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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ารจา ประ าน รร าร ำา จ าร

(นายอนุสรณ  แสงนิมนวล)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการได ้
ตระหนักดีว่า ปัจจัยสู่ความส�าเร็จดังกล่าวต้องมาจากพลังความร่วมมืออันยิ่งใหญ่จากภายในองค์กรที่ได้ร่วมกันด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ กย็งัต้องการความร่วมมอืสนบัสนนุและการยอมรบัจากภายนอกเพือ่การเตบิโตไปพร้อมๆ กบัความผาสกุ
ของสังคมโดยรวม 
ภาพรวมบรษิทัฯ ในปี 2562 ทีผ่่านมาถอืเป็นอกีปีทีม่คีวามล�าบากและท้าทายอย่างมาก ทัง้จากภาวะทางเศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวน
และความขดัแย้งของประเทศมหาอ�านาจของโลก อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้มพีฒันาการด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง 
ทัง้ด้านนโยบาย แนวปฏบิตัทิีด่ ีการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนั การสนบัสนนุยทุธศาสตร์ชาต ิ(การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม) การสนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
e elopment oals S s) และการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลต่างๆ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงและยกระดับ

มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไปสู่สากล รวมถึงการด�ารงตนเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
( ood Corporate Citizenship) ดงัจะเห็นได้จากรางวลัแห่งความภาคภมูใิจด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีบ่รษิทัฯ ได้รบัในปี 2562 
อาทิ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of onor) รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบ 
ด้านสทิธมินษุยชน ประเภทองค์กรธรุกจิเอกชน รางวลั CAC  Change Agent Award รางวลัองค์กรโปร่งใส และประกาศเกยีรติคณุ
จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย เป็นต้น
คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ียงัคงมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่ให้องค์กรมกีารปฏบิตัิ
ที่เข้มข้น ครบถ้วน เป็นมาตรฐานตามกรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และอย่างเป็นรูปธรรม จนถึงขั้นเป็นแบบอย่างที่ดี  
(Role Model) ของการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะสนับสนุนทั้งมาตรฐานบรรษัทภิบาลของตลาดทุนไทย 
และการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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รายงาน าร �า จ าร

น ยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) “ไออาร์พีซี” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให ้
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ รวมไปถงึบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัอืน่ทีไ่ออาร์พซีมีอี�านาจในการควบคมุ 
เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่งเสริมการเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ มีการก�ากับกิจการและ
การบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชันและตรวจสอบได้ 

นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ประกาศใช้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและให้จดัท�าคูม่อืการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงานทุกคนได้รับทราบและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
เสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง และมีการปรับปรุงคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีเรื่อยมา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบรบิทในแต่ละช่วงเวลา โดยได้น�าหลกัการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ ีและแนวปฏบิตัทิีด่ขีองส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจาก
รายงาน Corporate Governance Assessment Report ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลัก
สากลของ The Organization for Economic Cooperation 
and Development, ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การ
ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของ Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท 
ชัน้น�าในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏบัิติ
ที่ดีของบริษัทฯ เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
สืบต่อไป

น ยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ บริษัท  
ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย “กลุ่มไออาร์พีซี” เป็น
องค์กรที่ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ มุง่เน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุ้น ค�านึง
ถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยรวม โดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
6 ประการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มาใช้ในการด�าเนินงาน ได้แก่ 

1.  การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรใน 
ระยะยาว (Creation of Long Term Value) 

2.  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 

3.  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความ 
เป็นธรรม และมีค�าอธิบายได้ (E uitable Treatment)

4.  ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง 
สามารถชีแ้จงและอธบิายการตดัสนิใจนัน้ได้ (Accountability)
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5.  ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้  
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู ้ที่เกี่ยวข้อง  
(Transparency)

6.  การมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ( thics 
and Code of Conduct) 

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการ
สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุแล้ว คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ 
เพื่อน�าไปสู ่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผล
ประกอบการทีด่ ีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบ
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนา
หรอืลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึความสามารถ
ในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยได้น�าหลัก
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 256  (C  
Code) ซึ่งออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) มาประยุกต์ใช้เพื่อ
ก�าหนดเป็นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
โดยมีหลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 :  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในฐานะผู ้น�าองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2 :  ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
หลักปฏิบัติ  :  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ

บริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัติ 5 :  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกจิอย่างมี

ความรบัผดิชอบ
หลักปฏิบัติ 6 :  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม 
หลักปฏิบัติ  :  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ 

เปิดเผยข้อมูล 
หลักปฏิบัติ  :  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ 

ผู้ถือหุ้น 

1. รายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 บริษัทฯ ด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่พฒันาและยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้มมีาตรฐาน
และเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้ด�าเนินงานตามแผนงานการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีประจ�าปี 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.1  การป บิตัหิน้าทีข่องค ะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี 

•   คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีได้วางแผนการประชมุ
ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 มีการประชุมรวมทั้ง
สิน้ 6 ครัง้ ได้พจิารณาอนมุตัิ  ให้ความเหน็ชอบเรือ่งส�าคัญ
ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ อาท ิอนมุตักิรอบ
การจัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อนุมัติการ
ปรบัปรงุนโยบายและแนวปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติและ
คอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี อนุมัติ
การต่ออายสุมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อนุมัติหลักการ
ปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณใน
การด�าเนนิธรุกจิ อนมุตัแิผนงานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
(C ) และแผนงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฏเกณ ์  
(Compliance) ประจ�าปี 2563 อนมุตักิฏบตัรและกรอบการ
ก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณ  ์(Compliance ramework) 
อนุมัติรายชื่อผู้แทนบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ oard of  
ounding Member ของสมาคมเครือข่ายโกลบอล 

คอมแพ็กประเทศไทย ( C T) รบัทราบรายงานผลส�ารวจ
ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบยีน รบัทราบรายงานเรือ่งข้อร้องเรยีนของบริษัทฯ 
รบัทราบรายงานการด�าเนนิงานตามแนวทางบรหิารจดัการ
แบบกลุ่ม ปตท. ( TT roup Way of Conduct) และ
แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี ( R C 

roup Way of Conduct) เป็นต้น
•   การประเมินกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลภายนอก  

( ndependent Assessment) ซึง่ก�าหนดไว้อย่างน้อยทกุ 3 
ปี โดยในปี 2562 ได้ด�าเนนิการนับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้มอบ
หมายให้ K M  hoomchai usiness Ad isory td. 
(K M ) เป็นผูป้ระเมนิ (ครัง้ที ่1 ด�าเนนิการประเมนิเมื่อปี 
255  โดย ndependent Assessment: o ernance 
Matter Thailand)

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี โดยมีการทบทวนแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และคณะ
กรรมการชุดย่อย และประเมินประสิทธิผลของการจัด
ประชุมคณะกรรมการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

    การพัฒนากรรมการ โดยจัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ  
ทุกท่านได้รับ ังการบรรยายเรื่อง Measure The RO  of 
igital Transformation Strategy  K s for igital 

Transformation Success โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก K M  
hoomchai usiness Ad isory td.



95
รายงานการกากับดู ลกิ การที่ดี

1. 		การ ส อ อ ะการ บตตอ อ
อ า า มก

    บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้น 
รายย่อย เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 
2 กันยายน - 31 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ก�าหนดให้บริษัท 
จดทะเบียนไทยควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและ
เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนสิ้นปี 
บัญชี โดยบริษัทฯ ได้ท�าหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์
บริษัทฯ 

1. 			การกา กรอบ ะ บา การ บตตาม กณ 	
ว า การส สรมจร รรม	ความ ร ส	 ะการ

ตอตา การ จรตคอรร  
   พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย ์แห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ASEAN CG Scorecard มาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติอันเป็น 
สากลอื่น  ที่น�ามาปรับใช้ เช่น UN Global Compact, 
SDGs, หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ 
การด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนในมิติส�าคัญ 
ที่เกี่ยวข้อง  

   พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของ 
กลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) 

    พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรอื CG Code มาปรบัใช้ให้เหมาะสมตามบรบิททางธรุกจิ
ของบริษัทฯ  

   พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายก�ากับการปฏิบัติ
ตามก เกณฑ์ (Compliance) ให้ครอบคลมุประเดน็ส�าคัญ
อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถน�าไป
ปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ น�าไปสูค่วามยัง่ยนืและความ
เป็นเลิศด้าน Compliance เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ค กรรมการตรว สอบ ล กรรมการผู้ ัดการใหญ่ องบริษัท  เหนชอบให้มีการมอบรางวัล เพชรนาหน่ง  ให้กับหน่วยงาน 
ที่มีการกากับดู ลด้านการควบคุม ายในดีเด่น ล สนับสนุนงานตรว สอบ ายในให้เกิดปร สิท ิ าพต่อองคกร 

เพ่อเป็นราก านสาคัญ องการกากับดู ลกิ การที่ดี
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ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทฯ และคุณประสิทธิ 
ไวยาวัจมัย จากบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จ�ากัด เป็น 
ผู ้ด�าเนินรายการ โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากอดีต 
ผู ้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน 
ว่าด้วยสทิธมินษุยชน ดร.เสร ีนนทสตู ิมาบรรยายในหวัข้อ 
“สิทธิมนุษยชนกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ” และ 
คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อ�านวยการโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (CAC) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) บรรยาย
ในหัวข้อ “บทบาทภาคธุรกิจกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 180 คน

   จัดงาน IRPC CG Roadshow และ Corporate  
Compliance Academy ภายใต้แนวคิด “เปิดกล่องของ
ขวัญ GRC” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบริหารองค์กร
แบบบูรณาการอย่างมีคุณค่า (Business Integrity) และ
มีคุณธรรม อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1. 		กจกรรมสรา จตสา ก ก ก า 	 ระจา 	

  า จร รรม

   ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 
2019 ภายใต้แนวคดิ “Digitalization: Challenge for the 
Governance” เพื่อแสดงพลังการเป็นบรรษัทภิบาล 
ของกลุ่ม ปตท. และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรตาม
หลัก CG ให้เป็น CG 4.0 พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมตามหลัก
คุณธรรม ไปสู ่ผู ้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและจริงใจ 
ภายในกิจกรรมได้เชิญคู่ค้าและลูกค้าเข้าร่วมงานเป็น
จ�านวนมากโดยคาดหวังให้มีการขยายผลการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีออกไปในกลุ่มคู่ค้าของบริษัทฯ ตลอดสายโซ่
อุปทาน

   จัดงาน IRPC CG Day 2019 ภายใต้แนวคิด “The  
Creation of TRUST: SUSTAINABILITY FOR ALL” 
เพื่อผนึกก�าลังและขับเคลื่อนให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอด
จนลูกค้า คู่ค้า ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนิน
บทบาทการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดีใน 4 มิติ คือ สิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต 
เพือ่เป็นพลงัทีพ่ร้อมขบัเคลือ่นองค์กรสูค่วามเป็นเลศิอย่าง
ยัง่ยนื ภายในงานมกีารเสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ใน
หัวข้อ “Sustainable Value Chain & Human Rights” 
โดย คณุนรลีกัษณ์ แพชยัภมู ิผูอ้�านวยการกองสทิธมินษุยชน
ระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยตุธิรรม คณุประกายรตัน์ พกุกะเปรมะ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้
จัดหาของบริษัทฯ คุณพงษ์ศักดิ วัฒนการุณวงศ์ ผู้จัดการ



97
รายงานการกากับดู ลกิ การที่ดี

	 	 า การตอตา การ จรต ะส สรมจร รรม

   บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
(Thailand’s Private Sector Collective Action  
Coalition Against Corruption หรือ CAC) เป็นครั้งที่ 2 
เมื่อเดือนธันวาคม 2562

   การจดัท�ารายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรปูแบบ
ออนไลน์ โดยก�าหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ต้องจดัท�ารายงานการเปิดเผยรายการทีส่งสยัว่าจะเป็นผล
ประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้
ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2558 และได้
บรรลุเป้าหมาย 100    

   บริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้าน
คอร์รัปชันแห่งชาติ ประจ�าปี 2562” จัดโดยองค์กร 
ต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2562 

ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” เพื่อตอกย�้าการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ 
โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม 

   บริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” จัดโดย ส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
เพือ่แสดงพลงัการสร้างสงัคมทีโ่ปร่งใส ไม่ทนต่อการทจุรติ 
รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุความซือ่สตัย์สจุรติให้เกดิขึน้
ในสงัคมไทย เพ่ือร่วมกันสร้าง “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทัง้ชาตต้ิานทจุรติ” (Zero Tolerance and Clean Thailand) 
และเป็นการด�าเนินตามพันธะสัญญา UNGC 4 ด้าน 
(แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการ
ทุจริต) ที่บริษัทฯ ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554
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และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจ และประชาสังคม ภายใต้กรอบหลักการ s  
ซึง่ให้ความส�าคญักบั 3 เสาหลกั ได้แก่ คุม้ครอง ( rotect) 
เคารพ (Respect) เยียวยา (Remedy) (วันที่ 16 ธันวาคม 
2562)

1.5  รางวลัแห่งความส�าเรจ็ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ในป 2562 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีมาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความส�าเร็จในปี 
2562 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความทุ่มเทของบริษัทฯ ที่จะด�าเนิน
ธรุกจิอย่างมคีณุธรรมและโปร่งใส รางวลัทีบ่รษิทัฯ ได้รบัถอืเป็น
ก�าลงัใจและความภาคภมูใิจทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้เกดิความมุง่มัน่
สร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รายละเอียดปรากฏในหมวด
รางวัลและพัฒนาการที่ส�าคัญ ปี 2562 หน้า 1 13

2.  การปฏิบัติตามกรอบ องหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความส�าคัญกับการ
ด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐาน
สากลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organization for conomic Co operation  
and e elopment: O C ) หรือ O C  rinciples of 
Corporate o ernance และสอดคล้องกบัหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงหลักเกณ ์โครงการ AS A  C   
Scorecard และโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียน (Corporate o ernance Report of Thai isted 
Companies: C R) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( O ) 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้น�าหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 256  (C  Code) มา
ปรบัใช้เป็นแนวปฏบิตัสิ�าหรบัคณะกรรมการตามแนวทาง apply 
or e plain เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้
ก้าวสู่ระดับสากล สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน อย่างไร
ก็ตามใน 2562 ยังมีเรื่องที่บริษัทฯ ปฏิบัติไม่สอดคล้อง 
ตามหลักเกณ ์ C R แต่ได้มีการด�าเนินมาตรการทดแทน 
ที่เหมาะสม ดังนี้

   ด้านการสร้างเครือข่าย Glo al om act et or   
hailand

   บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งเครือข่าย lobal  
Compact etwork Thailand ( C T) ซึ่งถือก�าเนิดขึ้น
จากการรวมตวัของ 15 องค์กรชัน้น�าของไทยทีเ่ป็นสมาชกิ 

 lobal Compact มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุน
ภาคเอกชนให้ด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
หลกัสทิธมินษุยชนและเป้าหมายสหประชาชาตว่ิาด้วยการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 1  ประการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ 
ในฐานะสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง
ประเทศไทย ด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้

   ร ่ วมการประชุมเพื่ อขับเคลื่ อนหลักการชี้ แนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแผน
ปฏิบัติการระดับชาติว ่าด ้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(ประเด็นการเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจากภาคธุรกิจ) 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก 

s เผยแพร่แผนปฏบิตักิารระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบั
สทิธมินษุยชน และเตรยีมความพร้อมในการน�าแผนปฏบิติั
การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ  
โดยเฉพาะประเด็นการเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจาก 
ภาคธุรกิจ (วันที่  กันยายน 2562)

   ร่วมการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ครั้งที่ 3 : อะไรที่ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องรู้  วัตถุประสงค์
เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ s เผย
แพร่แผนปฏบิตักิารระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน 
และความเชือ่มโยงของหลกัการเงนิทีย่ัง่ยนืกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน (วันที่ 
13 กันยายน 2562)

   ร่วมงานประกาศแผนปฏบัิติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 พ.ศ. (2562 2565) จัดโดยกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( nited ations  
e elopment rogram  ) เพื่อเป็นการสร้าง 

ความรู ้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิด 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน และยืนยันถึงเจตนารมณ์ ความตั้งใจจริง 
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ยงป ง  าร ำา นนงาน ง ร

การก�าหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน
พนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทในระยะยาว (เช่น การให้ SO  

 เป็นต้น) เพิ่มเติม

บริษัทฯ มีระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงานที่มีมาตรฐานทั้งพนักงานในปัจจุบันและ
อนาคต มีความคล่องตวัในการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจเดยีวกัน 
นอกจากนี ้ ยงัมรีะบบบรหิารผลการปฏบิตังิานของบคุลากรโดยการก�าหนดตวัชีว้ดัระดบั
องค์กร (Corporate K ) ตามหลกั alanced Scorecard ทีส่อดคล้องกบัแผนกลยทุธ์
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เชือ่มโยงผลประกอบการของบรษิทัฯ และผลการปฏบิตังิานของ
พนกังาน

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ก�าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร) โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
ทั้งประธานกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดับสูง โดยประธานกรรมการบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�า ท�าให้
สามารถถ่วงดุลอ�านาจในการก�ากับดูแลกิจการ และการบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการค่าตอบแทน ควรประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 5 )

ปัจจบุนั คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน 
โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน (คิดเป็น 66.66 ) และมีกรรมการ 1 ท่าน

คณะกรรมการสรรหา ควรประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 5 )

ปัจจบุนั คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน 
โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน (คิดเป็น 66.66 ) และมีกรรมการ 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 5 12 คน

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  
แต่ไม่เกิน 15 คน ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวน 15 ท่าน เป็นกรรมการ
อิสระ  ท่าน (คิดเป็น 53.33 ) กรรมการ 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 
ซึ่งจ�านวนคณะกรรมการดังกล่าวนี้ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับ
ขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่
ประกอบธุรกิจทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรม จึงมีความจ�าเป็นต้องมีกรรมการบริษัทฯ ที่มีความรู้ความสามารถที ่
หลากหลาย ( i ersities) อันจะช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระเป็นจ�านวนเท่าไร

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 15 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 
 ท่าน (คิดเป็น 53.33 ) กรรมการ 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 
2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมการด�าเนินงาน
ส�าคัญใน 5 หมวดดังนี้ 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ ือหุ้น ( ight  of Shareholder )
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิในความเป็น
เจ้าของโดยการควบคมุบรษิทัฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ให้ท�าหน้าที่แทนตน และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ จึงให้ความเคารพ ให้ความ

คุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการและ
เสนอวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ การเลอืกตัง้หรอื
ถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลก�าไร  เงินปันผล และ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วนได้ง่าย  
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษา
และตัดสินใจ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการตลอดปี 
2562 ดังนี้
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เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัก หมาย 
ก ระเบยีบและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วข้อง บรษิทัฯ ได้น�า
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามีมติเรียกประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้เปิดเผยมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ดงักล่าว พร้อมระเบยีบวาระการประชมุฯ 
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ในวันเดียวกัน ทันทีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ  

บรษิทัฯ ให้สทิธกิบัผูถ้อืหุน้รายย่อยทกุรายทีถ่อืหุ้นรายเดยีวหรอื
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว
ทั้งหมด สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่าง  อาท ิเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย วารสาร
ส�าหรับผู้ถือหุ้น “IRPC Newsletter” ฉบับที่ 29/2019 (ภาษา
ไทยและภาษาอังก ษ) หนังสือพิมพ์รายวัน (ภาษาไทยและ
ภาษาอังก ษ) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนมาเข้าร่วมประชุมโดยสรปุรายละเอียดก�าหนดเวลาต่าง  
ดังนี้

การจ ระ มสาม อ 	

บรษิทัฯ ได้จดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 ตามมติ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยจดัขึน้ในวนัพธุที ่3 เมษายน 
2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว การก�าหนดสถานที่จัดงานประชุม
ดังกล่าว ได้ค�านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น 
ทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้า (BTS) และ
รถยนต์ขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ รูปแบบการจัดประชุมฯ 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และภายใต้แนวคดิการประชมุ
สีเขียว หรือ “Green Meeting” เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่
บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ต่อเนื่อง
เป็นปี 7 เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดประชุม โดยค�านึงถึง 
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ 
การจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ผ่านการตอบแบบประเมนิจาก
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ เพือ่น�าความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
มาพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มี
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกรณีพิเศษ หรือ การประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น) 



101
รา านการกำากับด กจการทีดี

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นใน
เดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ที่ถือหุ้นรายเดียวหรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข ้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่  
31 มกราคม 2563 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดต่างๆ ไว้บน 
เว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th   
หนังสือเชิญประชุมผู้ ือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและมีค�าอธิบาย
วัตถุประสงค์และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่าง
ชัดเจนในแต่ละวาระ รวม  วาระ (ไม่มีวาระรับรองรายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ  
ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเมื่อวันที่  
2  เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง 
ครบถ้วน หรอืคดัค้านขอแก้ไข โดยไม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใด
คัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าว จึงถือว่าได้มีการรับรอง
แล้ว) รายละเอยีดวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2562 
ดังนี้
(1)   วาระรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2562  

และพจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2562
   โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

(2)   วาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ
ด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561   

   บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสามารถ
คงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับ
การด�าเนินธุรกิจ โดยระบุประเภทที่มาของก�าไรที่ 
น�ามาจ่ายปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู ้ถือหุ้น 
จะได้รบัอย่างละเอยีด อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่าย ก�าหนด
วันจ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการ
พิจารณาไว้อย่างชัดเจน 

(3)   วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ 

   บริษัทฯ ให้ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์การท�างาน จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่ง 
พร้อมวิสัยทัศน์ไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสม เพื่อเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นได้

  3 กนัยายน 2561  
ถงึ 31 มกราคม 
2562

ก�าหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ  หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

  12 กุมภาพันธ์ 
2562

เปิดเผยมติคณะกรรมการเรื่องก�าหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
และระเบียบวาระการประชุม ผ่าน 
ช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (S T 
ortal)

  2  กุมภาพันธ์ 
2562

วันก�าหนดสิทธิการเข้าร่วมประชุมของ 
ผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record ate) 

  1 มีนาคม 2562 เผยแพร ่หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 บนเว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังก ษ) ล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 3  วันก่อนวันประชุม

  5 มีนาคม 2562 จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ�าปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบ 
อาท ิรายงานประจ�าปี รายงานความยัง่ยนื 
รายงานบรูณาการ รายงานทางการเงิน 
เพือ่น�าส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ทกุท่านล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม ผ่าน
ทางนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด หรือ TS )

  2   22 มีนาคม 
2562

ลงประกาศโ ษณารายละเอียดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 
ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทย
และภาษาอังก ษ (หนังสอืพิมพ์ข่าวหุ้น 
และหนังสอืพิมพ์ angkok ost) อย่าง
ต่อเนื่อง 3 วันท�าการก่อนวันประชุม

  3 เมษายน 2562 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว
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(4)   วาระพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2562 

   บรษิทัฯ น�าเสนอนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัส
กรรมการ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ ซึ่งนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนตามทีเ่สนอให้ผูถ้อืหุ้นอนมุตัแิล้ว บรษิทัฯ ไม่มี
การให้ค่าตอบแทนอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบอื่น

(5)   วาระพิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ�าปี 2562  

   บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ได้แก่  
ชือ่ผูส้อบบญัช ีบรษิทัทีส่งักดั ประสบการณ์ ความสามารถ
ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีโดยตรง และการให้บริการอื่นของ 
ผู้สอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

การ า การ ว ระ ม อ 	

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชนัเซน็เตอร์ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่
เพียงพอส�าหรับรองรับผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมอาหารว่างและ
เครื่องดื่มไว้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

บริเวณหน้าห้องประชุมฯ มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงข้อมูล
ที่ส�าคัญของบริษัทฯ จัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ 
ไว้คอยให้ข้อมูลและอ�านวยความสะดวกผู้ถือหุ ้น และเพื่อ

แสดงออกถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ  
ได้สนับสนุนเด็กด้อยโอกาส/ คนพิการ อย่างต่อเนื่องดังเช่น 
ทุกปี โดยมีองค์กรเพื่อสังคม อาทิ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการ
ผ่าตัดหัวใจเด็ก มาร่วมแสดงนิทรรศการ และรับบริจาคใน 
วันงานด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสมทบเงินบริจาค 
จ�านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิเพื่อ
สนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก 

บริษัทฯ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
อย่างเหมาะสม และจัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ โดย
เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า
ก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีและ
ระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ส�าหรับการลงทะเบียนและ 
การนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และ
ความรวดเร็ว อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุม สามารถเข้าประชุมได้แม้จะเลยเวลาเริ่มประชุมแล้ว
ก็ตาม และให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระ 
ทีย่งัอยูร่ะหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมต ิและจะนบั
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวร่วมเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วาระที่ได้
เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป 

ก่อนเริ่มการประชุมฯ บริษัทฯ ได้ฉายวีดีทัศน์แนะน�าความ
ปลอดภยัในการใช้ห้องประชมุ และทางออกฉุกเฉินให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้แนะน�าคณะกรรมการ คณะ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาก หมายที่มาร่วมประชุม 
ดังนี้ 
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 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
(จ�านวน 13 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด ณ ขณะนั้น 13 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 1  อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับบริษัทฯ 
ก�าหนดว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 
15 คน)

1.  นายชาญศิลป ตรีนุชกร ประธานกรรมการ
2.  นายสมนึก  บ�ารุงสาลี กรรมการอสิระ  ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ
3.  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการอสิระ  กรรมการ 

ตรวจสอบ
.  นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการอสิระ  กรรมการ 

ตรวจสอบ
5.  นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล กรรมการอสิระ  ประธาน

กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
6.  พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมการอสิระ  กรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
.  พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ กรรมการอสิระ  กรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
.  นายณัฐชาติ  จารุจินดา กรรมการ  ประธานกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง
.  นายวรวัฒน์  พิทยศิริ กรรมการ  กรรมการบรหิาร 

ความเสีย่ง
1 .  นายเอกนติ ิ นติทิณั ป์ระภาศ กรรมการ  กรรมการบรหิาร 

ความเสีย่ง
11. นายวุฒิสาร  ตันไชย กรรมการอสิระ  ประธาน

กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

12. นายก ษณ์  อิ่มแสง กรรมการ  กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

13. นายนพดล  ปินสุภา กรรมการ  กรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง  กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

(มีกรรมการอิสระรวม  ท่าน)
 ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดใหญ่  
สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี
และการกลั่น

2. นายสมเกียรติ  เลิศ ทธิภูวดล รองกรรมการผู้จัดใหญ่  
สายกลยุทธ์องค์กร

3. นางณิชชา  จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน

. นางสาววนิดา  อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดใหญ่  
สายพาณิชยกิจและการตลาด

5. นายวิชิต  นิตยานนท์ รองกรรมการผู้จัดใหญ่   
สายนวัตกรรมและปฏิบัติการ
เพื่อความเป็นเลิศ

6. นายวีรวัฒน์  ศรีนรดิษฐ์เลิศ รองกรรมการผู้ใหญ่  
สายบริหารและพัฒนา 
ศักย์ภาพองค์กร

. นางปิยดา  จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดใหญ่ 
ส�านักกิจการองค์กร  
เลขานุการบริษัท 

นอกจากนี ้ยงัมผีูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีอ่ยูด้่านหน้า
เวที พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถาม 
ที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายเพิม่ศกัด ิ วงศ์พชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3 2  
บรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
 ที่ปรกษาก หมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมานิตย์ สุธาพร
2. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา
3. นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์
(เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย และสอบทานการลง
คะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)
  ผูต้รวจสอบบตัรลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ทีเ่ปน

อิสระ
1. นางสาวรัตนชาติ   ทิพย์โท  อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น

ที่เข้าร่วมประชุม
2. นางสาวช่อทิพย์     อิศรเดช  อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น

ที่เข้าร่วมประชุม
 จ�านวนผู้ ือหุ้น (  เวลาปดการประชุม 12.  น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น  ราย โดยมาประชุมด้วย
ตนเอง 1  ราย และรับมอบฉันทะ 2 3 5 ราย รวมจ�านวน
หุ้นทั้งสิ้น 13 1 66 31  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 .12 ของ
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ 
การประชุมใด จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และต้องออกจาก
ที่ประชุมโดยงดออกเสียงหรือให้ความเห็น เว้นแต่กรณีม ี
ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้ข้อมลูเพือ่ตอบข้อซกัถามของกรรมการ 
และเป็นข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการพจิารณาเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ 
ก็ควรจะพิจารณาให้อยู่ในที่ประชุมประธานฯ เพื่อการให้ข้อมูล
เช่นนั้น แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในวาระนั้น  โดย
เลขานกุารบรษิทั และ/ หรอืเลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อยจะ
จดบนัทกึความเกีย่วข้อง/ ความมส่ีวนได้เสยีของกรรมการเป็น
ลายอกัษรไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้ทีม่กีารพจิารณาเรือ่ง
ลักษณะดังกล่าว

และส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดที่อาจมี
ความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระการประชุมใด 
กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม และขอออกจากห้อง
ประชุมพร้อมทั้งงดออกเสียงในวาระนั้น  ด้วยเช่นกัน 

บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
จัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่เป็นรายงาน
ประจ�าปี และรายงานระหว่างปีกรณมีกีารเปลีย่นแปลงข้อมลูใด  
เพื่อน�าส่งให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และเลขานุการบริษัททราบ

รา า การ ระ ม ะการ มตการ ระ ม อ  
บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
ในแต่ละวาระ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองัก ษบนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ 
และระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในวันประชุม (3 เมษายน 2562) อย่างทันทีหลังจากเสร็จสิ้น
การประชุม 

บรษิทัฯ เอาใจใส่ต่อคุณภาพของรายงานการประชมุ โดยบันทึก
รายงานการประชมุอย่างละเอยีด ครบถ้วน ทัง้รายชือ่กรรมการ
และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเนื้อหาวาระการ
ประชมุ ขัน้ตอนการลงคะแนน วธิกีารแสดงผลคะแนน ประเดน็
ข้อซกัถามต่าง  จากผูถ้อืหุน้ และการชีแ้จงข้อมลูหรอืการตอบ
ค�าถามจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงมติ 
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้ง 
รายละเอยีดคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง
ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งสอดคล้องตาม 
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและหลกัเกณฑ์ทีก่ หมายก�าหนด 

ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
ภายใน 14 วัน หลังวันประชมุ (เมือ่วนัที ่ 16 เมษายน 2562)  
บนเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในวารสาร

	 า บการ ระ ม สาค

 -  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการออกหุ้นประเภทเดียว 
(One Class of Share) สิทธิออกเสียงหนึ่งหุ ้น 
ต่อหนึ่งเสียง 

 -  ในวาระการแต่งต้ังกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ 
ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
หรือทั้งคณะได้ โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู ้ถือหุ ้น 
ลงคะแนนทีละคน

 -  ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอ
ความคดิเหน็ในทีป่ระชมุ โดยจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 
และให้กรรมการ/ ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้อง ชีแ้จงและให้ข้อมลู
ต่าง  แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึก
ประเด็นค�าถาม ค�าตอบ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไว้
ในรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ  

 -  ประธานฯ ได้แจ้งมตทิีป่ระชมุทกุวาระอย่างชดัเจน พร้อม
รายละเอียดจ�านวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง และแสดงผลคะแนนบนจอโปรเจ็คเตอร์
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

 -  ประธานฯ ได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระที่แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุม อย่างเคร่งครัดและไม่มีการเพิ่ม
วาระอื่น  ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม

การ บต ก วกบความ อ ระ สา รบ 
การ ระ ม

บรษิทัฯ ก�าหนดให้มแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการความขดัแย้ง
ของผลประโยชน์ส�าหรับการประชุม ดังนี้
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ส�าหรับผู้ถือหุ้น ฉบับที่ 31/2019 น�าส่งให้ผู ้ถือหุ้นทุกราย 
ทางไปรษณีย ์เมื่อวันที่ 15 พ ษภาคม 2562 โดยระบุ 
ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง สามารถแจ้งกลับมายัง
เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพือ่ด�าเนนิ
การแก้ไข หรือหากไม่มีการแจ้งกลับให้ถือเป็นการรับรอง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

มว 	 	การ บตตอ อ อ า า มก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและการเคารพสิทธิและความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วย
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  
โดยการปฏิบัติในเรื่องต่าง  ดังนี้

ส การออก ส

  บรษิทัฯ มกีารออกหุ้นเพยีงหนึง่ประเภทเท่านัน้ (One Class 
of Share) และให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชดัเจนไว้บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ พร้อมทัง้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่างไรกต็าม ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคล
แต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการ
บริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  
รับทราบแล้ว

  การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 บรษิทัฯ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารบั
การพิจารณาเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่  
31 มกราคม 2563

การอา ว ความสะ วก ะส สรมการ ารวม ระ ม 
อ

  บรษิทัฯ ค�านึงถึงความสะดวกและการส่งเสรมิสิทธิของผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนทุกราย รวมถึงนักลงทุนสถาบันให้ได้มี 
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุม

การ ส อวาระการ ระ ม ม ตม	 ะ ส อ อบคค อ
ต ต กรรมการ

  บรษิทัฯ มกีารให้ข้อมลูการประชมุแก่ผูถ้อืหุ้นก่อนวนัประชมุ 
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระ 
การประชุมผู้ถือหุ้น และ/ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 
การพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ 

  การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 บรษิทัฯ เปิดโอกาส
ให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าได้ระหว่าง
วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดย

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือก
สถานที่จัดประชุมที่มีขนาดเพียงพอต่อจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีจ่ะ 
เข้าร่วมประชมุ และต้องเป็นสถานทีท่ี่ผู้ถือหุ้นมีความสะดวก
ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS, MRT, 
รถยนต์ขนส่งสาธารณะ รวมทัง้จดัเตรยีมเจ้าหน้าทีส่่วนงาน
ต่าง  ไว้เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่
พยาบาล เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น มีการจัดเตรียม
ของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับ รวมถึงเตรียมพร้อมเรื่อง
การรักษาความปลอดภัย และแผนรับมือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
เพื่อสร้างความอุ่นใจ สบายใจให้กับผู้ถือหุ้น  
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  บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลา
เริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และหากเป็นนักลงทุนสถาบัน หรือ 
Custodian สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้ามายังบริษัทฯ 
เพื่อตรวจความพร้อมในการลงทะเบียนได้ 

  ในการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่
คอยอ�านวยความสะดวกเรื่องการถ่ายเอกสาร การตรวจ
เอกสาร การติดอากรแสตมป และการลงทะเบียน โดยได้
น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส�าหรับการลงทะเบียน
และการนับผลคะแนนเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ และได ้
จัดช่องทางให้บริการลงทะเบียนจ�านวน 30 ช่อง เพื่อ 
ความสะดวกเร็วรวดขึ้น อาทิ ช่องลงทะเบียนส�าหรับบุคคล
ธรรมดามาด้วยตนเอง หรอืส�าหรบับคุคลธรรมดาทีไ่ม่ได้น�า
เอกสารลงทะเบียนหรือใบมอบฉันทะมา หรือส�าหรับบุคคล
ธรรมดาผู้รับมอบฉันทะ และส�าหรับกองทุน/ Custodian

  บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องประชุมส�ารองและระบบการ
ถ่ายทอดสัญญาณเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบการ
ประชุมและบรรยากาศในการประชุมอย่างตลอดเวลา และ
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ 
ได้จัดเตรียมล่ามแปลภาษาไทย/ อังก ษ ส�าหรับการตอบ
ข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เป็น 
ชาวต่างชาติอีกด้วย

การมอบ ะ

  บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ
ทั้งแบบ ก และแบบ ข ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ได้
ระบถุงึเอกสารและหลกัฐาน รวมทัง้ค�าแนะน�าขัน้ตอนการมอบ
ฉันทะอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้
อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของ 
ผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใด
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกรอก
รายละเอียดตามวิธีการมอบฉันทะที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือ
เชิญประชุม ซึ่งไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการมอบ
ฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (กรณี Custodian) ได้
จากเว็บไซต์บริษัทฯ

  ในกรณผีูถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองและ
ประสงค์แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กับ
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทีไ่ม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีในวาระการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ได้ระบรุายละเอยีดกรรมการอิสระ 
และระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสอื
เชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 จ�านวน 4 ท่าน คอื 
นายวุฒิสาร ตันไชย นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายสมนึก 
บ�ารุงสาลี และนายเจษ า พรหมจาต เพื่อเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบเอกสาร 

ทีใ่ช้ประกอบในการประชมุ เช่น แผนทีก่ารเดนิทาง รายนาม
และประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ข้อ 
บงัคบับรษิทัฯ (เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุผูถ้อืหุ้น) 
และหนังสือมอบฉันทะ

  บรษิทัฯ ได้จดัเตรยีมอากรแสตมปเพือ่อ�านวยความสะดวก
แก่ผูถ้อืหุ้นในกรณมีกีารมอบฉนัทะ (โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย) เพือ่
ความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารตามก หมาย  

มว 	 	การคา บ บา อ มสว ส

บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ที่ครอบคลุมถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่อย่างชดัเจน และกระบวนการส่งเสรมิ
ให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่เป็น
แนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
ยึดถือปฏิบัติ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
สร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดตัวชี้วัดผลงานประจ�าปี  
(Corporate KPIs) สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ Balanced 
Scorecard เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงาน ซึ่งการค�านึงถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Perspective) เป็น
ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของ Corporate KPIs ดังกล่าวด้วย 

ว า บตตอ มสว ส ต ะก ม

ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน

บริษัทฯ จัดท�าจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ยึดถือเป็น 
แนวปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้องและเหมาะสม โดยยดึมัน่ในหลกัการ
พื้นฐานเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูลภายใน  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ยึดถือ
ปฏิบัติตลอดมา อันจะน�ามาซึ่งความมั่นใจให้กับผู ้ถือหุ ้น  
นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ในปี 2562 บริษัทฯ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผ่านช่องทาง
และกิจกรรมต่าง  ที่หลากหลาย อาทิ
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ครงการ   
 เป็น ครงการร รงค

การทิง ย ให้ กูที ่ ล
ส ท้อนวิก ติ ย พลาสตกิ
บนชายหาด ล ในท้องท เล

โดยได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากโครงการ “โกบี ้เดอะ ฟิช” (Goby 
the Fish) ซึ่งได้รับความสนใจมาแล้วทั่วโลก เช่น อินเดีย 
อนิโดนเีซยี (เกาะบาหล)ี เมก็ซโิก ไอร์แลนด์ เวยีดนาม เป็นต้น 
ซึง่การตดิตัง้ประตมิากรรมรมิชายหาดเพือ่คดัแยกขยะพลาสตกิ
ในลักษณะนี้ นับเป็นการต่อยอดโครงการ Goby the Fish ใน
ประเทศไทย และเป็นที่แรกในจังหวัดระยอง

ลูกค้า/ ผู้บริโภค

บรษิทัฯ จดัท�าระเบยีบบรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วย 
การบริหารงานการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสายพาณิชยกิจ
และการตลาด (ปี 2559–2565) โดยมีกรอบการด�าเนินงาน 
ทีค่รอบคลมุการบริหารจัดการลกูค้า กระบวนการวางแผนและ
วเิคราะห์การตลาด ไปจนถงึการส่งมอบสนิค้าถงึมอืลกูค้า และ
การจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ปี 2562 บริษัทฯ จัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด หรือการ
ด�าเนนิธรุกจิกบัคูค้่า ลกูค้า ผูบ้รโิภค โดยมุง่เน้นสร้างการเตบิโต
ให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value 
Added Products: HVA) ควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิงานตามแผน 
IRPC 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ GDP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข ่งขัน รับมือกับสถานการณ์ความผันผวนทาง 
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมถึงขยายส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์ใน 
ตลาดอาเซียนให้มากขึ้น และนอกจากการวิจัยและพัฒนา
ผลติภณัฑ์มลูค่าเพิม่แล้ว บรษิทัฯ ยงัได้บรหิารจดัการกระบวนการ

  กิจกรรมสื่อสารผ่านสื่อพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ สื่อ On-Line 
กิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น  
เช่น จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผล 
การด�าเนนิงานและกจิกรรมทีส่�าคัญของบรษิทัฯ ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

  กิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

  กิจกรรมสื่อสารให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนตลอดทั้งปี เพื่อ 
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในช่องทางที่หลากหลาย

  กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ เขตประกอบการ
อตุสาหกรรมเชงินเิวศไออาร์พซี ี ณ จงัหวดัระยอง ในวนัพธุ
ที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ 
ผู้ถือหุ้นในการรณรงค์สร้างจิตส�านึกด้านความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ร่วมมอบประติมากรรม
ริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติก หรือ Goby the Fish 
ให้กบัผูแ้ทนชมุชนรอบเขตประกอบการอตุสาหกรรมเชงินเิวศ
ไออาร์พีซี  

โครงการ GOBY THE FISH เป็นโครงการรณรงค์การทิ้งขยะ
ให้ถกูที ่และสะท้อนวกิ ตขิยะพลาสตกิบนชายหาดและในท้อง
ทะเล ซึง่ถอืเป็นการจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมเชงิ
สัญลักษณ์ พร้อมทั้งสร้างกรอบความคิดในการรักษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจัดท�าเป็นประติมากรรม 
ริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติกนี้มีรูปทรงของปลาทะล  
มีลักษณะสวยงาม ท�าด้วยโครงเหล็กพร้อมตะแกรงรอบตัว  



108
รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

ผลิตโดยผลักดันโครงการก�าจัดขยะพลาสติกให้เหลือศูนย์ 
(Zero Waste) ผ่านกระบวนการ 3R (Reduce Reuse and 
Recycle) เพือ่แก้ปัญหาขยะพลาสตกิจากภาคอตุสาหกรรมโดย 
การน�า Waste Polymer กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง  อาทิ กล่องนา ิกาแบรนด์เนม กล่องจิวเวลรี่ 
รวมถึงได้ด�าเนินกิจกรรมและการพัฒนาต่าง  ตลอดปี ได้แก่ 
 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลส�าหรับลูกค้า 

แต่ละกลุ่ม เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

  พัฒนานวัตกรรมโดยก�าหนดนโยบายด้านผลติภณัฑ์ซึง่เป็น
ส่วนส�าคัญที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าด้วย
ต้นทุนที่ต�่าลง และเติมเต็มความต้องการของตลาด 
นอกจากนี้ ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อ
ความยัง่ยนืของผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั ยงัเป็นสิง่ที่
ผลักดันให้บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการเพิ่มการใช้วัตถุดิบ
ทีม่าจากแหล่งในประเทศเพือ่สนบัสนนุเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  จดักจิกรรมส่งเสรมิร่วมกบัลกูค้า คูค้่าประจ�าปี เช่น กิจกรรม
การพัฒนาด้านเทคนิค กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีการ
ส�ารวจความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่แข็งแกร่งต่อลูกค้า 

  พฒันาความร่วมมอืด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัลกูค้า 
โดยการรับซื้อน�้ามันจากขยะพลาสติกแปรรูปจากลูกค้า 
(บรษิทั เทคซ่า เอนเนอร์ย ีจ�ากดั และบรษิทั วเีอ เอนเนอร์ยี 
จ�ากัด) เฉลี่ยประมาณ 300,000 – 400,000 ลิตร/เดือน ซึ่ง

น�า้มนัดงักล่าวเป็นเชือ้เพลงิทีไ่ด้จากการแปรรปูขยะพลาสตกิ
ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเรียกว่า กระบวนการ  
“ไพโรไลซสิ” (Pyrolysis) เป็นผลให้สามารถลดปรมิาณขยะ
ลงได้ประมาณ 560 ตัน/เดือน เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง 
อันเป็นการตอบโจทย์และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน (Circular Economy) เพือ่ผูบ้รโิภคและโลกอย่าง
ยัง่ยนื โดยบรษิทัฯ มแีผนจะพฒันาขดีความสามารถร่วมกบั
ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

  พัฒนาความร่วมมือกับส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพือ่เป็นต้นแบบการสร้างระบบ
รบัรอง Zero Plastic Waste “พาสงัคมปลอดขยะพลาสติก” 
อันเป็นการบริหารจัดการขยะพลาสติกจากแหล่งก�าเนิด  
โดยตั้งเป้าขยายความร่วมมือสู ่ผู ้ผลิตรายอื่นในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกตลอด Supply Chain น�าประเทศ 
สูส่งัคม Zero Plastic Waste ภายใต้โมเดล ECO Solution 
การบรหิารจดัการทัง้ห่วงโซ่การผลติในอตุสาหกรรมพลาสตกิ 
(Closed Loop) โดยไม่ปล่อยให้มี Waste Polymer หรือ
ของเสยีออกจากกระบวนการผลติเมด็พลาสตกิ ซึง่หมายถงึ 
กระบวนการรไีซเคลิอย่างถกูวธิ ีมปีระสทิธภิาพ ไม่ท�าให้ขยะ
พลาสติกที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกนอกระบบไปเป็น
ภาระแก่ชุมชนและสังคม

  ส่งเสริมการตลาดโดยจัดกิจกรรม IRPC Exclusive Trip 
“The Unseen of Kansai Heritage” เพื่อขอบคุณลูกค้าที่
ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ เสมอมา 
และเพือ่กระชบัความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างลกูค้าและผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ 

พั นาความร่วมมือกับสานักงานการวิ ัย ห่งชาติ ล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เพ่อเป็นต้น บบการสร้างร บบรับรอง    พาสังคมปลอด ย พลาสติก  
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ร ่วมกับหน่วยงานผู ้ใช ้งานเพื่อการใช ้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี ้ได้ท�าการส�ารวจความพงึพอใจเพือ่เพิม่
คุณภาพและพัฒนาระบบการจัดซื้อให้เกิดประสิทธิภาพ และ 
จัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็น
ประจ�าทุกปี มีการอบรม พัฒนาคู่ค้าด้านต่าง  เช่น มาตรฐาน
คุณภาพความปลอดภัย จริยธรรมในการด�าเนินงานเพื่อร่วม
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชนในการ
ด�าเนินธุรกิจ และการประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจาก 
ฯพณฯ องคมนตร ีศ.นพ.เกษม วฒันชยั จาก “โครงการประกาศ
เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ�าปี 2562” 
ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัทีน่�าหลกับรรษทัภบิาล (Good Corporate 
Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นฯ 
ดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้มีการด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 
– ปัจจบุนั นบัเป็นปีที ่17 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการพฒันา
องค์กรให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ทั้งจากลูกค้า 
คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ด�าเนนิธรุกจิอย่างมจีรรยาบรรณ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค
และคู ่ค้า และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างมาตรฐานใน 
การปฏิบัติงานที่ดี 

โดยผลคะแนนที่บริษัทฯ ได้รับจากการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณตามโครงการประกาศเกยีรตคิณุจรรยาบรรณดเีด่น 
หอการค้าไทย ประจ�าปี 2562 ปรากฏดังนี้ 

คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางการค้า ยึดถือความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการด�าเนิน
ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลัก Code of Ethics ปฏบัิติ
ตามก หมาย กตกิา และเงือ่นไขทีม่ต่ีอคูส่ญัญาอย่างเคร่งครดั 
สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ 
ทุกฝ่าย ทั้งคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ มีแนวปฏิบัต ิ
ที่ชัดเจนและมีระบบควบคุมดูแลมิให้มีการด�าเนินการใด   
เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลบัทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี
การทีไ่ม่สจุรติ และไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งด้วยการกล่าวหา
ในทางร้ายหรือโจมตีคู่แข่งทางการค้า ส่งเสริมการแข่งขันที่ 
เป็นธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกัน
อย่างยัง่ยนื เป็นคณุประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาตโิดยรวม

คคา บริษัทฯ ก�าหนดระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดหาและตรวจสอบคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดซื้อ 
จดัหาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Procurement Excellence) 
จรรยาบรรณของคู่ค้า และจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา
พสัดมุเีนือ้หาคลอบคลมุด้านจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ สทิธิ
มนุษยชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ตลอดจน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและการรักษาความลับ โดยมี
การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าตามคู่มือ “การด�าเนินงาน
จัดหาอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
การจัดซื้อจัดหาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Procurement/ 
E-Auction) การบริหารจัดการด้านอุปสงค์ (Demand  
Management) เพื่อรวบรวมความต้องการและการวางแผน 
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คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดย
สอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันเสรี ภายใต้ 
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท�าลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย  
รวมทัง้ไม่ท�าความตกลงใดๆ กบัคูแ่ข่งหรอืบคุคลใดทีม่ลีกัษณะ
เป็นการลดหรือจ�ากัดการแข่งขันทางการค้า

หมายเหตุ : N : จ�ำนวนที่เก็บแบบสอบถำม, Max : คะแนนเต็ม 

การป ิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มี 
ต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันควรเปิดแผย อันจะท�าให ้
เจ้าหนี้เกิดความเสียหายได้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขการ 
ค�า้ประกนั การบรหิารเงนิทนุและกรณทีีเ่กดิการผดินดัช�าระหนี้
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการผิดนัดช�าระหนี้ หรือการ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ก�าหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณ ี
ทีอ่าจไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ได้ บรษิทัฯ จะ
รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

า ง จ น าร ำางาน   6    

1. งาน 6. 3 ( .6 )
2. เพื่อนร่วมงาน 6.23 ( .6 6)
3. การบังคับบัญชาในการท�างาน 6.2  ( . )
. ค่าตอบแทน 6.  ( .56 )

5. โอกาสก้าวหน้าในการท�างาน 6.12 ( . 5 )

ความพึงพอใจโดยรวม 6.33 ( .1 3)

ประ น า  า 
  6    

น งาน 
  6    

น

1.  การให้ความเป็นธรรม .55 2. 1 5
2.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส .6 2. 5
3.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค .6 2. 3 5
.  การรักษาความสุจริต . 2 2. 5

5.  กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม . 2. 5
6.  กิจกรรมช่วยเหลือสังคม .56 2. 2 5
.  บ�าบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม .6 2. 5
.  สิทธิเสรีภาพ . 2. 1 5
.  การลดความเสี่ยงของกิจการ .62 2. 5

1 . มุ่งส่งเสริมหลักการอันเป็นเลิศ .6 2. 5

จรรยาบรรณโดยรวม .65 2. 5

ะ นนร จาร า น
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บริษัทฯ ก�าหนดระเบียบและแนวการปฏิบัติว่าด้วยการบริหาร
งานทรัพยากรบุคคล เพื่อก�าหนดการปฏิบัติต่อพนักงาน 
อย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับ 
กฎหมาย เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถสือ่สารกบัผูบ้รหิารเป็น
ประจ�าอย่างสม�่าเสมอ เช่น การประชุมกรรมการผู้จัดการใหญ่
พบพนักงานรายไตรมาส (C O Townhall) การประชมุสายงาน
ตามพื้นที่ (กรุงเทพฯ ระยอง และคลังน�้ามันทุกแห่ง) การจัด
กิจกรรมเพิ่มผลผลิต และการรับ ังข้อเสนอแนะของพนักงาน
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) โดยมีการถ่ายทอดความรู ้ของพนักงาน 
สู่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และจัดตั้งหน่วยงานบริหาร
จดัการองค์ความรู ้(KM) ดูแลรบัผดิชอบการบรหิารจดัการอย่าง
มปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ 
และให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานทุกระดับ มีแนวทางและกระบวนการด้าน 
อาชวีอนามยั โดยก�าหนดนโยบายการปฏบิติัด้านความปลอดภยั
ในทีท่�างาน ตามหลกักฎหมายแรงงานสากล พร้อมสือ่สารผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น mail วารสารภายใน  
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน รวมถึงผ่านทาง R Champion 
ซึง่เป็นผูแ้ทนของแต่ละสายงานเพือ่ให้พนกังานทกุคน ทกุระดบั
ได้รับทราบข้อมูลอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ก�าหนดแนวการปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือว่าด้วยการบริหารจัดการบุคคล โดยอาศัย
แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง
ในการประพ ตปิฏบิตัคิวบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและกฎระเบยีบด้วย
ความซือ่สตัย์ เคารพสทิธขิองบคุคล ค�านึงถือผลประโยชน์ของ
นายจ้าง และสทิธพิงึมพีงึได้ของลกูจ้างว่าด้วยเรือ่งต่างๆ ดงันี้
 การว่าจ้างและการบรรจุ 
 วันท�างาน เวลาท�างาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 การพัฒนาพนักงาน
 วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
 การพันสภาพพนักงาน
 บทก�าหนดโทษ

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัเรือ่งความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ
ของพนักงานทุกระดับ โดยจะด�าเนินการแนวทางและ
กระบวนการด้านอาชีวอนามัย และได้ก�าหนดนโยบายปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยในที่ท�างาน ตามหลักกฎหมายแรงสากล

พนักงาน
พนักงานถือเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่น
สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานทีเ่ป็นธรรม เสรมิสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทาง
อาชีพ พัฒนาองค์ความรู ้และศักยภาพของพนักงานอย่าง 
ต่อเนือ่ง ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มคีวามปลอดภยั 
ตามมาตรฐานสากลขั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการท�างานทีด่ ีนอกจากนี ้ยงัขยายผลความ ห่วงใย 
แบ่งปัน ใส่ใจ  ไปสู่ครอบครัวของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนโดยเคารพสิทธิ
แรงงาน สิทธิสตรี เด็ก และศักดิศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้ง
เสรีภาพและความเสมอภาคตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธ ิ
มนษุยชนขององค์การสหประชาชาต ิ(  uiding rinciples 
on usiness and uman Rights) ในการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะต้องไม่มีการกระท�าใดอันเป็น 
การละเมิดสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน อันสอดคล้องตาม
นโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี ( ood Corporate  
Citizenship) ของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศไว้ จะต้องไม่มีการจ้าง
แรงงานที่ผิดกฎหมาย งดเว้นจากการท�างานล่วงเวลาโดย 
ไม่ได้รับค�ายินยอมจากพนักงาน หลีกเลี่ยงการข่มขู่ทุกรูปแบบ  
รวมถึงจัดให้มีการฝกอบรมและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมแก่
พนักงานเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
บริษัทฯ สนับสนุนสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการ 
รวมกลุ ่ม โดยพนักงานของบริษัทฯ มีการรวมกลุ ่มจัดตั้ง 
สหภาพแรงงานผูบ้รหิาร และสหภาพแรงงานพนกังาน ทัง้ของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซี ปัจจุบันมีจ�านวนรวม  
สหภาพฯ เพื่อเป็นผู้แทนในการคุ้มครองความเป็นธรรมและ
เพิ่มอ�านาจต่อรองให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
และสง่เสรมิกจิกรรมของสหภาพฯ และจดัให้มชีอ่งทางการให้
ข่าวสารของสหภาพฯ ไปยงัพนกังานทัว่ทัง้องค์กรผ่านทางระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร หรืออินทราเน็ต 
( ntranet) 
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ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายการด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความ
ปลอดภัยของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อยู่เสมอ บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและ 
ลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้มกีารตอบแทนสิง่ดีๆ  กลบัคนืสูช่มุชนและสงัคมโดยรวม 
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานอย่างยั่งยืน 
พร้อมมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนและมุ ่งมั่นพัฒนา
พลังงานทางเลือก
บริษัทฯ ก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และจัดสรรงบประมาณร้อยละ 3 
ของก�าไรสทุธเิฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงัเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ โครงการเพื่อการศึกษา 
โครงการเพือ่สงัคมชมุชนรอบเขตประกอบการอตุสาหกรรมเชงิ
นิเวศไออาร์พีซี และโครงการเพื่อสังคมโดยรวมทั้งประเทศ 
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะมี
งบประมาณอย่างเพยีงพอในการท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมได้อย่าง
ต่อเนือ่ง นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จดัตัง้กองทนุสขุภาพชมุชนรอบ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี โดยมีการ
บริหารงานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนบริษัทฯ และ
ผู้แทนหน่วยงานราชการ เพื่อความโปร่งใส และสามารถ 
ตอบสนองได้ตรงความต้องการของชมุชน โดยรายละเอยีดสรปุ
การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบขององค์กรและการจดัการ
อย่างยัง่ยนื ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หวัข้อ การด�าเนนิ
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  หน้า 221
การเคารพก หมายและหลกัสทิธมินษุยชน
นโยบายก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทฯ พิจารณาถึงการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ให้สามารถก�ากับดูแลการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ซึง่นอกเหนอืจากงานก�ากับดูแลกิจการ 
และงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่ปี 25  แล้ว คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัได้ให้ความส�าคัญ
อย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอนุมัติให้จัดตั้ง 
หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ (Corporate  
Compliance) ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัท และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และได้ประกาศใช้นโยบายการก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของบรษิทัฯ 
และกลุม่ไออาร์พซี ีเมือ่วนัที ่1  พ ศจิกายน 255  

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา 
ของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลรักษาในคู่มือก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ สิทธิบัตร 
หรือเครื่องหมายการค้า มีการควบคุมหรือจ�ากัดสิทธิในการ 
เข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าที่จะจ�าเป็นต่อการ
ท�างานเท่านัน้ รวมถงึตดิตาม ดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย
และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีการระวังรักษาความปลอดภัยของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน ( assword) ที่ใช้
ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เพื่อให้มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท ไออาร์พีซี 
จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี เมื่อปี 256  เพื่อให้
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืเป็นหลกัปฏบิตัใิน
การด�าเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ 
พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจในสายโซ่
อุปทานของกลุ่มไออาร์พีซี และรวมไปถึงสิทธิในทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการด�าเนิน
ธรุกจิของกลุม่ไออาร์พซี ีจะเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
ไม่กระท�าการใดๆ ทีจ่ะก่อให้เกดิการละเมดิหรอืสร้างผลกระทบ
ต่อสทิธมินษุยชนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ไม่ส่งเสรมิ
หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ความขดัแย้งหรอืข้อพพิาททีส่�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้เสยี
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย   
รายละเอียดข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่ใน 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ซึง่เปิดเผยในแบบแสดงรายการประจ�า
ปี 2562 (แบบ 56 1)

หมวดที ่  การเปดเผยข้อมลูและความโปร่งใส
บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและแนวปฏบิตัิ
ที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ด้านการเงิน เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา มีความโปร่งใส 
น่าเชือ่ถอืและเท่าเทยีมกนั ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถงึได้ง่าย ซึง่รวม
ถึงการเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูล และเก็บรักษาความลับ 



113
รา านการกำากับด กจการทีดี

การเปดเผยข้อมูล
ในการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีอ่าจกระทบต่อการตดัสนิใจลงทนุ
หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
เกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน ประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่มีนัยส�าคัญต่อ
การตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเปิดเผยให้แก่บุคคลใด
โดยเฉพาะเจาะจง หรือก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และ 
ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ข้อมูลที่เป็นประมาณการหรือเป็นการคาดคะเนเหตุการณ ์
ล่วงหน้า หรือข้อมูลในเชิงส่งเสริมที่เกินความจ�าเป็นต่อการ
ตัดสินใจลงทุน
บรษิทัฯ ก�าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมลูหรอืแหล่งข้อมลู โดย
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th) หมวดนักลงทุน
สัมพันธ ์ และผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการด�าเนินงาน
ในปี 2562 สรุปดังนี้
(1)   จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และไม่มี
รายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

(2)   เปิดเผยข้อมูลไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(56 1) รายงานประจ�าปี (56 2) และเว็บไซต์บริษัทฯ ไว้
อย่างครบถ้วน เช่น ผลการด�าเนนิงานงบการเงนิ นโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การประชุม 
ผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
รวมถึงผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อตลาด 
หลกัทรพัย์ฯ และจากสือ่สิง่พมิพ์ ข่าว On line และอืน่ๆ และ
ยังได้จัดท�าสรุปเป็นรายงานแบบบูรณาการ ( ntegrated 
Report) ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีอีกด้วย 

   ทัง้นี ้นกัลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูบรษิทัฯ เพิม่เตมิได้ทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.irpc.co.th หรอืตดิต่อสอบถาม
โดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   :  ir irpc.co.th 
  โทรศัพท์        :  2 65 3
  โทรสาร          :  2 65 3
(3)   เปิดเผยหลักเกณ ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและ 

ผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปีอย่างชัดเจน

( )   เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ ้นของกรรมการและ 
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก�าหนดนโยบายให้กรรมการ
และผู้บริหารต้องรายงานตามหลักเกณ ์ที่ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ส�านักงาน 
ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ก�าหนด

(5)   บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจาก
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(6)   แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 โดยพิจารณา 
คัดเลือกผู ้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณ  ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และน�าเสนอ 
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ( on  
Audit ee) ของผู ้สอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีได้พิจารณาอนุมัติ

( )   งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชี

( )   เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบักรรมการ และผูบ้รหิารไว้บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ต�าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท�างาน การถือหุ้นในบริษัทฯ ภาพถ่าย  
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
และวันที่เข้ารับต�าแหน่ง

( )   จัดท�ารายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562 (Corporate 
Sustainability Report 2 1 ) เพื่อสื่อสารแนวทางการ
บรหิารจดัการ และผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting 

uidelines ของ lobal Reporting nitiati e รุ่นที่  
(  uidelines) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล และประเมนิความสมบรูณ์ของเนือ้หา
สอดคล้องที่ระดับ Core ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทาน 
ข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้าง 
ความน่าเชื่อถือ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงาน
ประจ�าปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รายงานบูรณาการประจ ปี 2561
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

รายงานทางการเงิน
บร�ษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

รายงานประจ ปี 2561
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(10)   จัดท�ารายงาน Communication on Progress (CoP) 
ต่อ UN Global Compact ในฐานะทีไ่ออาร์พีซีเป็นบรษิทั 
ภาคีสมาชิกและมีพันธะสัญญาในการด�าเนินงานและ
รายงานผลการด�าเนนิงานตามแนวทางของ UN Global 
Compact (UNGC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 
2554 และตัง้แต่ปี 2557 บรษิทัฯ ได้ยกระดบัการรายงาน 
เป็นระดบั GC Advanced Level ซึง่นบัเป็นระดบัสูงสุด
ของการรายงาน โดยได้จัดท�ารายงานและเผยแพร่ไว้บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และส่งรายงานในรปูแบบอิเล็กทรอนกิส์
บนเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org ของ UNGC 

(11)   สื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ เปิดเผย
สารสนเทศที่ส�าคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.
co.th เพื่อน�าเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ลักษณะ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงิน เอกสารข่าว 
(Press Release) โครงสร้างการถอืหุน้ โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและ 
ผู้บรหิาร ข้อมลูด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ หนงัสอืรบัรองบรษิทั 
ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจ�าปี 
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) เอกสารน�าเสนอ
ในการประชมุนักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ (Analyst Meeting) 
นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรม และ 
สารสนเทศอื่น  ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
องค์กร การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการด�าเนินงานเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

(12)   สือ่สารผ่านสือ่สิง่พมิพ์ วทิย ุโทรทศัน์ กจิกรรมกบัผูม้ส่ีวน
ได้เสียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น  เช่น การส่ง
จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น (Newsletter) เพื่อแจ้งผลการ
ด�าเนินงานและกิจกรรมที่ส�าคัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างสม�่าเสมอ

การรก า อม า

(1)    งดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของ 
บริษัทฯ ต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึง
ไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วันก่อน
รายงานผลประกอบการต ่อตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย (Silent Period)

(2)    รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช้ข้อมูลภายในของ 
บริษัทฯ เพื่อประโยชน์หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผู้อื่น

(3)    งดเว้นการให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ไม่ว่าด้วยประการใด

(4)    ปฏิบัติตามก หมาย ก เกณฑ์ ก  ระเบียบ รวมทั้ง
นโยบายของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาข้อมลูภายใน
ให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

การ อม อ า า ม ะ รรม

(1)    ก�าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่น�าเสนอในการประชุม
เฉพาะกลุ่ม เช่น Analyst Meeting ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของบรษิทัฯ ภายหลังการประชมุเสรจ็สิน้ เพือ่ให้สาธารณชน
ได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

(2)    จดัช่องทางทีเ่ปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูล หรือสอบถามข้อสงสัยอย่างเท่าเทียมกัน  
ผ่านทางอีเมล ir irpc.co.th หรือ โทร 02-765-7380 
เพื่อไม่ท�าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(3)    ระมัดระวังการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม 
(Social Network) โดยหากจ�าเป็นต้องมีการชี้แจงใด  
จะต้องมกีารด�าเนนิการผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เท่านั้น เพื่อให้นักลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบโดย
ทั่วกัน

ความสม กบ ก ะสอมว

บริษัทฯ จัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนการสื่อความประจ�าปีเพื่อ
บรหิารจดัการการให้ข้อมลูส�าคัญของบรษิทัฯ แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
แต่ละกลุ่ม โดยยังคงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ  
การจัด Road Show นักลงทุนไทยและต่างประเทศ การประชุม
พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส การพบปะสื่อมวลชน 
การจัดกิจกรรมผู ้ถือหุ ้นเยี่ยมชมกิจการ การเปิดให้ชุมชน 
เข้าเยี่ยมชมโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ (Plant 
Open House) ฯลฯ โดยบริษัทฯมอบหมายให้หน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ และหน่วยงานชมุชน
สัมพันธ์ รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล เสริมสร้างความเข้าใจ
กับนักลงทุน สื่อมวลชน และชุมชนสังคม  
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จ รร น ง น น  ประจำาปี 2562 2    จำาน น รง ปี

การจัดกิจกรรม  oad ho  เพื่อพบปะนักลงทุน จ�านวน 1  ครั้ง แบ่งเปน :
 การพบนักลงทุนต่างประเทศ ( nternational Roadshow) 2
 การพบนักลงทุนในประเทศ ( omestic Roadshow) 11

ไออาร์พีซีประชุมทางโทร ัพท์กับนักวิเคราะห์ ( naly t onference all) ประจ�าไตรมาส 4
ไออาร์พีซีพบนักวิเคราะห์ ( naly t eeting) ประจ�าไตรมาส 4
om any i it ( ointment) 21

ไออาร์พีซีพบผู้ลงทุน ( ortunity ay) จ�านวน  ครั้ง แบ่งเปน :
 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประจ�าไตรมาส) 4

Site i it จ�านวน  ครั้ง แบ่งเปน :
 ในประเทศ 2
 ต่างประเทศ 1

ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งป (S  in the ity) 1 ครั้ง :
 S T in the City 2 1  มหกรรมการลงทนุครบวงจรแห่งปี ครัง้ที ่15 :  วนัที ่1   1  พ ศจกิายน 2562 1

รป า ร จ รร ป ย น ะน ง น ำา ร ปี 2562

จ รร จำาน น รง ปี

1. แถลงข่าว  สัมภาษณ์ 11
2. ข่าวแจก  ภาพข่าว
3. สื่อสิ่งพิมพ์  T  วิทยุ 1

รป า จ รร ป ย น ำา ร ปี 2562 

การแจ้งข้อร้องเรียน การเข้า งข้อมูล และการคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแส ( hi tle lo er)  
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม 
ไออาร์พีซี) โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้อง
เรยีนส�าหรบัผูร้้องเรยีนภายในและภายนอกองค์กร เกีย่วกบัการ 
กระท�าใดๆ ทีผ่ดิกฎหมาย ผดิจรรยาบรรณในการปฏบิตัหิน้าที่ 
หรือมีพ ติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริต ประพ ติมิชอบของ
บุคคลในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร  
พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิบรษิทัฯ รวมทัง้มขีัน้ตอนการตรวจสอบและ
แก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : auditor irpc.co.th
 จดหมายธรรมดา        :  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) 
เลขที่ 555 2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1

 ตู้ไปรษณีย์            :  ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารซัน
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 1
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ขั้นตอนการตรวจสอบเบาะแสและข้อร้องเรียน เริ่มจากหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลขั้นตอนการ
ด�าเนินการและติดตามผล พร้อมรวบรวมข้อมูลการกระท�าผิด
หรอืละเมดิจรรยาบรรณบรษิทัฯ เพือ่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือนและราย
ไตรมาส ในกระบวนการปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของค ะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต ่อผู ้ถือหุ ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติ
ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก�าหนดทิศทางการ 
ด�าเนินงาน และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจที่เหมาะสม 
มปีระสทิธภิาพ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบและก�ากับดูแล
ให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและก้าวหน้าอันเป็น 
พื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 256  (C  Code) หลักปฏิบัติ  
 ประการ  ซึ่งออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) มาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กล่าวไว้ในหมวดนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าที่และ 
ความรบัผดิชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 
  ยึดหลักปรัชญาการด�าเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ค�านึงถึง

การสร้างมลูค่าเพิม่และความเตบิโตด้านเศรษฐกจิ รบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวลงมายัง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการลดหลั่นลงมา 
ตามล�าดับ เพื่อน�าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

ง า ง างร ร งร ง รยน ประ ง ร งร ง รยน

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

(ข้อร้องเรยีนเป็นหนงัสอื
ผ่าน O  C O  CA  
พนกังานหรอืหน่วยต่างๆ 

ของบรษิทัฯ)

mail
Auditor irpc.co.th

(ข้อร้องเรียนผ่าน 
mail ทีร่บัผดิชอบ 

โดยส�านักตรวจสอบ
ภายใน)

ตู้ ปณ. 35
ปณฝ. ซันทาวเวอร์
(ข้อร้องเรียนเป็น
จดหมายผ่าน
ไปรษณีย์ไทย)

A:
พ ติกรรม
พนักงาน

: 
การปฏบิตัิ

งาน

C:
เรื่องทุจริต

:
ข้อเสนอแนะ

รวม 4 2 3 11 11 21

และวางระบบให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานด้านต่างๆ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�า 

  ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และผู้ม ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ก�ากับ
ให้มีการสื่อความเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งจัดกิจกรรม
กระตุ้นจิตส�านึกให้เกิดการยอมรับไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
สร้างเครือข่ายในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในคู่ธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ 

  ก�าหนดบทบาทของกรรมการไว้ในกฎบัตรกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย ที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงการดูแล
โครงสร้างกรรมการให้เหมาะสม และก�าหนดโครงสร้าง 
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และพนกังานบรษิทัฯ 
ที่จูงใจให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลักขององค์กร

  ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ปฏบิตัติามจรยิธรรม
ธุรกิจ และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร และติดตามการ
ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

  ทบทวนและก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์
ของบริษัทฯ เพื่อการประกอบธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน  
วางกรอบและอ�านาจการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับความ
รับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ 
ในเรื่องที่เป็นบทบาทของฝ่ายจัดการ

จะพจิารณาว่าเรือ่งทีร้่องเรยีนมมีลูหรอืไม่ และตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนในล�าดับต่อไป หากมีความผิดจริง จะมีการพิจารณา
ลงโทษตามระเบยีบวนิยัของบรษิทัฯ และมกีระบวนการคุม้ครอง
พยานหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน
โดยในปี 2562  ส�านกังานตรวจสอบภายในได้รบัเรือ่งร้องเรยีน
ตามช่องทางและประเภทต่างๆ สรุปดังนี้
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  อนุมัติเป้าหมายหลักขององค์กร (Corporate K ) และ 
งบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ  
มีทรัพยากรเพียงพอที่จะด�าเนินธุรกิจให้มุ่งไปสู่เป้าหมาย
หลักนั้นได้ส�าเร็จ

  อนุมัติโครงการลงทุนที่ส�าคัญในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทุกเดือน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการ
ด�าเนินงานและโครงการลงทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในส่วน
ที่เกินอ�านาจของฝ่ายจัดการ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบ 
น�าเสนอเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

  อนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า  
มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมส�าหรับการบริหาร
บริษัทฯ 

รายละเอียดและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ โครงสร้างการจดัการ  
หน้า 6
ค ะกรรมการชดุย่อย การประเมนิผลกรรมการ การป มนเิท
กรรมการ และการพั นากรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการก�ากับดูแล
กิจการทีดี และนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มี
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยการอนมุตัขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และ
สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชุดย่อยอื่นหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และเพื่อกลั่นกรองการท�างานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยสรุปดังนี้
1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 

จ�านวนอย่างน้อย 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
คณุสมบตัแิละหน้าทีต่รงตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ก�าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี
ความรู้ประสบการณ์เพียงพอ และมีความสามารถท�าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และการท�า
หน้าที่อื่นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ ก�ากับดูแล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปใน
แนวทางทีถ่กูต้อง ดแูลให้มรีะบบการรายงานข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอื 
มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 
บริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 
1 คน รับผิดชอบเสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแผนปฏิบัติงาน  
มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทาง 
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน รับผิดชอบการพิจารณา
โครงสร้าง คัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการ
ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดี 

.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 
บริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นที่เอื้อประโยชน์ต่อ 
การบริหารความเสี่ยงในกิจการของบริษัทฯ

โดยรายละเอียดรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ โครงสร้าง
การจัดการ  หน้า 6
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ประจ�าปี 2562 
 การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ และน�าผลการประเมนิมาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการพัฒนากรรมการ โดยมีการประเมิน 2 แบบ 
ดังนี้
1.  ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ( ndependent 

Assessment) ได้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุก 3 ปี โดยใน 
ปี 2562 บรษิทัฯ ได้พจิารณามอบหมายให้ บรษิทั เคพเีอม็จี 
ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด เป็นผู้ประเมินอิสระภายนอก 
เพื่อท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้กระบวนการ
ประเมินที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้จริง และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ซึ่งมีรูปแบบวิธีการประเมินเป็นการ
พิจารณาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ ได้น�าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผล 
การประเมินไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของ
คณะกรรมการให้ดยีิง่ขึน้ สร้างความโปร่งใส ความน่าเชือ่ถอื 
ตลอดจนเสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ง ระ ำา น ารประ น ะ รร าร

ครงสร้างและคุณสมบัติ
คณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่ องประ าน
คณะกรรมการ

การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ

การพิจารณาค่าตอบแทน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
องคณะกรรมการ

น ยบายและการก กับดูแลกิจการ
บริ ัทย่อยและกิจการอื่นที่ลงทุน ป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างทัก ะและความรู้
คณะกรรมการ

การบริหารจัดการ ้อมูล
และเล านุการบริ ัท

ารประ น ะ รร าร ร  ประจำาปี 2562 ย ประ น ระจา ายน

ง ประ น ารประ น จำาน น า ร าน

ง ป า ยาง
ร น

ป า าง น ป า

1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ 1 1
2. บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ 5 5
3. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 6 6
. การพิจารณาค่าตอบแทน 4 2 2

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการ 5 56 3
6.  นโยบายและการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่น

ที่ไปลงทุน
3 2 1

. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 1

. การเสริมสร้างทักษะและความรู้คณะกรรมการ

. การบริหารจัดการข้อมูลและเลขานุการบริษัท 2 2 1

รวมทั้งสิ้น 1 121 9 -

* บริษัทฯ ปฏิบัติตำมมำตรฐำนอย่ำงครบถ้วนหรือปฏิบัติตำมมำตรฐำนอย่ำงสมเหตุสมผลตำมควำมซับซ้อนและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
** จำกกำรประเมินทั้งสิ้น 130 มำตรฐำน พบว่ำ ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทฯ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตำมอย่ำงครบถ้วน 121 มำตรฐำน คิดเป็น
ร้อยละ 93 และปฏิบัติตำมบำงส่วน 9 มำตรฐำน คิดเป็นร้อยละ 7 
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2. ประเมนิตนเอง คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารประเมนิ
ตนเองเป็นประจ�าทุกปี ได้แก่ (1) การประเมินตนเองของ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้คณะ (2) ประเมนิตนเองของกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อย  คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแล 
กจิการทีด่ ีและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้กรรมการ
ได้ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และให้ค�าแนะน�าแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน น�าไปสู ่การปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2  ารประ น ารป งาน ย ะ รร าร ร  ง ะประจำาปี 2562

ารประ น ารประ นปี 2562

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ .1
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการก�าหนดนโยบายธุรกิจที่ส�าคัญ 5.5
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 6.
. การประชุมของกรรมการ .

ผลประเมนิรวม 6.

2 2 ารประ น ารป งาน รร ารราย

ารประ น ารประ น น ง
ปี 2562

ารประ น 
 ปี 2562

1. คุณสมบัติของกรรมการ .2 .  
2.  ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�าของตนเอง สามารถ

อธบิายการตดัสนิใจได้
6.6 .62

3.  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

. 1 . 2

.  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และสามารถ
มีค�าอธิบายได้

. 6 .3

5.  มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมี 
การเปิดเผยข้อมูล

6. . 5

6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 5. 1 6.6
. การมีจริยธรรม  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ .1 1

ผลประเมนิรวม 5. 6 .12
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2   ารประ น ารป งาน ะ รร าร ร จ ยประ าน รร าร ร

ารประ น ารประ นปี 2562

1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 1
2. การสอบทานงบการเงิน 1
3. การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน 1
. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 1

5. การสอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง 1
6. การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณ ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. 1
. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 1
. การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ 1

ผลประเมนิรวม 1

2  ารประ น ารป งาน ะ รร าร ร จ ง ะ

ารประ น ารประ นปี 2562

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1
2. บทบาทและความรับผิดชอบ 1
3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 1
. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 1

5. การรายงาน 1
6. การควบคุมคุณภาพ 1

ผลประเมนิรวม 1

2 6 ารประ น ารป งาน ะ รร าร ย ย ประจำาปี 2562

ารประ น ะ รร าร รร า ะ
ำา น า น

ะ รร าร ำา
จ าร

ะ รร าร ร าร
า ยง

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 1 3.33       1                 
2. นโยบายคณะกรรมการ 5. 5.25 .
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ .5 .1 .6
. การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 1 6.6 1

ผลประเมนิรวม .13 5. 3 . 2

ารประ น ารประ นปี 2562

1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 1
2. ความเชีย่วชาญในการปฏบิตัหิน้าที่ 1
3. อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1
. ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 1

5. ความเข้าใจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 1
6. การปฏบิตังิานและการประชมุ 1

ผลประเมนิรวม 1

2 5 ารประ น ารป งาน ะ รร าร ร จ ราย
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นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในรปูของ
แบบประเมนิ เพือ่ความโปร่งใส เป็นธรรม และผลการปฏบิตังิาน
ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม หรือกระบวนการขับเคลื่อน
ท�าให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยอัตรา 
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบรษิทัฯ อยูใ่นมาตรฐาน
เดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง และจ�านวน 
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้มกีารรายงานรวมไว้
ในค่าตอบแทนผู้บริหารตามเกณ ์ ก.ล.ต. ในรายงานประจ�าปี 
2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ  หน้า 6
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ( irector Orientation) 
เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของ 
กรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมายและเกณ ์มาตรฐานสากล 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกรายก่อน
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก โดยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง และได ้
ส่งมอบข้อมลูองค์กร ระเบยีบข้อบงัคบั และคูม่อืการด�าเนนิงาน
ให้แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน
 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ปี 2562 ได้แก่

1.  นายนพดล  ปินสุภา  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

2.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

3.  นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

.  นายชาครีย์ บูรณกานนท์  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

5.  พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

6.  นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท   
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

.  นายจุมพล ส�าเภาพล  
เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูป้ระเมนิและน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงานและ 
ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทกุสิน้ปี ทัง้นีผ้ลการประเมนิ
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่
สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณ ์การประเมินตามองค์ประกอบ
และเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่
สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม 
และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ (Corporate K ) 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ตัว ได้แก่ 
1. inancial erspecti e 
2. Stakeholder erspecti e   
3. nternal rocess erspecti e 
. earning  rowth erspecti e

ส่วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วยการ
ด�าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านภาวะผู้น�า  
2. ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
3.  ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี

ขององค์กร  
ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานจะถูกน�าไปพิจารณาประกอบการปรับ
เงินเดือนประจ�าปีและโบนัสของกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณ ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2562 เมื่อวันที่  
3 เมษายน 2562 ซึ่งเกณ ์การประเมินดังกล่าวได้ถูกก�าหนด
ให้มีเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการด�าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวทั้งด้านที่เป็น 
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดด้าน alanced Scorecard  
ซึ่งกรรมการผู ้จัดการใหญ่รับหลักเกณ ์ดังกล่าว และใช้
ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ด�าเนินไปได้ตาม 
เป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการน�าองค์กร และการแก้
ปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างฉบัไวใน
ทศิทางทีถ่กูต้องและประสบความส�าเรจ็ รวมถงึการสือ่สารเพือ่
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายความหลากหลายของ
บุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะ
ที่จ�าเป็นและเป็นที่ต้องการของบริษัทฯ ที่จะช่วยส่งเสริม 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ รวมทัง้
พิจารณาคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ความช�านาญเฉพาะด้าน  
โดยไม่ได้จ�ากัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ แต่อย่างใด  
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หวัข้อ โครงสร้าง
การจัดการ  เรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ หน้า 65
ส�าหรบัหลกัเกณ ใ์นการคดัเลอืกกรรมการบรษิทัฯ จะพจิารณา
บุคคลที่เหมาะสม และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เสนอชื่อ และจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ซึง่รายชือ่ทัง้หมดจะต้องผ่านการพจิารณา
เหน็ชอบโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตาม
หลกัเกณ ท์ีก่�าหนด และอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอื
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
1. การสรรหากรรมการ
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หวัข้อ โครงสร้าง
การจัดการ  เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ   
และ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ  หน้า 63
 กรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนฯ และตามคู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระ 
ของบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติที่ เข้มกว่า  ข้อก�าหนดของ
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุฯ ในเรือ่งสดัส่วนการ
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ .5 (ก.ล.ต. ก�าหนดไม่เกินร้อยละ 1) 
และได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคูม่อืการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีและเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการอสิระ จะเท่ากบัวาระการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ 
บรษิทัฯ คอื คราวละไม่เกนิ 3 ปี และสามารถได้รบัการเลอืกตัง้
ให้เป็นกรรมการใหม่ได้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ 
ก�าหนด (ต่อเนื่องได้ไม่เกิน  ปี โดยไม่มีเงื่อนไข)

  รายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข ้อ 
โครงสร้างการจัดการ  เรื่อง กรรมการอิสระ  หน้า 65

  การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

 รายละเอียดข้อมูลการปฐมนิเทศ 
1.  กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บรรยายสรุปข ้อมูลบริษัทฯ  

ประกอบด้วย วสิยัทศัน์ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ภาพรวม
การด�าเนินธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ให้แก่กรรมการใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเปิด
โอกาสให้ซักถามในเวลาที่ไม่จ�ากัด

2.  เลขานุการบริษัท จัดเตรียมคู่มือกรรมการและเอกสาร
ส�าหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน เล่ม 1  เล่ม 3 ( irector s andbook) คู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate o ernance  
andbook) จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (Code of 

Conduct) หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
บริษัทฯ รายชี่อคณะกรรมการ หน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 255   2562 
รายงานประจ�าปีคณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลัง (ปี 255  
 2562) และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

ที่กรรมการท่านนั้นด�ารงต�าแหน่ง แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56 1) รายงานประจ�าปี 2561 รายงาน 
ความยัง่ยนืปี 2561 หลกัสตูรการอบรมของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ( O ) และแนะน�าการใช้ข้อมูล
จากเว็บไซต์ R C oard ortal

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร   
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการ
บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และการด�าเนินบทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของกรรมการ ซึง่กรรมการทกุท่านได้เข้ารบัการอบรม
หลกัสตูรพืน้ฐานการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ (รายละเอยีดปรากฏ
ในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ ประวติักรรมการ  หน้า 16 31 
อย่างไรกต็าม เลขานกุารบรษิทั ได้ประสานกบักรรมการทกุท่าน
เพือ่จดัเวลาเข้าอบรมหลกัสตูรใหม่ๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย ( O ) ตามเวลาทีเ่หมาะสม โดยในปี 2562 
มีการพัฒนากรรมการ ดังนี้ 
  กรรมการทกุท่านเข้ารว่มอบรมในหวัข้อเรือ่ง Measure the 

RO  O  igital Transformation Strategy What The 
oard of irectors Should Know โดยวิทยากร K M  
hoomchai usiness Ad isory ltd.

  กรรมการ (นายเอกนิติ นิติทัณ ป์ระภาศ) เข้าอบรมหลักสตูร 
RC   Risk Management for Corporate eaders  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( O )
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รา านการกำากับด กจการทีดี

ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ�ากัด ไม่ได้มีข้อก�าหนดห้าม
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลคน
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่หลักประการหนึ่งของ 
คณะกรรมการ คอื การก�าหนดทศิทาง นโยบายและติดตามการ
ด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการ ดงันัน้ หากผู้บริหาร
สูงสุดของฝ่ายจัดการมาท�าหน้าที่ประธานกรรมการแล้ว ก็อาจ
เกิดการครอบง�าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ อาทิ 
การป ิดบังและการเลือกเป ิดเผยข ้อมูลที่ต ้องน�าเสนอ 
คณะกรรมการ การใช้อ�านาจที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
กดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลอ�านาจในการด�าเนินงาน คณะกรรมการบริษัท 
ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) จึงได้ก�าหนดให้ประธานกรรมการ 
บริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกนั 
และมีบทบาทหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
รายละเอยีดบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่ ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ 
โครงสร้างการจัดการ  เรื่อง อ�านาจหน้าที่ของประธาน

กรรมการ  หน้า 6  และ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  หน้า  ตามล�าดับ
2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนสืบทอดต�าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับ
สูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่) น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และให้กรรมการ 
ผู้จัดใหญ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับบริษัทฯ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมาย
ก�าหนด โดยบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่จะ
ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจ ในธุรกิจ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะ
ผู้น�าและประพ ติตนตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่วน
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
จะต้องผ่านการกลัน่กรองโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน และได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ เช่นกนั
C O Succession lanning ตามระบบการบรหิารการวางแผน
สบืทอดต�าแหน่ง (Succession laning Management) บรษิทัฯ 
จะท�าการคัดเลือกผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตามเกณ ์ที่ก�าหนดไว้ เพื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาผู้บริหารของ
กลุ่ม หลังจากนั้น จะด�าเนินกระบวนการประเมินศักยภาพผู้น�า 
( eadership) โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�า ซึ่งผลการประเมิน 
จะถูกน�ามาใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตาม

ระบบ และเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามระเบียบ 
ข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ต่อไป
3. แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในระดับ 1  2 (Succession 
lanning) เพื่อให้มีความพร้อมในการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้า

มาผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถงึเพือ่บรหิารความเสีย่ง รองรบัการเปลีย่นแปลงบคุลากร
ในต�าแหน่งส�าคญั หรอืการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ใน
อนาคต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพ
เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ
บรษิทัฯ ได้จดัท�าระบบการบรหิารการวางแผนสบืทอดต�าแหน่ง
ผู้บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนทราบเป็นระยะ ซึง่มกีารด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีก�าหนดการประเมินและพัฒนา
ศกัยภาพของผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่�าเป็นต่อการบรรลุกลยทุธ์และ
เป้าหมายของบรษิทัฯ โดยมแีนวปฏบิตัแิละกระบวนการด�าเนิน
งานดังนี้
1) การจดัท�าผังการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession lanning)
2)  การก�าหนดองค์ประกอบหลกัในการจดัท�าผังสืบทอดต�าแหน่ง 

(Criticality of Target Role)
3)  การจดัล�าดับความส�าคัญของการจัดท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง 

( rioritization of Target roup)
)  การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของการสืบทอดต�าแหน่ง 

(Succession Readiness)
5)  การคดัเลือกกลุ่มผู้สบืทอดต�าแหน่ง (Successor Candidate)
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาชั้นน�าในระดับสากล 
จัดท�าโปรแกรมการวางแผนสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนา 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่รยีกว่า e elopment of e t eneration 
eaders (Top 3  eaders)   โดยแบ่งการพฒันาเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่
hase 1  re Succession lanning: World Class  

Competency  eadership otential Assessment. 
hase 2  Succession lanning Actually appens: Match 

emand  Supply. 
hase 3  ap Closing  alue eli ery: mplement 

e elopment rogram  ap Closing.
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
โครงสร้างองค์กร  
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างองค์กรเพื่อให้
มัน่ใจว่ามปีระสทิธภิาพเพยีงพอและเหมาะสมส�าหรบัการบรหิาร
กิจการภายใต้การน�าของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยในปี 2562 
มีการอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธ์ศาสตร์และเป้าหมายในการสร้างความเติบโต 
ทางธุรกิจในอนาคต ด้วยการแสวงหาโอกาสสร้างธุรกิจใหม่  
การควบรวมกจิการหรอืการซือ้ขาย และการสร้างมลูค่าเพิม่แก่
องค์กรอย่างยัง่ยนื รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 
เรื่องผังโครงสร้างองค์กร หน้า 31
กลไกการก�ากับดูแล   
นอกจากการก�ากับดูแลกิจการผ่านการบริหารโดยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทร่วมทุน ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหาร 
ระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อให้ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ 
ผู้บรหิารของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมทุน โดยการเสนอ
ชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 เรือ่ง โครงสร้าง
การจัดการ  หน้า  และในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนและ 
การด�าเนนิธรุกจิทีส่�าคัญของผู้แทนบรษิทัฯ ดังกล่าวจะต้องได้รบั
การพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 
หรือคณะกรรมการจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่
กรณี พร้อมทั้งก�าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าและ
ด�าเนินงานที่ส�าคัญเพื่อทราบเป็นระยะ   
นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และผู้บริหาร

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมุตัหิลกัการเรือ่งการด�ารงต�าแหน่ง
ในองค์กรอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี มาตรฐานสากล สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้
1.  ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ หรอืได้รบัการแต่งตัง้จากคณะรฐัมนตรี 
โดยอาศยัอ�านาจตามกฎหมายให้ด�ารงต�าแหน่งใด นอกเหนือ
จากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ภายหลังจากที่ได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการ 
แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

2.  ในกรณทีีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้รบัการแต่งตัง้จากหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือ
สถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู ้เชี่ยวชาญ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ปรึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
ในกจิการของบรษิทัฯ ให้ขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่ง

3.  ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
อนกุรรมการ คณะท�างาน ผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคณุวฒุ ิทีป่รกึษา 
หรือต�าแหน่งใดๆ ในบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น นอกเหนือ
จากที่ก�าหนดไว้ตามข้อ 2 และมิใช่การปฏิบัติงานในกิจการ
ของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่ง ส�าหรับผู ้บริหารและ
พนกังานตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบ
ต่อกรรมการผู้จดัการใหญ่ ก่อนตอบรบัการไปด�ารงต�าแหน่ง

.  ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ หากเข้าข่ายการไปด�ารง
ต�าแหน่งตามข้อ 1 และ 2 ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ หรือขอ
ความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่ง

5.  การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน 
ตามจ�านวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

การใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดแนวปฏิบัติเรื่องเปิดเผย
สารสนเทศและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ 
การรักษาความลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร ไว้ในคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรักษาความลับ 
ของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข้อมูลเกี่ยว
กบับรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยมกีารจดัระบบรกัษาความลบั 
ก�าหนดชั้นความลับและจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ 
มนีโยบายห้ามใช้ข้อมลูภายในทีม่สีาระส�าคญัของบรษิทัฯ ซึง่ยงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรอืผูอ้ืน่ อนัรวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัย์บรษิทัฯ ซึง่ใน
เรือ่งการใช้ข้อมลูภายในได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท  
ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) และกลุม่บรษิทัไออาร์พซี ีซึง่ประกาศ
ใช้ในปี 255  และก�าลังอยู่ในช่วงทบทวนปรับปรุงนโยบาย
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รา านการกำากับด กจการทีดี

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ (Code of Conduct)

บริษัทฯ ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ีไว้เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือ
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเนือ้หาประกอบด้วย สทิธมินษุยชน 
และการปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
ความปลอดภัย การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ที่อาจสร ้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�าธุรกรรมของบริษัทฯ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน  
การปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การใช้ทรัพย์สิน 
ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของ 
บรษิทัฯ รวมทัง้การดแูลรกัษา การปฏบิตัต่ิอลกูค้า และคณุภาพ
ผลิตภัณ ์ การสื่อสารทางการตลาด การปฏิบัติต่อคู่สัญญา  
(คู่ค้า  เจ้าหนี้) และการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of nterest)

บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทฯ  
มีอ�านาจควบคุม ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยจะต้องเปิดเผย
รายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
หรือกลุ่มไออาร์พีซี ตามรูปแบบที่ก�าหนด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม 
ให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ  
มีการก�ากับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมใน
การด�าเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
การจัดท�ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ

บรษิทัฯ ก�าหนดให้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนของบรษิทัฯ และ
บริษัทในเครือ ต้องจัดท�ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับ 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผ่านระบบในรูปแบบ On ine เป็น 
ปีที่ 5 (นับตั้งแต่ปี 255 ) นอกเหนือจากการรายงานของ
กรรมการและผูบ้รหิารตามเกณ ท์ี ่ก.ล.ต. ก�าหนด เพือ่เป็นการ
ปลูกฝังจิตส�านึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสป้องกัน 
การทุจริต และน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
ในปี 2562 ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ได้จัด
ท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านระบบ Online  
ครบถ้วน 1  ของจ�านวนพนกังานทัง้หมด โดยการไม่ปฏบิตัิ
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
จะมคีวามผดิทางวนิยัตามระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน 
หมวดที ่  คอื ละเลย ไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมาย
ของบรษิทัฯ หรอืหน้าทีท่บีรษิทัฯ มอบหมาย และปกปิดข้อเทจ็จรงิ  

การจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�ากับดูแลด้านการมี
ส่วนได้เสยีในระดบักรรมการ และเช่นเดยีวกนัผูบ้รหิารระดบัสงู
ได้ด�าเนินการจัดท�าแบบรายงานดังกล่าวประจ�าปีครบถ้วน 
ทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อม
ส�าเนาให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและก�ากับดูแลด้านความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับ
ต�าแหน่งใหม่ใดๆ ของกรรมการ บริษัทฯ ได้น�าเสนอข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงให้ส�านักงาน ก.ล.ต. ทราบเพ่ือให้ข้อมูล 
กรรมการบรษิทัฯ มคีวามเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ
การจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

เพือ่ก�ากับดแูลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้
คณะกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่ 
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 
หลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ตามมาตรา 5  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือ 
รับโอน รวมทั้งบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการเปิดเผย  
รายงาน  ขาย  โอน เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในการประจ�าเดือน โดยก�าหนดเป็นวาระปกติใน
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า และในปี 
2562 คณะกรรมการบรษิทัฯ ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ ตามเกณ ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ ( R C)  
ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงนิ รายไตรมาสและรายปี และ
หลงัประกาศข่าวฯ อย่างน้อย 2 วัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ( nsider) 
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และ
ประพ ติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ขอความร่วมมือ กรรมการ และผู้บริหาร แจ้งต่อ
เลขานกุารบรษิทั เกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ ( R C) อย่างน้อย 
1 วันท�าการล่วงหน้าก่อนซื้อ ขายดังกล่าวด้วย
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  นโยบายและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน  รายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
ครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. จึงท�าให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทใน 
กลุม่ ปตท. ซึง่เป็นการท�าธุรกิจตามปกติโดยรายการระหว่างกัน 
ที่เกิดขึ้นได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณ ์น�้ามัน ปิโตรเคมี และการ
บริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการท�าธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุน
ธุรกิจปกติเป็นการท�ารายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่าง
จากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก ปราศจากการถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ 
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
มาตราการเกีย่วกบัรายการระหว่างกนั นโยบายการท�ารายการ
ระหว่างกันในอนาคต และความเห็นของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในการพิจารณารายการระหว่างกัน ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2562 (แบบ 56 1) ส่วนที่ 2  
ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน
การแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2562 ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มี
ความสัมพันธ์ และ  หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
อัตราค่าจ้างดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2562 เป็นจ�านวนเงิน 3 1  บาท 
ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ�าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ฯลฯ แต่ไม่เกนิ 12  บาท ซึ่งเป็น
ไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ�ากัด eloitte  
ได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีส�าหรับปี 2562 ของบริษัทย่อย
จ�านวน 5 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท ในอัตรารวม 
ทั้งสิ้น 5  บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 1  บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัท ไอโพลิเมอร์ จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้ 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ�ากัดเมื่อเดือนพ ศจิกายน 2561  
การป บิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่  
การเปนบรรษัทพลเมืองที่ดีของสังคมและประเท ชาติ  
( or orate itizen hi ) 
คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตน
เป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริม 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตาม โดยก�าหนดนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลก 
ที่ดี ( ood lobal Citizenship) ตามแนวทางของ C 
ส�าหรบัใช้ปฏบิตัใินบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัไออาร์พซีซีึง่เปิดเผย
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 256  มีเนื้อหาครอบคลุม  
6 ด้านส�าคัญได้แก่ (1) ด้านสิทธิมนุษยชน (2) ด้านแรงงาน  
(3) ด้านสิง่แวดล้อม และ ( ) ด้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั
ด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็น 
รัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติ และได้ให้การรับรอง 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคี
สนธสิญัญาระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน ท�าให้มผีลผกูพนั

า  น ย  า ปี 256    ปี 2562   

ค่าสอบบญัชสี�าหรบังบการเงนิประจ�าปี 
และรายไตรมาส (Audit ee)

3 1 3 1

ค่าบรกิารอืน่ๆ ( on audit ee) 

3 5
ค่าบริการส�าหรับ
1.   ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตาม 

O
2. ค่าที่ปรึกษาการเงิน
3.   ค่าพฒันาและตดิตัง้ระบบ Continuous 

Control Monitoring System ( CCMS )

3 623 5
ค่าบริการส�าหรับ
1.   ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตาม 

O
2.   มูลค่าสัญญาค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 

และค่าพัฒนาระบบ CCMS คงเหลือ 
ของปี 2561
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ทีจ่ะต้องปฏบิตัติามสนธสิญัญา จงึได้มกีารประกาศใช้แผนสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินงาน โดยม ี
เป้าหมายหลัก คือ เป็นเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครอง สิทธิ
มนษุยชน ให้กบัองค์กรเครอืข่ายสทิธมินษุยชนจากทกุภาคส่วน 
สามารถมีกรอบแนวทางในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้แก่คนในชาตเิพือ่ส่งเสรมิหลกัการคุม้ครอง (Protect) เคารพ 
(Respect) และเยียวยา (Remedy) สิทธิมนุษยชนดังกล่าว 
สนับสนุนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน และยืนยันถึงเจตนารมณ์ตามนโยบายสิทธิ
มนุษยนชนของบริษัทกลุ่มไออาร์พีซี บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม
ประกวด “โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธมินษุยชน” ส�าหรับ
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ประจ�าปี 2562 จัดโดย
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม มวีตัถปุระสงค์
เพื่อคัดเลือกองค์กร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ
เอกชน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการค�านึงถึง สิทธิมนุษยชน 
โดยจะเป็นองค์กรน�าร่องทีส่ามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ีให้แก่องค์กรอืน่  ในการน�าไปพฒันาต่อยอดให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณภาพมีหลักการของ สิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของ 
การปฏิบัติงาน 

โดยแสดงผลงานถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

1.  Tone at the TOP: การประกาศนโยบายเพื่อให้ผู้บริหาร 
และพนักงานถือปฏิบัติ

2. โครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน

3.  ระบบการบริหารจัดการ การป้องกัน การตรวจสอบติดตาม 
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

4.  การสร้างความตระหนักรู ้ และการสร้างเครือข่ายอย่าง
จริงจังและสม�่าเสมอ

5. การประสานความร่วมมอืกบัคูค้่าและการดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยี

6.  การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right 
Due Diligence) โดยผู้ประเมินอิสระ

7.  การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา
และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ

8.  การรบัเรือ่งร้องเรยีน การคุม้ครองผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน และ
การเยียวยาผลกระทบ 

จากผลงานและการด�าเนินการที่จริงจังและสม�่าเสมอ ท�าให้ 
บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัชนะเลศิองค์กรต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน 
ประเภทองค์กรธุรกิจเอกชน ประจ�าปี 2562 

บริษทั  เ า้ร่วมปร ชมุร ดบัชาตว่ิาด้วย รุกิ กบัสทิ มินษุยชน

บริษัท  ร่วมงานปร กาศ ผนป ิบัติการร ดับชาติว่าด้วย ุรกิ กับสิท ิมนุษยชน
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บริษัท ออารพ ี ากัด มหาชน

  บรษิทัฯ เคารพและปฏบิตัต่ิอพนกังาน ชมุชน และผูเ้กีย่วข้อง
ทางธุรกิจ (Supply Chain) ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
และตามก หมายว่าด้วยเรือ่งสทิธมินษุยชน รวมถงึคุม้ครอง
เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง
หรอืคุม้ครองโดยก หมายไทยและก หมายระหว่างประเทศ 
และจะไม่กระท�าการใด  อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม บริษัทฯ จะส่งเสริมศักดิศรีความเป็นมนุษย์  
การให้โอกาสอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิอนัเนือ่ง
มาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว 
ความเชื่อ ความทุพพลภาพ และฐานะทางสังคม

  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน 
ส�าหรับใช้ปฏิบัติในกลุ่มไออาร์พีซี ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
บรษิทัฯ ตัง้แต่ ปี 2560 เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม        

  บริษัทฯ ให้ความคุ้มครอง ดูแลสิทธิของพนักงาน และ 
ผู้รับเหมา ทั้งการปฏิบัติตามก หมายแรงงาน การปฏิบัติ
งานในสภาพแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมสวัสดิการที่ดีให้แก่
พนักงานตามระเบียบบริษัทฯ การอบรมและดูแล 
ความปลอดภัยอย ่างเท ่าเทียมส�าหรับพนักงานและ 
ผู้รบัเหมา การจัดท�าคูม่อืความปลอดภยัในช่วงทีม่กีารซ่อม
บ�ารุงโรงงานและให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง 
การดูแลบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้ามาในโรงงานตามก

ของความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัย  
จะต้องรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทั้งในและนอก
เวลางาน และข้อร้องเรียนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ในที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 
เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีการตัดสินใจ แก้ไข ป้องกัน 
หรือเยียวยาได้ทันท่วงทีและเหมาะสม รวมทั้งเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ�้า

  บริษัทฯ มีการท�า Due Diligence เพื่อประเมินความเสี่ยง
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการรองรับ 
ความเสีย่งดงักล่าวอย่างเพยีงพอ นอกจากนี ้ยงัมกีระบวนการ 
ประเมินและกระบวนการเยียวยาเพื่อการดูแลชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโรงงาน 
เช่น เปิดรบัข้อร้องเรยีน 24 ชัว่โมง และมเีจ้าหน้าทีล่งพืน้ที ่
ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันท่วงที การเปิดเผยข้อมูล
กิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อสาธารณชนทั้ง
ก่อนหน้าและระหว่างการท�างาน 

  บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย และเข้าร่วม
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา
แนวทาง สร้างความรู ้ความเข้าใจ ก่อนจะน�าแนวทาง 
ดังกล่าวเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย  
เพื่อให้แนวคิดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างและ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล 

“บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก
ปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ และให้ความส�าคัญ 
กับการวาวรากฐานตามหลัก 3 เสาหลัก ได้แก่  
การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) 
และการเยียวยา (Remedy) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดสายโซ่อุปทาน
ว่าการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มไออาร์พีซี จะตั้งอยู ่
บนพื้นฐานของการปกป้องและความเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีการละเมิดและ
สร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของ

กรรมการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ 
ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับ 

ฝ่ายบริหารจนลุล่วง ก�ากับดูแลกิจการให้มีการ
จดัการความเสีย่งอย่างเพียงพอ มกีารตรวจสอบ

อย่างเหมาะสมและการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
และเคารพสิทธิมนุษยชน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
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เนื้อหาของสัญญา จนอาจเกิดการละเมิดข้อตกลงเงื่อนไข
ในสัญญา ผลการด�าเนินการดังกล่าวท�าให้สามารถลด 
ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างด�าเนินการตามสัญญาลงได้

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเท
  บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นบริษัทดิจิทัล เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน จึงได้ปรับโครงสร้างด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่รองรบั igital Transformation 
มีการวางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของ
เทคโนโลยีมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่างานให้องค์กร โดยได้น�า
หลักการท�า ata o ernance มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อาทิ การน�า Machine earning และ ig ata  
มาใช้ในกระบวนการผลติ เพือ่วเิคราะห์ข้อมลู และการตดัสนิใจ 
ในการวางทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนได้พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับงานด้าน igital  
ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ความปลอดภัยของโครงข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ 
ทัง้จากธรรมชาตแิละไซเบอร์ รายละเอยีดปรากฏในรายงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง หน้า 135

  ด้านสิ่งแวดล้อม 
  บรษิทัฯ ก�าหนดแนวทาง และมาตรการส่งเสรมิความรบัผดิชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลและป้องกันผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิจากการประกอบกจิการของบรษิทัฯ 
เริม่ตัง้แต่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมก่อนการลงทนุ
ในโครงการหรอืธุรกิจต่างๆ น�าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้
สนับสนุนมาตรการ และวิธีที่ป้องกันความเสียหายต่อ 
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝัง
จติส�านกึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และ
ความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

  ด้านการต่อต้านการทุจริต 

  บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์มีจริยธรรมในทุก 
ขั้นตอนการด�าเนินงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและ 
หลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนั รวมถงึการให้หรอืรบัสนิบนในทกุรปูแบบ ด�าเนนิ
การขจัดคอร์รัปชัน การติดสินบน และการใช้อ�านาจบังคับ
ทุกรูปแบบ มีการสื่อสารสร้างความรู้ หรือส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต้านทุจริตคอร์รัปชัน และ 
การติดสินบนกับบุคลากรทุกระดับภายในบริษัทฯ และ 
ผูเ้กีย่วข้องทางธรุกจิ (Supply Chain) รวมทัง้มกีารก�าหนด
ช่องทางและกระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีนทีส่ะดวก เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

 ด้านแรงงาน
  บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพส่วนบุคคลตาม

กฎหมายแรงงานไทย และอนุสัญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศของสหประชาชาติ ( nternational abour  
Organization) ด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว 
เจรจาต่อรองตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ และปฏบิตัติาม
กฎเกณ ์ที่เกี่ยวข้องของรัฐ บริษัทฯ จะไม่ใช้อ�านาจต่อรอง
หรือบีบบังคับให้พนักงานท�าข้อตกลงใดๆ อันเป็นการ 
ริดรอนสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ตลอดจนไม่ใช้แรงงาน 
ผิดกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานสตรีตามอนุสัญญา 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
(Con ention on the limination of all orms of  
iscrimination Against Women) และปฏิบัติต่อแรงงาน

เด็กตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 
(Children s Rights and usiness rinciples) ของ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( C ) บริษัทฯ 
จะไม่เลือกปฏิบัติในอาชีพและการจ้างงาน เชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ และสีผิว พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการ
ท�างานทีม่คีณุค่า ( ecent Work) มปีระสทิธภิาพ มเีสรภีาพ 
และมีศักดิศรีความเป็นมนุษย์

 ด้านก หมาย
  บริษัทฯ มีการด�าเนินงานด้านกฎหมายโดยยึดมั่นตามหลัก

ธรรมาภิบาลและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการ
ด�าเนนิธรุกจิร่วมกบัสงัคมและชมุชนเพือ่การอยูร่่วมกนัอย่าง
ยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนด�าเนินการด้าน
กฎหมายในเชิงรุก กล่าวคือ การผนวกงานกฎหมาย หรือ
ทีมงานกฎหมายเข้าเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของ
โครงการลงทนุ อาท ิโครงการลงทนุต่อยอดเพือ่สร้างมลูค่า
เพิ่มจากโครงการ  เป็นโครงการโดยติดตั้งเครื่อง
ถ่ายเทความร้อนจากตวัเร่งปฏกิริยิา (  Catalyst Cooler 
ro ect) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดย

ใช้น�้ามันหนักเป็นวัตถุดิบและช่วยลดข้อจ�ากัดของอุณหภูมิ
ในเครื่องปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Regenerator)  
โครงการ  หรือ R ST ore er เป็นการด�าเนิน
โครงการต่อเนื่องจากโครงการ R ST เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ท�างาน และโครงการ R C .  เป็นการบรูณาการระบบดจิทิลั
และน�านวตักรรมทนัสมยัต่างๆ มาใช้ในทกุขัน้ตอนการด�าเนนิ
ธรุกจิ ซึง่ฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ ได้เข้าไปร่วมตัง้แต่เริม่ต้น
โครงการ การเจรจาจดัซือ้จดัจ้าง การเจรจาจดัหาผูร้บัเหมา 
รวมถึงการจัดท�าสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากการไม่รู ้ ไม่เข้าใจ 
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  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตและให้สินบน นโยบายการรับ – ให้ของขวัญ 
การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อบังคับ
ใช้กบับคุลากรทกุระดบั ทัว่ทัง้องค์กรและบรษิทัในกลุม่  และ
จัดให้มีการฝกอบรม พร้อมกับรณรงค์กระตุ้นจิตส�านึก 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่าง  ทั้งนี้ ได้เปิดเผย
นโยบายข้างต้นต่อสาธารณชนในเว็บไซต์และช่องทาง 
สื่อสารอื่น  ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยัง 
ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยงั 
ผู้มีส่วนได้เสยี เช่น บรษิทัในกลุม่ ผู้ร่วมทุน และผูร้บัเหมา และ
ให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ
โดยทัว่กนั โดยด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2559-2562

  คณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดให้กระบวนการประเมิน
และบรหิารจดัการความเสีย่งจากการทจุรติเป็นหนึง่ในหวัข้อ
ของการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้มีการควบคุม ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง 
ต่อเนื่อง 

  บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรก (อันดับที่ 40)  
ทีป่ระกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective  Action Coalition Against 
Corruption : CAC) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการฯ ในปี 2553 
โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่  
4 เมษายน 2557 (ก�าหนดอายุการรับรอง 3 ปี) และได้รับ
การพิจารณารับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก (Re- 
Certification) ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ในปี 2562  

บริษัทฯ ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ ในวนัที ่9 ธันวาคม 
2562 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันของบริษัทไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย (กลุม่ไออาร์พซี)ี เกีย่วกบัช่องทางการแจ้งเบาะแส
และการคุ้มครองผู้รายงาน โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแส และรับข้อร้องเรียน ส�าหรับผู้ร้องเรียนภายในและ
ภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการกระท�าใด  ที่ผิดก หมาย  
ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพ ติกรรมที่อาจ
ส่อไปในทางทุจริต ประพ ติมิชอบของบุคคลในองค์กร 
ทุกระดับและผู ้มีส่วนได้เสียอื่น  รวมทั้งมีขั้นตอนการ
พิจารณาสอบสวน และตรวจสอบทีก่�าหนดกระบวนการอย่าง
ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส โดยยึดมั่นในนโยบายการ 
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีการก�าหนด 
การปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง  
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบดูแลขั้นตอนการ
ด�าเนินการและติดตามผล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเพื่อ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เป็นประจ�ารายเดือนและรายไตรมาส ตามล�าดับ ในปี 2562 
ไม่มเีหตกุารณ์ละเมดิเกีย่วกบัจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน 
รายละเอยีดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรยีนและเรือ่งร้องเรยีน 
ต่าง  ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ “การแจ้งข้อ
ร้องเรียน การเข้าถึงข้อมูล และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower)” และรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

  บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย และเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา
แนวทาง สร้างความรูค้วามเข้าใจ ก่อนจะน�าแนวทางดงักล่าว
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เผยแพร่ให้พนกังาน คูค้่า และผูม้ส่ีวนได้เสยี  เพือ่ให้แนวคดิ
เกิดผลอย ่างเป ็นรูปธรรมในวงกว ้างและปฏิบัติ ได ้ 
อย่างถูกต้องตามหลักสากล อาทิ ในปี 2562 คุณพนา  
รัตนบรรณางกูร ผู้อ�านวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ( O ) บรรยายในหัวข้อ 
บทบาทภาคธุรกิจกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  ให้แก่ 

ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า 
  การจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบ

ออนไลน์ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดท�ารายงาน
การเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน
กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
ตั้งแต่ปี 255  บรรลุเป้าหมาย 1

การก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อง 
บริ ัท  (  )
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ และมุ่งมั่น
ที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการท�างานขององค์กร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ เป็นการช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้
ประกาศนโยบายการก�ากับการปฏบัิติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี ตั้งแต่เดือนพ ศจิกายน 255  
โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู ้รับผิดชอบ 
ก�ากับดูแลและรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามข้อมูล
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�าอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง โดยมีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ 
(Corporate Compliance) ท�าหน้าที่รับผิดชอบวางกลยุทธ์ 
และบริหารจัดการให้มีระบบการด�าเนินงานด้าน Corporate 
Compliance ของบรษิทัฯ รวมถงึขบัเคลือ่นด�าเนนิการเชงิกลยทุธ์
ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร และครอบคลุมไปถึงใน
บริษัทในกลุ ่ม นอกจากนี้ ยังด�าเนินบทบาทการสื่อสาร  
สร ้างความรู ้ความเข้าใจและก�ากับดูแลให ้มีการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณ ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
ให้สอดคล้องตามกฎเกณ ์โดยมีเป้าหมายความเป็นเลิศ 
ด้านธรรมาภิบาลระดับสูงสุด 
การด�าเนินงานด้าน or orate om liance ใน 
ป 2562
คณะกรรมการ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร
ระดับสงูของบรษิทัฯ ก�ากับดูแลให้บรษิทัฯ มีการด�าเนนิการด้าน 
Corporate Compliance เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง สรุปความก้าวหน้าการด�าเนินงานหลักที่ส�าคัญในปี 
2562 ดังนี้

กลยทุธ์ นโยบาย กระบวนการ และแนวป บิตัด้ิาน or orate 
om liance ( om liance Policy  Proce  and  

Procedure)  
1.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2562  อนุมัติกรอบการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎเกณ ์ (Corporate Compliance  
ramework) ทีส่อดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธรุกจิของ 

บริษัทฯ เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลที่มุ่งเน้น 
การปฏิบัติตามกฎเกณ ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของ 
บริษัทฯด้านการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ เป็น 3 ระดับ (Three 
ines of efense) ได้แก่

  หน่วยงานที่เป็นแนวป้องกันระดับแรก ( irst ine of  
efense)  ได้แก่ หน่วยงานทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่มหีน้าที ่

รบัผิดชอบดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณ ต่์างๆ 
ทีบ่งัคบัใช้ และบรหิารจดัการป้องกนั หรอืลดความเสีย่งจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบด้วยการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 
(Corporate Compliance Risks Management) 

  หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ เป็นแนว
ป้องกันในระดับที่สอง (Second ine of efense)  
ประกอบด้วย หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏบัิติตามกฎเกณ ์
กลางขององค์กร และหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณ ์ในแต่ละกลุ่มงาน มีบทบาทในการบริหารจัดการ
ในการสร้างความเชื่อมั่นและสอบทาน (Assurance  
unction) รบัผดิชอบหน้าทีส่�าคัญ 3 ประการ คือ (1) บรหิาร

จดัการให้มรีะบบก�ากับการปฏบัิติงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไป
ตามกฎเกณ ์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
องค์กรรวมทัง้การสอบทาน สนบัสนนุและช่วยเหลอืให้หน่วย
งานต่างๆ สามารถประเมนิการปฏบิตังิานตามกฎเกณ ด้์วย
ตนเอง (Self assessment Compliance Management)  
และระบุความเสี่ยงของการไม ่ปฏิบัติตามกฎเกณ ์  
(Corporate Compliance Risk Assessment) (2) เผยแพร่
ความรู ้ รณรงค์และด�าเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกัน  
ให้ค�าปรึกษา แนะน�าแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณ  ์
ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน และ (3) ตรวจติดตาม ทบทวน
เพือ่การปรบัปรงุพฒันาและรายงานต่อผูบ้รหิารคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้เกดิ
ความมัน่ใจว่า การด�าเนนิงานทีไ่ม่ปกตจิะได้รบัการปรบัปรงุ
แก้ไขไม่ให้เกิดการกระท�าผิดซ�้า  
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  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นแนวป้องกันระดับที่สาม 
(Third ine of efense) มคีวามเป็นอสิระในการสอบทาน
การปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่างๆ ทั้งในระดับ 
irst ine of efense และ Second ine of efense 

รวมถึงการท�างานประสานกับผู้ตรวจสอบภายนอกของบรษิทัฯ   
2.  การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณ ์  

( egal  Compliance Risk) เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
กลยทุธ์ด้านการก�ากบัการปฏบิตังิานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
ของบริษัทฯ ประสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในทางปฏิบัติกับงานก�ากับดูแลกิจการที่ดี ( o ernance) 
งานบริหารความเสี่ยง (Risk Management  nternal 
Control) โดยบูรณาการกันตามแนวคิด ntegration of RC

3.  การพฒันาระบบฐานข้อมลูการประเมนิความสอดคล้องการ
ปฏบิตัติามกฎเกณ  ์( Compliance ibrary) เพือ่เป็นทัง้
แหล่งรวบรวมข้อมลูด้าน กฎหมาย กฎระเบยีบ ทีเ่กีย่วข้อง
กบัการปฏบิตังิานทัง้หมดขององค์กร สอดคล้องกบันโยบาย 
R C .  และเพือ่สนบัสนนุการประเมนิการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องตามกฎหมาย (Corporate Compliance 
Self assessment) ได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า และรวดเร็ว 
ในการน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตาม ramework  
ที่ก�าหนดไว้ 

  นอกจากนี้ ในปี 2562 ได้มีการจัดท�าคู่มือ  แนวปฏิบัติด้าน
การป้องกันการผูกขาดทางการค้า ( o  on t for  
Antitrust or Trade Competition aw ) เผยแพร่ให้บคุลากร
รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านทาง Compliance ews และ 
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Compliance ibrary ให้
สะดวกในการเข้าถงึ ตลอดจนจดัท�า Compliance Checklist 
ส�าหรับเป็นแนวทางในการควบรวมกิจการ  การเป็นคู่ค้า
ร่วมกนั (M A ue iligence Checklist) ร่วมกบัสายงาน
แผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ขยายธุรกิจหรือการลงทุนในอนาคต

.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได ้มีมติเมื่อวันที่  
1  ธันวาคม 2562  อนุมัติให้บริษัทฯ ทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ของบริษัท  
ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี  
เพื่อให้บุคลากรแต่ละกลุ่มยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรอย่างจริงจังและ
มีประสิทธิภาพตามที่องค์กรคาดหวัง

5.  ประกาศเจตจ�านงของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ในฐานะ 
ผู้บริหารระดับสูง ในการให้ความส�าคัญและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณ ์ (Tone at the Top) เพื่อ
เป็นแบบอย่างให้ผู้บริหารและพนักงานยึดปฏิบัติและให้
ความร่วมมือขับเคลื่อน

การบรู าการงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิาร
ความเสีย่ง และ การก�ากบัการป บิตังิานให้เปนไปตามก เก  ์
( ntegration of G ) 
ntegration of RC ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของบริษัทฯ  
ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่าการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณ ์  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความสอดประสานไปในทิศทาง
เดียวกัน ในเบื้องต้น RC ของบริษัทฯ จึงเป็นความร่วมมือ
กันด้านข้อมูลและกิจกรรมของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที ่
สอบทานเพือ่สร้างความเชือ่มัน่และความโปร่งใส (Assurance 
unctions) ได้แก่ งานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate 
o ernance) งานด้านบริหารความเสี่ยง (Risk  nternal 

Control) และงานด้านการก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎเกณ ์ (Corporate Compliance) โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย 
การใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้คุม้ค่าประหยดัเวลาและลดการท�างาน 
ที่ซ�้าซ้อนลงแต่เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลและกิจกรรม 
ได้มากขึ้น โดยในปี 2562 สรุปการด�าเนินการ ดังนี้ 
  ได้จดัให้มกีารประชมุร่วมกนัของทัง้ 3 หน่วยงานเป็นประจ�า 

มกีารหารอืและจดัท�าแผนงานร่วมกนั มกีารน�าการประเมนิ
เรือ่งการก�ากับกิจการท่ีดี การก�ากับการปฏบัิติงานให้เป็นไป
ตามกฎเกณ ท์ีส่�าคัญไปก�าหนดเป็นหัวข้อในเกณ ป์ระเมนิ
ในด้านการควบคุมภายในด้วย เพื่อจะวัดผลการประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทให้ครอบคลุม
และด�าเนนิการไปภายในคราวเดียวกนัอันเป็นการประหยดั
เวลาและลดความซ�้าซ้อนที่หน่วยงานผู้รับการประเมินต้อง
ด�าเนินการได้เป็นอย่างดี 

  บูรณาการกิจกรรมการสื่อสาร เสริมสร้างการตระหนักถึง
ความส�าคัญของ RC ให้แก่พนักงานและผู้บริหารโดย 
การจัดกิจกรรม แกะกล่องของขวัญ RC  เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2562 ณ ส�านักงานกรุงเทพฯ โดยมีการเสวนา 
ให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับหลักการและประโยชน์ของ 
RC นอกจากนี ้ได้เชญิวทิยากรภายนอกให้ความรูเ้กีย่วกบั

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน
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ทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และเน้นย�้าการมีส่วนร่วมในการ
สร้างจริยธรรมที่ดีในการด�าเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อการ
เป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี    

การสรา ความตระ กร ก ก า บร 	 ะบร
ก ม ออาร 	 	 	 	 	

 

  จัดให้มีการสื่อความผู้บริหารระดับต่าง  เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ตระหนกัถงึความส�าคัญของการปฏบัิติตามก เกณฑ์ 
และชี้แจงแนวปฏิบัติตามกรอบการก�ากับการปฏิบัติตาม 
ก เกณฑ์ของบรษิทัฯ รวม 3 ครัง้ พร้อมกบั จดัให้มกีารประเมนิ
ความสอดคล้องตามก หมายภายใต้โครงการน�าร่อง (Pilot 
Program) จ�านวน 2 ฉบบั ได้แก่ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ และพระราชบญัญตักิารค้าปิโตรเลยีม 
เพื่อเป็นตัวอย่างในการประเมินความสอดคล้องให้แก ่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด�าเนินการและสนับสนุน

  จดัท�า “สาส์นจาก CEO” สือ่สารไปยงับคุลากรทัว่ทัง้องค์กร 
เพือ่เน้นย�า้นโยบายผูบ้รหิารระดบัสงูทีใ่ห้ความส�าคัญกับการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใส อย่างเป็น 
รูปธรรมตามนโยบาย Corporate Compliance Policy 

  จัดอบรมหลักสูตรภาคบังคับด้านการก�ากับการปฏิบัติตาม
ก เกณฑ์ (Corporate Compliance Mandatory Training)  
โดยมกีารบรรยายหลกัสตูร “Compliance & Governance 
of IRPC” แบบ Face to Face ให้กับบุคลากรของ 
บริษัทฯ และพนักงานเข้าใหม่ทุกคน รวมถึงหลักสูตร  
“เรียนรู้เรื่องการก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ 
หรือ Corporate Compliance Overview” ให้กับผู้บริหาร
ระดับกลางต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง Corporate Compliance Policy และเรื่อง 
Code of Conduct Manual ของบริษัทฯ มีการตอบข้อ 
ซักถามยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจเห็นภาพและ
สามารถปฏิบัติตามนโยบายและสื่อสารถ่ายทอดน�าไปสู่ 
การก�ากับการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้ 
โดยวิทยากรที่มีคุณวุฒิด้านการก�ากับการปฏิบัติงานด้าน 
Corporate Compliance & Ethics ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สากล และได้ก�าหนดไว้ในแผนงานการอบรมของบริษัท
ส�าหรบัปี 2563 เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง เน้นย�า้และทบทวน
อย่างสม�่าเสมอตามแผนระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ  
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการ 
อบรมอืน่  เช่น การให้ความรูโ้ดยใช้วดิทีศัน์ และการอบรม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของบริษัทฯ (E-Learning) 
เป็นต้น 

  พัฒนาและจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อ 
สื่อความด้าน Corporate Compliance ได้แก่ Corporate 
Compliance News (CC News), GRC Column  
ในนิตยสารสื่อสารภายในบริษัท “ไออุ่น” ซึ่งเผยแพร่บน
เว็บไซต์อินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลส�าคัญ 
ตลอดจนกรณีศึกษาต่าง  ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ในทุก
พื้นที่การท�างานของบริษัทฯ (ส�านกังานกรุงเทพฯ และพื้นที่
โรงงานทีร่ะยอง และพืน้ทีป่ฏบิตักิารคลงัต่าง ) และบรษิทั
ในกลุ่มได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตามกรอบการก�ากับการ
ปฏิบัติตามก เกณฑ์ของบริษัทฯ 
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า การ คา รก าการ บตตามก กณ 	 	
 

  พัฒนาเพิ่มเติมช่องทางสื่อสาร Compliance irpc.co.th  
เพื่อง่ายต่อการติดต่อ ให้ค�าปรึกษาด้านการปฏิบัติตาม 
ก เกณฑ์ระหว่างพนักงาน กับ บริษัทฯ และ Compliance 
Officer  

  จัดท�า Employee Compliance Survey เพื่อสร้างความ
เข้าใจ การรับรู้และทราบปัญหาเพื่อน�าข้อคิดเห็น หรือข้อ
เสนอแนะมาพัฒนางานด้าน Corporate Compliance  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานเสนอแนะให้
มีการแบ่งปันกรณีศึกษาจากการไม่ปฏิบัติตามก หมาย  
ก ระเบียบ และขอให้เพิ่มความรู ้หรือเปิดมุมมองด้าน
ก หมาย ก  ระเบียบต่าง  ให้เข้าใจมากขึ้น เช่น การท�า
สญัญาจ้าง ก หมายเกีย่วกบัการแข่งขนัทางการค้า เป็นต้น

  ให้ความเห็นและร่วมทบทวน ปรับปรุงกระบวนการท�างาน
กับหน่วยงานต่าง  ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับก เกณฑ์ และก�าหนดเป็น 
ขั้นตอนหนึ่งไว้ในกระบวนการท�างาน

  สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียนของ 
บริษัทฯ (Whistleblowing) ให้พนักงานทราบและสามารถ
เข้าถึงได้

า การ ระ ม 	 ต ตาม	 ะรา า 	 		
	 	 	 	  

  จดัท�าการประเมนิ โดยการเกบ็ข้อมลูด้านการก�ากับดูแลการ
ปฏบิตังิานจากผูบ้รหิารระดบัต่าง  (Corporate Compliance 
Health Check Questionnaire & Corporate Compliance 
Risk Assessment) ประเมนิความพอเพยีงของการควบคมุ
ภายใน และน�าผลมาพจิารณาวเิคราะห์ปรบัปรงุ Corporate 
Compliance Program ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงไปยังแบบประเมินอื่น  ที่มีความ
สัมพันธ์กัน เช่น การประเมินมาตรการควบคุมภายใน 

  ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  เพื่อให้เกิด 
การบูรณาการตามแนวคิด GRC-Governance Risk & 
Compliance ในระดับนโยบาย และรับข้อมูล ข้อคิดเห็น  
ค�าแนะน�ามาใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุพฒันา Corporate 
Compliance Program ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยใน 
ปี 2562 บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด Workshop/ 
Study Tour on Anti-Bribery Compliance เมื่อวันที่  
8 ตุลาคม 2562 ให้กับคณะตัวแทนหน่วยงานป้องกันและ
ปราบปรามทจุรติ ป.ป.ช. จาก 11 ประเทศอาเซยีน ทีม่าร่วม
ประชมุ 15th Principles Meeting of the South-East Asia 
Parties Against Corruption : SEA-PAC Thailand 
ระหว่าง 8-10 ตุลาคม 2562 ในการนี้ IRPC ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในฐานะองค์กรเอกชนเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยน 
มุมมองด้าน Anti-corruption Compliance & Corporate 
Compliance Program ของบริษัทฯ นับเป็นเกียรติของ
องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการก�ากับดูแลการปฏบัิติงาน
ให้สอดคล้องกับก เกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับจากภาครัฐ

ร่วมเป็นเ ้า าพในการ ัด     
   เมื่อวันที่  

 ตุลาคม  ให้กับค ตัว ทนหน่วยงานปองกัน 
ล ปราบปรามทุ ริต ป ป ช  าก  ปร เทศอาเ ียน 

ที่มาร่วมปร ชุม      
     

    




