
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร พลเอกสสิน ทองภักดี  
พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร ์ และนายสุกฤตย์  
สุรบถโสภณ ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้งด
พิจารณาและออกจากห้องประชุมในช่วงการพิจารณา
จนเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ อันเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ ดีของบริษัทฯ โดยประธานที่ประชุมได้ 
มอบหมายให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน นำาเสนอรายละเอียด
ของวาระนีต่้อทีป่ระชมุพร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 
• ระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ 

ผูถ้อืหุน้ทกุรายมีสทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการซักถาม
หรอืเสนอความคิดเหน็ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้โดยจดัสรร
เวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง
และให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจจนสิ้นข้อสงสัย 
และให้มีการบนัทกึประเด็นคำาถาม คำาตอบ ข้อเสนอแนะ 
ความคิดเหน็ไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ที่
ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

• บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง ดูแลให้มีการเก็บ
บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติ
และการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน โดยใช้
ระบบ Barcode ประมวลผลคะแนนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว และแจ้งมติที่ประชุม
ทุกวาระและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
รายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำานวนคะแนน
เสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ  
ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นจำานวนเท่าใดใน
แต่ละวาระ

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ประธาน
ได้ดำาเนนิการประชมุตามลำาดับวาระทีแ่จ้งไว้ในหนงัสอื
เชิญประชุม และไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบ ุ
ในหนังสือเชิญประชุม

หลังการประชุม

• บรษิทัฯ มีการบนัทกึรายงานประชมุพร้อมรายละเอียด
ที่ปรากฏในวันประชุมไว้อย่างชัดแจนและครบถ้วน 
โดยมีการบันทึกรายชือประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการชดุย่อยทกุคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ที่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การใช้
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บัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน คำาชี้แจ้งที่เป็นสาระ
สำาคัญ คำาถามคำาตอบ รายชือ่ผูถ้อืหุน้และความคิดเหน็
ที่เสนอในที่ประชุมและมติที่ประชุม โดยแยกเป็น
จำานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนชัดเจน

• บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติการประชุม
สามัญผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระถกูต้องครบถ้วน ทัง้ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บ
ไซต์บรษิทัฯ ในวนัประชมุภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้

• บริษัทฯ จัดทำารายงานการประชุมโดยมีการบันทึก 
รายละเอียดต่างๆ ตามกล่าวในข้อ การดำาเนินการ 
ในวันประชุม ข้างต้น และรายละเอียดที่ปรากฏในวัน
ประชุมไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

• บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการ
บนัทกึรายงานการประชมุอย่างครบถ้วนพร้อมเปิดเผย
ภายใน 14 วนั ให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซ่ึงเป็นการปฏบิตัติามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และจัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกราย  
(ทางไปรษณย์ี) โดยระบใุห้ผูถ้อืหุน้ทีต้่องการแก้ไขหรอื
โต้แย้งกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่  
10 มิถุนายน 2561 เม่ือสิ้นสุดเวลาที่กำาหนด ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไข ถือว่าเป็นการรับรองรายงาน
การประชุม บริษัทฯ ได้ดำาเนินการส่งรายงานการ
ประชมุไปยงักรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
และดำาเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัทตามมต ิ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เรยีบร้อยแล้ว พร้อมเปิดเผยรายงาน
การประชุมไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำาคัญต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่แบ่งแยก
ความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ สีผิว เช้ือ ชาติ สัญชาติ 
ศาสนา และยังให้ความสำาคัญด้านสิทธิมนุษยชนในการ
อำานวยความสะดวกแก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ โดยปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
การรับสารสนเทศ และการออกเสียงคะแนน 

บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (One 
class of Share) โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง ตามข้อ 
บังคับบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีการแบ่งแยกประเภทหุ้นให้
มีสิทธิแตกต่างกัน ในปี2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือ
ครองหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้น
ที่ออกและชำาระแล้ว โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.04930  
(ณ 31 ธันวาคม 2561)

บริษัทจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ กำาหนด
แนวทางการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศแนวทางดังกล่าว
ให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ และกำาหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริษัทฯตามกฎหมาย รายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้กรรมการทราบเป็น
ประจำาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซ้ือขายหุ้นอย่างน้อย  
1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซ้ือขาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
กำาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพต่อไป

ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำา
รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ และ/หรือมีการจัดซ้ือ
จัดจ้างเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน คณะกรรมการตรวจสอบ
จะกลั่นกรองขั้นหนึ่งก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการตามประเภท ขนาด วงเงินเป็น
ไปตามที่กฎหมายกำาหนดเพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่อาจมีผลประโยชน์ 
ขดัแยง้จะออกจากทีป่ระชมุและงดออกเสยีง คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ อนมัุตทิำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการระหวา่งกนั 
โดยคำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ และมีการรายงาน/ 
เปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎการเปิดเผยสารสนเทศของ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบทุกรายการ

เม่ือมีการเปลีย่นหรอืเขา้รบัตำาแหนง่ใหม่ ใด ๆ  ของกรรมการ 
บริษัทฯ จะนำาเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่อ ก.ล.ต. เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลกรรมการที่เป็นปัจจุบันเสมอ 

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่
ครอบครองข้อมูลตามเกณฑ์ ก.ล.ต. จะได้รับแจ้งกำาหนด
ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ตามแนวทางการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 45 
วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 2 วัน ซ่ึงมีการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในปี 
2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าว
โทษหรือตักเตือนโดย ตลท. ในเรื่องการซื้อขายหุ้นโดยใช้
ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ปฏิบตัติามหลักปฏบิตั ิ8 ประการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน และ
ได้นำาหลักการ CG ทั้งหมดไปใช้และกำากับดูแลบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ ในมิติที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ 
และแผนดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานกำากับ
องค์กร และหน่วยงาน Compliance ทำาหน้าที่รับผิดชอบ
งานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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