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เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

คณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ได้ำกำากับด่ำแลีกิจการโดำยนัำาห่ลัีกปีฏิิบัติ่ต่ามห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ 2560 ห่ร้อ Corporate  
Governance Code: CG Code 2017 ของคณ์ะกรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ (ก.ลี.ต่.) มาปีรับใช้ให้่เห่มาะสมกับบริบท้
ท้างธุุรกิจของบริษัท้ฯ เพ้�อให้่เกิดำปีระสิท้ธิุผลีแลีะปีระสิท้ธิุภัาพส่งสุดำ โดำยได้ำกำากับด่ำแลีแลีะติ่ดำต่ามผลีการดำำาเนิันังานั ให้่ข้อเสนัอแนัะ 
แนัวท้างปีรับปีรุงแก้ไข แลีะรายงานัผลีต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เป็ีนัปีระจำาทุ้กไต่รมาส เพ้�อให้่มีการพัฒนัาระบบการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ 
ของบริษัท้ฯ อย่างเข้มข้นัแลีะเที้ยบเท่้ามาต่รฐานัสากลี

ในัปีี 2563 บริษัท้ฯ ได้ำมีการพัฒนัาระบบการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำอย่างต่่อเน้ั�อง ทั้�งด้ำานันัโยบาย ค่่ม้อ แนัวปีฏิิบัติ่ จริยธุรรมในัการดำำาเนิันั
ธุุรกิจ แลีะมาต่รการป้ีองกันัการทุ้จริต่คอร์รัปีชันั รวมถ่งแนัวท้างการกำากับการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ (Compliance) แลีะการบริห่ารกิจการ
เพ้�อมุ่งส่่ความยั�งย้นั (Sustainability Development Goals: SDGs) โดำยคณ์ะกรรมการบรษัิท้ฯ ได้ำให้่การสนัับสนุันัการจัดำสรรท้รัพยากร
แลีะส่งเสริมการดำำาเนิันักิจกรรมธุรรมาภิับาลีต่่าง ๆ อย่างเห่มาะสม เพ้�อแสดำงถ่งความพยายามแลีะความมุ่งมั�นัในัการยกระดัำบมาต่รฐานั
การกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำของบริษัท้ฯ ไปีส่่สากลี โดำยสรุปีการพัฒนัาการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำที้�สำาคัญในัปีี 2563 ดัำงนีั�

ด้�านการีพัฒนานโยบาย บท่บาท่ และความรัีบผิู้ด้ชอบของกรีรีมการี

คณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ มีการปีระชุมรวมทั้�งสิ�นั 6 ครั�ง โดำยได้ำให้่ความเห็่นัชอบการปีรับปีรุงกฎบัต่รคณ์ะกรรมการกำากับ 
ด่ำแลีกิจการที้�ดีำ นัโยบายการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ แลีะค่่ม้อการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำแลีะจรรยาบรรณ์ในัการดำำาเนิันัธุุรกิจ เพ้�อให้่สอดำคล้ีอง
กับห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำสำาห่รับบริษัท้จดำท้ะเบียนั ต่ามแนัวท้างของต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย สำานัักงานัคณ์ะกรรมการ
กำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ องค์การเพ้�อความร่วมม้อแลีะการพัฒนัาท้างเศรษฐกิจ ห่ร้อ OECD แลีะ ASEAN CG Scorecard  
รวมถ่งได้ำให้่ความเห็่นัชอบการปีรับปีรุงนัโยบายกำากับการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ (Compliance) เพ้�อให้่ครอบคลุีมปีระเด็ำนัสำาคัญ 
ต่่าง ๆ อย่างครบถ้วนั สอดำคล้ีองกับสถานัการณ์์ในัปัีจจุบันัแลีะมาต่รฐานัสากลี ต่ลีอดำจนัให้่ความเห็่นัชอบนัโยบายการปีระชุมผ่านั 
ส้�ออิเล็ีกท้รอนิักส์ นัโยบายป้ีองกันัการใช้ข้อม่ลีภัายในัโดำยมิชอบแลีะช่วงเวลีาห้่ามซ้�อขายห่ลัีกท้รัพย์ (Blackout Period) นัโยบาย 
การเป็ีนักลีางท้างการเม้อง แลีะมาต่รการป้ีองกันัความขัดำแย้งท้างผลีปีระโยชน์ั เป็ีนัต้่นั นัอกจากนีั� ยังได้ำสนัับสนุันัการพัฒนัากรรมการ
โดำยจัดำให้่คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ทุ้กท่้านัได้ำเข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันักรรมการบริษัท้ไท้ย (IOD) ในัหั่วข้อ “บท้บาท้ห่น้ัาที้�
ของกรรมการในัการกำากับด่ำแลี IT เพ้�อให้่เกิดำปีระสิท้ธิุภัาพส่งสุดำต่่อองค์กร” 

ด้�านการีส่งเสริีมธิรีรีมาภิับาลและการีเติบโตอย่างยั�งยืน

คณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ได้ำสนัับสนุันัแลีะส่งเสริมการสร้างความต่ระห่นัักร้่แลีะความเข้าใจในัห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ  
การเผยแพร่องค์ความร้่ แนัวคิดำแลีะแนัวปีฏิิบัติ่ที้�สำาคัญอันัเป็ีนัรากฐานัการพัฒนัาที้�ยั�งย้นัให้่กับผ้่บริห่าร พนัักงานั แลีะผ้่มีส่วนัได้ำเสีย 
ทุ้กกลุ่ีมทั้�งภัายในั ภัายนัอก ผ่านัการดำำาเนิันัโครงการแลีะกิจกรรมเสริมสร้างจริยธุรรมที้�ห่ลีากห่ลีาย อาทิ้ กิจกรรม PTT Group CG Day 
2020 โดำยดำำาเนิันัการร่วมกับบริษัท้ Flagship ในักลุ่ีม ปีต่ท้. โครงการ IRPC Cubic Academy Season 6 โดำยจัดำอบรมความร้่ให้่กับ 
ผ้่บริห่าร พนัักงานั แลีะค่่ค้า นัอกจากนีั� ยังได้ำเข้าร่วมกิจกรรมกับพันัธุมิต่รท้างธุุรกิจ อาทิ้ การเข้าร่วมปีระกาศเจต่นัารมณ์์การดำำาเนิันังานั
เพ้�อส่งเสริมเป้ีาห่มายที้�ยั�งย้นั (SDGs) ต่ามแนัวท้างสห่ปีระชาชาติ่ กับสมาคมเคร้อข่ายโกลีบอลีคอมแพ็กแห่่งปีระเท้ศไท้ย (Global  
Compact Network Thailand: GCNT) การเข้าร่วมปีระชุมเชิงปีฏิิบัติ่การกับกรมคุ้มครองสิท้ธิุแลีะเสรีภัาพ เพ้�อขับเคล้ี�อนัแผนัปีฏิิบัติ่การ
ระดัำบชาติ่ว่าด้ำวยธุุรกิจกับสิท้ธิุมนุัษยชนั เป็ีนัต้่นั ความมุ่งมั�นัดำำาเนิันัการเพ้�อยกระดัำบการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำอย่างต่่อเน้ั�อง ท้ำาให้่บริษัท้ฯ 
ได้ำรับการยอมรับแลีะได้ำรางวัลีด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำในัปีี 2563 อาทิ้ รางวัลีองค์กรต้่นัแบบด้ำานัสิท้ธิุมนุัษยชนั ปีระจำาปีี 2563 
(ติ่ดำต่่อกันัเป็ีนัปีีที้� 2) รางวัลีโล่ีเกียรติ่คุณ์บริษัท้จดำท้ะเบียนัที้�อย่่ในัรายช้�อหุ้่นัยั�งย้นั Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็ีนัต้่นั
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ด้�านการีด้้แลผู้้�มีส่วนได้�เสีย 

ปีี 2563 นัับเป็ีนัปีีที้�มีเห่ตุ่การณ์์วิกฤต่แลีะมีความท้้าท้ายอย่างมาก จากสถานัการณ์์การแพร่ระบาดำของไวรัสโควิดำ-19 ส่งผลีกระท้บต่่อ 
สุขอนัามัยของปีระชาชนั แลีะผลีกระท้บต่่อผลีการดำำาเนิันังานัของบริษัท้ต่่าง ๆ  ทั้�วโลีก แต่่บริษัท้ฯ ยังคงย่ดำมั�นัด่ำแลีสิท้ธิุต่ามกฎห่มายของ
ผ้่ถ้อหุ้่นัอย่างครบถ้วนั แลีะปีฏิิบัติ่ต่่อผ้่ถ้อหุ้่นัอย่างเท่้าเที้ยมแลีะเป็ีนัธุรรม บริษัท้ฯ ได้ำมีการจัดำปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 
โดำยห่่วงใยแลีะคำาน่ังถ่งสุขภัาพความปีลีอดำภััยของผ้่ถ้อหุ้่นั กำาห่นัดำมาต่รการรักษาความปีลีอดำภััยอย่างเคร่งครัดำ แลีะมีการเปิีดำเผยข้อม่ลี
อย่างโปีร่งใส ครบถ้วนั แลีะทั้นัเวลีา ทั้�งท้างช่องท้างส้�อสารของบริษัท้ฯ แลีะช่องท้างของต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ฯ รวมทั้�งบริห่ารจัดำการสิท้ธิุของ
ผ้่มีส่วนัได้ำเสียกลุ่ีมต่่าง ๆ เพ้�อให้่ได้ำรับปีระโยชน์ัอย่างสมดุำลี ย่ดำห่ลัีกธุรรมาภิับาลี มีความรับผิดำชอบต่่อชุมชนั สังคม แลีะสิ�งแวดำล้ีอม 
นัอกจากนัั�นั ยังส่งเสริมให้่พนัักงานัมีจิต่สำาน่ักด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำแลีะมีจิต่อาสาเพ้�อปีระโยชน์ัส่วนัรวม 

จากความมุ่งมั�นัในัการพัฒนัาการดำำาเนิันังานัด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำอย่างต่่อเน้ั�องแลีะเป็ีนัร่ปีธุรรม พร้อมเสริมสร้างจริยธุรรม 
ในัการปีฏิิบัติ่งานัให้่เกิดำข่�นัอย่างเข้มแข็ง ด้ำวยความร่วมม้อร่วมใจของทุ้กฝ�ายแลีะทุ้กคนัในัองค์กร ส่งผลีให้่ ไออาร์พีซี เป็ีนัองค์กรที้�ได้ำรับ
ความยอมรับ เช้�อมั�นั แลีะไว้วางใจจากผ้่มีส่วนัได้ำเสียทุ้กกลุ่ีมต่ลีอดำห่่วงโซ่ จนัได้ำรับการยกย่องให้่เป็ีนัแบบอย่างที้�ดีำ (Role Model)  
ในัการดำำาเนิันัธุุรกิจต่ามแนัวท้างการพัฒนัาที้�ยั�งย้นั อันัมีส่วนัช่วยสนัับสนุันัมาต่รฐานับรรษัท้ภิับาลีของต่ลีาดำทุ้นัไท้ยให้่บรรลุีเป้ีาห่มาย 
การเติ่บโต่ที้�ยั�งย้นัของสห่ปีระชาชาติ่ (SDGs) ควบค่่ไปีกับเป้ีาห่มายขององค์กร แลีะการด่ำแลีปีระโยชน์ัของชุมชนั สังคม แลีะปีระเท้ศชาติ่ 
ให้่สามารถอย่่ร่วมกันัอย่างมีความสุขแลีะสมดุำลีต่่อไปี 
 
 

(นายุอนุสรณ์ แสงนิ�มนวัล)
ปีระธุานักรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ
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IRPC ยึุดำมั�นในการดำำาเนินธุรกิจ
ภายุใต้ำหลักการกำากับดูำแลกิจการท่ี่�ด่ำ 
ม่การบริหารจัดำการท่ี่�เป็นเลิศ 
ม่ควัามโปร่งใส ตำรวัจสอบได้ำ
มุ่งเน้นการสร้างประโยุชน์สูงสุดำ
ให้แก่ผู้ัถ่อหุ้น
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คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ให้่ความสำาคัญกับการดำำาเนิันังานัด้ำานัการ 
กำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำมาโดำยต่ลีอดำ โดำยกำาห่นัดำให้่บริษัท้ฯ 
ปีระกาศนัโยบายการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ จัดำท้ำาค่่ม้อการกำากับ
ด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ต่ลีอดำจนัจริยธุรรมในัการดำำาเนิันัธุุรกิจของ 
คณ์ะกรรมการ ผ้่บริห่ารระดัำบส่ง ฝ�ายจัดำการ แลีะพนัักงานั เพ้�อ
เป็ีนัแนัวท้างปีฏิิบัติ่ขององค์กรที้�ได้ำมาต่รฐานัทั้�งในัระดัำบปีระเท้ศ
แลีะระดำับสากลี โดำยไดำ้นัำาห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ แลีะ 
แนัวปีฏิิบัติ่ที้�ดีำของสำานัักงานัคณ์ะกรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์ 
แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ (สำานัักงานั ก.ลี.ต่.) ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ 
แห่่งปีระเท้ศไท้ย (ต่ลีท้.) ข้อเสนัอแนัะจากรายงานั Corporate 
Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันักรรมการบริษัท้ไท้ย (IOD) รวมทั้�งห่ลัีกสากลีของ  
The Organization for Economic Cooperation and  
Development, ASEAN CG Scorecard เกณ์ฑ์์การปีระเมินั 
ผลีการดำำา เ นิันังานัดำ้านัความยั� งย้นัของ Dow Jones  
Sustainability Index (DJSI) แลีะแนัวปีฏิิบัติ่ที้�ดีำของบริษัท้ 
ชั�นันัำาในัระดัำบสากลี มาใช้เป็ีนัแนัวท้างในัการพัฒนัาเพ้�อสร้าง
ความเช้�อมั�นัต่่อผ้่มีส่วนัไดำ้เสียทุ้กฝ�าย รวมถ่งท้ำาให่้องค์กรมี 
การจัดำการที้�เห่มาะสม มีปีระสิท้ธิุภัาพ แลีะส่งเสริมความสามารถ
ในัการแข่งขันัขององค์กรให้่เติ่บโต่อย่างยั�งย้นั ทั้�งนีั� บริษัท้ฯ ได้ำ
เปิีดำเผยค่่ม้อการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ แลีะจรรยาบรรณ์ในัการ
ดำำาเนิันัธุุรกิจฉบับเต็่มไว้ในัเว็บไซต์่บริษัท้ฯ (www.irpc.co.th)

คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มีเจต่นัารมณ์์ที้�จะส่งเสริมให้่ บริษัท้  
ไออาร์พีซี จำากัดำ (มห่าชนั) แลีะบริษัท้ย่อย “กลุ่ีมไออาร์พีซี” 
เป็ีนัองค์กรที้�ย่ดำมั�นัการดำำาเนิันัธุุรกิจภัายใต้่ห่ลัีกการกำากับ 
ด่ำแลีกิจการที้�ดีำ มีการบริห่ารจัดำการที้�เป็ีนัเลิีศ มีความโปีร่งใส 

ต่รวจสอบไดำ้ มุ่งเนั้นัการสร้างปีระโยชนั์ส่งสุดำให้่แก่ผ้่ถ้อหุ้่นั 
คำาน่ังถ่งผ้่มีส่วนัได้ำเสียโดำยรวม โดำยนัำาห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการ
ที้�ดีำของบริษัท้ 6 ปีระการต่ามแนัวท้างของต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์ 
แห่่งปีระเท้ศไท้ย มาใช้ในัการดำำาเนิันังานั เพ้�อให้่คณ์ะกรรมการ 
บริษัท้ฯ ผ้่บริห่าร แลีะพนัักงานั ยด่ำถ้อเป็ีนัแนัวท้างปีฏิิบติั่ ได้ำแก่ 

1. การมีวิสัยทั้ศน์ัในัการสร้างม่ลีค่าเพิ�มให้่กับองค์กรในัระยะยาว 
(Creation of Long Term Value) 

2. ความรับผิดำชอบต่่อการปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�ด้ำวยขีดำความสามารถ
แลีะปีระสิท้ธิุภัาพที้�เพียงพอ (Responsibility) 

3. การปีฏิิบัติ่ต่่อผ้่มีส่วนัได้ำเสียอย่างเท่้าเที้ยมกันั มีความเป็ีนัธุรรม 
แลีะมีคำาอธิุบายได้ำ (Equitable Treatment)

4. ความรับผิดำชอบต่่อการตั่ดำสินัใจแลีะการกระท้ำาของต่นัเอง 
สามารถชี�แจงแลีะอธิุบายการตั่ดำสินัใจนัั�นัได้ำ (Accountability)

5. ความโปีร่งใสในัการดำำาเนิันังานัที้�สามารถต่รวจสอบได้ำ แลีะมี
การเปิีดำเผยข้อม่ลีอย่างโปีร่งใสแก่ผ้่ที้�เกี�ยวข้อง (Transparency)

6. การมีจริยธุรรมแลีะจรรยาบรรณ์ในัการดำำาเนิันัธุุรกิจ (Ethics 
and Code of Conduct) 

นัอกจากการปีฏิิบัติ่ต่ามห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำของบริษัท้ 
6 ปีระการต่ามแนัวท้างของต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย 
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ยังได้ำพิจารณ์าปีรับปีรุงแนัวท้างการ
กำากับด่ำแลีกจิการ โดำยไดำน้ัำาห่ลีกัการกำากับด่ำแลีกจิการที้�ดีำสำาห่รบั
บริษัท้จดำท้ะเบียนั ปีี 2560 (CG Code) ซ่�งออกโดำยสำานัักงานั
คณ์ะกรรมการห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ (สำานัักงานั 
ก.ลี.ต่.) มาปีระยุกต์่ใช้เพ้�อกำาห่นัดำเปี็นันัโยบายการกำากับด่ำแลี
กิจการที้�ดีำของบริษัท้ฯ โดำยมีห่ลัีกปีฏิิบัติ่สำาห่รับคณ์ะกรรมการ 
ดัำงนีั�

นโยุบายุการกำากับดูำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ห่ลัีกปีฏิิบัติ่ 1: ต่ระห่นัักถ่งบท้บาท้แลีะความรับผิดำชอบของ 
  คณ์ะกรรมการในัฐานัะผ้่นัำาองค์กรที้�สร้างคุณ์ค่า 
  ให้่แก่กิจการอย่างยั�งย้นั 
ห่ลัีกปีฏิิบัติ่ 2: กำาห่นัดำวัต่ถุปีระสงค์แลีะเป้ีาห่มายห่ลัีกของ 
  กิจการที้�เป็ีนัไปีเพ้�อความยั�งย้นั 
ห่ลัีกปีฏิิบัติ่ 3: เสริมสร้างคณ์ะกรรมการที้�มีปีระสิท้ธิุผลี 
ห่ลัีกปีฏิิบัติ่ 4: สรรห่าแลีะพัฒนัาผ้่บริห่ารระดัำบส่งแลีะการบริห่าร 
  บุคลีากร 
ห่ลัีกปีฏิิบัติ่ 5: ส่งเสริมนัวัต่กรรมแลีะการปีระกอบธุุรกิจอย่าง 
  มีความรับผิดำชอบ 
ห่ลัีกปีฏิิบัติ่ 6: ด่ำแลีให้่มีระบบการบริห่ารความเสี�ยงแลีะ 
  การควบคุมภัายในัที้�เห่มาะสม 
ห่ลัีกปีฏิิบัติ่ 7: รักษาความน่ัาเช้�อถ้อท้างการเงินัแลีะการเปิีดำเผย 
  ข้อม่ลี 
ห่ลัีกปีฏิิบัติ่ 8: สนัับสนุันัการมีส่วนัร่วมแลีะการส้�อสารกับผ้่ถ้อหุ้่นั 

พัฒนาการีที่�สำาคัญของนโยบาย แนวป์ฏิิบัติ และ
รีะบบการีกำากับด้้แลกิจการีในปี์ 2563

ในัปีี 2563 บริษัท้ฯ ไดำ้ดำำาเนิันังานัดำ้านัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ
เพ้�อพัฒนัาแลีะยกระดัำบการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำให้่มีมาต่รฐานั
แลีะเข้มแข็งยิ�งข่�นั โดำยไดำด้ำำาเนันิังานัต่ามแผนังานัการกำากับด่ำแลี
กิจการที้�ดีำปีระจำาปีี 2563 ซ่�งได้ำรับการอนุัมัติ่โดำยคณ์ะกรรมการ
กำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ สรุปีสาระสำาคัญได้ำดัำงนีั�

1. การปฏิิบัติุหน�าท่ี่�ของคณะกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ 
• ในัปีี 2563 คณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ มีการปีระชุม

รวมทั้�งสิ�นั 6 ครั�ง ได้ำพิจารณ์าอนุัมัติ่/ ให้่ความเห็่นัชอบ 
เร้�องสำาคัญด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำของบริษัท้ฯ อาทิ้ 
เห็่นัชอบนัโยบายการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ (ฉบับปีรับปีรุง 
ปีี 2563) ค่่ม้อการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำแลีะจรรยาบรรณ์ 
ในัการดำำาเนัินัธุุรกิจ เห็่นัชอบนัโยบายการปีระชุมผ่านั 
ส้�ออิเล็ีกท้รอนิักส์ กฎบัต่รคณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ 
(ฉบับปีรับปีรุงปีี 2563) มาต่รการป้ีองกันัความขัดำแย้งท้าง 
ผลีปีระโยชนั์ นัโยบายป้ีองกันัการใช้ข้อม่ลีภัายในัโดำยมิชอบ 
(Insider Trading) แลีะช่วงเวลีาห้่ามซ้�อขายห่ลัีกท้รัพย์ 
(Blackout Period) นัโยบายการเปี็นักลีางท้างการเม้อง 
ต่ลีอดำจนัได้ำอนุัมัติ่แผนังานัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ปีระจำาปีี 
2564 แผนังานัการกำากับด่ำแลีการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณ์ฑ์์  
(Corporate Compliance) ปีระจำาปีี 2564 อนัุมัติ่แผนังานั
ด้ำานัความรับผิดำชอบต่่อสังคม ชุมชนั แลีะสิ�งแวดำล้ีอม ปีระจำา
ปีี 2564 อนุัมัติ่แผนังานัการบริห่ารความยั�งย้นั ปีระจำาปีี 2564 
เป็ีนัต้่นั

• การปีระเมินัผลีการปีฏิิบัต่ิงานัของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
แลีะคณ์ะกรรมการชุดำย่อยปีระจำาปีี โดำยมีการท้บท้วนัแบบ

ปีระเมินัผลีการปีฏิิบัติ่งานัคณ์ะกรรมการ แลีะคณ์ะกรรมการ
ชุดำย่อย แลีะปีระเมินัปีระสิท้ธิุผลีของการจัดำปีระชุม 
คณ์ะกรรมการ ให้่สมบ่รณ์์ยิ�งข่�นั

• การพัฒนัากรรมการ โดำยจัดำให้่คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ทุ้กท่้านั
เข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันักรรมการบริษัท้ไท้ย 
(IOD) ในัหั่วข้อ “บท้บาท้ห่น้ัาที้�ของกรรมการในัการกำากับ
ด่ำแลี IT เพ้�อให้่เกิดำปีระสิท้ธิุภัาพส่งสุดำต่่อองค์กร”

2. การกำาหนดำกรอบและนโยบายการปฏิิบัตุิตุามเกณฑ์์  
 แนวัที่างการส่ังเสัริมจำริยธรรม ควัามโปร่งใสั และการ 
 ตุ่อตุ�านการทุี่จำริตุคอร์รัปชั่น 
• พิจารณ์าเห็่นัชอบการปีรับปีรุงค่่ม้อการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ 

แลีะนัโยบายการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ เพ้�อให้่สอดำคลี้องกับ
ห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำสำาห่รับบริษัท้จดำท้ะเบียนัของ
ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย สำานัักงานัคณ์ะกรรมการ
กำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์  ASEAN CG  
Scorecard มาต่รการต่่อต้่านัการทุ้จริต่คอร์รัปีชันั แลีะ 
แนัวปีฏิิบัติ่อันัเป็ีนัสากลีอ้�นั ๆ ที้�นัำามาปีรับใช้ เช่นั UN Global 
Compact, SDGs, ห่ลัีกการชี�แนัะของสห่ปีระชาชาติ่  
โดำยเฉพาะการดำำาเนิันัธุุรกิจที้�คำาน่ังถ่งสิท้ธิุมนุัษยชนัในัมิต่ิ
สำาคัญที้�เกี�ยวข้อง 

• พิจารณ์าเห็่นัชอบการปีรับปีรุงนัโยบายต่่อต้่านัการทุ้จริต่แลีะ
คอร์รัปีชันั เพ้�อให้่สอดำคล้ีองต่ามแนัวปีฏิิบัติ่ของกลุ่ีม ปีต่ท้. 
(PTT Group Way of Conduct) 

• พิจารณ์าเห็่นัชอบการปีรับปีรุงนัโยบายกำากับการปีฏิิบัติ่ต่าม
กฎเกณ์ฑ์์ (Compliance) ให้่ครอบคลุีมปีระเด็ำนัสำาคัญอย่าง
ครบถ้วนัต่ามมาต่รฐานัสากลี เพ้�อให้่สามารถนัำาไปีปีฏิิบัต่ิได้ำ
อย่างมีปีระสิท้ธิุภัาพ 

3. กิจำกรรมสัร�างจิำตุสัำานึกและการตุระหนักร้�ดำ�านการกำากับ 
 ด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ (CG) ในปี 2563 
 บริษัท้ฯ ได้ำดำำาเนิันัการเพ้�อเสริมสร้างความต่ระห่นัักร้่ แลีะ

ความเข้าใจด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ เผยแพร่องค์ความร้่ 
ห่ลัีกการ แนัวคิดำ แลีะแนัวปีฏิิบัติ่ที้�สำาคัญ อันัเป็ีนัรากฐานั 
ของการยด่ำเป็ีนัแนัวเพ้�อการพัฒนัาอย่างยั�งยน้ั ให้่กับผ้่บริห่าร 
พนัักงานั ค่่ค้า ล่ีกค้า แลีะพนัักงานัในักลุ่ีมเข้าร่วมกิจกรรม 
ดัำงนีั� 

 กิจำกรรมดำ�านการตุ่อตุ�านทุี่จำริตุ
• บริษัท้ฯ แลีะวิท้ยาลัียเท้คโนัโลียีไออาร์พีซี ได้ำรับการต่่ออายุ

สมาชิกแนัวร่วมปีฏิิบัติ่ของภัาคเอกชนัไท้ยในัการต่่อต้่านั 
การทุ้จริต่ (CAC) ต่่อเน้ั�องเป็ีนัสมัยที้� 2
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• บริษทั้ นัำ�ามันั ไออาร์พซีี จำากัดำ ย้�นัคำาปีระกาศเจต่นัารมณ์์การ
เป็ีนัสมาชิกแนัวร่วมปีฏิิบัติ่ของภัาคเอกชนัไท้ยในัการต่่อต่้านั
การทุ้จริต่ (CAC) 

• ร่วมกิจกรรมวันัต่่อต้่านัคอร์รัปีชันั ปีระจำาปีี 2563 ผ่านัระบบ
ออนัไลีนั์ Facebook Live ขององค์กรต่่อต่้านัคอร์รัปีชันั  
ภัายใต้่แนัวคิดำ จับโกงโคต่รง่ายแค่ปีลีายนิั�ว “Power of Data”

 
• ร่วมกิจกรรมวันัต่่อต้่านัคอร์รัปีชันัสากลี (ปีระเท้ศไท้ย) 

ปีระจำาปีี 2563 ผ่านัท้าง Facebook Live ของสำานัักงานั 
ปี.ปี.ช ภัายใต้่แนัวคิดำ “Zero Tolerance คนัไท้ยไม่ท้นัต่่อ
การทุ้จริต่”

• ร่วมปีระชุมกับคณ์ะกรรมาธิุการศ่กษาต่รวจสอบเร้�องการ
ทุ้จริต่ปีระพฤติ่มิชอบแลีะเสริมสร้างธุรรมาภิับาลี/ วุฒิสภัา 
เพ้�อแลีกเปีลีี�ยนัความคิดำเห็่นัเกี�ยวกับผลีงานัการบริห่ารจัดำการ
องค์กรขนัาดำให่ญ่ จนัได้ำรับรางวัลีองค์กรโปีร่งใส ครั�งที้� 8 รวมถ่ง
มุมมองในัการจัดำการปัีญห่า อุปีสรรค แลีะข้อเสนัอแนัะ 
แนัวท้างการดำำาเนิันังานัเพ้�อให้่เกิดำความโปีร่งใสภัายในัองค์กร

• ร่วมการอบรมเชิงปีฏิิบัติ่การพัฒนัาศักยภัาพโค้ช STRONG 
องค์กรพอเพียงต้่านัทุ้จริต่ เพ้�อท้ำาห่นั้าที้� เป็ีนัผ้่นัำาการ 
ปีฏิิบัติ่การในัโครงการ STRONG จิต่พอเพียงต้่านัทุ้จริต่ 
ร่วมกับสำานัักงานั ปี.ปี.ช.

• ผ้่บริห่ารแลีะพนัักงานั จัดำท้ำารายงานัความขัดำแย้งท้าง 
ผลีปีระโยชน์ั “COI” ครบ 100% ต่่อเน้ั�องเป็ีนัปีีที้� 6

 กิจำกรรมดำ�านส่ังเสัริมสิัที่ธิมนุษัยช่น
• ร่วมปีระชุมเชิงปีฏิิบัติ่การกับกรมคุ้มครองสิท้ธิุแลีะเสรีภัาพ 

เพ้�อขับเคล้ี�อนัแผนัปีฏิิบัติ่การระดัำบชาติ่ว่าด้ำวยธุุรกิจกับ 
สิท้ธิุมนุัษยชนั 

• การไฟฟ้านัครห่ลีวง โดำย รองผ้่วา่การกิจการองค์กรแลีะสังคม
การไฟฟ้านัครห่ลีวง พร้อมคณ์ะฯ ศ่กษาด่ำงานั เร้�อง Human 
Rights ในัฐานัะที้�บริษัท้ฯ ไดำ้รับรางวัลีองค์กรต้่นัแบบดำ้านั
สิท้ธิุมนุัษยชนั ต่่อเน้ั�อง 2 ปีี 

• ร่วมเป็ีนัคณ์ะอนุักรรมการด้ำานัสิท้ธิุมนุัษยชนัแลีะแรงงานั 
ของ GCNT เพ้�อร่วมปีระชุมแลีกเปีลีี�ยนั แลีะนัำาเสนัอแนัวคิดำ
ในัการสร้างความต่ระห่นัักร้่แลีะการมีส่วนัร่วมในับท้บาท้ 
ด้ำานัความยั�งย้นั

 กิจำกรรมสัร�างควัามตุระหนักร้�
• ร่วมกับบริษัท้ในักลุ่ีม ปีต่ท้. จัดำกิจกรรม PTT Group CG Day 

2020 ภัายใต้่แนัวคิดำ “โลีกยุคให่ม่ในัแบบ CG (Step to the 
Future)” ในัร่ปีแบบออนัไลีนั์ผ่านัระบบเสม้อนัจริง (100% 
Virtual Conference) เพ้�อสอดำคล้ีองกับการดำำาเนิันัชีวิต่ 
วิถีให่ม่ (New Normal) แลีะป้ีองกันัการแพร่ระบาดำของ 
ไวรัสโควิดำ-19 ด้ำวยวัต่ถุปีระสงค์เพ้�อให้่พนัักงานักลุ่ีม ปีต่ท้. 
ปีฏิิบัติ่งานัโดำยต่ระห่นัักถ่งจริยธุรรม ความโปีร่งใสต่ามห่ลัีกการ
กำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ แลีะเป็ีนัการเสริมสร้างความเช้�อมั�นัของ
ผ้่มีส่วนัได้ำเสียให้่ไว้วางใจในัการดำำาเนิันัธุุรกิจของกลุ่ีม ปีต่ท้. 
โดำยมีผ้่เข้าชมงานัรวมทั้�งสิ�นั 3,027 คนั ผลีการปีระเมินั 
ความพ่งพอใจคิดำเป็ีนั 91.37%

• จัดำการอบรมโครงการ IRPC Cubic Academy โดำยเริ�ม
ดำำาเนิันัการตั่�งแต่่ปีี 2558 ด้ำวยวัต่ถุปีระสงค์ในัการพัฒนัา 
ให้่เกิดำองค์กรแลีะสังคมแห่่งการเรียนัร้่ อันัปีระกอบดำ้วย 
บุคลีากรที้� มีทั้�งคุณ์ภัาพแลีะคุณ์ธุรรม ส่งเสริมความร้่ 

นโยุบายุการกำากับดูำแลกิจการ
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ความเข้าใจ แลีะสร้างจิต่สำาน่ักในัความรับผิดำชอบต่่อสังคม 
แลีะการดำำาเนิันัธุุรกิจอย่างยั�งย้นั ให้่กับพนัักงานัแลีะกลุ่ีม 
ผ้่มีส่วนัได้ำเสีย อาทิ้ ค่่ค้า ล่ีกค้า โดำยไม่มีค่าใช้จ่าย ในัปีี 2563 
IRPC Cubic Academy จัดำอบรมในั 6 ห่มวดำ ที้�สนัับสนุันั 
การดำำาเนิันัธุุรกิจให้่เติ่บโต่อย่างยั�งย้นั ได้ำแก่ 1. Global 
Trend 2. Human Rights 3. Climate Change 4. ESG  
5. Anti-Corruption แลีะ 6. Ethics โดำยมีวิท้ยากรจาก 
ภัายในับริษัท้ฯ แลีะผ้่ท้รงคุณ์วุฒิจากภัายนัอก มีผ้่เข้าร่วม
อบรมรวมเฉลีี�ยปีระมาณ์ 200 คนั ต่่อห่ลัีกส่ต่ร

• สร้างความต่ระห่นัักร้่ให้่แก่พนัักงานั ผ่านั CG e-Learning ในั
ร่ปี Infographic โดำยในัปีี 2563 เผยแพร่องค์ความร้่ 3 เร้�อง 
ได้ำแก่ (1) What is CG/ ห่ลัีกการที้�สำาคัญของ CG 6 ปีระการ 
“CREATE”/ การตั่ดำสินัใจอย่างมีจริยธุรรม (2) What is 
COI?/ COI มีความสำาคัญอย่างไร แลีะ (3) No Gift Policy

 กิจำกรรมดำ�านการสัร�างเครือข่าย Global Compact  
 Network Thailand 
• ร่วมปีระชุมในัวาระครบรอบ 20 ปีี UN Global Compact 

ผ่านัระบบออนัไลีน์ั โดำยมีผ้่แท้นัสมาคมเคร้อข่ายโกลีบอลี
คอมแพ็กในัแต่่ลีะปีระเท้ศกว่า 1,000 คนั มาถ่ายท้อดำมุมมอง
ด้ำานัความยั�งย้นั 

• ร่วมปีระชุมท้บท้วนัห่ลัีกเกณ์ฑ์์แลีะวิธีุการปีระเมินัผลี การ 
ขับเคล้ี�อนัองค์กรต้่นัแบบสิท้ธิุมนุัษยชนั ร่วมกับกรมคุ้มครอง
สิท้ธิุแลีะเสรีภัาพ กระท้รวงยุติ่ธุรรม ในัฐานัะคณ์ะกรรมการ
สมาคม GCNT

IRPC Cubic Academy จัดูอบรม “ESG กับธุรกิจในแบบ New Normal” โดูยคุณวรณัฐ เพ่ัยรธรรม ผู้้้อำานวยการสถืาบันไทยพััฒน์ 

• ร่วมปีระกาศเจต่นัารมณ์์การดำำาเนิันังานัเพ้�อส่งเสริมเป้ีาห่มาย
ที้�ยั�งย้นั (SDGs) ต่ามแนัวท้างสห่ปีระชาชาติ่ ในังานั “GCNT 
Forum 2020: Thailand Business Leadership for 
SDGs” ในัโอกาสครบรอบ 20 ปีี ของเคร้อข่ายโกลีบอลี 
คอมแพ็กแห่่งสห่ปีระชาชาต่ิ (UNGC) แลีะครบรอบ 75 ปีี 
ขององค์กรสห่ปีระชาชาติ่ (UN) โดำยมีพลีเอก ปีระยุท้ธ์ุ  
จันัท้ร์โอชา นัายกรัฐมนัต่รีแลีะรัฐมนัต่รีว่าการกระท้รวง
กลีาโห่ม เป็ีนัปีระธุานัเปิีดำงานั

• ร่วมโครงการผลิีต่คลิีปีวีดิำทั้ศน์ัปีระชาสัมพันัธ์ุ “CEO Special 
Series” นัำาเสนัอ Best Practices ในัร่ปีแบบการสัมภัาษณ์์ 
CEO ก่�งสารคดีำ ในัรายการ “เราปีรับ..โลีกเปีลีี�ยนั” ในั
บท้บาท้การเปี็นัสมาชิก GCNT แลีะผลีการดำำาเนัินังานัดำ้านั
การกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ (อาทิ้ โครงการขาเที้ยม การช่วยเห่ล้ีอ
สนัับสนุันัสังคมในัช่วงสถานัการณ์์โควิดำ) 

 • ร่วมงานัสัมมนัา “From ESG to SDGs: Integrating SDGs 
Impact Measurement and Management Framework 
in Business and Investment Strategies” จัดำโดำย
สำานัักงานัคณ์ะกรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ 
(“สำานัักงานั ก.ลี.ต่.”) โครงการพัฒนัาแห่่งสห่ปีระชาชาต่ิ 
(United Nations Development Program: “UNDP”) 
แลีะสมาคมเคร้อข่ายโกลีบอลีคอมแพ็กแห่่งปีระเท้ศไท้ย 
(Global Compact Network Thailand: “GCNT”) เพ้�อ
สร้างความร้่ความเข้าใจเกี�ยวกับการดำำาเนันิังานัของภัาคธุุรกจิ
ให้่สอดำคล้ีองกับเป้ีาห่มายการพัฒนัาที้�ยั�งย้นั (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ขององค์การสห่ปีระชาชาติ่ 
ต่ลีอดำจนัแนัะนัำาแนัวท้างในัการวัดำผลีแลีะจัดำการกับผลีกระท้บ
ที้�มีต่่อการบรรลุี SDG



185



186 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณ์ะกรีรีมการีช้ด้ย่อย

กรีรีมการีอิสรีะ

คณะกรรมการตำรวัจสอบ

แต่่งตั่�งโดำยคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
สมาชิกปีระกอบด้ำวยกรรมการอิสระ
อย่างน้ัอย 3 คนั ท้ำาห่น้ัาที้�ต่รวจสอบ 
งบการเงินั แลีะให้่แนัวท้างในัการ 
ต่รวจสอบภัายในัโดำยมีกรรมการ 
อย่างน้ัอย 1 คนั มีความร้่แลีะ
ปีระสบการณ์์เพียงพอในัการสอบท้านั
ความน่ัาเช้�อถ้อของงบการเงินั

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดำค่าตำอบแที่น

แต่่งตั่�งโดำยคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
สมาชิกปีระกอบดำ้ วยกรรมการ 
อย่างน้ัอย 3 คนั ท้ำาห่น้ัาที้�คัดำเล้ีอก
บุคคลีที้�ควรได้ำรับการเสนัอช้�อเป็ีนั 
กรรมการบริษัท้ฯ กรรมการชุดำย่อย
ปีระธุานั เจ้าห่ น้ัา ที้� บ ริห่ารแลีะ
กรรมการผ้่ จัดำการให่ญ่ รวมทั้� ง
กำาห่นัดำค่าต่อบแท้นัอย่างเป็ีนัธุรรม 
โดำยมีกรรมการอย่างน้ัอย 1 คนั เป็ีนั
กรรมการอิสระ

เป็ีนักรรมการที้�มีความเป็ีนัอิสระจาก 
ผ้่ถ้อหุ้่นัรายให่ญ่ ห่ร้อกลุ่ีมของผ้่ถ้อหุ้่นั
รายให่ญ่ ผ้่มีอำานัาจควบคุม แลีะ 
ผ้่บริห่ารของบริษัท้ฯ มีห่น้ัาที้�แสดำง
ความเห็่นัอย่างเสรี ต่ามภัารกิจที้�ได้ำรับ
มอบห่มายในัการปีกป้ีองผลีปีระโยชน์ั
ของผ้่ถ้อหุ้่นัแลีะผ้่มีส่วนัได้ำเสียทุ้ก
ฝ�ายอยา่งเท่้าเที้ยมกันั ณ์ สิ�นัปีี 2563 
มีจำานัวนักรรมการอิสระ 8 คนั กรณี์
ที้�ปีระธุานักรรมการมิใช่กรรมการอิสระ 
อาจตั่�งปีระธุานักรรมการอิสระ เพ้�อ
ท้ำาห่นั้าที้�ในัการปีระชุมบางวาระ 
ห่ร้อบางโอกาส

บริษัท้ฯ ดำำาเนิันัธุุรกิจด้ำวยความเป็ีนั
ธุรรมเพ้�อปีระโยชน์ัส่งสุดำแก่ผ้่ถ้อหุ้่นั 
โดำยคำาน่ังถ่งการเติ่บโต่อย่างยั�งย้นั แลีะ
ให้่ผลีต่อบแท้นัที้�เห่มาะสมอย่างต่่อเน้ั�อง 
ผ้่ถ้อหุ้่นัแต่่งตั่�งคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
ในัการปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นั ที้�ปีระชุม 
ผ้่ถ้อหุ้่นัรับท้ราบผลีการดำำาเนิันังานั 
ปีระจำาปีีของบริษัท้ฯ แลีะพิจารณ์าวาระ
การปีระชุมต่ามกฎห่มาย รวมถ่ง 
การอนัุมัติ่งบการเงินัแลีะค่าต่อบแท้นั 
กรรมการบริษัท้ฯ

ผู้้�ถืือหุ้้�น

คณ์ะกรีรีมการีบริีษัท่

ปีระกอบด้ำวยกรรมการ 15 คนั มีห่น้ัาที้�
จัดำการกำากับด่ำแลีกิจการทั้�งปีวงของ 
บริษัท้ฯ ให้่เป็ีนัไปีต่ามนัโยบาย แนัวท้าง
แลีะเป้ีาห่มายที้�เป็ีนัปีระโยชน์ัส่งสุดำแก่
ผ้่ถ้อหุ้่นั โดำยคำาน่ังถ่งปีระโยชนั์ของ 
ผ้่มีส่วนัได้ำเสียทุ้กฝ�ายอย่างเป็ีนัธุรรม  
มีความรับผิดำชอบต่่อสังคมภัายใต้่กรอบ
จริยธุรรมที้�ดำี แลีะแนัวปีฏิิบัต่ิที้� มุ่งส่่ 
การเป็ีนัพลีเม้องดีำของโลีก

คณะกรรมการบริษัที่ฯ กำาหนดำวิัสัยุทัี่ศน์ให้ไออาร์พ่ิ่ซ่ก้าวัไป
สู่การเปน็บรษัิที่ปโิตำรเคม่ครบวังจรชั�นนำาข่องเอเช่ยุ กำาหนดำ
แผันกลยุุที่ธ์ทัี่�งระยุะสั�นและระยุะยุาวั เพ่ิ่�อให้มั�นใจว่ัาบริษัที่ฯ 
จะสามารถเติำบโตำไปตำามทิี่ศที่างท่ี่�วัางไว้ั
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แตำ
งตำ

�ง
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บริษัที่ ไออาร์พิ่่ซ่ จำากัดำ (มหาชน)

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ 
และผู้ับริหาร
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ประธานกรรมการ

ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร
และกรรมการผู้้้จั้ดการใหญ่่

เลขานุการบริษััที่

คณะกรรมการบริษััทฯ เลืือกกรรมการ 1 คน เป็็นป็ระธาน
กรรมการทำาหนา้ท่�สนับสนุนแลืะสง่เสรมิให้คณะกรรมการ 
บริษััทฯ ป็ฏิิบัติิหน้าท่�อย่า่งเต็ิมความสามารถ ติามขอบเขติ
ความรับผิิดชอบ พร้อมดูแลืแลืะติิดติามการบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริษััทฯ แลืะคณะกรรมการชุดย่่อย่ 
ให้ม่ป็ระสิทธิภาพแลืะบรรลุืติามวัติถุป็ระสงค์

คณะกรรมการกำากับดููแล
กิจการท่ี่�ดู่

แต่ิงตัิ�งโดย่คณะกรรมการบริษััทฯ 
สมาชิกป็ระกอบด้วย่กรรมการอย่่าง
น้อย่ 3 คน ทำาหน้าท่�พิจารณาเสนอ
แนวป็ฏิิบัติิแลืะให้คำาแนะนำาด้านการ
กำากับดูแลืกิจการท่�ด่ต่ิอคณะกรรมการ 
บริษััทฯ แลืะกำากับดูแลืการดำาเนินงาน
ด้ า น ก า ร กำา กับ ดูแ ลื กิจ ก า ร ท่� ด่ 
ของบริษััทฯ ใ ห้ เ ป็็น ไป็อย่่ า ง ม่
ป็ระสิทธิภาพ โดย่ม่กรรมการอย่่าง
น้อย่ 1 คน เป็็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ี่�ยง

แต่ิงตัิ�งโดย่คณะกรรมการบริษััทฯ 
สมาชิกป็ระกอบด้วย่กรรมการอย่่าง
น้อย่ 3 คน ทำาหน้าท่�กำาหนดนโย่บาย่
บริหารความเส่�ย่ง แผินจัดการ 
ความเส่�ย่ง แลืะกระบวนการบริหาร
ความเส่�ย่งทั�วทั�งองค์กร

แต่ิงตัิ�งแลืะกำากับดูแลืโดย่คณะกรรมการบริษััทฯ ทำาหน้าท่�บริหารจัดการ
งานของบริษััทฯ ให้เป็็นไป็ติามวัติถุป็ระสงค์ นโย่บาย่ แลืะกลืยุ่ทธ์ท่� 
คณะกรรมการบริษััทฯ กำาหนดไว้ แลืะราย่งานผิลืต่ิอคณะกรรมการ 
อย่่างถูกต้ิองโป็ร่งใส
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ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร
และกรรมการผู้้้จั้ดการใหญ่่

แต่ิงตัิ�งโดย่คณะกรรมการบริษััทฯ

ผูู้�บริหารระดัูบรองกรรมการ 
ผูู้�จัดูการใหญ่่
แต่ิงตัิ�งโดย่คณะกรรมการบริษััทฯ บริหาร
งานในความรับผิิดชอบติามนโย่บาย่ 
แลืะเป้็าหมาย่ท่�ป็ระธานเจ้าหน้าท่�บริหาร
แลืะกรรมการผู้ิจัดการใหญ่่มอบหมาย่

คณะกรรมการจัดูการ
บริหารจัดการให้เกิดระบบการทำางานท่� 
เป็็นไป็ในทิศทางเด่ย่วกัน พิจารณา
ป็ระเด็นสำาคัญ่ต่ิอการดำาเนินธุรกิจ 
แลืะกลัื�นกรองวาระ เ พื� อนำา เสนอ 
คณะกรรมการบริษััทฯ พิจารณาอนุมัติิ

ป็ระกอบด้วย่
 • ป็ระธานเจ้าหน้าท่�บริหารแลืะ
 กรรมการผู้ิจัดการใหญ่่
 • รองกรรมการผู้ิจัดการใหญ่่
 • ผู้ิช่วย่กรรมการผู้ิจัดการใหญ่่
  ทุกสาย่งาน

เลขานุการบริษััที่
แต่ิงตัิ�งโดย่คณะกรรมการบริษััทฯ ทำา
หน้าท่�เลืขานุการบริษััทติามพระราช
บัญ่ญั่ติิหลัืกทรัพย์่แลืะติลืาดหลืกัทรัพย์่ 
(ฉบับท่� 4) พ.ศ. 2551 แลืะติามท่� 
คณะกรรมการกำากับติลืาดทุนกำาหนด  
รวมทั�งป็ฏิิบัติิงานติามท่�ได้รับมอบหมาย่
จากคณะกรรมการบริษััทฯ

โครงสี่ร�างการกำากับดููแลกิจการ และข้�อมูลสี่ำาคัญ่
เก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดูย่อย และผูู้�บริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ 
และผู้ับริหาร

โครงสร้างการจัดำการ ห่ร้อ โครงสร้างองค์กร บริษัท้ ไออาร์พีซี 
จำากัดำ (มห่าชนั) ปีระกอบดำ้วย ผ้่ถ้อหุ้่นั คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
แลีะฝ�ายจัดำการ โดำยมีปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
ผ้่จัดำการให่ญ่ เป็ีนัผ้่บริห่ารส่งสุดำของฝ�ายจัดำการ คณ์ะกรรมการ 
บริษัท้ฯ มีความรับผิดำชอบต่ามห่น้ัาที้�ต่่อผ้่ถ้อหุ้่นั แลีะฝ�ายจดัำการ
มีความรับผิดำชอบต่ามห่นั้าที้�ต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ โดำยไดำ้มี
การนัำาห่ลัีกการบริห่ารอย่างมีปีระสิท้ธิุภัาพแลีะการกำากับด่ำแลี
กิจการที้�ดีำ มาใช้ในัการกำาห่นัดำโครงสรา้งการจัดำการของบรษัิท้ฯ 
โดำยคำาน่ังถ่งความสัมพันัธ์ุระห่ว่างผ้่ถ้อหุ้่นั คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
แลีะฝ�ายจัดำการ เพ้�อสร้างความสามารถในัการแข่งขันั แลีะเพิ�ม
ม่ลีค่าให้่กับผ้่ถ้อหุ้่นัในัระยะยาว รวมถ่งคำาน่ังถ่งผ้่มีส่วนัได้ำเสีย
ทุ้กฝ�ายอย่างเท่้าเที้ยม เป็ีนัธุรรม แลีะมีความรับผิดำชอบต่่อสังคม 
นัำาไปีส่่การเติ่บโต่อย่างยั�งย้นั

ในัระบบการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ผ้่ถ้อหุ้่นัจะเป็ีนัผ้่แต่่งตั่�ง 
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เพ้�อเป็ีนัตั่วแท้นัในัการกำากับด่ำแลี 
การบริห่ารกิจการ คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ จะท้ำาห่น้ัาที้�กำาห่นัดำ
วิสัยทั้ศน์ั ทิ้ศท้าง นัโยบาย เปี้าห่มาย แผนักลียุท้ธ์ุ แลีะ 
งบปีระมาณ์ปีระจำาปีี แลีะมอบห่มายให่้ฝ�ายจัดำการนัำาไปี 
ดำำาเนิันัการเพ้�อให้่สำาเร็จต่ามเป้ีาห่มาย พร้อมติ่ดำต่ามด่ำแลีให้่ 
การดำำาเนิันังานัเป็ีนัไปีอย่างโปีร่งใส มีปีระสิท้ธิุภัาพ แลีะเกิดำ

ปีระโยชน์ัส่งสุดำ เพ้�อให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัได้ำรับผลีต่อบแท้นัที้�คุ้มค่ากับ 
เงินัลีงทุ้นั บริษัท้ฯ มีกำาไร มีการเติ่บโต่ก้าวห่น้ัาอย่างยั�งย้นั แลีะ
พนัักงานัได้ำรับการด่ำแลีแลีะมีผลีต่อบแท้นัอย่างเป็ีนัธุรรม 

คณ์ะกรีรีมการีบริีษัท่ฯ

คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ปีระกอบดำ้วยกรรมการจำานัวนั 15 คนั 
ซ่�งเป็ีนัจำานัวนัที้�เห่มาะสมกับขนัาดำ ปีระเภัท้ แลีะความซับซ้อนั
ท้างธุุรกิจ ณ์ วันัที้� 31 ธัุนัวาคม 2563 มีกรรมการจำานัวนั 14 คนั 
เน้ั�องจากมีกรรมการลีาออก เม้�อวันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563 1 คนั 
ท้ำาให้่มีต่ำาแห่น่ังว่าง 1 ต่ำาแห่น่ัง แบ่งปีระเภัท้ได้ำ ดัำงนีั�

ณ์ 31 ธัุนัวาคม 2563 มีกรรมการจำานัวนั 14 คนั
• กรรมการที้�ไม่เป็ีนัผ้่บริห่าร 13 คนั (ร้อยลีะ 93 ของกรรมการ 
 ทั้�งคณ์ะ)
• กรรมการที้�เป็ีนัผ้่บริห่าร 1 คนั (ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ 
 กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่)

โดำยกรรมการบริษัท้ฯ ทั้�ง 14 คนันีั� เป็ีนักรรมการที้�มีคุณ์สมบัติ่
เป็ีนักรรมการอิสระ 8 คนั (มากกว่าร้อยลีะ 50 ของกรรมการ 
ทั้�งคณ์ะ) แลีะเป็ีนักรรมการเพศห่ญิง 1 คนั

โครีงสรี�างการีจัด้การีปี์ 2563
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รายุช่�อคณะกรรมการบริษัที่ฯ ณ วัันท่ี่� 31 ธันวัาคม 2563 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

นัายชาญศิลีป์ี ต่รีนุัชกร (1)

นัายวุฒิสาร ตั่นัไชย

นัายณั์ฐชาติ่ จารุจินัดำา

นัายสมน่ัก บำารุงสาลีี

นัายอนุัสรณ์์ แสงนิั�มนัวลี

นัายเอกนิัติ่ 
นิัติ่ทั้ณ์ฑ์์ปีระภัาศ

นัายกฤษณ์์ อิ�มแสง 

พลีอากาศโท้ บุญส้บ 
ปีระสิท้ธิุ� 
นัางสาวสิริวรรณ์
เจียระพงษ์
นัายชาครีย์ บ่รณ์กานันัท์้
นัายวัฒนัพงษ์ คุโรวาท้
นัายจุมพลี สำาเภัาพลี

นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา (2)

นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช (3)

กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ
 
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

กรรมการ/
ปีระธุานั
เจ้าห่น้ัาที้�
บริห่าร
แลีะกรรมการ
ผ้่จัดำการให่ญ่

20 ตุ่ลีาคม 2558
4 เมษายนั 2561
19 มิถุนัายนั 2558
4 เมษายนั 2560
3 กรกฎาคม 2563
29 เมษายนั 2559
4 เมษายนั 2561
9 เมษายนั 2557
4 เมษายนั 2560
3 กรกฎาคม2563
27 สิงห่าคม 2559
4 เมษายนั 2560
3 กรกฎาคม 2563
17 พฤศจิกายนั 2558
4 เมษายนั 2560
3 กรกฎาคม 2563
2 ธัุนัวาคม 2560
3 เมษายนั 2562
3 เมษายนั 2562

3 เมษายนั 2562

22 พฤษภัาคม 2562
21 สิงห่าคม 2562
16 ตุ่ลีาคม 2562
3 กรกฎาคม 2563
1 กุมภัาพันัธ์ุ 2562
1 ธัุนัวาคม 2563
1 ธัุนัวาคม 2563 

วาระที้� 1
วาระที้� 2
วาระที้� 1
วาระที้� 2
วาระที้� 3
วาระที้� 1
วาระที้� 2
วาระที้� 1
วาระที้� 2
วาระที้� 3
วาระที้� 1
วาระที้� 2
วาระที้� 3
วาระที้� 1
วาระที้� 2
วาระที้� 3
วาระที้� 1
วาระที้� 2
วาระที้� 1

วาระที้� 1

วาระที้� 1
วาระที้� 1
วาระที้� 1
วาระที้� 2
วาระที้� 1
วาระที้� 2
วาระที้� 1

ปีระธุานักรรมการ

ปีระธุานักรรมการสรรห่าแลีะ
กำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั

ปีระธุานักรรมการบริห่ารความเสี�ยง

ปีระธุานักรรมการต่รวจสอบ

ปีระธุานักรรมการกำากับ
ด่ำแลีกิจการที้�ดีำ

กรรมการบริห่ารความเสี�ยง

กรรมการสรรห่าแลีะ
กำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั
กรรมการสรรห่าแลีะ
กำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั
กรรมการต่รวจสอบ

กรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ
กรรมการบริห่ารความเสี�ยง
กรรมการต่รวจสอบ

กรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ

กรรมการบริห่ารความเสี�ยง/
เลีขานุัการคณ์ะกรรมการ

หมายเหตุุ: 
ที้�ปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นั ห่ร้อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มีการแต่่งตั่�งกรรมการให่ม่แท้นักรรมการที้�ครบวาระ ห่ร้อลีาออกในัปีี 2563 ดัำงนีั� 
(1) นัายชาญศิลีป์ี ต่รีนุัชกร ลีาออกจากกรรมการ ปีระธุานักรรมการ มีผลีตั่�งแต่่วันัที้� 1 มกราคม 2564
(2) นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา ลีาออกจาก กรรมการ กรรมการบริห่ารความเสี�ยง เลีขานุัการคณ์ะกรรมการ แลีะปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่าร
 แลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ เม้�อวันัที้� 30 พฤศจิกายนั 2563 แลีะเข้าดำำารงต่ำาแห่น่ัง กรรมการ แลีะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ 
 มีผลีตั่�งแต่่วันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563 แท้นัพลีเอก ณั์ฐพลี นัาคพาณิ์ชย์ กรรมการอิสระ ซ่�งลีาออกเม้�อวันัที้� 1 ตุ่ลีาคม 2563
(3) นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช เข้าดำำารงต่ำาแห่น่ัง กรรมการ กรรมการบริห่ารความเสี�ยง ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริการแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่
 แลีะเลีขานุัการคณ์ะกรรมการ มีผลีตั่�งแต่่วันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563 แท้นั นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา ซ่�งลีาออกเม้�อวันัที้� 30 พฤศจิกายนั 2563
(4) นัายวรวัฒน์ั พิท้ยศิริ ลีาออกจาก กรรมการ กรรมการบริห่ารความเสี�ยง มีผลีตั่�งแต่่วันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563

ตำาแหุ้น่งชื�อ วันที่�ได้�รัีบการีแต่งตั�งเป็์นกรีรีมการี/วารีะลำาดั้บ

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

กรรมการผู้้�ม่อำานาจำลงลายมือชื่�อแที่นบริษััที่ฯ
กรรมการผ้่มีอำานัาจลีงลีายม้อช้�อแท้นับริษัท้ฯ ต่ามห่นัังส้อรับรอง 
บริษัท้ฯ ณ์ วันัที้� 7 มกราคม 2564 ปีระกอบดำว้ยกรรมการ 3 คนั 
ได้ำแก่ (1) นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา (2) นัายกฤษณ์์ อิ�มแสง แลีะ (3) 
นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช โดำยกรรมการ 2 ในั 3 คนันีั� ลีงลีายม้อช้�อ
ร่วมกันัแลีะปีระทั้บต่ราสำาคัญของบริษัท้ฯ

องค์ประกอบและคุณสัมบัติุของคณะกรรมการบริษััที่ฯ
1. คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ปีระกอบด้ำวยกรรมการจำานัวนั 
 ไม่น้ัอยกว่า 5 คนั แต่่ไม่เกินั 15 คนั 
2. มีกรรมการอิสระไม่น้ัอยกว่า 1 ในั 3 ของกรรมการทั้�งห่มดำ  
 แลีะต้่องมีจำานัวนักรรมการอิสระไม่น้ัอยกว่า 3 คนั
3. กรรมการต้่องมีอายุไม่เกินั 70 ปีีบริบ่รณ์์
4. วาระการดำำารงต่ำาแห่น่ังของกรรมการ แลีะกรรมการอิสระ  
 คราวลีะ 3 ปีี โดำยอาจได้ำรับการเล้ีอกตั่�งให้่กลัีบเข้าดำำารง 
 ต่ำาแห่น่ังต่่อได้ำอีกต่ามที้�กฎห่มายกำาห่นัดำ รวมกันัไม่เกินั  
 3 วาระ ห่ร้อติ่ดำต่่อกันัไม่เกินั 9 ปีี (โดำยไม่มีข้อยกเว้นั) 
5. การดำำารงต่ำาแห่นัง่กรรมการในัรฐัวิสาห่กจิ แลีะ/ ห่ร้อบรษัิท้ 
 จดำท้ะเบียนัในัต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย มีสาระสำาคัญ  
 ดัำงนีั�
 (1) ดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการในัรัฐวิสาห่กิจแลีะ/ ห่ร้อ 
  นิัติ่บุคคลีที้�รัฐวิสาห่กิจเป็ีนัผ้่ถ้อหุ้่นั ได้ำไม่เกินั 3 แห่่ง
 (2) ดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการในับริษัท้จดำท้ะเบียนัในัต่ลีาดำ 
  ห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย ได้ำไม่เกินั 3 แห่่ง ทั้�งนีั�  
  การดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการต่ามความในั (1) แลีะ (2)  
  รวมกันัแล้ีวต้่องไม่เกินั 5 แห่่ง
6. เป็ีนัผ้่ท้รงคุณ์วุฒิในัสาขาต่่าง ๆ เพ้�อผสมผสานัความร้่ 
 ความสามารถที้�จำาเป็ีนั โดำยปีระกอบด้ำวย ผ้่ที้�มีความร้่ด้ำานั 
 ธุุรกิจปิีโต่รเลีียมห่ร้อปิีโต่รเคมีอย่างน้ัอย 3 คนั ผ้่มีความร้่ 
 ด้ำานักฎห่มายอย่างน้ัอย 1 คนั แลีะผ้่มีความร้่ด้ำานับัญชีแลีะ 
 การเงินัอย่างน้ัอย 1 คนั ทั้�งนีั� ต้่องเป็ีนัไปีต่ามนัโยบายแลีะ 
 ห่ลัีกเกณ์ฑ์์การสรรห่าฯ โดำยพิจารณ์ารวมถ่งพ้�นัฐานัการศ่กษา  
 ปีระสบการณ์์การบริห่ารจัดำการในัด้ำานันัั�นั ๆ  แลีะความสำาเร็จ 
 ที้�เป็ีนัที้�ยอมรับในัธุุรกิจที้�มีขนัาดำเที้ยบเคียงได้ำกับบริษัท้ฯ
7. มี คุณ์สมบัติ่ครบถ้วนัแลีะไม่มี ลัีกษณ์ะต้่องห้่ามต่าม 

พระราชบัญญัติ่บริษัท้มห่าชนัจำากัดำ พระราชบัญญัติ่ 
ห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ ปีระกาศคณ์ะกรรมการ 
กำากับต่ลีาดำทุ้นั กฎระเบียบของคณ์ะกรรมการกำากับ 
ห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์ กฎระเบียบของต่ลีาดำ 
ห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย ข้อบังคับบริษัท้ฯ ห่ลัีกการกำากับ
ด่ำแลีกิจการที้�ดีำของบริษัท้ฯ แลีะข้อกำาห่นัดำอ้�นั ๆ ที้�เกี�ยวข้อง 
รวมถ่งไม่มีลัีกษณ์ะที้�แสดำงถ่งการขาดำความเห่มาะสมที้� 
จะได้ำรับความไว้วางใจให้่บริห่ารจัดำการกิจการของบริษัท้ฯ

8. มีคุณ์สมบัติ่ครบถ้วนัแลีะไม่มีลัีกษณ์ะต้่องห้่ามต่ามมต่ิ 
 คณ์ะรัฐมนัต่รี เม้�อวันัที้� 24 มกราคม 2554 เร้�องการแต่่งตั่�ง 

 ข้าราชการระดัำบส่ง ห่ร้อบุคคลีดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการ 
 ในัรัฐวิสาห่กิจ แลีะ/ ห่ร้อนิัติ่บุคคลีที้�รัฐวิสาห่กิจเป็ีนัผ้่ถ้อหุ้่นั 
 ห่ลีายแห่่ง
9. มีคุณ์ลัีกษณ์ะแลีะภัาพลีักษณ์์ที้�สนัับสนุันัแลีะส่งเสริม 
 การดำำาเนิันังานัด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ เพ้�อสร้างคุณ์ค่า 
 ให้่แก่บริษัท้ฯ อาทิ้ คุณ์ธุรรม จริยธุรรม ความเป็ีนัอิสระ  
 กล้ีาแสดำงความคิดำเห็่นั มีความคิดำสร้างสรรค์ ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้� 
 ด้ำวยความระมัดำระวัง แลีะความซ้�อสัต่ย์ (Duty of Care  
 and Duty of Loyalty) ทุ่้มเท้ อุทิ้ศเวลีา แลีะเป็ีนัที้�ยอมรับ 
 ของสังคม 
10. ห่ากเคยดำำารงต่ำาแห่นั่งกรรมการบริษัท้ฯ พิจารณ์าจาก 
 การปีฏิิบัต่ิห่น้ัาที้�ในัฐานัะกรรมการอย่างเต็่มความสามารถ  
 แลีะการให้่ข้อคิดำเห็่นั ข้อเสนัอแนัะที้�เป็ีนัปีระโยชน์ัต่่อบริษัท้ฯ 

กรรมการอิสัระ
ต่ามห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำของบริษัท้ฯ ได้ำกำาห่นัดำให้่ 
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ปีระกอบดำ้วยกรรมการอิสระไม่น้ัอยว่า  
1 ในั 3 ของจำานัวนักรรมการทั้�งคณ์ะ โดำยกรรมการอิสระมีวาระ
การดำำารงต่ำาแห่น่ังเท่้ากับวาระการดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการบริษัท้ฯ  
ค้อ คราวลีะไม่เกินั 3 ปีี โดำยกรรมการอิสระที้�ครบวาระ อาจ 
ได้ำรับการเล้ีอกตั่�งจากผ้่ถ้อหุ้่นัให้่กลัีบเข้าดำำารงต่ำาแห่น่ังอีกได้ำ  
แต่่ต้่องไม่เกินั 3 วาระต่ิดำต่่อกันั ห่ร้อรวมกันัแล้ีวไม่เกินั 9 ปีี  
โดำยไม่มีข้อยกเว้นั 

กรรมการอิสระ ต้่องเป็ีนัผ้่ที้�มีความร้่ความสามารถแลีะมี
คุณ์สมบัติ่ความเป็ีนัอิสระ ต่ามปีระกาศคณ์ะกรรมการกำากับ
ต่ลีาดำทุ้นัฯ แลีะต่ามที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ กำาห่นัดำ ซ่�ง
คุณ์สมบติั่กรรมการอิสระของบริษัท้ฯ จะเข้มกว่าข้อกำาห่นัดำของ
ปีระกาศคณ์ะกรรมการกำากับต่ลีาดำทุ้นัฯ ในัเร้�องสัดำส่วนัการ 
ถ้อหุ้่นัไม่เกินัร้อยลีะ 0.5 (สำานัักงานั ก.ลี.ต่. กำาห่นัดำไว้ไม่เกินั 
ร้อยลีะ 1) โดำยได้ำเปิีดำเผยนิัยามกรรมการอิสระไว้ในัค่่ม้อ 
การกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำแลีะเว็บไซต์่ของบริษัท้ฯ กรรมการอิสระ
สามารถให้่ความคิดำเห็่นัในัการปีระชุมได้ำอย่างเป็ีนัอิสระ เข้าปีระชุม
อย่างสมำ�าเสมอ แลีะเข้าถ่งข้อม่ลีท้างการเงินัแลีะท้างธุุรกิจ 
อย่างเพียงพอที้�จะสามารถแสดำงความเห็่นัได้ำอย่างเป็ีนัอิสระ 
รักษาปีระโยชน์ัของผ้่เกี�ยวข้องแลีะด่ำแลีไม่ให้่เกิดำความขัดำแย้ง
ท้างผลีปีระโยชน์ัระห่ว่างบริษัท้ฯ กับผ้่บริห่าร กรรมการบริษัท้ฯ 
ห่ร้อผ้่ถ้อหุ้่นัรายให่ญ่ 

ณ์ วันัที้� 31 ธัุนัวาคม 2563 บริษัท้ฯ มีกรรมการอิสระทั้�งห่มดำ  
8 คนั ห่ร้อมากกว่าก่�งห่น่ั�งของจำานัวนักรรมการทั้�งคณ์ะ 
(มากกว่า 1 ในั 3 ของกรรมการทั้�งคณ์ะ แลีะมากกว่าเกณ์ฑ์์ 
ที้�กฎห่มายกำาห่นัดำ) โดำยรายช้�อกรรมการอิสระ มีดัำงนีั�
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1.  นัายวุฒิสาร ตั่นัไชย กรรมการอิสระ
2.  นัายสมน่ัก บำารุงสาลีี กรรมการอิสระ
3.  นัายอนุัสรณ์์ แสงนิั�มนัวลี กรรมการอิสระ
4.  นัายณั์ฐชาติ่  จารุจินัดำา  กรรมการอิสระ
5.  พลีอากาศโท้ บุญส้บ  ปีระสิท้ธิุ�  กรรมการอิสระ
6.  นัางสาวสิริวรรณ์  เจียระพงษ์ กรรมการอิสระ
7.  นัายชาครีย์  บ่รณ์กานันัท์้ กรรมการอิสระ
8.  นัายจุมพลี สำาเภัาพลี กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีห่น้ัาที้�แลีะความรับผิดำชอบ ดัำงนีั�
1.  ท้ำาความเข้าใจห่น้ัาที้�รับผิดำชอบต่าม พ.ร.บ. บริษัท้มห่าชนั 
  จำากัดำ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์  
  พ.ศ. 2535 แนัวปีฏิิบัติ่ที้�ดีำของ ต่ลีท้. สำานัักงานั ก.ลี.ต่. แลีะ 
  ห่น่ัวยงานักำากับด่ำแลีอ้�นั ๆ 
2.  กระตุ้่นัแลีะผลัีกดัำนัให้่กรรมการแลีะผ้่บริห่ารของบริษัท้ฯ  
  ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�ด้ำวยความรับผิดำชอบ ระมัดำระวัง แลีะซ้�อสัต่ย์  
  สุจริต่ เปี็นัไปีต่ามกฎห่มาย วัต่ถุปีระสงค์ ข้อบังคับบริษัท้ฯ  
  มติ่คณ์ะกรรมการแลีะมติ่ที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั ต่ลีอดำจนั 
  กฎเกณ์ฑ์์ของห่น่ัวยงานักำากับด่ำแลี
3.  กระตุ้่นัแลีะผลัีกดัำนัให้่บริษัท้ฯ นัำาห่ลัีกการแลีะแนัวปีฏิิบัติ่ 
  ที้�ดีำของการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำมาปีฏิิบัติ่อย่างจริงจัง
4.  ด่ำแลีให้่มีระบบการควบคุมภัายในัแลีะการบริห่ารความเสี�ยง 
  ที้�เห่มาะสมแลีะมีปีระสิท้ธิุภัาพ 
5.  ด่ำแลีให้่มีการปีฏิิบัติ่แลีะเปิีดำเผยนัโยบายด้ำานัการท้ำารายงานั 
  ที้�เกี�ยวโยงกันั การท้ำารายการกับผ้่มีส่วนัได้ำเสีย การเปิีดำเผย 
  ข้อม่ลีเกี�ยวกับเห่ต่กุารณ์์สำาคัญ การให่ข้้อม่ลีที้�เป็ีนัปีระโยชนั์ 
  ต่่อผ้่ถ้อหุ้่นั ห่ร้อการเปีลีี�ยนัแปีลีงที้�อาจมีผลีกระท้บต่่อราคา 
  ห่ลัีกท้รัพย์ ให้่เป็ีนัไปีต่ามเง้�อนัไขแลีะระยะเวลีาต่าม 
  ข้อบังคับของต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์
6.  ให้่ข้อเสนัอแนัะแลีะความคิดำเห็่นัต่่อคณ์ะกรรมการอย่างเป็ีนั 
  อิสระ เพ้�อปีระโยชน์ัต่่อบริษัท้ฯ ผ้่ถ้อหุ้่นัรายย่อย แลีะ 
  ผ้่มีส่วนัได้ำเสียอ้�นั ๆ
7.  ปีฏิิบัติ่การอ้�นัใดำต่ามที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มอบห่มาย  
  โดำยจะต้่องไม่มีผลีต่่อการปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�อย่างเป็ีนัอิสระ
8.  กรรมการอิสระต้่องมีการปีระชุมเฉพาะกรรมการอิสระ 
  อย่างน้ัอยปีีลีะห่น่ั�งครั�ง

ทั้�งนีั� ห่ากมีกรรมการอิสระพ้นัจากต่ำาแห่น่ัง บริษัท้ฯ จะพิจารณ์า
สรรห่าผ้่ที้�มีคุณ์สมบัติ่เห่มาะสมแลีะมีคุณ์สมบัติ่เป็ีนักรรมการ
อิสระมาท้ดำแท้นัเป็ีนัอันัดัำบแรก รวมทั้�งรักษาจำานัวนักรรมการ
อิสระให้่ครบถ้วนัต่ามเกณ์ฑ์์ของคณ์ะกรรมการกำากับต่ลีาดำทุ้นั 
แลีะห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ อย่างไรก็ต่าม กรรมการคนั
อ้�นั ๆ ห่ากต่่อมามีคุณ์สมบัติ่เป็ีนักรรมการอิสระได้ำต่ามที้�กำาห่นัดำ
เม้�อใดำ กรรมการคนันัั�นั ๆ ก็สามารถมีฐานัะเป็ีนักรรมการอิสระ
ของบริษัท้ฯ ไดำ้ โดำยในัท้างปีฏิิบัติ่แล้ีว บริษัท้ฯ จะนัำาเสนัอ 

คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั เพ้�อพิจารณ์า
ท้บท้วนัคุณ์สมบัติ่อีกครั�งห่น่ั�ง

การีแต่งตั�งและการีพ�นจากตำาแหุ้น่งกรีรีมการีบริีษัท่ฯ 

บริษัท้ฯ ไดำ้กำาห่นัดำเกี�ยวกับการแต่่งตั่�งแลีะการพ้นัจากต่ำาแห่น่ัง
กรรมการบริษัท้ฯ สรุปีได้ำดัำงนีั�

การแตุ่งตัุ�งกรรมการบริษััที่ฯ
1.  ผ้่ถ้อหุ้่นัเป็ีนัผ้่มีอำานัาจเล้ีอกตั่�งกรรมการบริษัท้ฯ โดำย 
  คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั จะท้ำาห่นั้าที้� 
  คัดำเล้ีอกบุคคลีที้�สมควรได้ำรับการเสนัอช้�อเป็ีนักรรมการ 
  บริษัท้ฯ แลีะนัำาเสนัอต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เพ้�อให้่ 
  ความเห็่นัชอบ ก่อนันัำาเสนัอต่่อที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัพิจารณ์า 
  อนัุมัต่ิ โดำยมีห่ลีักเกณ์ฑ์์ดำังต่่อไปีนัี�
  (1) ผ้่ถ้อหุ้่นัคนัห่น่ั�งมีคะแนันัเสียงเท่้ากับจำานัวนัหุ้่นัที้�ต่นัถ้อ  
    โดำย 1 หุ้่นัต่่อ 1 เสียง
  (2) การเล้ีอกตั่�งกรรมการ จะลีงคะแนันัเสียงเล้ีอกตั่�งเป็ีนั 
    รายบุคคลี ห่ร้อเป็ีนัครั�งเดีำยวเต็่มต่ามจำานัวนักรรมการ 
    ทั้�งห่มดำที้�จะต้่องเล้ีอกตั่�งในัคราวนัั�นัก็ได้ำ ทั้�งนีั� ต่ามแต่่ 
    ที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัจะเห็่นัสมควร โดำยในัการออกเสียง 
    ลีงคะแนันั ไม่ว่าจะเป็ีนัการเล้ีอกตั่�งเป็ีนัรายบุคคลี ห่ร้อ 
    เป็ีนัคณ์ะบุคคลี แต่่ลีะคนัที้�ผ้่ถ้อหุ้่นัออกเสียงเล้ีอกตั่�ง  
    จะได้ำรับคะแนันัเสียงจากผ้่ถ้อหุ้่นัต่ามจำานัวนัหุ้่นัที้�ผ้่ถ้อหุ้่นั 
    คนันัั�นัมีอย่่ทั้�งห่มดำต่าม (1) โดำยผ้่ถ้อหุ้่นัดัำงกล่ีาว จะแบ่ง 
    คะแนันัเสียงให้่แก่ผ้่ห่น่ั�งผ้่ใดำ มากห่ร้อน้ัอยเพียงใดำไม่ได้ำ 
  (3) บุคคลีซ่�งได้ำรับคะแนันัเสียงส่งสุดำต่ามลีำาดัำบลีงมา  
    เป็ีนัผ้่ได้ำรับการเล้ีอกตั่�งเป็ีนักรรมการต่ามจำานัวนัเท่้ากับ 
    จำานัวนักรรมการที้�จะพ่งมีห่ร้อจะพ่งเล้ีอกตั่�งในัครั�งนัั�นั  
    ในักรณี์ที้�บุคคลีซ่�งได้ำรับการเล้ีอกตั่�งในัลีำาดัำบถัดำลีงมา 
    มีคะแนันัเสียงเท่้ากันัเกินัจำานัวนักรรมการที้�จะพ่งมี ห่ร้อ 
    จะพ่งเล้ีอกตั่�งในัครั�งนัั�นั ให้่ผ้่เป็ีนัปีระธุานัในัที้�ปีระชุมนัั�นั  
    เป็ีนัผ้่ออกเสียงชี�ขาดำ
2.  คณ์ะกรรมการเล้ีอกกรรมการคนัห่น่ั�งเป็ีนัปีระธุานักรรมการ  
  แลีะคณ์ะกรรมการสามารถพิจารณ์าเล้ีอกกรรมการคนัห่น่ั�ง 
  ห่ร้อห่ลีายคนัเป็ีนัรองปีระธุานักรรมการไดำ ้เพ้�อปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้� 
  ต่ามข้อบังคับบริษัท้ฯ แลีะต่ามที้�ปีระธุานักรรมการมอบห่มาย  
  (ปัีจจุบันัไม่มีการแต่่งตั่�งรองปีระธุานักรรมการบริษัท้ฯ)
3.  คณ์ะกรรมการแต่่งตั่�งปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
  ผ้่จัดำการให่ญ่ ซ่�งมาจากการสรรห่าต่ามกระบวนัการแลีะ 
  กฎระเบียบที้�เกี�ยวข้อง แลีะให้่ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ 
  กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ดำำารงต่ำาแห่น่ัง กรรมการแลีะ 
  เลีขานุัการคณ์ะกรรมการด้ำวย
4.  ในักรณี์ที้�ต่ำาแห่น่ังกรรมการว่างลีงเพราะเห่ตุ่อ้�นันัอกจาก 
  ถ่งคราวออกต่ามวาระ ให่้คณ์ะกรรมการเล้ีอกบุคคลีซ่�งมี 

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

  คุณ์สมบัติ่ครบถ้วนัแลีะไม่มีลัีกษณ์ะต้่องห้่ามต่ามกฎห่มาย  
  เข้าเป็ีนักรรมการแท้นัในัการปีระชุมคณ์ะกรรมการคราวถัดำไปี  
  เว้นัแต่่วาระของกรรมการที้�ว่างลีงจะเห่ล้ีอน้ัอยกว่า 2 เด้ำอนั  
  บุคคลีซ่�งเป็ีนักรรมการแท้นัดัำงกล่ีาวจะอย่่ในัต่ำาแห่น่ังกรรมการ 
  ได้ำเพียงเท่้าวาระที้�ยังเห่ล้ีออย่่ของกรรมการที้�ต่นัแท้นั  
  มติ่ของคณ์ะกรรมการในัการเล้ีอกตั่�งกรรมการแท้นันีั� ต้่อง 
  ปีระกอบด้ำวยคะแนันัเสียงไม่น้ัอยกว่า 3 ในั 4 ของจำานัวนั 
  กรรมการที้�ยังเห่ล้ีออย่่
5.  กรณี์ที้�ต่ำาแห่น่ังกรรมการว่างลีงจนัเห่ล้ีอน้ัอยกว่าจำานัวนัที้� 
  จะเป็ีนัองค์ปีระชุม ให้่กรรมการที้�เห่ล้ีออย่ก่ระท้ำาการในันัาม 
  ของคณ์ะกรรมการได้ำแต่่เฉพาะการจัดำให้่มีการปีระชุม 
  ผ้่ถ้อหุ้่นัเพ้�อเล้ีอกตั่�งกรรมการแท้นัต่ำาแห่น่ังที้�ว่างทั้�งห่มดำ 
  เท่้านัั�นั โดำยให้่กระท้ำาภัายในั 1 เด้ำอนันัับแต่่วันัที้�จำานัวนั 
  กรรมการว่างลีงเห่ล้ีอน้ัอยกว่าจำานัวนัที้�จะเป็ีนัองค์ปีระชุม  
  แลีะบุคคลีซ่�งเข้าเป็ีนักรรมการแท้นัจะอย่่ในัต่ำาแห่น่ังได้ำเพียง 

  เท่้าวาระที้�ยังเห่ล้ีออย่่ของกรรมการซ่�งต่นัแท้นั
6.  กรรมการที้�ได้ำรับการแต่่งตั่�งให่ม่ ควรได้ำรับฟังการบรรยาย 
  สรุปีเกี�ยวกับข้อม่ลีที้�จำาเป็ีนั แลีะเป็ีนัปีระโยชน์ัต่่อการปีฏิิบัติ่ 
  ห่น้ัาที้�กรรมการ (Director Orientation) ภัายในัเวลีา  
  3 เด้ำอนันัับจากวันัที้�ได้ำรับการแต่่งตั่�ง 

การพั�นจำากตุำาแหน่งกรรมการบริษััที่ฯ
1.  ครบวาระการดำำารงต่ำาแห่นั่ง 3 ปีี (กรรมการซ่�งพ้นัจาก 
  ต่ำาแห่น่ังต่ามวาระ จะเล้ีอกเข้ารับต่ำาแห่น่ังอีกก็ได้ำ)
2.  นัอกจากการพ้นัจากต่ำาแห่น่ังต่ามวาระแล้ีว กรรมการ 
  จะพ้นัจากต่ำาแห่นัง่เม้�อต่าย ห่ร้อลีาออก ห่ร้อขาดำคุณ์สมบติั่  
  ห่ร้อมีลัีกษณ์ะต้่องห้่ามต่ามที้�กฎห่มายกำาห่นัดำ ห่ร้อที้�ปีระชุม 
  ผ้่ถ้อหุ้่นัลีงมติ่ให้่ออก ห่ร้อศาลีมีคำาสั�งให้่ออก
3.  กรรมการคนัใดำจะลีาออกจากต่ำาแห่นั่ง ให้่ย้�นัใบลีาออกต่่อ 
  บริษัท้ฯ การลีาออกมีผลีนัับแต่่วันัที้�ใบลีาออกไปีถ่งบริษัท้ฯ

คณะกรรมการบริษััทฯ เย่�ยมชิมศ้นย์นวัตกรรม IRPC Innovation Center

อำานาจหุ้น�าที่�ของคณ์ะกรีรีมการีบริีษัท่ฯ

คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มีห่น้ัาที้�จัดำการกิจการของบริษัท้ฯ  
ทั้�งปีวงด้ำวยความระมัดำระวัง แลีะความซ้�อสัต่ย์สุจริต่ (Duty  
of Care and Duty of Loyalty) มีความรับผิดำชอบต่่อผ้่ถ้อหุ้่นั
เกี�ยวกับการดำำาเนิันัธุุรกิจของบริษัท้ฯ แลีะกำากับด่ำแลีให้่การ
บริห่ารจัดำการเป็ีนัไปีต่ามนัโยบาย แนัวท้างแลีะเป้ีาห่มายที้�จะ
ก่อให้่เกิดำปีระโยชน์ัส่งสุดำแก่ผ้่ถ้อหุ้่นั อย่่ในักรอบของการมี
จริยธุรรมที้�ดีำ แลีะคำาน่ังถ่งผลีปีระโยชน์ัของผ้่มีส่วนัได้ำเสียทุ้กฝ�าย 
ดัำงนีั� 
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1.  กำาห่นัดำวิสัยทั้ศน์ั ทิ้ศท้าง แลีะกลียุท้ธ์ุของบริษัท้ฯ ที้� 
  สนัับสนุันัการเติ่บโต่อย่างยั�งย้นั ทั้�งด้ำานัเศรษฐกิจ สังคม  
  แลีะสิ�งแวดำล้ีอม โดำยร่วมกันัแสดำงความคิดำเห็่นัอย่างเต็่มที้�  
  ให้่ความสำาคัญในัการแสวงห่าข้อม่ลีที้�เป็ีนัปีระโยชน์ัต่่อการ 
  กำาห่นัดำทิ้ศท้างดัำงกล่ีาว รวมถ่งพิจารณ์าปีระเด็ำนัความเสี�ยง 
  ที้�อาจจะเกิดำข่�นัทั้�งด้ำานัการเงินั แลีะที้�ไม่เกี�ยวข้องกับการเงินั  
  เพ้�อให้่มั�นัใจได้ำว่า ฝ�ายจัดำการจะสามารถนัำาวิสัยทั้ศน์ั  
  ทิ้ศท้าง แลีะกลียุท้ธ์ุที้�กำาห่นัดำข่�นัไปีปีฏิิบัติ่ให้่เกิดำผลีได้ำอย่าง 
  มีปีระสิท้ธิุภัาพแลีะเป็ีนัไปีต่ามเป้ีาห่มาย
2.  ท้บท้วนัแลีะให้่ความเห็่นัชอบกลียุท้ธ์ุแลีะนัโยบายที้�สำาคัญ  
  รวมถ่งวัต่ถุปีระสงค์ เป้ีาห่มายท้างการเงินั แลีะแผนังานัต่่าง ๆ   
  ของบริษัท้ฯ อย่างน้ัอยปีีลีะ 1 ครั�ง พร้อมทั้�งติ่ดำต่ามให่้มี 
  กระบวนัการรายงานั แลีะการกำากับด่ำแลีการปีฏิิบัติ่ต่าม 
  แผนังานัที้�กำาห่นัดำ ต่ามทิ้ศท้างแลีะกลียุท้ธ์ุของบริษัท้ฯ  
  อย่างสมำ�าเสมอ 
3.  จัดำให้่มีระบบบัญชี การรายงานัท้างการเงินั แลีะการสอบบัญชี 
  ที้�มีความนั่าเช้�อถ้อ รวมทั้�งด่ำแลีให่้มีกระบวนัการปีระเมินั 
  ความเห่มาะสมของการควบคุมภัายในั แลีะการต่รวจสอบ 
  ภัายในัท้ี�มีปีระสิท้ธุิภัาพเเลีะปีระสิท้ธุิผลี
4.  จัดำให้่มีการพิจารณ์าปัีจจัยเสี�ยงสำาคัญที้�อาจเกิดำข่�นั แลีะ 
  กำาห่นัดำแนัวท้างบริห่ารจัดำการความเสี�ยงดัำงกล่ีาวอย่าง 
  ครอบคลีมุ ด่ำแลีให่มี้ระบบห่ร้อกระบวนัการที้�มีปีระสทิ้ธิุภัาพ 
  ในัการบริห่ารจัดำการความเสี�ยง รวมถ่งการแสวงห่าโอกาส 
  ท้างธุุรกิจที้�อาจจะเกิดำข่�นัจากความเสี�ยงดัำงกล่ีาว
5.  สอดำส่อง ด่ำแลี แลีะจัดำการแก้ไขปัีญห่าความขัดำแย้งท้าง 
  ผลีปีระโยชน์ัที้�อาจจะเกิดำข่�นั รวมถ่งรายการที้�เกี�ยวโยงกันั  
  ให้่ความสำาคัญในัการพิจารณ์าธุุรกรรมห่ลัีกที้�มีความสำาคัญ  
  โดำยมุ่งเน้ันัให้่เกิดำปีระโยชน์ัส่งสุดำต่่อผ้่ถ้อหุ้่นัแลีะผ้่มีส่วนั 
  ได้ำเสียโดำยรวม
6.  จัดำให้่มีระบบห่ร้อกลีไกการจ่ายค่าต่อบแท้นัผ้่บริห่ารระดัำบส่ง 
  ของบริษัท้ฯ ที้�มีความเห่มาะสม สอดำคล้ีองกับผลีปีระกอบการ 
  แลีะแผนัธุุรกิจของบริษัท้ฯ เพ้�อก่อให้่เกิดำแรงจ่งใจทั้�งในั 
  ระยะสั�นัแลีะระยะยาว
7.  กำาห่นัดำการดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการบริษัท้อ้�นัของปีระธุานั 
  เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ จะต้่องได้ำรับ 
  ความเห็่นัชอบจากคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ส่วนัผ้่บริห่าร 
  ระดัำบส่งจะต้่องได้ำรับความเห็่นัชอบจากปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้� 
  บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ทั้�งนีั� การแต่่งตั่�ง 
  กรรมการของบริษัท้ในัเคร้อ ห่ร้อบริษัท้ร่วมทุ้นัต่ามจำานัวนั 
  สัดำส่วนัการถ้อหุ้่นั ห่ร้อข้อต่กลีงในัสัญญาระห่ว่างผ้่ถ้อหุ้่นั 
  เป็ีนัอำานัาจของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ
8.  กำาห่นัดำองค์ปีระกอบแลีะเปี้าห่มายในัการปีฏิิบัติ่งานัของ 
  ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่  
  โดำยเช้�อมโยงกับแผนัธุุรกิจแลีะแนัวท้างการบริห่ารแบบ  
  Balanced Scorecard รวมถ่งจัดำให่้มีการปีระเมินัผลี 

  การปีฏิิบัต่ิงานัของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
  ผ้่จัดำการให่ญ่อย่างสมำ�าเสมอ แลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั 
  ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ 
  ให้่สอดำคล้ีองกับผลีการดำำาเนิันังานั เพ้�อให้่เกิดำแรงจ่งใจ 
  ทั้�งในัระยะสั�นัแลีะระยะยาว
9.  จัดำให้่มีช่องท้างการส้�อสารกับผ้่ถ้อหุ้่นัแลีะผ้่มีส่วนัได้ำเสีย 
  แต่่ลีะกลุ่ีมอย่างเห่มาะสม มีปีระสิท้ธิุภัาพ แลีะมีการ 
  ปีระเมินัผลีในัดำา้นัการเปีดิำเผยข้อม่ลี เพ้�อให้่มั�นัใจว่า มีความ 
  ถ่กต้่อง ชัดำเจนั โปีร่งใส น่ัาเช้�อถ้อ แลีะมีมาต่รฐานั
10. เป็ีนัผ้่นัำาแลีะเป็ีนัแบบอย่างในัการปีฏิิบัติ่งานัที้�ดีำ สอดำคล้ีอง 
  กับแนัวท้างการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ แลีะแนัวท้างความ 
  รับผิดำชอบต่่อสังคม
11. สนัับสนุันัให้่บริษัท้ฯ มีการดำำาเนิันังานัเพ้�อต่่อต้่านัการทุ้จริต่ 
  คอร์รัปีชันัทุ้กร่ปีแบบ ส่งเสริมห่ลัีกธุรรมาภิับาลี
12. แต่่งตั่�งเลีขานุัการบริษัท้ฯ โดำยบุคคลีที้�มีคุณ์สมบัติ่เห่มาะสม 
  ต่ามที้�กฎห่มายกำาห่นัดำ เพ้�อรับผิดำชอบห่น้ัาที้�เลีขานุัการบริษัท้ 
  ต่ามที้�กำาห่นัดำไว้ในัพระราชบัญญัติ่ห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำ 
  ห่ลัีกท้รัพย์แลีะกฎห่มายที้�เกี�ยวข้อง

อำานาจำการอนุมัติุของคณะกรรมการบริษััที่ฯ 
1.  อนุัมัติ่วิสัยทั้ศน์ั กลียุท้ธ์ุ แผนัธุุรกิจระยะสั�นั ระยะยาว แลีะ 
  นัโยบายที้�สำาคัญ เช่นั นัโยบายการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ  
  นัโยบายการบริห่ารความเสี�ยง นัโยบายการแข่งขันัท้าง 
  การค้า นัโยบายการต่่อต้่านัคอร์รัปีชันั นัโยบายการท้ำา 
  รายการระห่ว่างกันั นัโยบายการเปิีดำเผยข้อม่ลีสารสนัเท้ศ 
2.  อนุัมัติ่ห่ลัีกเกณ์ฑ์์การเงินั การลีงทุ้นั แลีะทิ้ศท้างการลีงทุ้นั 
  ของบริษัท้ฯ รวมถ่งเป้ีาห่มายท้างการเงินั แผนังานั แลีะ 
  งบปีระมาณ์ปีระจำาปีี
3.  อนุัมัติ่การขอซ้�อขอจ้างในัส่วนัที้�เกินัวงเงินัอนุัมัติ่ของ 
  ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่
4.  อนุัมัติ่โครงการลีงทุ้นัแลีะการดำำาเนิันังานัที้�สำาคัญของ 
  บริษัท้ฯ ภัายใต้่ข้อกำาห่นัดำของกฎห่มาย กรอบวัต่ถุปีระสงค์  
  ข้อบังคับบริษัท้ฯ แลีะมติ่ที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั รวมถ่งติ่ดำต่าม 
  ด่ำแลีให่้มีการดำำาเนิันัต่ามนัโยบายแลีะแผนังานัที้�กำาห่นัดำไว้ 
  อย่างมีปีระสิท้ธิุภัาพแลีะปีระสิท้ธิุผลี 
5.  อนุัมัต่ิการท้ำารายการต่ามห่ลัีกเกณ์ฑ์์ของพระราชบัญญัต่ิ 
  ห่ลัีกท้รัพยแ์ลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย ์รวมถ่งกฎเกณ์ฑ์์ที้�เกี�ยวข้อง  
  เช่นั รายการที้�เกี�ยวโยงกันั รายการไดำ้มาห่ร้อจำาห่นั่ายไปี 
  ซ่�งสินัท้รัพย์ 
6.  อนุัมัติ่การจ่ายเงินัปัีนัผลีระห่ว่างกาลีให่้แก่ผ้่ถ้อหุ้่นั แลีะ 
  วงเงินัปีรับค่าต่อบแท้นัปีระจำาปีี แลีะโบนััสของพนัักงานั
7.  อนุัมัติ่องค์ปีระกอบแลีะเปี้าห่มายในัการปีฏิิบัติ่งานั  
  ผลีการปีฏิิบัต่ิงานั แลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นัปีระธุานั 
  เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่
8.  อนุัมัติ่การไปีดำำารงต่ำาแห่น่ังในัองค์กรอ้�นัของปีระธุานั 
  เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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9.  อนุัมัติ่รายช้�อผ้่บริห่ารเพ้�อไปีดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการของ 
  บริษัท้ย่อย ห่ร้อบริษัท้ร่วมทุ้นั ต่ามข้อต่กลีงในัสัญญาห่ร้อ 
  ต่ามสัดำส่วนัการถ้อหุ้่นั

อำานาจการีอน้มัติของผู้้�ถืือหุ้้�น

เว้นัแต่่กรณ์ีที้�กฎห่มายกำาห่นัดำ การดำำาเนิันังานัในัเร้�องสำาคัญ 
ที้�ต้่องได้ำรับอนุัมัติ่จากที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัด้ำวยคะแนันัเสียงไม่น้ัอย
กว่าสามในัสี� (3/4) ของจำานัวนัเสียงทั้�งห่มดำของผ้่ถ้อหุ้่นัซ่�งมา
ปีระชุมแลีะมีสิท้ธิุออกเสียงลีงคะแนันั มีดัำงต่่อไปีนีั�
1.  การขายห่ร้อโอนักิจการของบริษัท้ฯ ทั้�งห่มดำห่ร้อบางส่วนั 
  ที้�สำาคัญให้่แก่บุคคลีอ้�นั
2.  การซ้�อห่ร้อรับโอนักิจการของบริษัท้อ้�นัห่ร้อบริษัท้เอกชนั 
  มาเป็ีนัของบริษัท้ฯ
3.  การท้ำา แก้ไข ห่ร้อการยกเลิีกสัญญาเกี�ยวกับการให้่เช่า 
  กิจการของบริษัท้ฯ ทั้�งห่มดำห่ร้อบางส่วนัที้�สำาคัญ 
4.  การมอบห่มายให้่บุคคลีอ้�นัเข้าจัดำการธุุรกิจของบริษัท้ฯ 
5.  การรวมกิจการกับบุคคลีอ้�นั โดำยมีวัต่ถุปีระสงค์จะแบ่งกำาไร 
  ขาดำทุ้นักันั
6.  การแก้ไขเพิ�มเติ่มห่นัังส้อบริคณ์ห์่สนัธิุห่ร้อข้อบังคับ
7.  การเพิ�มทุ้นัห่ร้อลีดำทุ้นัของบริษัท้ฯ ห่ร้อการออกหุ้่นัก้่ 
8.  การควบบริษัท้ห่ร้อเลิีกบริษัท้

อำานาจหุ้น�าที่�ของป์รีะธิานกรีรีมการี

เพ้�อให้่อำานัาจห่นัา้ที้�ในัเร้�องการกำาห่นัดำนัโยบาย แลีะการบรหิ่าร
งานัของบริษัท้ฯ สามารถแบ่งแยกจากกันัได้ำอยา่งชัดำเจนั รวมถ่ง
เพ้�อให้่บท้บาท้ในัการเป็ีนัผ้่นัำาคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะการ
กำากับด่ำแลีการดำำาเนิันังานัของฝ�ายบริห่ารห่ร้อฝ�ายจัดำการ เป็ีนัไปี
อย่างมีปีระสิท้ธิุภัาพ จ่งไดำ้กำาห่นัดำให่้ปีระธุานักรรมการบริษัท้ฯ 
แลีะปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ เป็ีนั
คนัลีะบุคคลีกันั โดำยปีระธุานักรรมการบริษัท้ฯ มีอำานัาจห่น้ัาที้� 
ดัำงนีั�
1.  เรียกปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เป็ีนัปีระธุานัการปีระชุม 
  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะการปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัต่ลีอดำจนั 
  กำาห่นัดำระเบียบวาระการปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ  
  ร่วมกับปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่
2.  อนุัมัติ่เร้�องที้�จะบรรจุเป็ีนัวาระการปีระชุมคณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ ร่วมกับปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
  ผ้่จัดำการให่ญ่
3.  เข้าร่วมปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั  
  แลีะควบคุมการปีระชุมให้่มีปีระสิท้ธิุภัาพ เป็ีนัไปีต่าม 
  ระเบียบข้อบังคับบริษัท้ฯ ส่งเสริม สนัับสนันุัแลีะเปีดิำโอกาส 
  ให้่กรรมการแลีะผ้่ถ้อหุ้่นัได้ำรับท้ราบข้อม่ลีอย่างเพียงพอ  
  แลีะสามารถแสดำงความเห็่นัได้ำอย่างเป็ีนัอิสระ

4.  ส่งเสริมการใช้สิท้ธิุแลีะรักษาปีระโยชน์ัของผ้่ถ้อหุ้่นัอย่าง 
  เท่้าเที้ยมกันั
5.  สนัับสนุันัแลีะส่งเสริมให้่คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ปีฏิิบัติ่ 
  ห่น้ัาที้�อย่างเต็่มความสามารถต่ามขอบเขต่อำานัาจห่น้ัาที้�  
  ความรับผิดำชอบ แลีะห่ลีักการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ แลีะ 
  สนัับสนุันัการปีฏิิบัติ่งานัของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ 
  กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่
6.  ด่ำแลี ติ่ดำต่ามการบรหิ่ารงานัของคณ์ะกรรมการบรษัิท้ฯ แลีะ 
  คณ์ะกรรมการชุดำย่อยอ้�นั ๆ ให้่บรรลุีต่ามวัต่ถุปีระสงค์ที้� 
  กำาห่นัดำไว้
7.  ลีงคะแนันัเสียงชี�ขาดำในัการปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ  
  ในักรณี์ที้�คะแนันัเสียงทั้�ง 2 ฝ�ายเท่้ากันั

คณ์ะกรีรีมการีช้ด้ย่อย

เพ้�อให้่เป็ีนัไปีต่ามห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ปัีจจุบันั  
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำแต่่งตั่�งคณ์ะกรรมการชุดำย่อย 4 คณ์ะ 
เพ้�อพิจารณ์ากลัี�นักรองการดำำาเนิันังานัที้�สำาคัญเป็ีนัการเฉพาะเร้�อง 
ให้่เป็ีนัไปีอย่างรอบคอบแลีะมีปีระสิท้ธิุภัาพ โดำยโครงสร้างของ
คณ์ะกรรมการชุดำย่อย มีดัำงต่่อไปีนีั�

1. คณะกรรมการตุรวัจำสัอบ 
คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ แต่่งตั่�งจากกรรมการบริษัท้ฯ ปีระกอบ
ด้ำวยกรรมการอิสระอย่างน้ัอย 3 คนั ซ่�งมีคุณ์สมบัติ่ ห่น้ัาที้�  
ความรับผิดำชอบครบถ้วนัต่ามห่ลัีกเกณ์ฑ์์ที้�กำาห่นัดำในัปีระกาศ
คณ์ะกรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ แลีะ
ขอบเขต่การดำำาเนิันังานัต่ามปีระกาศคณ์ะกรรมการกำากับต่ลีาดำทุ้นั 
โดำยกรรมการต่รวจสอบ ต้่องเป็ีนัผ้่มีความร้่ ความเชี�ยวชาญ แลีะ
ปีระสบการณ์์เพียงพอที้�จะท้ำาห่น้ัาที้�กรรมการต่รวจสอบ ทั้�งนีั�
กรรมการต่รวจสอบอย่างน้ัอย 1 คนั ต้่องเป็ีนัผ้่มีความร้่แลีะ
ปีระสบการณ์์ด้ำานับัญชีแลีะการเงินัเพียงพอที้�จะท้ำาห่นั้าที้� 
สอบท้านัความน่ัาเช้�อถ้อของรายงานัท้างการเงินั โดำยมีรายช้�อ
ดัำงนีั�

1 2 3

1) นัายสมน่ัก บำารุงสาลีี (กรรมการอิสระ)    
  ปีระธุานักรรมการต่รวจสอบ

2) นัางสาวสิริวรรณ์ เจียระพงษ์ (กรรมการอิสระ)    
 กรรมการต่รวจสอบ

3) นัายจุมพลี สำาเภัาพลี (กรรมการอิสระ)    
  กรรมการต่รวจสอบ 
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โดำยกรรมการต่รวจสอบทั้�ง 3 ท่้านั เป็ีนัผ้่มีความร้่แลีะ
ปีระสบการณ์์ในัการสอบท้านังบการเงินัของบริษัท้ฯ ได้ำ 
รายลีะเอียดำ ดัำงนีั�

1. นัายสมน่ัก บำารุงสาลีี ปีระธุานักรรมการต่รวจสอบ
 ระยะเวลีา ปีระสบการณ์์ในัการท้ำาห่น้ัาที้� 
     สอบท้านังบการเงินั
 พ.ย. 2561 – ปัีจจุบันั กรรมการต่รวจสอบ  
     บริษัท้ เมกาเคม (ปีระเท้ศไท้ย)  
     จำากัดำ (มห่าชนั)
 ธุ.ค. 2560 – ปัีจจุบันั ปีระธุานักรรมการต่รวจสอบ 
     บริษัท้ ไออาร์พี ซี  จำา กัดำ  
     (มห่าชนั)

2. นัางสาวสิริวรรณ์ เจียระพงษ์ กรรมการต่รวจสอบ
 ระยะเวลีา ปีระสบการณ์์ในัการท้ำาห่น้ัาที้� 
     สอบท้านังบการเงินั
 เม.ย. 2562 – ปัีจจุบันั กรรมการต่รวจสอบ   
     บริษัท้ ไออาร์พี ซี  จำา กัดำ  
     (มห่าชนั)

3. นัายจุมพลี สำาเภัาพลี กรรมการต่รวจสอบ
 ระยะเวลีา ปีระสบการณ์์ในัการท้ำาห่น้ัาที้� 
     สอบท้านังบการเงินั
 ต่.ค. 2562 – ปัีจจุบันั กรรมการต่รวจสอบ  
     บริษัท้ ไออาร์พี ซี  จำา กัดำ  
     (มห่าชนั)

ผู้้�จัำดำการสัำานักตุรวัจำสัอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการ
ตุรวัจำสัอบ
คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ ได้ำมอบห่มายให้่สำานัักต่รวจสอบภัายในั 
ท้ำาห่น้ัาที้�ต่รวจสอบการดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ ผ้่บริห่ารแลีะ
พนัักงานัให่เ้ป็ีนัไปีต่ามกฎห่มาย กฎ ระเบยีบ แลีะระบบควบคมุ
ภัายในัที้�วางไว้ รวมถ่งการรับข้อร้องเรียนัจากบุคคลีภัายนัอก
แลีะภัายในับริษัท้ฯ โดำยผ้่จัดำการสำานัักต่รวจสอบภัายในั จะมี
ความเป็ีนัอิสระแลีะรายงานัต่รงต่่อคณ์ะกรรมการต่รวจสอบ

คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ ได้ำแต่่งตั่�งผ้่จัดำการสำานัักต่รวจสอบ
ภัายในั เป็ีนัเลีขานุัการคณ์ะกรรมการต่รวจสอบ เพ้�อท้ำาห่น้ัาที้�
ช่วยเห่ล้ีอการดำำาเนิันังานัของคณ์ะกรรมการต่รวจสอบเกี�ยวกับ
การจัดำปีระชุมคณ์ะกรรมการต่รวจสอบ การนััดำห่มายปีระชุม 
การจัดำเต่รียมวาระ การส่งเอกสารปีระกอบการปีระชุม แลีะ 
การบันัท่้กรายงานัการปีระชุม รวมถ่งการดำำาเนิันังานัต่ามนัโยบาย
คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ โดำยพิจารณ์าจากบุคคลีที้�มีความร้่ 
ความสามารถ แลีะปีระสบการณ์์ในัการปีฏิิบัติ่งานั 

นายธรรมศักดิำ� ปัญ่โญ่วััฒน์ก้ล
ดำำารงต่ำาแห่น่ัง ผ้่จัดำการสำานัักต่รวจสอบภัายในั แลีะเลีขานุัการ
คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ ตั่�งแต่่วันัที้� 1 มกราคม 2559 - 31 
ธัุนัวาคม 2563 (ข้อม่ลีปีระวัติ่นัายธุรรมศักดิำ� ปัีญโญวัฒน์ัก่ลี  
รายลีะเอียดำปีรากฏิในัปีระวัติ่คณ์ะผ้่บริห่าร ห่น้ัา 47)

นายประสิัที่ธิ�ศักดิำ� สัวััสัดิำ�ดำวัง
ดำำารงต่ำาแห่น่ัง ผ้่จัดำการสำานัักต่รวจสอบภัายในั แลีะเลีขานุัการ
คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ ตั่�งแต่่วันัที้� 1 มกราคม 2564 - ปัีจจุบันั
(ข้อม่ลีปีระวัต่ินัายปีระสิท้ธิุ�ศักดิำ� สวัสดิำ�ดำวง รายลีะเอียดำปีรากฏิ
ในัปีระวัติ่คณ์ะผ้่บริห่าร ห่น้ัา 48)

วัาระการดำำารงตุำาแหน่งของคณะกรรมการตุรวัจำสัอบ
1.  กรรมการต่รวจสอบ มีวาระการดำำารงต่ำาแห่น่ังต่ามระยะเวลีา 
  การดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการบริษัท้ฯ (คราวลีะไม่เกินั 3 ปีี)
2.  กรรมการต่รวจสอบที้�พ้นัจากต่ำาแห่น่ังต่ามวาระ อาจไดำ้รับ 
  การแต่่งตั่�งให้่ดำำารงต่ำาแห่นั่งให่ม่ได้ำอีกต่ามที้�คณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ พิจารณ์าเห็่นัสมควร (รวมแล้ีวไม่เกินั 3 วาระ ห่ร้อ  
  9 ปีีติ่ดำต่่อกันั - โดำยไม่มีข้อยกเว้นั)
3.  กรณี์กรรมการต่รวจสอบพ้นัจากต่ำาแห่นั่งไม่ว่าในักรณี์ใดำ 
  กรณี์ห่น่ั�ง บริษัท้ฯ จะต้่องชี�แจงสาเห่ตุ่ให้่ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ 
  แห่่งปีระเท้ศไท้ยท้ราบ 
4.  ในักรณี์ที้�กรรมการต่รวจสอบว่างลีงเพราะเห่ตุ่อ้�นันัอกจาก 
  ถ่งคราวออกต่ามวาระ ให้่คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ พิจารณ์า 
  แต่่งตั่�งกรรมการอ้�นัที้�มีคุณ์สมบัติ่ครบถ้วนั เป็ีนักรรมการ 
  ต่รวจสอบรายให่ม่ภัายในัระยะเวลีา 3 เด้ำอนั นัับแต่่วันัที้�มี 
  จำานัวนักรรมการต่รวจสอบไม่ครบต่ามที้�กำาห่นัดำ

อำานาจำและหน�าท่ี่�ตุามกฎบัตุร
1.  สอบท้านัให้่บริษทั้ฯ มีการรายงานัท้างการเงินัต่ามมาต่รฐานั 
  การบัญชีที้�กำาห่นัดำโดำยกฎห่มายอย่างถ่กต้่องแลีะเพียงพอ
2.  สอบท้านัให้่บริษัท้ฯ มีระบบการควบคุมภัายในั (Internal  
  Control) แลีะระบบการต่รวจสอบภัายในั (Internal Audit)  
  ที้�เห่มาะสมแลีะมีปีระสิท้ธิุผลี แลีะสอบท้านัปีระสิท้ธิุผลีแลีะ 
  ความเพียงพอของกระบวนัการบริห่ารความเสี�ยง
3.  สอบท้านัให่้บริษัท้ฯ ปีฏิิบัติ่ต่ามกฎห่มายว่าด้ำวยห่ลัีกท้รัพย์ 
  แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ แลีะกฎห่มายที้�เกี�ยวข้องกับธุุรกิจของ 
  บริษัท้ฯ 
4.  พิจารณ์ารายการเกี�ยวโยงกันั ห่ร้อรายการที้�อาจมีความขัดำแย้ง 
  ท้างผลีปีระโยชน์ั ให้่เป็ีนัไปีต่ามกฎห่มายแลีะข้อกำาห่นัดำ 
  ของต่ลีาดำห่ลีกัท้รัพยฯ์ ทั้�งนีั� เพ้�อให้่มั�นัใจว่ารายการดำงักล่ีาว 
  สมเห่ตุ่สมผลีแลีะเป็ีนัปีระโยชน์ัส่งสุดำต่่อบริษัท้ฯ
5.  พิจารณ์าคัดำเล้ีอก เสนัอแต่่งตั่�งแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั 
  ผ้่สอบบญัชีที้�มีความเปีน็ัอิสระ เพ้�อท้ำาห่นัา้ที้�เป็ีนัผ้่สอบบญัชี 
  ของบริษัท้ฯ รวมถ่งเสนัอถอดำถอนัผ้่สอบบัญชีในักรณี์ 

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

  ที้�เห็่นัว่าไม่สามารถปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�ได้ำ ห่ร้อลีะเลียไม่ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�  
  ห่ร้อปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�โดำยมิชอบ รวมทั้�งเข้าปีระชุมร่วมกับ 
  ผ้่สอบบัญชีโดำยไม่มีฝ�ายจัดำการเข้าร่วมปีระชุมด้ำวย อย่างน้ัอย 
  ปีีลีะ 1 ครั�ง
6.  พิจารณ์าขอบเขต่การต่รวจสอบแลีะแผนัการต่รวจสอบ 
  ของผ้่ต่รวจสอบบญัชีแลีะสำานัักต่รวจสอบภัายในั ให่มี้ความ 
  สัมพันัธ์ุแลีะเก้�อก่ลีกันั แลีะลีดำความซำ�าซ้อนัในัส่วนัที้�เกี�ยวกับ 
  การต่รวจสอบด้ำานัการเงินั
7.  ให้่ความเห่็นัชอบแผนัการต่รวจสอบ รวมทั้�งให้่ความเห่็นั 
  ปีระกอบการพิจารณ์างบปีระมาณ์แลีะอัต่รากำาลัีงของ 
  สำานัักต่รวจสอบภัายในั
8.  พิจารณ์าแต่่งตั่�ง โยกย้าย เลิีกจ้าง ผ้่จัดำการสำานัักต่รวจสอบ 
  ภัายในั รวมทั้�งพิจารณ์าความเปีน็ัอิสระของสำานัักต่รวจสอบ 
  ภัายในั
9.  สอบท้านัความมีปีระสิท้ธิุภัาพแลีะปีระสิท้ธิุผลีของระบบ 
  เท้คโนัโลียีสารสนัเท้ศที้�เกี�ยวข้องกับการควบคุมภัายในัแลีะ 
  การบริห่ารความเสี�ยง
10. จัดำท้ำารายงานัของคณ์ะกรรมการต่รวจสอบแลีะเปีิดำเผยไว้ 
  ในัรายงานัปีระจำาปีีของบริษัท้ฯ 
11. มีอำานัาจในัการเข้าถ่งข้อม่ลีของการต่รวจสอบ แลีะสอบสวนั 
  ผ้่ที้�เกี�ยวข้องภัายใต้่ขอบเขต่อำานัาจห่นัา้ที้�ของคณ์ะกรรมการ 
  ต่รวจสอบ โดำยปีฏิิบัติ่ต่ามระเบียบของบริษัท้ฯ
12. ห่ากพบห่ร้อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ ห่ร้อการกระท้ำาซ่�งอาจ 
  มีผลีกระท้บอย่างมีนััยสำาคัญต่่อฐานัะการเงินัแลีะผลีการ 
  ดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ ให้่คณ์ะกรรมการต่รวจสอบรายงานั 
  ต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เพ้�อดำำาเนิันัการปีรับปีรุงแก้ไข 
  อย่างทั้นัเวลีา ได้ำแก่
  (1) รายการที้�เกิดำความขัดำแย้งท้างผลีปีระโยชน์ั
  (2) การทุ้จริต่ห่ร้อมีสิ�งผิดำปีกติ่ห่ร้อมีความบกพร่องที้�สำาคัญ 
    ในัระบบควบคุมภัายในั
  (3) การฝ�าฝ้นักฎห่มายว่าด้ำวยห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์  
    ข้อกำาห่นัดำของต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์ฯ ห่ร้อกฎห่มาย ที้� 
    เกี�ยวข้องกับธุุรกิจของบริษัท้ฯ 
  ห่ากคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ห่ร้อผ้่บริห่ารไม่ดำำาเนิันัการ 
  ให้่มีการปีรับปีรุงแก้ไขภัายในัเวลีาที้�เห่มาะสมโดำยไม่มี 
  เห่ตุ่อันัควร คณ์ะกรรมการต่รวจสอบจะต่้องรายงานัว่า 
  มีรายการห่ร้อการกระท้ำาที้�ฝ� า ฝ้นักฎห่มายดัำงกล่ีาว 
  ต่่อสำานัักงานัคณ์ะกรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำ 
  ห่ลัีกท้รัพย์ ห่ร้อต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ยทั้นัที้ 
  เม้�อไดำ้รับท้ราบข้อม่ลีดำังกลี่าว
13. ปีฏิิบัติ่การอ้�นัใดำต่ามที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มอบห่มาย 

2. คณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่าตุอบแที่น
คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั แต่่งตั่�งจาก 
กรรมการบริษัท้ฯ อย่างน้ัอย 3 คนั แลีะอย่างน้ัอย 1 คนัเป็ีนั

กรรมการอิสระของบริษัท้ฯ โดำยมีรายช้�อ ดัำงนีั�

1) นัายวุฒิสาร ตั่นัไชย (กรรมการอิสระ)  
 ปีระธุานักรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั

2) นัายกฤษณ์์ อิ�มแสง (กรรมการ)
 กรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั

3) พลีอากาศโท้ บุญส้บ ปีระสิท้ธิุ� (กรรมการอิสระ)  
 กรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั 

นัางสาวอาริสรา สุธุาสุท้ธิุ� ผ้่ช่วยกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สำานััก
กิจการองค์กร แลีะเลีขานุัการบริษัท้ ปีฏิิบัต่ิห่น้ัาที้�เลีขานุัการ
คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั ตั่�งแต่่วันัที้�  
1 ตุ่ลีาคม 2562 - ปัีจจุบันั

วัาระการดำำารงตุำาแหน่งของคณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดำ
ค่าตุอบแที่น
1.  กรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั มีวาระการดำำารง 
  ต่ำาแห่น่ังต่ามระยะเวลีาการดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการบริษัท้ฯ  
  (คราวลีะไม่เกินั 3 ปีี)
2.  กรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นัที้�พ้นัจากต่ำาแห่น่ัง 
  ต่ามวาระ อาจได้ำรับการแต่่งตั่�งให้่ดำำารงต่ำาแห่น่ังให่ม่ได้ำอีก 
  ต่ามที้�คณ์ะกรรมการบรษัิท้ฯ พิจารณ์าเห่น็ัสมควร (รวมแลีว้ 
  ไม่เกินั 3 วาระ ห่ร้อ 9 ปีีติ่ดำต่่อกันั - โดำยไม่มีข้อยกเว้นั)

อำานาจำและหน�าท่ี่�ตุามกฎบัตุร
บท้บาท้แลีะห่น้ัาที้�ของคณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำ 
ค่าต่อบแท้นั แบ่งเป็ีนั 2 ส่วนั ได้ำแก่

ส่ัวันท่ี่� 1 ดำ�านการสัรรหากรรมการ
1.  พิจารณ์าเสนัอแนัะโครงสร้าง ขนัาดำ แลีะองค์ปีระกอบของ 
  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะคณ์ะกรรมการชุดำย่อย ให้่มี 
  ความเห่มาะสมกับขนัาดำ ปีระเภัท้ แลีะความซับซ้อนัของ 
  ธุุรกิจ ด้ำวยความโปีร่งใส ปีราศจากอิท้ธิุพลีของผ้่ถ้อหุ้่นัที้�มี 
  อำานัาจควบคุม แลีะสร้างความมั�นัใจให้่กับบุคคลีภัายนัอก  
  เพ้�อเสนัอคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะ/ ห่ร้อที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั 
  พิจารณ์าอนุัมัติ่ แล้ีวแต่่กรณี์
2.  พิจารณ์าคุณ์ลัีกษณ์ะของบุคคลีที้�จะมาเป็ีนักรรมการบริษัท้ฯ  
  ให้่มีความเห่มาะสม โดำยมีแนัวท้างในัการพิจารณ์า ดัำงต่่อไปีนีั�
  1)  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ปีระกอบด้ำวยกรรมการที้�มีทั้กษะ  
    ความร้่ความสามารถ มีคุณ์สมบัติ่ แลีะไม่มีลัีกษณ์ะ 

1 2 3
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    ต้่องห้่าม ต่ามกฎห่มายแลีะห่ลีักเกณ์ฑ์์ที้�เกี�ยวข้อง  
    ค่่ม้อกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำแลีะข้อบังคับของบริษัท้ฯ 
  2)  คุณ์ลัีกษณ์ะทั้�วไปี (General Characteristics) อาท้ิ  
    ความมีคุณ์ธุรรมแลีะความรับผิดำชอบ การตั่ดำสินัใจด้ำวย 
    ข้อม่ลีเห่ตุ่ผลี ความมีวุฒิภัาวะ กล้ีาแสดำงความคิดำเห็่นั 
    ที้�แต่กต่่างแลีะเป็ีนัอิสระ การย่ดำมั�นัในัห่ลัีกการแลีะ 
    มาต่รฐานัเยี�ยงม้ออาชีพ แลีะความห่ลีากห่ลีายในัด้ำานั 
    ต่่าง ๆ  เช่นั ความร้่ ปีระสบการณ์์ในัการท้ำางานั อายุ แลีะเพศ
  3)  คุณ์ลัีกษณ์ะดำ้านัความร้่ความชำานัาญเฉพาะดำ้านั  
    (Skill Characteristics) ที้�สอดำคล้ีองกับธุุรกิจแลีะ 
    ความต้่องการของบริษัท้ฯ ห่ร้อต่ามเง้�อนัไขที้�มีความ 
    จำาเป็ีนั แลีะห่ากอย่่ในับัญชีรายช้�อของห่น่ัวยราชการที้�มี 
    การรับรอง ก็จะเป็ีนัปีระโยชน์ัต่่อบริษัท้ฯ 
  4)  พิจารณ์ากรรมการที้�สามารถอุทิ้ศเวลีาในัการท้ำาห่น้ัาที้� 
    กรรมการได้ำอย่างเต็่มที้� โดำยการดำำารงต่ำาแห่น่ังของ 
    กรรมการบริษัท้อ้�นั แลีะ/ ห่ร้อรัฐวิสาห่กิจ แลีะ/ ห่ร้อ 
    บริษัท้จดำท้ะเบียนัในัต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย  
    มีสาระสำาคัญ ดัำงนีั�
    (1) ดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการในัรัฐวิสาห่กิจแลีะ/ ห่ร้อ 
      นิัติ่บุคคลีที้�รัฐวิสาห่กิจเป็ีนัผ้่ถ้อหุ้่นั ได้ำไม่เกินั 3 แห่่ง
    (2) ดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการในับริษัท้จดำท้ะเบียนัในั 
      ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย ได้ำไม่เกินั 3 แห่่ง  
      ทั้�งนีั� การดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการต่ามความในั (1)  
      แลีะ (2) รวมกันัแล้ีวต้่องไม่เกินั 5 แห่่ง
3.  พิจารณ์าคุณ์สมบัติ่ของบุคคลีที้�จะมาเป็ีนักรรมการอิสระ  
  ให้่มีความเห่มาะสมกับบริษัท้ฯ เป็ีนัไปีต่ามห่ลัีกการกำากับด่ำแลี 
  กิจการที้�ดีำของบริษัท้ฯ แลีะห่ลัีกเกณ์ฑ์์ของสำานัักงานั 
  คณ์ะกรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์ แลีะ 
  ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย รวมถ่งไม่มีลัีกษณ์ะ 
  ต้่องห้่ามต่ามที้�กฎห่มายแลีะห่ลัีกเกณ์ฑ์์ที้�เกี�ยวข้องกำาห่นัดำ
4.  เสนัอห่ลีักเกณ์ฑ์์แลีะกระบวนัการในัการสรรห่ากรรมการ 
  บริษัท้ฯ ที้�จะมาดำำารงต่ำาแห่น่ังเพ้�อเสนัอให่้คณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ พิจารณ์า
5.  พิจารณ์าคัดำสรรบุคคลีที้�สมควรได้ำรับการเสนัอช้�อเป็ีนั 
  กรรมการบริษัท้ฯ ทั้�งในักรณี์ที้�มีต่ำาแห่น่ังว่าง ห่ร้อกรณี์ 
  กรรมการครบวาระการดำำารงต่ำาแห่น่ัง เพ้�อเสนัอคณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ แลีะ/ ห่ร้อที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัพิจารณ์าอนุัมัติ่ แล้ีวแต่่ 
  กรณี์
6.  พิจารณ์ารายช้�อกรรมการบริษัท้ฯ ที้�สมควรได้ำรับการแต่่งตั่�ง 
  เป็ีนัคณ์ะกรรมการชุดำย่อยเพ้�อเสนัอคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ  
  พิจารณ์าอนุัมัติ่
7.  พิจารณ์ากลัี�นักรองรายช้�อแลีะปีระวัติ่ของบุคคลีที้�จะเสนัอช้�อ 
  ให้่ดำำารงต่ำาแห่น่ังปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
  ผ้่จัดำการให่ญ่ อย่างรอบคอบเห่มาะสม แลีะเกิดำปีระโยชน์ั 
  ส่งสุดำต่่อบริษัท้ฯ เพ้�อเสนัอคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ พิจารณ์า 
  อนุัมัติ่

8.  พิจารณ์ากำาห่นัดำองค์ปีระกอบแลีะเป้ีาห่มายในัการปีฏิิบัติ่งานั 
  ของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่  
  ทั้�งในัเร้�องความเป็ีนัผ้่นัำา ความรับผิดำชอบต่่อสังคม  
  การกำาห่นัดำแลีะการดำำาเนิันัการต่ามกลียทุ้ธ์ุ ผลีปีระกอบการ 
  ด้ำานัการเงินั ความสัมพันัธ์ุกับคณ์ะกรรมการแลีะฝ�ายบริห่าร  
  การวางแผนัส้บท้อดำต่ำาแห่น่ัง การเสริมสร้างภัาพลัีกษณ์์ที้�ดีำ 
  ขององค์กร เป็ีนัต้่นั เพ้�อใช้เป็ีนัเกณ์ฑ์์ในัการปีระเมินัผลี 
  การปีฏิิบัติ่งานั แลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นัปีระจำาปีี เพ้�อเสนัอ 
  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ พิจารณ์าอนุัมัติ่
9.  พิจารณ์าปีระเมินัผลีการปีฏิิบัติ่งานัของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้� 
  บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ต่ามห่ลัีกเกณ์ฑ์์ที้�กำาห่นัดำ  
  รวมถ่งอัต่ราการปีรับเงินัเด้ำอนัปีระจำาปีี บำาเห่น็ัจ โบนััส  
  สวัสดิำการ แลีะผลีปีระโยชน์ัต่อบแท้นัอ้�นั ๆ ทั้�งที้�เป็ีนัตั่วเงินั 
  แลีะมิใช่ตั่วเงินั เพ้�อเสนัอคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ พิจารณ์า 
  อนุัมัติ่
10. พิจารณ์าแผนัผ้่ส้บท้อดำต่ำาแห่น่ังของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้� 
  บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ แลีะผ้่บริห่ารระดัำบส่ง  
  เพ้�อเต่รียมความพร้อมให้่มีผ้่ส้บท้อดำงานั ในักรณี์ที้�ปีระธุานั 
  เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ห่ร้อผ้่บริห่าร 
  ระดำับส่ง เกษียณ์อายุห่ร้อไม่สามารถปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�ได้ำ  
  เพ้�อให้่การบริห่ารงานัของบริษัท้ฯ สามารถดำำาเนิันัไปีได้ำ 
  อย่างต่่อเน้ั�อง 

ส่ัวันท่ี่� 2 ดำ�านการกำาหนดำค่าตุอบแที่นกรรมการ
1.  พิจารณ์าเสนัอแนัะโครงสร้าง ห่ลัีกเกณ์ฑ์์ แลีะร่ปีแบบ 
  การจ่ายค่าต่อบแท้นักรรมการบริษัท้ฯ แลีะกรรมการชุดำย่อย  
  เช่นั ค่าต่อบแท้นัปีระจำา (Retainer Fees) โบนััส เบี�ยปีระชุม  
  แลีะค่าต่อบแท้นัในัร่ปีแบบอ้�นั ๆ ทั้�งที้�เป็ีนัตั่วเงินัแลีะมิใช่ 
  ตั่วเงินัที้�เห่มาะสมกับขนัาดำของธุุรกิจ เพียงพอ แลีะเป็ีนัธุรรม  
  สามารถจ่งใจแลีะรักษากรรมการที้�มีคุณ์ภัาพไว้ได้ำ แลีะ 
  สอดำคล้ีองกับผลีปีระโยชนั์ของผ้่ถ้อหุ้่นั โดำยค่าต่อบแท้นั 
  กรรมการบริษัท้ฯ แลีะกรรมการชุดำย่อย จะต้่องนัำาเสนัอต่่อ 
  ที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัเพ้�อพิจารณ์าอนุัมัติ่
2.  กำาห่นัดำห่ลัีกเกณ์ฑ์์แลีะร่ปีแบบการจ่ายค่าต่อบแท้นัปีระธุานั 
  เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ โดำยคำาน่ังถ่ง 
  ความเห่มาะสม เพียงพอ แลีะเป็ีนัธุรรม เพ้�อสร้างแรงจ่งใจ 
  ให้่เกิดำการสร้างม่ลีค่าเพิ�มอย่างยั�งย้นัให้่แก่บริษัท้ฯ แลีะ 
  สามารถรักษาผ้่บริห่ารที้�มีความสามารถให่้อย่่กับบริษัท้ฯ  
  โดำยค่าต่อบแท้นัปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
  ผ้่จัดำการให่ญ่ คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เป็ีนัผ้่อนุัมัติ่ 
3.  ในักรณี์จำาเป็ีนัอาจพิจารณ์าว่าจ้างที้�ปีร่กษาภัายนัอกที้�เป็ีนั 
  อิสระ เพ้�อให้่คำาแนัะนัำาในัการกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นัของ 
  กรรมการ แลีะปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
  ผ้่จัดำการให่ญ่ ให้่เป็ีนัไปีอย่างเห่มาะสม โดำยค่าใช้จ่าย 
  ดัำงกล่ีาวถ้อเป็ีนัความรับผิดำชอบของบริษัท้ฯ
4.  ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�อ้�นั ๆ ต่ามที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มอบห่มาย

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษััทฯ เย่�ยมชิม “สวนโซ้ลาร์ลอยนำ�า IRPC” จังหวัดูระยอง

ขั�นตุอนการพิัจำารณาสัรรหากรรมการ 
เม้�อคณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นัได้ำคัดำเล้ีอก
รายช้�อบุคคลีที้�ถ่กเสนัอช้�อเป็ีนักรรมการบริษัท้ฯ ห่ร้อกรรมการ
ชุดำย่อยแลี้ว ให้่คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั
พิจารณ์าคัดำกรองคุณ์สมบัติ่ต่ามที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
กำาห่นัดำแลีะต่ามเง้�อนัไข ดัำงต่่อไปีนีั� 
1.  พิจารณ์าความเห่มาะสมของความร้่ ปีระสบการณ์์  
  ความสามารถเฉพาะด้ำานั ที้�เป็ีนัปีระโยชน์ัต่่อบริษัท้ฯ ห่ร้อ 
  เกี�ยวข้องในัธุุรกิจห่ร้ออุต่สาห่กรรมห่ลัีกที้�บริษัท้ฯ ดำำาเนิันั 
  กิจการอย่เ่พ้�อให้่คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มีองค์ปีระกอบต่าม 
  ที้�กำาห่นัดำ เพ้�อช่วยให้่มีความสอดำคล้ีองกับทิ้ศท้างการดำำาเนิันั 
  ธุุรกิจของบริษัท้ฯ
2.  พิจารณ์าความห่ลีากห่ลีายทั้�งเพศ อายุ เช้�อชาติ่ สัญชาติ่  
  ความชำานัาญ ทั้กษะ แลีะปีระสบการณ์์ (Board Skills  
  Matrix/ Board Diversities) ความร้่ความสามารถทั้�งท้าง 
  ด้ำานัวิชาการ (Hard Skills แลีะ Soft Skills) แลีะดำา้นัปัีจจัย 
  สนัับสนุันัความยั�งย้นั เพ้�อให้่ได้ำมาซ่�งกรรมการที้�สามารถ 
  ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�ได้ำอย่างมีปีระสิท้ธิุภัาพ แลีะสนัับสนุันัให้่ 
  องค์ปีระกอบคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ทั้�งคณ์ะมีความ 
  ครบถ้วนัสมบ่รณ์์ ทั้� ง ในัมิ ติ่ความร้่  ความสามารถ  
  ปีระสบการณ์์ แลีะมิติ่ความห่ลีากห่ลีาย ที้�เอ้�อปีระโยชนั์ 
  ให้่การท้ำางานัมีปีระสิท้ธิุภัาพส่งสุดำ โดำยใช้ข้อม่ลีกรรมการ 
  ที้�มีรายช้�อในับัญชีรายช้�อกรรมการรัฐวิสาห่กิจ แลีะสมาคม 
  ส่งเสริมสถาบันักรรมการบริษัท้ไท้ย (Directors Pool)  
  ปีระกอบการพิจารณ์าด้ำวย 
3.  ต่รวจสอบบุคคลีที้�จะถ่กเสนัอช้�อว่ามีคุณ์สมบัติ่ แลีะไม่มี 
  ลัีกษณ์ะต้่องห้่ามต่ามกฎห่มายแลีะข้อกำาห่นัดำของห่น่ัวยงานั 

  กำากับด่ำแลี เช่นั พ.ร.บ. บริษัท้มห่าชนัจำากัดำ พ.ศ. 2535  
  พ.ร.บ. ห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ พ.ศ. 2535 
4.  พิจารณ์าการอุ ทิ้ศเวลีาของกรรมการ โดำยห่ากเปี็นั 
  กรรมการเดิำมที้�จะกลัีบเข้าดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการอีกวาระ ให้่ 
  พิจารณ์าผลีการปีฏิิบัติ่งานัในัช่วงที้�ดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการ  
  รวมถ่งพิจารณ์าจำานัวนับริษัท้จดำท้ะเบียนัที้�กรรมการแต่่ลีะคนั 
  ดำำารงต่ำาแห่น่ัง ให้่เห่มาะสมกับลัีกษณ์ะห่ร้อสภัาพธุุรกิจ 
  ของบริษัท้ฯ ซ่�งต้่องดำำารงต่ำาแห่น่ังในับริษัท้จดำท้ะเบียนัอ้�นั 
  ไม่เกินัต่ามที้�กำาห่นัดำไว้ แลีะสอดำคล้ีองกับมติ่คณ์ะรัฐมนัต่รี 
  เม้�อวันัที้� 24 มกราคม 2554 เกี�ยวกับมาต่รการป้ีองกันั 
  การทุ้จริต่ของรัฐวิสาห่กิจ เร้�องการแต่่งตั่�งข้าราชการระดัำบส่ง 
  ห่ร้อบุคคลีดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการในัรัฐวิสาห่กิจห่ลีายแห่่ง
5.  กรณี์การเสนัอแต่่งตั่�งกรรมการอิสระ พิจารณ์าความเปี็นั 
  อิสระของบุคคลีที้�จะเสนัอช้�อให้่เป็ีนักรรมการอิสระต่าม 
  ห่ลัีกเกณ์ฑ์์ที้�สำานัักงานั ก.ลี.ต่. กำาห่นัดำ แลีะห่ลัีกเกณ์ฑ์์ของ 
  บริษัท้ฯ ต่ลีอดำจนัพิจารณ์าความจำาเป็ีนัในัการสรรห่า 
  กรรมการอิสระเพิ�มเติ่ม กรณี์ที้�ปีรากฏิว่ามีกรรมการอิสระ 
  ปัีจจุบันัขาดำคุณ์สมบติั่ ทั้�งนีั� เพ้�อให้่โครงสรา้งคณ์ะกรรมการ 
  ของบริษัท้ฯ เป็ีนัไปีต่ามนัโยบายที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ  
  กำาห่นัดำ 
6.  พิจารณ์าวาระการดำำารงต่ำาแห่น่ังของกรรมการอิสระ  
  (คราวลีะ 3 ปีี) โดำยห่ากเปีน็ักรรมการอิสระเดิำมที้�จะกลัีบเข้า 
  ดำำารงต่ำาแห่น่ังอีกวาระ จะต้่องมีวาระการดำำารงต่ำาแห่น่ัง 
  ต่่อเน้ั�องนัับจากวันัที้�ได้ำรับแต่่งตั่�งให้่ดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการ 
  อิสระครั�งแรกได้ำไม่เกินั 3 วาระติ่ดำต่่อกันั ห่ร้อรวมแล้ีว 
  ไม่เกินั 9 ปีี 
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7.  ดำำาเนิันัการท้าบท้ามบุคคลีที้�มีคุณ์สมบัติ่สอดำคล้ีองกับเกณ์ฑ์์ 
  คุณ์สมบัติ่ที้�กำาห่นัดำไว้ เพ้�อมั�นัใจว่าบุคคลีดัำงกล่ีาวมีความยินัดีำ 
  ที้�จะมารับต่ำาแห่น่ังกรรมการของบริษัท้ฯ ห่ากได้ำรับการแต่่งตั่�ง 
8.  เสนัอรายช้�อบุคคลีที้�ได้ำพิจารณ์าคัดำกรองต่ามเกณ์ฑ์์ข้างต้่นั  
  พร้อมคุณ์สมบัติ่แลีะเห่ตุ่ผลีในัการคัดำเล้ีอกต่่อคณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ พิจารณ์าให้่ความเห็่นัชอบเพ้�อนัำาเสนัอผ้่ถ้อหุ้่นั 
  อนุัมัติ่ ห่ร้อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ สามารถอนุัมัติ่แต่่งตั่�งได้ำ 
  ในักรณี์เป็ีนัการแต่่งตั่�งกรรมการเพ้�อท้ดำแท้นัต่ำาแห่น่ังที้�ว่าง  
  ห่ร้อท้ดำแท้นักรรมการที้�ลีาออกระห่ว่างปีี ซ่�งเป็ีนัไปีต่ามที้� 
  กำาห่นัดำไว้ในัข้อบังคับบริษัท้ฯ แลีะพ.ร.บ.บริษัท้ มห่าชนั 
  จำากัดำ พ.ศ. 2535
9.  สำาห่รับกรรมการชุดำย่อย คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำ 
  ค่าต่อบแท้นั จะพิจารณ์าความร้่ความสามารถที้�เห่มาะสม  
  องค์ปีระกอบของกรรมการชุดำย่อยทั้�งคณ์ะ แลีะเกณ์ฑ์์การ 
  ดำำารงต่ำาแห่น่ัง Board Skills Matrix/ Board Diversities  
  คุณ์สมบัติ่ความเป็ีนัอิสระของกรรมการ แลีะนัำาเสนัอ 
  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ พิจารณ์าอนุัมัติ่

3. คณะกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ
คณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ แต่่งตั่�งจากกรรมการ 
บริษัท้ฯ อย่างน้ัอย 3 คนั แลีะอย่างน้ัอย 1 คนั เป็ีนักรรมการ
อิสระ เพ้�อท้ำาห่น้ัาที้�พิจารณ์าเสนัอแนัวปีฏิิบัติ่แลีะให้่คำาแนัะนัำา
ด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ โดำยมี
รายช้�อ ดัำงนีั�

1)  นัายอนุัสรณ์์ แสงนิั�มนัวลี (กรรมการอิสระ)    
  ปีระธุานักรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ

2)  นัายชาครีย์ บ่รณ์กานันัท์้ (กรรมการอิสระ) 
  กรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ

3)  นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา (กรรมการ)    
  กรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ

นัางสาวอาริสรา สุธุาสุท้ธิุ� ผ้่ช่วยกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สำานััก
กิจการองค์กร แลีะเลีขานุัการบริษัท้ ปีฏิิบัต่ิห่น้ัาที้�เลีขานุัการ
คณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ตั่�งแต่่วันัที้� 1 ตุ่ลีาคม 2562 
- ปัีจจุบันั

1 2 3

วัาระการดำำารงตุำาแหน่งของคณะกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ
1.  กรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ มีวาระการดำำารงต่ำาแห่น่ัง 
  ต่ามระยะเวลีาการดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการบรษัิท้ฯ (คราวลีะ 
  ไม่เกินั 3 ปีี)
2.  กรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำที้�พ้นัจากต่ำาแห่น่ัง อาจได้ำรับ 
  การแต่่งตั่�งให้่ดำำารงต่ำาแห่น่ังให่ม่ได้ำอีก ต่ามที้�คณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ พิจารณ์าเห็่นัสมควร (รวมแล้ีวไม่เกินั 3 วาระ ห่ร้อ  
  9 ปีีติ่ดำต่่อกันั - โดำยไม่มีข้อยกเว้นั)
3.  ค่าต่อบแท้นัคณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ให้่เป็ีนัไปี 
  ต่ามห่ลัีกเกณ์ฑ์์ที้�ผ้่ถ้อหุ้่นัอนุัมัติ่

บที่บาที่ หน�าท่ี่� และควัามรับผิู้ดำช่อบของคณะกรรมการกำากับ
ด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ
1.  พิจารณ์าแลีะให้่คำาแนัะนัำาต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ในัการ 
  กำาห่นัดำกรอบการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ (CG Framework) ที้� 
  มีความสอดำคลี้องกับโครงสร้างการดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ  
  แลีะเที้ยบเคียงได้ำกับแนัวปีฏิิบัติ่ห่ร้อห่ลัีกการที้�เป็ีนัสากลี
2.  กำาห่นัดำนัโยบายแลีะแนัวปีฏิิบัติ่ด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการ 
  ที้�ดีำ รวมถ่งการดำำาเนิันังานัที้�สำาคัญแลีะเกี�ยวเน้ั�อง ได้ำแก่  
  จริยธุรรมแลีะจรรยาบรรณ์ท้างธุุรกจิ การบรหิ่ารความยั�งยน้ั  
  ความรับผิดำชอบต่่อสังคม ชุมชนั แลีะสิ�งแวดำล้ีอม การต่่อต้่านั 
  การทุ้จริต่แลีะคอร์รัปีชันั รวมถ่งนัโยบายที้�เกี�ยวข้องท้างด้ำานั  
  GRC (Good Governance, Risk Management, and  
  Compliance Management) ให้่สอดำคล้ีองกับห่ลัีกการ  
  มาต่รฐานั แลีะข้อกำาห่นัดำของสถาบันั ห่ร้อองค์กรกำากับ 
  บริษัท้จดำท้ะเบียนัต่่าง ๆ ได้ำแก่ ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่ง 
  ปีระเท้ศไท้ย สำานัักงานัคณ์ะกรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะ 
  ต่ลีาดำห่ลีกัท้รัพย์ ต่ลีอดำจนัห่นัว่ยงานัห่ร้อองค์กรที้�มีช้�อเสียง 
  เป็ีนัที้�ยอมรับทั้�งในัระดัำบปีระเท้ศแลีะระดัำบสากลี เพ้�อ 
  สนัับสนุันักลียุท้ธ์ุแลีะเป้ีาห่มายของบริษัท้ฯ ต่ลีอดำจนั 
  มีการพิจารณ์าท้บท้วนัแลีะปีรับปีรุงนัโยบาย แลีะแนัวปีฏิิบัติ่ 
  ดัำงกล่ีาวอย่างสมำ�าเสมอ
3.  กำาห่นัดำแนัวท้าง กำากับด่ำแลี แลีะต่ิดำต่ามผลี เพ้�อให้่มั�นัใจว่า  
  บริษัท้ฯ มีการดำำาเนิันัการที้�สอดำคล้ีองกับนัโยบายแลีะ 
  แนัวปีฏิิบัติ่ที้�กำาห่นัดำไว้ ทั้�งนีั� เพ้�อพัฒนัาแลีะยกระดัำบ 
  การกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำของบริษัท้ฯ อย่างต่่อเน้ั�อง
4.  สอบท้านัการปีฏิิบัติ่ต่ามนัโยบายแลีะแนัวปีฏิิบัติ่ด้ำานั 
  การกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ รวมถ่งการดำำาเนิันังานัที้�สำาคัญแลีะ 
  เกี�ยวเน้ั�อง
5.  พิจารณ์าให้่ความเห็่นัชอบวิธีุการปีระเมินัผลีการปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้� 
  ของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะคณ์ะกรรมการชุดำย่อย แลีะ 
  รายงานัผลีต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะผ้่ถ้อหุ้่นัเป็ีนั 
  ปีระจำาทุ้กปีี
6.  ให้่คำาปีร่กษา คำาแนัะนัำา แลีะข้อเสนัอแนัะแนัวปีฏิิบัติ่ 
  ด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ
7.  ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�อ้�นั ๆ ต่ามที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มอบห่มาย

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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4. คณะกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยง
คณ์ะกรรมการบริห่ารความเสี�ยง แต่่งตั่�งจากกรรมการบริษัท้ฯ 
อย่างน้ัอย 3 คนั ซ่�งเป็ีนัผ้่เชี�ยวชาญในัธุุรกิจปิีโต่รเลีียมห่ร้อ
ปิีโต่รเคมีโดำยมีอำานัาจห่น้ัาที้�กำาห่นัดำนัโยบายการบริห่ารความเสี�ยง 
แผนัการจัดำการความเสี�ยง แลีะกระบวนัการบริห่ารความเสี�ยง
ทั้�วทั้�งองค์กรให้่สอดำคล้ีองกับแผนัธุุรกิจแลีะแผนักลียุท้ธ์ุ 
ของบริษัท้ฯ โดำยมีรายช้�อ ดัำงนีั�

1)  นัายณั์ฐชาติ่ จารุจินัดำา (กรรมการ) 
  ปีระธุานักรรมการบริห่ารความเสี�ยง

2)  นัายเอกนิัติ่ นิัติ่ทั้ณ์ฑ์์ปีระภัาศ (กรรมการ)   
  กรรมการบริห่ารความเสี�ยง

3)  นัายวัฒนัพงษ์ คุโรวาท้ (กรรมการ)  
  กรรมการบริห่ารความเสี�ยง

4)  นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช (กรรมการ)  
  กรรมการบริห่ารความเสี�ยง 

นัายสมเกียรติ่ เลิีศฤท้ธิุ�ภ่ัวดำลี รองกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่  
สายกลียุท้ธ์ุองค์กร ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�เลีขานุัการคณ์ะกรรมการ
บริห่ารความเสี�ยง ตั่�งแต่่เด้ำอนักุมภัาพันัธ์ุ 2562 - ปัีจจุบันั

วัาระการดำำารงตุำาแหน่งของคณะกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยง
1.  กรรมการบริห่ารความเสี�ยง มีวาระการดำำารงต่ำาแห่นั่งต่าม 
  ระยะเวลีาการดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการบริษัท้ฯ (คราวลีะ 
  ไม่เกินั 3 ปีี)
2.  กรรมการบริห่ารความเสี�ยงที้�พ้นัจากต่ำาแห่น่ัง อาจได้ำรับการ 
  แต่่งตั่�งให้่ดำำารงต่ำาแห่น่ังให่ม่ได้ำอีก ต่ามที้�คณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ พิจารณ์าเห็่นัสมควร (รวมแล้ีวไม่เกินั 3 วาระ ห่ร้อ  
  9 ปีีติ่ดำต่่อกันั - โดำยไม่มีข้อยกเว้นั)

อำานาจำและหน�าท่ี่�ตุามกฎบัตุร
1.  กำาห่นัดำนัโยบายแลีะเสนัอแนัะแนัวท้างการบริห่ารความเสี�ยง 

1 2

3 4

  ที้�เกี�ยวข้องกับการดำำาเนิันัธุุรกิจของบริษัท้ฯ อย่างเห่มาะสม 
  แลีะมีปีระสิท้ธิุภัาพ
2.  กำากับด่ำแลีให่มี้การระบคุวามเสี�ยงทั้�วทั้�งองค์กร โดำยพิจารณ์า 
  จากปัีจจัยภัายนัอกแลีะภัายในั มีการปีระเมินัผลีกระท้บ 
  แลีะโอกาสเกิดำ จัดำลีำาดัำบความเสี�ยงแลีะเล้ีอกใช้มาต่รการ 
  จัดำการความเสี�ยงอย่างเห่มาะสม 
3.  สนัับสนุันัแลีะพัฒนัาระบบการบริห่ารความเสี�ยง รวมถ่ง 
  การใช้เคร้�องม้อต่่าง ๆ ในัการบริห่ารความเสี�ยงอย่างมี 
  ปีระสิท้ธิุภัาพ เช่นั สัญญาอนุัพันัธ์ุท้างการเงินั สัญญาซ้�อ/  
  ขายสินัค้าล่ีวงห่น้ัา สัญญากำาห่นัดำส่วนัต่่างราคา เป็ีนัต้่นั
4.  กำากับด่ำแลี ติ่ดำต่าม แลีะสอบท้านัให้่การบริห่ารความเสี�ยง 
  องค์กรเป็ีนัไปีอย่างมีปีระสิท้ธิุผลี พร้อมทั้�งปีระเมินัผลี 
  การปีฏิิบัติ่ต่ามกรอบของการบริห่ารความเสี�ยง 
5.  รายงานัการกำากับผลีการปีระเมินัความเสี�ยง แลีะการ 
  ดำำาเนิันังานัเพ้�อลีดำความเสี�ยงต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ  
  ท้ราบเป็ีนัปีระจำา ในักรณี์ที้�มีเร้�องสำาคัญซ่�งกระท้บต่่อ 
  บริษัท้ฯ อย่างมีนััยสำาคัญต้่องรายงานัต่่อคณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ เพ้�อพิจารณ์าโดำยเร็วที้�สุดำ 
6.  ส่งเสริมแลีะสนัับสนุันัการดำำาเนิันัการบริห่ารความเสี�ยง เพ้�อ 
  ให้่มีการบริห่ารความเสี�ยงที้�เป็ีนัไปีอย่างต่่อเน้ั�อง สอดำคล้ีอง 
  กับแผนัธุุรกิจองค์กร
7.  กลัี�นักรองแลีะให้่คำาแนัะนัำาต่่อการบริห่ารความเสี�ยงของ 
  โครงการลีงทุ้นั ห่ร้อกิจกรรมที้�มีความซับซ้อนัเชิงเท้คนิัคส่ง  
  มีภัาระผ่กพันัระยะยาว แลีะมีความเสี�ยงอย่างมีนััยสำาคัญ
8.  เปิีดำเผยรายงานัของคณ์ะกรรมการบริห่ารความเสี�ยงไว้ 
  ในัรายงานัปีระจำาปีี
9.  ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�อ้�นัใดำต่ามที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มอบห่มาย

คณะกรรมการบริหารควัามเส่ั�ยงในระดัำบฝ่่ายจัำดำการ
นัอกจากคณ์ะกรรมการบริห่ารความเสี�ยงในัระดัำบกรรมการ 
บริษัท้ฯ แล้ีว บริษัท้ฯ ได้ำแต่่งตั่�งคณ์ะกรรมการบริห่ารความเสี�ยง
ในัระดัำบฝ�ายจัดำการ คณ์ะท้ำางานั แลีะตั่วแท้นัความเสี�ยง  
เพ้�อติ่ดำต่ามด่ำแลีการบริห่ารความเสี�ยงแลีะระบบควบคุมภัายในั 
ทั้�งองค์กรให้่มีปีระสิท้ธิุภัาพยิ�งข่�นั ได้ำแก่ 
1.  คณ์ะกรรมการบริห่ารความเสี�ยงแลีะควบคุมภัายในั (Risk  
  Management and Internal Control Committee:  
  RMCC) 
2.  คณ์ะกรรมการบริห่ารความเสี�ยงด้ำานัห่่วงโซ่อุปีท้านัแลีะ 
  ด้ำานัการเงินั (Hedging Committee)
3.  ผ้่จัดำการความเสี�ยง (Risk Manager) มีห่น้ัาที้�รับผิดำชอบ 
  ในัการจัดำการบริห่ารความเสี�ยงในัภัาพรวมของห่น่ัวยงานั
4.  ผ้่รับผิดำชอบความเสี�ยง (Risk Owner) มีห่น้ัาที้�ในัการบริห่าร 
  จัดำการความเสี�ยง กำาห่นัดำแผนับริห่ารความเสี�ยง
5.  ผ้่ปีระสานังานัการบริห่ารความเสี�ยง (Risk Agent) มีห่น้ัาที้� 
  ปีระสานัให้่ห่น่ัวยงานั ห่ร้อโครงการ ร่วมกันัดำำาเนิันัการ 
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  จัดำท้ำาแผนับรหิ่ารความเสี�ยง แลีะรายงานัความค้บห่น้ัา ห่ร้อ 
  ผลีการบริห่ารความเสี�ยงต่่อผ้่จัดำการฝ�าย ห่ร้อผ้่จัดำการ 

  โครงการ เพ้�อให้่มั�นัใจว่ามีการบริห่ารความเสี�ยงที้�ต่อบสนัอง 
  ต่่อความเสี�ยงระดัำบห่น่ัวยงานัอย่างเห่มาะสมแลีะเพียงพอ

การีป์รีะช้มคณ์ะกรีรีมการีบริีษทั่ฯ และคณ์ะกรีรีมการีช้ด้ย่อย 

คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำกำาห่นัดำต่ารางปีระชุมแลีะวาระ 
การปีระชุมที้�สำาคัญไว้ล่ีวงห่น้ัาต่ลีอดำปีี โดำยจะมีการนัำาเสนัอ 
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เพ้�อพิจารณ์าอนุัมัติ่กำาห่นัดำการปีระชุม
ล่ีวงห่น้ัาในัช่วงเด้ำอนัตุ่ลีาคม ห่ร้อเด้ำอนัพฤศจิกายนัของทุ้กปีี  
มีห่ลัีกเกณ์ฑ์์แนัวปีฏิิบัติ่ในัการจัดำปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
เด้ำอนัลีะ 1 ครั�ง ในัวันัอังคารสัปีดำาห์่ที้� 3 ของเด้ำอนั แลีะอาจ 
มีการปีระชุมวาระพิเศษเพิ�มเติ่มต่ามความจำาเป็ีนัแลีะเห่มาะสม 

ปีระธุานักรรมการบริษัท้ฯ แลีะปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ
กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ จะเป็ีนัผ้่ร่วมกันักำาห่นัดำระเบียบวาระ 
การปีระชุม แลีะเร้�องที้�จะบรรจุเป็ีนัวาระการปีระชุม โดำยเปีิดำ
โอกาสให้่กรรมการบริษัท้ฯ แต่่ลีะคนัสามารถเสนัอเร้�องเพ้�อเข้ารับ

การพิจารณ์าบรรจุเป็ีนัวาระการปีระชุมได้ำ กำาห่นัดำวาระสำาคัญ 
ที้�ต้่องพิจารณ์าเปี็นัปีระจำาในัแต่่ลีะเด้ำอนัไว้อย่างชัดำเจนั รวมทั้�ง 
มีการจัดำท้ำาวาระส้บเน้ั�องเพ้�อติ่ดำต่ามความค้บห่น้ัาของโครงการ
ลีงทุ้นัห่ร้อผลีการดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ ต่ลีอดำจนัมีการติ่ดำต่าม
การดำำาเนิันัการต่ามความเห่็นัแลีะมต่ิที้�ปีระชุมคณ์ะกรรมการ 
บริษัท้ฯ เพ้�อติ่ดำต่ามด่ำแลีให่้มีการนัำานัโยบายแลีะกลียุท้ธ์ุไปี
ปีฏิิบัติ่อย่างถ่กต้่อง 

เลีขานุัการบริษัท้ มีห่น้ัาที้�จัดำเต่รียมการปีระชุมแลีะเอกสาร
ปีระกอบการปีระชุมให้่เป็ีนัไปีด้ำวยความเรียบร้อย ครบถ้วนั แลีะ
เพียงพอ เพ้�อเอ้�อปีระโยชน์ัต่่อการปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�ของกรรมการ
อย่างมีปีระสิท้ธิุภัาพ อาทิ้ การให้่คำาแนัะนัำาแลีะข้อม่ลีด้ำานั

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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กฎห่มาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท้ฯ การจัดำท้ำาเอกสาร
สนัับสนุันัวาระการปีระชุม การจดำบันัท่้กรายงานัการปีระชุม 
การเต่รียมความพร้อมของสถานัที้�ปีระชุม เป็ีนัต้่นั

ตั่�งแต่่ปีี 2560 บริษัท้ฯ ใช้ระบบสนัับสนุันัการปีฏิิบัต่ิงานัของ
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ (Board Portal) ผ่านัอินัเท้อร์เน็ัต่จาก 
Computer, Smartphone แลีะ Tablet ซ่�งเป็ีนัการนัำาระบบ
อิเล็ีกท้รอนิักส์มาใช้สนัับสนุันัการท้ำาห่น้ัาที้�ของคณ์ะกรรมการให้่
มีความคล่ีองตั่วแลีะมีปีระสิท้ธิุภัาพยิ�งข่�นั เช่นั การจัดำเก็บแลีะ
ส้บค้นัเอกสารสำาคัญของบริษัท้ฯ เอกสารปีระกอบการปีระชุม
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะคณ์ะกรรมการชุดำย่อย รวมถ่ง
แผนัการพัฒนัา เรียนัร้่ แลีะข้อม่ลีข่าวสารสำาคัญสำาห่รับ
กรรมการ ซ่�งจะบรรจุทั้�งข้อม่ลีปัีจจุบันัแลีะข้อม่ลียอ้นัห่ลัีง ควบค่่
กับการจัดำส่งห่นัังส้อเชิญปีระชุม แลีะระเบียบวาระการปีระชุม 
ต่ามข้อบังคับบริษัท้ฯ ซ่�งมีรายลีะเอียดำแลีะเห่ตุ่ผลีครบถ้วนั 
เพียงพอต่่อการตั่ดำสินัใจของกรรมการ (ล่ีวงห่น้ัาก่อนัวันัปีระชุม 
5 วันัท้ำาการ เพ้�อให้่กรรมการมีเวลีาเพียงพอในัการศ่กษาก่อนั
การปีระชุม)  

ในัการปีระชุมทุ้กครั�ง กรรมการที้�เข้าข่ายมีความเกี�ยวข้อง ห่ร้อ
มีส่วนัไดำ้เสียในัแต่่ลีะวาระการปีระชุม จะออกจากห่้องปีระชุม 
ห่ร้องดำออกเสียงในัวาระนัั�นั ๆ นัอกจากนีั� เพ้�อเป็ีนัการปีฏิิบัติ่ต่าม
นัโยบายการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ปีระธุานักรรมการจะเปิีดำโอกาส
ให้่กรรมการแต่่ลีะคนัได้ำเสนัอความคิดำเห็่นัอย่างเป็ีนัอิสระ  
แลีะให่้มีการชี�แจงข้อซักถามในัทุ้กปีระเด็ำนัก่อนัที้�จะลีงมติ่  
โดำยคะแนันัเสียงข้างมากห่ร้อมติ่พิเศษ (ต่ามที้�ข้อบังคับบริษัท้ฯ 
กำาห่นัดำ) 

ในัการลีงมติ่ ต้่องมีกรรมการอย่่ไม่น้ัอยกว่า 2 ในั 3 ของ
กรรมการทั้�งห่มดำ โดำยจะมีการบันัท่้กข้อคิดำเห็่นัแลีะข้อสังเกต่ของ
กรรมการไว้อยา่งชัดำเจนั แลีะจะนัำาเสนัอที้�ปีระชมุคณ์ะกรรมการ 
บริษัท้ฯ รับรองในัการปีระชุมครั�งถัดำไปี รายงานัการปีระชุมที้� 
ได้ำรับการรับรองแลี้ว พร้อมเอกสารปีระกอบวาระการปีระชุม 
จะถ่กจัดำเก็บไว้อย่างเป็ีนัระบบในัร่ปีแบบอิเล็ีกท้รอนิักส์ เพ้�อ
สะดำวกต่่อการส้บค้นัอ้างอิง แลีะมีลีำาดัำบชั�นัความลัีบของการ 
เข้าถ่งข้อม่ลี 

ในัปีี 2563 มีการปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 14 ครั�ง  
การปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ นััดำพิเศษ 2 ครั�ง รวม 16 ครั�ง 
โดำยมีการปีระชุมเพ้�อกำาห่นัดำ ห่ร้อท้บท้วนัทิ้ศท้าง กลียุท้ธ์ุ  
แลีะแผนัธุุรกิจขององค์กร (BOD-STS) เป็ีนัวาระพิเศษ 1 ครั�ง  
มีการปีระชุมคณ์ะกรรมการอิสระ 2 ครั�ง แลีะมีการปีระชุม 
คณ์ะกรรมการโดำยไม่มีผ้่บริห่ารเข้าปีระชุมด้ำวย 1 ครั�ง ทั้�งนีั�  
เพ้�อสนัับสนุันัห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ โดำยกรรมการ 
ได้ำให้่ข้อเสนัอแนัะห่ลีากห่ลีายที้�เป็ีนัปีระโยชน์ัต่่อบริษัท้ฯ แลีะ 
ได้ำอภิัปีรายการท้ำางานัของฝ�ายจัดำการอย่างกว้างขวางอิสระ  
โดำยที้�ปีระชุมได้ำมอบห่มายให้่ฝ�ายจัดำการนัำาข้อเสนัอแนัะดัำงกล่ีาว 
ไปีพิจารณ์าดำำาเนิันัการ แลีะให่้รายงานัผลีการดำำาเนิันัการต่่อ 
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ท้ราบเป็ีนัระยะ 

การปีระชุมคณ์ะกรรมการอิสระ (วันัที้� 15 พฤษภัาคม 2563 
แลีะวันัที้� 20 ตุ่ลีาคม 2563) ไดำ้ห่าร้อเร้�องสำาคัญของบริษัท้ฯ 
อาทิ้ การดำำาเนิันังานัด้ำานัวิจัยแลีะพัฒนัา (Research and  
Development) ของบริษัท้ฯ ที้�เช้�อมโยงกับโครงการระเบียง
เขต่เศรษฐกิจภัาคต่ะวันัออก (EEC: Eastern Economic  
Corridor) การวางแผนัการผลีิต่ให้่ได้ำปีระสิท้ธิุภัาพส่งสุดำ  
การวางแผนัการต่ลีาดำแลีะช่องท้างการขนัส่ง เป็ีนัต้่นั 

การปีระชุมคณ์ะกรรมการโดำยไม่มีผ้่บริห่าร (วันัที้� 21 กรกฎาคม 
2563) ที้�ปีระชุมได้ำพิจารณ์าปีระเด็ำนัสำาคัญที้�เป็ีนัปีระโยชน์ัต่่อ
การดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ อาทิ้ การดำำาเนิันังานักรณี์โครงการ
ลีงทุ้นัไม่ต่รงต่ามเปี้าห่มาย การวางแผนัผ้่ส้บท้อดำต่ำาแห่น่ัง  
การดำำาเนิันัการเชิงรุกภัายใต้่ห่ลัีกธุรรมาภิับาลีสิ�งแวดำล้ีอม  
(Environmental Governance) กรณี์ศ่กษาด้ำานัธุรรมาภิับาลี 
การจัดำซ้�อจัดำจ้าง เป็ีนัต้่นั

สัดำส่วนักรรมการบริษัท้ฯ ทั้�งคณ์ะที้�เข้าร่วมปีระชุมคณ์ะกรรมการ 
บริษัท้ฯ ในัปีี 2563 คิดำเปี็นัร้อยลีะ 98 แลีะกรรมการบริษัท้ฯ 
แต่่ลีะคนัมีสัดำส่วนัเข้าร่วมปีระชุมไม่น้ัอยกว่าร้อยลีะ 75 (ร้อยลีะ 
75 - 100) โดำยมีรายลีะเอียดำต่ามต่ารางการเข้าร่วมปีระชุมของ
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะคณ์ะกรรมการชุดำย่อย ดัำงนีั�
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นัายชาญศิลีป์ี ต่รีนุัชกร

นัายวุฒิสาร ตั่นัไชย 

นัายณั์ฐชาติ่ จารุจินัดำา 

นัายสมน่ัก บำารุงสาลีี

นัายอนุัสรณ์์ แสงนิั�มนัวลี

นัายเอกนิัติ่ นิัติ่ทั้ณ์ฑ์์ปีระภัาศ 

นัายกฤษณ์์ อิ�มแสง

พลีอากาศโท้ บุญส้บ ปีระสิท้ธิุ�

นัางสาวสิริวรรณ์ เจียระพงษ์

นัายชาครีย์ บ่รณ์กานันัท์้

นัายวัฒนัพงษ์ คุโรวาท้

นัายจุมพลี สำาเภัาพลี

นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา

นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช
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การเข้่าร่วัมประชุมข่องคณะกรรมการบริษัที่ฯ และคณะกรรมการชุดำยุ่อยุในปี 2563 

(จำานวัน 14 คน)

จำานวนการี
ป์รีะช้ม
 16 ครัี�ง

คณ์ะ
กรีรีมการี
บริีษัท่ฯ

คณ์ะ
กรีรีมการี
บริีษัท่ฯ
โด้ยไม่มี
กรีรีมการี

ที่�เป็์นผู้้�บริีหุ้ารี

คณ์ะ
กรีรีมการี

อิสรีะ

คณ์ะ
กรีรีมการี
ตรีวจสอบ

คณ์ะ
กรีรีมการี
บริีหุ้ารี

ความเสี�ยง

คณ์ะ
กรีรีมการี
กำากับด้้แล
กิจการีที่�ดี้

คณ์ะ
กรีรีมการี
สรีรีหุ้าและ
กำาหุ้นด้

ค่าตอบแท่น

การีป์รีะช้ม
สามัญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ป์รีะจำาปี์ 
2563

(จำานวัน 14 คน)

จำานวนการี
ป์รีะช้ม
 1 ครัี�ง

(จำานวัน 8 คน)

จำานวนการี
ป์รีะช้ม
 2 ครัี�ง

(จำานวัน 3 คน)

จำานวนการี
ป์รีะช้ม
11 ครัี�ง

(จำานวัน 5 คน)

จำานวนการี
ป์รีะช้ม
7 ครัี�ง

(จำานวัน 3 คน)

จำานวนการี
ป์รีะช้ม
6 ครัี�ง

(จำานวัน 3 คน)

จำานวนการี
ป์รีะช้ม
10 ครัี�ง

(จำานวัน 14 คน)

จำานวนการี
ป์รีะช้ม
1 ครัี�ง

พลีเอก ณั์ฐพลี นัาคพาณิ์ชย์ (1)

นัายวรวัฒน์ั พิท้ยศิริ (2)
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15.

16.

 รีายชื�อ

กรีรีมการีที่�ครีบวารีะและลาออกรีะหุ้ว่างปี์ 2563

หมายเหตุุ:  
(1) พลีเอก ณั์ฐพลี นัาคพาณิ์ชย์ ลีาออกจากกรรมการบริษัท้ฯ มีผลีวันัที้� 1 ตุ่ลีาคม 2563
(2) นัายวรวัฒน์ั พิท้ยศิริ ลีาออกจากกรรมการบริษัท้ฯ มีผลีวันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563

 (ห่น่ัวย: ครั�ง)

ฝ่่ายจัด้การี 

บริษัท้ ไออาร์พีซี จำากัดำ (มห่าชนั) มีปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่าร
แลีะกรรมการผ้่จดัำการให่ญ่ เป็ีนัผ้่บริห่ารส่งสุดำ รับผิดำชอบในัการ
บริห่ารกิจการต่ามที้�ได้ำรับมอบห่มายจากคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
ให้่เกิดำปีระโยชน์ัส่งสุดำต่่อบริษัท้ฯ แลีะผ้่ถ้อหุ้่นั ต่ามสถานัการณ์์
ที้�เห่มาะสม เม้�อมีการเปีลีี�ยนัแปีลีงโครงสร้างฝ�ายจัดำการอย่างมี
นััยสำาคัญ ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่
จะนัำาเสนัอคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เพ้�อพิจารณ์าอนุัมัติ่ 

ในัปีี 2563 บริษัท้ฯ ได้ำดำำาเนิันัโครงการเพิ�มสมรรถนัะองค์กร 
(New Organization with Agile Human: NOAH) โดำยมี

วัต่ถุปีระสงค์ห่ลัีก ค้อ ปีรับปีรุงโครงสร้างองค์กรให้่สอดำคล้ีอง 
กับความต้่องการท้างธุุรกิจ ที้� มุ่งเน้ันัการจัดำการต้่นัทุ้นัที้�มี
ปีระสิท้ธิุภัาพ มีต้่นัทุ้นัที้�ต่ำ�าลีง แข่งขันัได้ำ มีโครงสร้างอัต่รากำาลัีง
ที้�กระชับ เห่มาะสมกับภัารกิจ 

การดำำาเนัินัการดำังกล่ีาวยังคงโครงสร้างเดิำมภัายใต้่สายต่่าง ๆ  
ภัายใต้่อำานัาจอนุัมัติ่ของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ
ผ้่จัดำการให่ญ่ แต่่ในัเด้ำอนัตุ่ลีาคม 2563 บริษัท้ฯ ได้ำดำำาเนิันั 
โครงการฯ ระยะที้� 1 เพ้�อบริห่ารจัดำการการเปีลีี�ยนัผ่านัองค์กร 
(No Regret Move) ทั้�งในัการมอบห่มายงานั รับโอนังานั 

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ถ่ายท้อดำงานัระห่ว่างผ้่รับผิดำชอบเดิำมแลีะผ้่รับผิดำชอบให่ม่  
รวมถ่งการดำำาเนิันักระบวนัการปีรับปีรุงร่ปีแบบวิธีุการท้ำางานั 
ต่ารางอำานัาจต่่าง ๆ ที้�เกี�ยวข้อง การปีรับปีรุงดัำงกล่ีาวมีกิจกรรม
สำาคัญ เช่นั การจัดำกลุ่ีมงานั การยุบห่น่ัวยงานั การควบรวมงานั 
(Job Enlargement) การลีดำลีำาดัำบชั�นัแลีะเพิ�มช่วงการ  
ควบคุมต่่าง ๆ (Delayering and Increased Span of Control) 
แลีะการจัดำตั่�งห่น่ัวยงานัที้�จำาเป็ีนัสำาห่รับธุุรกิจ (Job Created) 
การปีรับเปีลีี�ยนัช้�อต่ำาแห่นั่ง (Retitling) เพ้�อให้่สอดำคลี้องกับ
ระบบค่างานัในักลุ่ีม ความคาดำห่วังองค์กร แลีะการปีรับวิธีุคิดำต่่อ
เส้นัท้างการบริห่ารจัดำการความก้าวห่น้ัาในัอาชีพที้�จะดำำาเนิันัการ
ต่่อไปี เป็ีนัต้่นั

ป์รีะธิานเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีและกรีรีมการีผู้้�จัด้การีใหุ้ญ่

คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำมอบห่มายให่้ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�
บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ในัฐานัะหั่วห่น้ัาส่งสุดำของ
ฝ�ายจัดำการ เปี็นัผ้่มีอำานัาจห่น้ัาที้�ในัการบริห่ารจัดำการงานัของ 
บริษัท้ฯ ให้่เป็ีนัไปีต่ามวัต่ถุปีระสงค์ ข้อบังคับ แลีะนัโยบาย 
ที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ กำาห่นัดำไว้ โดำยกำาห่นัดำขอบเขต่อำานัาจ 
ไว้เป็ีนัลีายลัีกษณ์์อักษรอย่างชัดำเจนั รวมถ่งมีการจัดำท้ำาระเบียบ
บริษัท้ฯ ในัการดำำาเนิันังานัด้ำานัต่่าง ๆ  เพ้�อให้่ผ้่บริห่ารแลีะพนัักงานั
ท้ราบแลีะย่ดำถ้อปีฏิิบัติ่ 

นายนพัดำล ปิ�นสุัภา 
ดำำารงต่ำาแห่น่ังปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ 
ตั่�งแต่่วันัที้� 1 กุมภัาพันัธ์ุ 2562 - 30 พฤศจิกายนั 2563
 
นายช่วัลิตุ ทิี่พัพัาวันิช่ 
ดำำารงต่ำาแห่น่ังปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ 
ตั่�งแต่่วันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563 - ปัีจจุบันั 

หน�าท่ี่�และควัามรับผิู้ดำช่อบของประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหารและ
กรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่
1.  บริห่ารกิจการของบริษัท้ฯ ให้่เป็ีนัไปีต่ามกฎห่มาย  
  วัต่ถุปีระสงค์ ข้อบังคับบริษัท้ฯ มติ่ที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั แลีะ 

  นัโยบายของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
2.  บังคับบัญชาผ้่บริห่าร พนัักงานั แลีะล่ีกจ้างของบริษัท้ฯ  
  บรรจุ แต่่งตั่�ง กำาห่นัดำระเบียบข้อบังคับในัการท้ำางานั อัต่รา 
  เงินัเด้ำอนั ค่าจ้าง สวัสดิำการ โยกย้าย ถอดำถอนั ปีลีดำ ห่ร้อ 
  ปีรับเล้ี�อนัขั�นั เล้ี�อนัเงินัเด้ำอนั เล้ี�อนัต่ำาแห่น่ัง แลีะการลีงโท้ษ 
  ท้างวินััยต่่าง ๆ  ภัายใต้่กรอบนัโยบายที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ  
  มอบห่มาย
3.  ปีฏิิบัติ่งานัต่ามแผนันัโยบาย แผนักลียุท้ธ์ุ แผนัธุุรกิจ  
  วิสัยทั้ศน์ั แลีะพันัธุกิจของบริษัท้ฯ ต่ามแนัวท้างที้�ได้ำรับ 
  อนุัมัติ่จากคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ให้่เป็ีนัไปีอย่างมี 
  ปีระสิท้ธิุภัาพแลีะเกิดำปีระโยชน์ัส่งสุดำ
4.  อนุัมัติ่งบปีระมาณ์การลีงทุ้นั การพัสดุำ การจัดำซ้�อ จัดำจ้าง  
  รวมถ่งค่าใช้จ่ายในัการดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ ภัายใต้่ 
  แผนัธุุรกิจแลีะงบปีระมาณ์ปีระจำาปีีที้�ได้ำรับอนุัมัติ่จาก 
  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ
5.  บริห่ารกระแสเงินัสดำ การลีงทุ้นั งบปีระมาณ์ แผนัแลีะ 
  กระบวนัการบริห่ารความเสี�ยงภัายใต้่แนัวท้างแลีะกรอบ 
  อำานัาจที้�ได้ำรับอนุัมัติ่จากคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ อย่าง 
  ครอบคลุีมแลีะมีปีระสิท้ธิุภัาพ
6.  พิจารณ์าผลีปีระกอบการของบริษัท้ฯ แลีะนัำาเสนัอการ 
  จ่ายเงินัปัีนัผลีระห่ว่างกาลี เงินัปัีนัผลีปีระจำาปีี เพ้�อขออนุัมัติ่ 
  ต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ห่ร้อผ้่ถ้อหุ้่นั (แล้ีวแต่่กรณี์)
7.  ปีระเมินัผลีการปีฏิิบัติ่งานัของบริษัท้ฯ แลีะรายงานัความ 
  ก้าวห่น้ัาต่ามแผนังานัต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เป็ีนัปีระจำา 
  ทุ้กไต่รมาส
8.  เป็ีนัผ้่นัำาแลีะเป็ีนัแบบอย่างที้� ดีำในัการปีฏิิบัติ่ต่ามห่ลีัก 
  จริยธุรรมแลีะจรรยาบรรณ์ในัการดำำาเนิันัธุุรกิจ (Compliance  
  and Code of Conduct) 
9.  เป็ีนัผ้่นัำาแลีะเปี็นัแบบอย่างที้�ดีำ เพ้�อสนัับสนุันัแลีะกระตุ้่นั 
  ให้่พนัักงานัมีการปีฏิิบัติ่ต่ามวัฒนัธุรรมองค์กร มีการตั่ดำสินัใจ 
  ในัทิ้ศท้างที้�เห่มาะสม มีการส้�อสารเพ้�อสร้างความเช้�อมั�นั 
  แลีะภัาพลัีกษณ์์ที้�ดีำขององค์กร การด่ำแลีรักษาสิ�งแวดำล้ีอม  
  มีความรับผิดำชอบต่่อสังคม ชุมชนั แลีะการให้่ความสำาคัญ 
  กับเร้�องความปีลีอดำภััยแลีะอาชีวอนัามัย 
10. ดำำาเนิันัการให้่บริษัท้ฯ มีการปีฏิิบัติ่ต่ามแนัวท้างการต่่อต้่านั 
  คอร์รัปีชันัแลีะทุ้จริต่ติ่ดำสินับนั
11. ดำำาเนิันัการให้่บริษัท้ฯ มีการปีฏิิบัติ่ต่ามเป้ีาห่มายความยั�งยน้ั  
  Sustain Development Goals (SDGs) เพ้�อมุ่งส่่การเป็ีนั 
  บรรษัท้พลีเม้องดีำของโลีกที้� ดีำ  (Good Corporate  
  Citizenship)
12. ดำำาเนิันัการใดำ ๆ เพ้�อสนัับสนัุนัการดำำาเนิันัธุุรกิจของบริษัท้ฯ  
  ต่ามอำานัาจห่น้ัาที้�ที้�ได้ำรับมอบห่มายจากคณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ
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1.  นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่
2.  นัายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานัาถ รองกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สายปีฏิิบัติ่การผลิีต่ปิีโต่รเคมีแลีะการกลัี�นั
3.  นัายสมเกียรติ่ เลิีศฤท้ธิุ�ภ่ัวดำลี รองกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สายกลียุท้ธ์ุองค์กร 
4.  นัางณิ์ชชา จิรเมธุธุนักิจ รองกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สายบัญชีแลีะการเงินั
5.  นัางสาววนิัดำา อุทั้ยสมนัภัา รองกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สายพาณิ์ชยกิจแลีะการต่ลีาดำ
6.  นัายวีรวัฒน์ั ศรีนัรดิำษฐ์เลิีศ รองกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สายบริห่ารแลีะพัฒนัาศักยภัาพองค์กร แลีะ
    รักษาการรองกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สายนัวัต่กรรมแลีะปีฏิิบัติ่การเพ้�อความเป็ีนัเลิีศ

หน�าท่ี่�และควัามรับผิู้ดำช่อบของผู้้�บริหาร
1.  นัำานัโยบายแลีะเป้ีาห่มายจากปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ 
  กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ไปีปีฏิิบัติ่ 
2.  กำาห่นัดำแผนักลียุท้ธ์ุ วัต่ถุปีระสงค์ แลีะเป้ีาห่มายสำาคัญของ 
  สายงานัที้�สอดำคล้ีองกับวิสัยทั้ศน์ัแลีะพันัธุกิจขององค์กร  
  เพ้�อดำำาเนิันัการแลีะใช้เป็ีนัแนัวปีฏิิบัติ่ของผ้่ใต้่บังคับบัญชา 
3.  รับผิดำชอบการบริห่ารงานัให้่ปีระสบความสำาเร็จต่ามเป้ีาห่มาย  
  วัต่ถุปีระสงค์ แลีะแผนักลียุท้ธ์ุ ทั้�งในัระยะสั�นัแลีะระยะยาว 
  ภัายใต้่ขอบเขต่การบริห่ารจัดำการต่ามโครงสร้างองค์กร  
  ต่ามภัาระห่น้ัาที้�ที้�ได้ำรับมอบห่มาย
4.  แนัะนัำา สนัับสนุันั ช่วยเห่ล้ีอ แลีะแก้ไขปัีญห่าให้่กับที้มงานั  
  สร้างแรงจ่งใจแลีะสภัาพแวดำลี้อมที้�ดีำในัการท้ำางานั เพ้�อให้่ 
  ผ้่ใต้่บังคับบัญชาสามารถปีฏิิบัติ่งานัได้ำอย่างเต็่มปีระสิท้ธิุภัาพ 
  แลีะปีระสิท้ธิุผลี
5.  สนัับสนุันัผ้่ใต้่บังคับบัญชาให้่มีการพัฒนัา แลีะด่ำงศักยภัาพ 
  ออกมาใช้ให้่เกิดำปีระโยชน์ัส่งสุดำต่่อตั่วเองแลีะองค์กร
6.  สนัับสนุันัการเติ่บโต่อยา่งยั�งย้นัของบริษัท้ฯ ภัายใต้่ห่ลัีกการ 
  กำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ การเป็ีนับรรษัท้ภิับาลี แลีะเป็ีนัองค์กร 
  ที้�มีความรับผิดำชอบต่่อสังคมแลีะสิ�งแวดำล้ีอม
7.  เป็ีนัแบบอย่างที้�ดีำให้่แก่ผ้่ใต้่บังคับบัญชา (IRPC DNA Role  
  Model)

คณะกรรมการจัำดำการ 
เพ้�อให้่การบริห่ารงานัของบริษัท้ฯ ดำำาเนิันัไปีอย่างมีระบบแลีะ 
มีปีระสิท้ธิุภัาพ เสริมสร้างความเช้�อมโยงแลีะการปีระสานังานัที้�ดีำ
ในัการดำำาเนิันัธุุรกิจของบริษทั้ฯ บริษัท้ร่วมทุ้นัแลีะบริษทั้ในัเคร้อ 
ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่จ่งได้ำแต่่งตั่�ง
คณ์ะกรรมการจัดำการ (Management Committee: MC) 
ปีระกอบด้ำวยปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ 
รองกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ แลีะผ้่ช่วยกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ 

ทุ้กสายงานั โดำยมีผ้่ช่วยกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สำานัักกิจการ
องค์กร ท้ำาห่น้ัาที้�เลีขานุัการคณ์ะกรรมการจัดำการ
 
คณ์ะกรรมการจัดำการ ได้ำกำาห่นัดำการปีระชุมล่ีวงห่น้ัาต่ลีอดำปีี 
โดำยมีการปีระชุมสัปีดำาห์่ลีะ 1 ครั�ง ทุ้กวันัจันัท้ร์ของสัปีดำาห์่  
โดำยในัปีี 2563 มีการปีระชุมรวม 44 ครั�ง 

หน�าท่ี่�และควัามรับผิู้ดำช่อบของคณะกรรมการจัำดำการ
คณ์ะกรรมการจดัำการ มีห่น้ัาที้�ปีร่กษาห่าร้อแลีะพจิารณ์าร่วมกันั
เพ้�อการตั่ดำสินัใจปีระเด็ำนัที้�สำาคัญต่่อกลียุท้ธ์ุ ทิ้ศท้าง การดำำาเนิันั
ธุุรกิจ แผนัการดำำาเนิันังานั ผลีการดำำาเนิันังานั แผนัการลีงทุ้นั  
งบปีระมาณ์ แนัวท้างการบริห่ารท้รัพยากรบุคคลี แลีะการจัดำสรร
ท้รัพยากรให้่แก่บริษัท้ฯ ห่ร้อบริษัท้ในัเคร้อ การบริห่ารจัดำการ
ให้่เกิดำระบบการท้ำางานัที้�เป็ีนัไปีในัทิ้ศท้างเดีำยวกันั รวมทั้�ง 
นัำาเสนัอข้อม่ลีต่่อปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
ผ้่จัดำการให่ญ่ เพ้�อการตั่ดำสินัใจ ห่ร้อนัำาเสนัอคณ์ะกรรมการ 
บริษัท้ฯ พิจารณ์าในักรณ์ีที้�เกินัอำานัาจของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�
บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ โดำยสรุปีภัารกิจได้ำดัำงนีั�

1)  พิจารณ์ากลัี�นักรองการบริห่ารการลีงทุ้นั การจัดำสรร 
  งบปีระมาณ์เพ้�อการลีงทุ้นั แลีะสนัับสนัุนัการดำำาเนัินัธุุรกิจ  
  ของบริษัท้ฯ แลีะบริษัท้ในัเคร้อ
2)  พิจารณ์ากลัี�นักรองเร้� องสำา คัญท้างธุุรกิจ ที้�นัำา เสนัอ 
  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ อนุัมัติ่
3)  พิจารณ์าแนัวท้างการดำำาเนิันังานัที้�สำาคัญของบริษัท้ฯ  
  บนัพ้�นัฐานัข้อม่ลีที้�นัำาเสนัออย่างถ่กต้่อง ครบถ้วนั 
4)  รับท้ราบรายงานัสถานัการณ์์บริษัท้ฯ สถานัการณ์์ปีระเท้ศ  
  แลีะสถานัการณ์์โลีก ที้�มีผลีต่่อธุุรกิจ
5)  พิจารณ์าแลีะรับท้ราบความค้บห่น้ัาการดำำาเนิันังานัต่าม 
  กลียุท้ธ์ุที้�สำาคัญของบริษัท้ฯ 

ผู้้�บริีหุ้ารี 

ผ้่บริห่ารของบริษัท้ฯ ต่ามนิัยามสำานัักงานั ก.ลี.ต่. ณ์ วันัที้� 31 ธัุนัวาคม 2563 มีจำานัวนั 6 คนั โดำยมีรายช้�อ ดัำงนีั�

 รีายชื�อ ตำาแหุ้น่ง

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

6)  พิจารณ์าให้่ความเห็่นัชอบงบปีระมาณ์ลีงทุ้นัที้�สำาคัญภัายใต้่ 
  อำานัาจการอนุัมัติ่ของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ 
  กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่
7)  พิจารณ์านัโยบายการบริห่ารท้รัพยากรบุคคลี สร้างกลีไก 
  การบริห่ารจัดำการระบบท้รัพยากรบุคคลี
8)  พิจารณ์ากลัี�นักรองการบรหิ่ารความเสี�ยงในัการดำำาเนิันัธุุรกิจ
9)  พิจารณ์าการดำำาเนิันังานัดำ้านัสิ�งแวดำล้ีอม สังคม แลีะการ 
  กำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ (ESG)
10) พิจารณ์าการดำำาเนิันังานัด้ำานัความปีลีอดำภััย อาชีวอนัามัย  
  แลีะสิ�งแวดำล้ีอม แลีะเสนัอแนัะแนัวท้างแก้ปัีญห่า เพ้�อสร้าง 
  ความต่ระห่นัักแลีะพัฒนัาร่วมกันั เช่นั ข้อร้องเรียนัห่ร้อ 
  อุบัติ่การณ์์ เป็ีนัต้่นั 
11) ติ่ดำต่ามผลีการต่รวจสอบภัายในัแลีะแนัวท้างแก้ปัีญห่า  
  ต่ามที้�คณ์ะกรรมการต่รวจสอบให้่ข้อแนัะนัำาเพ้�อการพัฒนัา 
  ร่วมกันัทั้�งองค์กร
12) ติ่ดำต่ามความก้าวห่น้ัาแลีะผลีการดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ  
  แลีะบริษัท้ในัเคร้อ พร้อมให้่ข้อเสนัอแนัะที้�เป็ีนัปีระโยชน์ั
13) นัำาเสนัอข้อม่ลีอ้�นั ๆ ในัสายงานั แลีะ/ ห่ร้อที้�เกี�ยวข้อง  
  เพ้�อให้่มีข้อม่ลีเพียงพอต่่อการพิจารณ์าตั่ดำสินัใจในัการ 
  ดำำาเนิันังานัของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
  ผ้่จัดำการให่ญ่ ห่ร้อผ้่บริห่ารอย่างมีปีระสิท้ธิุภัาพ 

คณะกรรมการและคณะที่ำางานชุ่ดำย่อยในระดัำบฝ่่ายจัำดำการ
ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ยงัได้ำแต่่งตั่�ง
คณ์ะกรรมการ แลีะคณ์ะท้ำางานัย่อยอ้�นั ๆ ต่ามความเห่มาะสม
กับแผนักลียุท้ธ์ุของบริษัท้ฯ แลีะต่ามสถานัการณ์์ของบริษัท้ฯ 
เพ้�อท้ำาห่น้ัาที้�บริห่ารจัดำการขับเคล้ี�อนั ดำำาเนิันังานั ห่ร้อกลัี�นักรอง
การดำำาเนิันังานั ต่ามภัาระห่น้ัาที้�ที้�ได้ำรับมอบห่มาย อาทิ้ 
1)  คณ์ะกรรมการบริห่ารจัดำการกลุ่ีมโรงงานัระยอง (RMM)  
  ท้ำาห่น้ัาที้�บริห่ารจัดำการแลีะบ่รณ์าการงานัในัภัาพรวม 
  ทั้�งห่มดำของกลุ่ีมโรงงานัระยอง ให้่สอดำรับกับวิสัยทั้ศน์ั  
  พันัธุกิจ มีความพร้อมที้�จะก้าวส่่ความสำาเร็จต่ามเป้ีาห่มาย 
  ของบริษัท้ฯ 
2)  คณ์ะกรรมการบริห่ารปีระเด็ำนัใบอนุัญาต่ต่ามมาต่รา 9  
  ท้ำาห่น้ัาที้�บริห่ารจัดำการเร้�องการใช้ที้�สาธุารณ์ปีระโยชน์ั  
  บริห่ารจัดำการปีระเด็ำนัข้อร้องเรียนัของชุมชนั ให้่มีความ 
  โปีร่งใสแลีะเกิดำปีระโยชน์ัทั้�งต่่อชุมชนัแลีะการดำำาเนิันัธุุรกิจ 
  ของบริษัท้ฯ 
3)  คณ์ะกรรมการบริห่ารจัดำการคุณ์ภัาพสิ�งแวดำล้ีอม (EMC)  
  ท้ำาห่น้ัาที้�บริห่ารจัดำการด้ำานัคุณ์ภัาพสิ�งแวดำล้ีอม แลีะความ 
  รับผิดำชอบต่่อสังคมของกลุ่ีมบริษัท้ไออาร์พีซี ให้่สอดำคลี้อง 
  กับนัโยบายคุณ์ภัาพ ความมั�นัคง ความปีลีอดำภััย อาชีวอนัามัย 
  สิ�งแวดำล้ีอม แลีะการจัดำการพลัีงงานั (QSSHE) 
4)  คณ์ะผ้่บริห่ารระดำบัผ้่จัดำการฝ�าย มีการปีระชมุคณ์ะผ้่บริห่าร 
  ระดัำบผ้่จัดำการฝ�ายข่�นัไปี (VP Meeting) กำาห่นัดำล่ีวงห่น้ัา 

  เด้ำอนัลีะ 1 ครั�ง ทุ้กวันัศุกร์สุดำท้้ายของเด้ำอนั เพ้�อให้่ผ้่บริห่าร 
  รับท้ราบผลีการดำำาเนัินังานัของบริษัท้ฯ ในัดำ้านัต่่าง ๆ แลีะ 
  พิจารณ์าห่าร้อในัปีระเดำน็ัธุุรกิจ ปีระเดำน็ัพนัักงานั แลีะอ้�นั ๆ  
  ร่วมกันั กรณี์ที้�มีปีระเด็ำนัสำาคัญจะนัำาไปีพิจารณ์าในัที้�ปีระชุม 
  คณ์ะกรรมการจัดำการ (MC Meeting) ต่่อไปี 

เลขาน้การีบริีษัท่ 

เพ้�อให้่เป็ีนัไปีต่ามพระราชบัญญัติ่ห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์  
พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ�มเติ่ม พ.ศ. 2551 แลีะห่ลัีกการกำากับ
ด่ำแลีกิจการที้�ดีำของบริษัท้จดำท้ะเบียนั คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ  
ได้ำมีมติ่แต่่งตั่�ง ผ้่ช่วยกรรมการผ้่จดัำการให่ญ ่สำานัักกิจการองคก์ร 
เป็ีนัเลีขานุัการบริษัท้ เพ้�อท้ำาห่น้ัาที้�ต่ามพระราชบัญญัติ่ห่ลัีกท้รัพย์
แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ พ.ศ. 2535 แลีะต่ามที้�คณ์ะกรรมการ
กำากับต่ลีาดำทุ้นัปีระกาศกำาห่นัดำ 

หน�าท่ี่�และควัามรับผิู้ดำช่อบหลักของเลขานุการบริษััที่
เลีขานุัการบริษัท้ต้่องปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้� ด้ำวยความรับผิดำชอบ  
ความระมัดำระวัง แลีะความซ้�อสัต่ย์สุจริต่ โดำยมีห่น้ัาที้�แลีะ 
ความรับผิดำชอบห่ลัีก ดัำงนีั� 
1)  ให้่คำาแนัะนัำาเบ้�องต้่นัแก่กรรมการเกี�ยวกับข้อกฎห่มาย  
  ระเบียบ แลีะข้อบังคับของบริษัท้ฯ แลีะติ่ดำต่ามให้่มีการ 
  ปีฏิิบัติ่ต่ามอย่างถ่กต้่องแลีะสมำ�าเสมอ รวมถ่งรายงานัการ 
  เปีลีี�ยนัแปีลีงที้�มีนััยสำาคัญแก่คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ
2)  จัดำการปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัแลีะการปีระชุมคณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ ให้่เป็ีนัไปีต่ามกฎห่มาย ข้อบังคับของบริษัท้ฯ แลีะ 
  ข้อพ่งปีฏิิบัติ่ต่่าง ๆ
3)  บันัท่้กรายงานัการปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั แลีะการปีระชุม 
  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ รวมทั้�งติ่ดำต่ามให่้มีการปีฏิิบัติ่ต่าม 
  มติ่ที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัแลีะที้�ปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ
4)  ด่ำแลีให้่มีการเปิีดำเผยข้อม่ลีแลีะรายงานัสารสนัเท้ศต่่อ 
  ห่น่ัวยงานักำากับด่ำแลีบริษัท้ฯ ต่ามระเบียบแลีะข้อกำาห่นัดำ 
  ของห่น่ัวยงานัราชการ
5)  จัดำท้ำาแลีะเก็บรักษาเอกสารสำาคัญของบริษัท้ฯ ท้ะเบียนั 
  กรรมการ ห่นัังส้อนััดำปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ รายงานั 
  การปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ รายงานัปีระจำาปีีของ 
  บริษัท้ฯ ห่นัังส้อนััดำปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั รายงานัการปีระชุม 
  ผ้่ถ้อหุ้่นั รายงานัการมีส่วนัได้ำเสียที้�รายงานัโดำยกรรมการ 
  แลีะผ้่บริห่าร แลีะดำำาเนิันัการอ้�นั ๆ ต่ามที้�คณ์ะกรรมการ 
  กำากับต่ลีาดำทุ้นั แลีะกฎห่มายที้�เกี�ยวข้องปีระกาศกำาห่นัดำ
6)  จัดำท้ำาข้อม่ลีแลีะรายงานัที้�เกี�ยวข้องกับคณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ แลีะการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ เพ้�อการรับรองการ 
  เป็ีนัสมาชิก ห่ร้อการเป็ีนัพลีเม้องดีำของสังคมแลีะปีระเท้ศชาติ่  
  (Corporate Citizenship) การปีฏิิบัต่ิต่ามมาต่รฐานัที้�ดีำ  
  ทั้�งในัระดัำบปีระเท้ศแลีะระดัำบสากลี
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7)  รับผิดำชอบงานัต่่อต่า้นัการท้จุริต่คอร์รัปีชันัต่ามนัโยบายแลีะ 
  มาต่รการที้�คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ กำาห่นัดำ
8)  ศ่กษาข้อม่ลีแลีะองค์ความร้่ ห่ร้อวิธีุปีฏิิบัติ่ที้�ดีำ ที้�เกี�ยวข้อง 
  กับงานัเลีขานุัการบริษัท้ แลีะการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ  
  ทั้�งในัปีระเท้ศแลีะระดัำบสากลี เพ้�อพิจารณ์าปีรับใช้ให้่เห่มาะ 
  กับบริษัท้ฯ รวมทั้�งต้่องมีการพัฒนัาความร้่ ความเข้าใจ  
  แลีะเข้ารับการอบรมสัมมนัาเพ้�อให้่ทั้นัต่่อสถานัการณ์์ 
  การเปีลีี�ยนัแปีลีงของกฎ ระเบียบ แลีะแนัวท้างการบริห่าร 
  จัดำการที้�ดีำที้�มีการพัฒนัาให้่เข้มข้นัข่�นัต่ลีอดำเวลีา
9)  จัดำให้่มีการส้�อสารการดำำาเนิันัการด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการ 
  ที้�ดีำส่่ผ้่มีส่วนัได้ำเสียของบริษัท้ฯ ต่ามช่องท้างปีระชาสัมพันัธ์ุ 
  ต่่าง ๆ ทั้�ง One Way Communication แลีะ Two Way  
  Communication อาทิ้ นัักลีงทุ้นั ผ้่ถ้อหุ้่นั ส้�อมวลีชนั แลีะ 
  ปีระชาชนัทั้�วไปี

นางสัาวัอาริสัรา สุัธาสุัที่ธิ� 
ดำำารงต่ำาแห่น่ังเลีขานุัการบริษัท้ 
ตั่�งแต่่วันัที้� 1 ตุ่ลีาคม 2562 - ปัีจจุบันั (รายลีะเอียดำปีรากฏิ 
ในัปีระวัติ่คณ์ะผ้่บริห่าร ห่น้ัา 45)

ผู้้�ท่ี่�ไดำ�รับมอบหมายให�รับผิู้ดำช่อบโดำยตุรงในการควับคุมด้ำแล
การที่ำาบัญ่ช่่
บริษัท้ฯ ได้ำแต่่งตั่�ง นัายสุรชัย ต่่ออภิัชาต่ต่ระก่ลี เป็ีนัผ้่ควบคุม
ด่ำแลีการท้ำาบัญชี เม้�อวันัที้� 1 สิงห่าคม 2556 ซ่�งเป็ีนับุคคลีที้�มี
คุณ์สมบัติ่ครบถ้วนั ต่ามปีระกาศต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย

ปัีจจุบันั นัายสุรชัย ต่่ออภิัชาต่ต่ระก่ลี ดำำารงต่ำาแห่น่ัง ผ้่จัดำการ
ฝ�ายบัญชี จบการศ่กษาบริห่ารธุุรกิจมห่าบัณ์ฑิ์ต่ (การบัญชีเพ้�อ
การวางแผนัแลีะควบคุม) มห่าวิท้ยาลัียเกษต่รศาสต่ร์ แลีะผ่านั
การอบรมเพ้�อพัฒนัาความร้่ต่่อเน้ั�องท้างด้ำานับัญชีอย่างต่่อเน้ั�อง 
ไม่น้ัอยกว่า 6 ชั�วโมงต่่อปีี ต่ามที้�กำาห่นัดำในัปีระกาศกรมพัฒนัา
ธุุรกิจการค้า (รายลีะเอียดำปีรากฏิในัปีระวัติ่คณ์ะผ้่บริห่าร ห่น้ัา 
47)

ค่าตอบแท่น 

ค่าตุอบแที่นคณะกรรมการบริษััที่ฯ
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำแต่่งตั่�งคณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะ
กำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั เพ้�อพิจารณ์าห่ลัีกเกณ์ฑ์์แลีะร่ปีแบบ 
การกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นักรรมการบริษัท้ฯ แลีะกรรมการชุดำยอ่ย 

เสนัอต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ โดำยมีแนัวท้างการพิจารณ์า 
ค่าต่อบแท้นั ดัำงนีั�

1.  กำาห่นัดำค่าต่อบแท้นักรรมการ แบ่งเป็ีนั 2 ส่วนั ได้ำแก่  
  1) ค่าต่อบแท้นัรายเด้ำอนั แลีะ 2) เบี�ยปีระชุมรายครั�ง  
  (ไม่มีค่าต่อบแท้นัในัร่ปีแบบอ้�นั ทั้�งที้�เป็ีนัตั่วเงินั แลีะที้�ไม่ใช่ 
  ตั่วเงินั)
2.  กำาห่นัดำค่าต่อบแท้นัโดำยคำาน่ังถ่งห่น้ัาที้�ความรับผิดำชอบ  
  ความเห่มาะสม แลีะสอดำคลีอ้งกับผลีการปีฏิิบัติ่งานั ผลีการ 
  ดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ โดำยพิจารณ์าเปีรียบเที้ยบกับแนัว 
  ปีฏิิบัติ่ของบริษัท้อ้�นัในัอตุ่สาห่กรรมเดำยีวกันั ซ่�งมีขนัาดำของ 
  ธุุรกิจใกล้ีเคียงกันัแลีะความเสี�ยงในัการดำำาเนิันัธุุรกิจ  
  โดำยสามารถจ่งใจให้่กรรมการที้�มีคุณ์สมบัติ่เห่มาะสมกับ 
  ธุุรกิจของบริษัท้ฯ เข้ามาเป็ีนักรรมการบริษัท้ฯ รวมทั้�งใช้ 
  ข้อม่ลีการสำารวจค่าต่อบแท้นักรรมการของสมาคมส่งเสริม 
  สถาบันักรรมการบริษัท้ไท้ย (IOD) แลีะต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์ 
  แห่่งปีระเท้ศไท้ย ปีระกอบการพิจารณ์า 

  ทั้�งนีั� อัต่ราค่าต่อบแท้นักรรมการของบริษัท้ฯ สำาห่รับปีี  
  2563 เที้ยบเคียงได้ำกับค่าเฉลีี�ย (Mean) ของค่าต่อบแท้นั 
  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ (รายเด้ำอนั/ คนั) จากรายงานัการ 
  สำารวจค่าต่อบแท้นักรรมการปีระจำาปีี 2563 โดำยสมาคม 
  ส่งเสริมสถาบันักรรมการบริษัท้ไท้ย (IOD) เด้ำอนัธัุนัวาคม  
  2563 
3.  กำาห่นัดำค่าต่อบแท้นัโดำยพิจารณ์าขอบเขต่ห่น้ัาที้�ที้�ได้ำรับ 
  มอบห่มายของกรรมการแลีะกรรมการชุดำย่อย
4.  ต่ำาแห่น่ังปีระธุานักรรมการบริษัท้ฯ แลีะปีระธุานักรรมการ 
  ชุดำย่อย ให้่ได้ำรับอัต่ราค่าต่อบแท้นัเพิ�มเติ่มจากอัต่รา 
  ค่าต่อบแท้นัของกรรมการ ปีระมาณ์ร้อยลีะ 30
5.  คณ์ะกรรมการชุดำย่อย ได้ำแก่ คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ  
  คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั คณ์ะกรรมการ 
  บริห่ารความเสี�ยง แลีะคณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ  
  กำาห่นัดำให้่ได้ำรับค่าต่อบแท้นัเฉพาะค่าเบี�ยปีระชุมรายครั�ง  
  ต่ามจำานัวนัครั�งที้�เข้าปีระชุมจริง 
6.  ค่าต่อบแท้นัคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะคณ์ะกรรมการ 
  ชุดำย่อย จะต้่องได้ำรับอนุัมัติ่โดำยที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั
โดำยค่าต่อบแท้นัในัปีี 2563 บริษัท้ฯ ได้ำนัำาเสนัอต่่อที้�ปีระชุม
สามญัผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 2563 เม้�อวันัที้� 3 กรกฎาคม 2563 แลีะ
ที้�ปีระชุมมีมติ่อนุัมัติ่ค่าต่อบแท้นัคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะ
คณ์ะกรรมการชุดำย่อย ในัอัต่ราคงเดิำมเท่้ากับค่าต่อบแท้นัปีี 
2562 ดัำงนีั�

6.1 ค่าต่อบแท้นัคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะคณ์ะกรรมการ 
ชุดำย่อย ปีี 2563 (บริษัท้ฯ ได้ำใช้อัต่ราค่าต่อบแท้นัเดิำมนีั� 
มาตั่�งแต่่ปีี 2549)

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการบริษััที่ฯ

2. คณะกรรมการชุ่ดำย่อย ไดำ�แก่ คณะกรรมการตุรวัจำสัอบ คณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดำค่าตุอบแที่น คณะกรรมการ บริหารควัามเสั่�ยง 
คณะกรรมการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำ และคณะกรรมการชุ่ดำย่อยอื�น ท่ี่�อาจำม่การแตุ่งตัุ�งขึ�นโดำยคณะกรรมการบริษััที่ฯ ในอนาคตุ

 ปีระธุานักรรมการ
 กรรมการ

60,000 บาท้
45,000 บาท้

ไม่มี
ไม่มี

60,000 บาท้
45,000 บาท้

60,000 บาท้
45,000 บาท้

 ปีระธุานักรรมการ
 กรรมการ

คณ์ะกรีรีมการี ค่าตอบแท่นรีายเดื้อน/ คน เบี�ยป์รีะช้มต่อครัี�ง/ คน

6.2 โบนััสกรรมการ 
  คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั ได้ำพิจารณ์า 
  เสนัอค่าต่อบแท้นัในัส่วนัที้�เป็ีนัโบนััสกรรมการ โดำยอ้างอิง 
  ผลีปีระกอบการของบริษัท้ฯ แลีะในัปีี 2562 บริษัท้ฯ  
  มีผลีปีระกอบการขาดำทุ้นั จ่งเสนัอให้่งดำจ่ายโบนััสกรรมการ  
  สำาห่รับผลีปีระกอบการปีี 2562 แลีะคณ์ะกรรมการ 

  บริษัท้ฯ เห็่นัชอบต่ามที้�คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำ 
  ค่าต่อบแท้นัเสนัอ แลีะที้�ปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำา 
  ปีี 2563 เม้�อวันัที้� 3 กรกฎาคม 2563 ได้ำมีมติ่งดำจ่ายโบนััส 
  กรรมการสำาห่รับผลีการดำำาเนิันังานัปีี 2562 ค่าต่อบแท้นั 
  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ รายลีะเอียดำดัำงต่าราง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

นัายชาญศิลีป์ี ต่รีนุัชกร (1)

นัายวุฒิสาร ตั่นัไชย 
นัายณั์ฐชาติ่ จารุจินัดำา 
นัายสมน่ัก บำารุงสาลีี
นัายอนุัสรณ์์ แสงนิั�มนัวลี 
นัายเอกนิัติ่ นิัติ่ทั้ณ์ฑ์์ปีระภัาศ 
นัายกฤษณ์์ อิ�มแสง 
พลีอากาศโท้ บุญส้บ ปีระสิท้ธิุ�
นัางสาวสิริวรรณ์ เจียระพงษ์
นัายชาครีย์ บ่รณ์กานันัท์้
นัายวัฒนัพงษ์ คุโรวาท้
นัายจุมพลี สำาเภัาพลี
นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา (2)

นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช (3)

พลีเอก ณั์ฐพลี นัาคพาณิ์ชย์ (4)

นัายวรวัฒน์ั พิท้ยศิริ (5)

รวัม

720,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
45,000

405,000
495,000

8,145,000

960,000
720,000
720,000
720,000
720,000
675,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
90,000

360,000
630,000

10,635,000

-
540,000
420,000
660,000
360,000
315,000
450,000 
450,000
495,000
270,000
315,000
495,000
315,000
45,000

135,000
270,000

5,535,000

1,680,000
1,800,000
1,680,000
1,920,000
1,620,000
1,530,000
1,710,000
1,710,000
1,755,000

 1,530,000
 1,575,000
 1,755,000
1,575,000

180,000

 900,000
1,395,000

24,315,000

ค่าตำอบแที่นคณะกรรมการบริษัที่ฯ ประจำาปี 2563

รีายชื�อ ค่าตอบแท่น
เบี�ยป์รีะช้ม 

คณ์ะกรีรีมการี
บริีษัท่ฯ

เบี�ยป์รีะช้ม 
คณ์ะกรีรีมการี

ช้ด้ย่อย
รีวม

 (ห่น่ัวย: บาท้)

(นัอกเห่น้ัอจากค่าต่อบแท้นัต่ามต่ารางข้างต้่นั บริษัท้ฯ ไม่มีการจ่ายค่าต่อบแท้นั ห่ร้อสวัสดิำการในัร่ปีแบบอ้�นัทั้�งที้�เป็ีนัตั่วเงินัแลีะมิใช่
ตั่วเงินัให้่แก่กรรมการ) 

หมายเหตุุ: 
(1) นัายชาญศิลีป์ี ต่รีนุัชกร ได้ำส่งค่าต่อบแท้นักรรมการให้่กับ บริษัท้ ปีต่ท้. จำากัดำ (มห่าชนั) ซ่�งเป็ีนัไปีต่ามเง้�อนัไขสัญญาจ้างกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ บริษัท้ ปีต่ท้. จำากัดำ (มห่าชนั)
(2) นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา ลีาออกจากกรรมการแลีะปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ แลีะได้ำรับการแต่่งตั่�งกลัีบเข้าเป็ีนักรรมการ เม้�อวันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563
(3) นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช ได้ำรับการแต่่งตั่�งเป็ีนักรรมการ/ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ เม้�อวันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563
(4) พลีเอก ณั์ฐพลี นัาคพาณิ์ชย์ ลีาออกจากกรรมการ มีผลีวันัที้� 1 ตุ่ลีาคม 2563
(5) นัายวรวัฒน์ั พิท้ยศิริ ลีาออกจากกรรมการ มีผลีวันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563
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ค่าตุอบแที่นผู้้�บริหารระดัำบส้ังสุัดำ
ค่าต่อบแท้นัปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ 
ได้ำถ่กกำาห่นัดำภัายใต้่ห่ลัีกเกณ์ฑ์์ที้�ชัดำเจนั โปีร่งใส เป็ีนัธุรรม แลีะ
สมเห่ตุ่สมผลี โดำยคำาน่ังถ่งห่น้ัาที้�ความรับผิดำชอบแลีะผลีการ
ดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ โดำยคณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำ 
ค่าต่อบแท้นั เป็ีนัผ้่พิจารณ์าแลีะนัำาเสนัอคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
อนุัมัติ่ การพิจารณ์าค่าต่อบแท้นัปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ
กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ มีการดำำาเนิันังานัอย่างเปี็นัขั�นัต่อนัแลีะ
สอดำคล้ีองกับผลีการปีระเมินัการปีฏิิบัติ่งานั ดัำงนีั�

1.  คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั เสนัอ 
  องค์ปีระกอบแลีะเกณ์ฑ์์ในัการพิจารณ์าต่่อคณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ ในัช่วงต้่นัปีี 

2.  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ พิจารณ์าอนุัมัติ่ แลีะแจ้งปีระธุานั 
  เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ รับท้ราบ 
  ห่ลัีกเกณ์ฑ์์การปีระเมินั

3.  คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั พิจารณ์า 
  ปีระเมินัผลีการปีฏิิบัติ่งานัต่ามเกณ์ฑ์์ที้�คณ์ะกรรมการ 
  บริษัท้ฯ ไดำ้อนุัมัติ่ไว้แล้ีว รวมถ่งพิจารณ์าผลีการปีฏิิบัติ่งานั 
  ของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ 
  ต่ลีอดำทั้�งปีี โดำยคำาน่ังถ่งองค์ปีระกอบต่่าง ๆ ในัภัาพรวม  
  ทั้�งสถานัการณ์์ธุุรกิจของบริษัท้ฯ ความท้้าท้ายในัการ 
  ปีฏิิบัติ่งานั วิธีุการรับม้อกับปัีญห่าการส้�อสารในัภัาวะวิกฤต่ 
  การด่ำแลีชุมชนัแลีะสิ�งแวดำล้ีอม การจัดำการกับปัีญห่าห่ากมี 
  กรณ์ีที้�สุ่มเสี�ยงในัเร้�องธุรรมาภัิบาลี แลีะการเสริมสร้าง 
  ภัาพลัีกษณ์์ที้�ดีำของบริษัท้ฯ เป็ีนัต้่นั เพ้�อปีระกอบการพิจารณ์า 
  ปีระเมินัผลี 

4.  คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นันัำาเสนัอ 
  คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ พิจารณ์าอนัุมัติ่ผลีการปีฏิิบัติ่งานั  
  แลีะอัต่ราการปีรับค่าต่อบแท้นัปีระจำาปีีของปีระธุานั 
  เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ในัช่วงเด้ำอนั 
  ธัุนัวาคมของปีี

ค่าตุอบแที่นผู้้�บริหาร
บริษัท้ฯ มีการปีระเมินัผลีการปีฏิิบัติ่งานัของผ้่บริห่ารทุ้กระดัำบ
เป็ีนัปีระจำาทุ้กปีี โดำยกำาห่นัดำนัโยบายการปีระเมินัผลีการ 
ปีฏิิบัติ่งานัภัายใต่้ระบบ PMS (Performance Management 
System) ซ่�งปีระกอบด้ำวยปัีจจัยในัการปีระเมินัผลีงานั 3 ด้ำานั ค้อ 

1.  ตั่วชี�วัดำผลีงานัห่ลัีก (Key Performance Indicators: KPIs)  
  เป็ีนัภัารกิจสำาคัญที้�ได้ำรับการถ่ายท้อดำจากบริษัท้ฯ ในัแต่่ลีะปีี  
  สอดำคล้ีองกับเป้ีาห่มายขององค์กร ผลีการดำำาเนิันังานัของ 
  บริษัท้ฯ แลีะผลีการปีฏิิบัติ่งานัดำา้นัการเงนิั ซ่�งสอดำคลีอ้งกับ 
  ภัาระห่น้ัาที้� ความรับผิดำชอบของผ้่บริห่าร 

2.  สมรรถนัะในัการท้ำางานั (Competency) 

3.  พฤติ่กรรมพ่งปีระสงค์ (Desired Behavior) เป็ีนัเคร้�องม้อ 
  สำาห่รับปีระเมินัความสามารถของผ้่ปีฏิิบัติ่งานัเชิงพฤติ่กรรม  
  ซ่�งกำาห่นัดำให้่ผ้่บริห่ารแลีะพนัักงานัทุ้กคนัแสดำงออกในัขณ์ะ 
  ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้� ทั้�งนีั� เพ้�อให้่การดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ บรรลุี 
  เป้ีาห่มายอย่างมีคุณ์ภัาพแลีะยั�งย้นั

ในัปีี 2563 มีผ้่บริห่ารระดัำบส่งต่ามเกณ์ฑ์์สำานัักงานั ก.ลี.ต่. 
จำานัวนั 7 คนั รวมผ้่บริห่ารลีาออกระห่ว่างปีี จำานัวนั 1 คนั  
โดำยได้ำรับค่าต่อบแท้นัจากบริษัท้ฯ ในัร่ปีแบบเงินัเด้ำอนั โบนััส 
แลีะเงินัสมท้บกองทุ้นัสำารองเลีี�ยงชีพ รวมทั้�งสิ�นัเป็ีนัจำานัวนัเงินั 
53.55 ล้ีานับาท้ รายลีะเอียดำดัำงต่าราง 

ทั้�งนีั� ในัปีี 2563 มีผ้่บริห่ารจำานัวนั 6 คนั ได้ำรับค่าต่อบแท้นัจากการเปี็นักรรมการในั บริษัท้ ไออาร์พีซี เอ แอนัด์ำ แอลี จำากัดำ  
(บริษัท้ย่อย) รวมเป็ีนัจำานัวนัเงินั 2.15 ล้ีานับาท้

ค่าตุอบแที่น

ค่าตุอบแที่นอื�น

รวัม

 เงินัเด้ำอนั
 โบนััส

 กองทุ้นัสำารองเลีี�ยงชีพ

81.45
39.05

7.53

128.03

40.05
12.87

3.31

56.23

33.59
15.3

4.66

53.55

 (ห่น่ัวย: ล้ีานับาท้)

ลักษณ์ะค่าตอบแท่น ปี์ 2561
 (18 รีาย) 

ปี์ 2562
 (7 รีาย)

ปี์ 2563 
(7 รีาย)

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายุละเอ่ยุดำเก่�ยุวักับกรรมการข่องบริษัที่ยุ่อยุ

1. บริีษัท่ นำ�ามัน ไออาร์ีพีซีี จำากัด้ 4. บริีษัท่ ไออาร์ีพีซีี เอ แอนด์้ แอล จำากัด้

5. บริีษัท่ รัีกษ์ป่์าสัก จำากัด้

6. บริีษัท่ ไอพอลิเมอร์ี จำากัด้

หมายเหตุุ:
(1) นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช ได้ำรับการแต่่งตั่�งเป็ีนัปีระธุานักรรมการบริษัท้ ไออาร์พีซี โพลีีออลี จำากัดำ เม้�อวันัที้� 7 มกราคม 2564

รีายชื�อกรีรีมการีบริีษัท่ รีายชื�อกรีรีมการีบริีษัท่

รีายชื�อกรีรีมการีบริีษัท่

รีายชื�อกรีรีมการีบริีษัท่

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

นัางณิ์ชชา จิรเมธุธุนักิจ
นัางสาววนิัดำา อุทั้ยสมนัภัา
นัายวีรวัฒน์ั ศรีนัรดิำษฐ์เลิีศ
นัายสมเกียรติ่ เลิีศฤท้ธิุ�ภ่ัวดำลี

นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช
นัางณิ์ชชา จิรเมธุธุนักิจ
นัางสาววนิัดำา อุทั้ยสมนัภัา
นัายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานัาถ
นัายพยม บุญยัง
MR. Toshiro Kojima
Mr. Hideyuki Tokimasa
Mr. Kengo Shiba
Mr. Takayuki Mano
นัายสมเกียรติ่ เลิีศฤท้ธิุ�ภ่ัวดำลี

นัายท้รงกลีดำ เจริญพร
นัายสุรชัย ต่่ออภิัชาต่ต่ระก่ลี
นัายสมบ่รณ์์ สาต่สินั
นัายภัาณุ์ฑั์ต่ เกียรติ่�อนัันัต์่ชัย

นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช
นัายสมเกียรติ่ เลิีศฤท้ธิุ�ภ่ัวดำลี
นัางณิ์ชชา จิรเมธุธุนักิจ
นัายห่่ เจี�ยจาง
นัางห่ลิีว อวี�ห่ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษาการ

กรรมการผ้่จัดำการ

ปีระธุานักรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษาการ

กรรมการผ้่จัดำการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผ้่จัดำการ

ปีระธุานักรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำาแหุ้น่ง ตำาแหุ้น่ง

ตำาแหุ้น่ง

ตำาแหุ้น่ง

2. บริีษัท่ ไออาร์ีพีซีี โพลีออล จำากัด้

รีายชื�อกรีรีมการีบริีษัท่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช(1)

นัางณิ์ชชา จิรเมธุธุนักิจ
นัายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานัาถ
นัางสาววนิัดำา อุทั้ยสมนัภัา
Mr. Sergiusz Stefanowski
Mr. Rafal Zdon
Mr. Waldermar Franz Preussner
Ms. Soh Bee Hong

ปีระธุานักรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผ้่จัดำการ

ตำาแหุ้น่ง

3. บริีษัท่ เท่คโนโลยีไออาร์ีพีซีี จำากัด้

รีายชื�อกรีรีมการีบริีษัท่

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช
นัายวีรวัฒน์ั ศรีนัรดิำษฐ์เลิีศ
นัางสาวอาริสรา สุธุาสุท้ธิุ�
นัายสุรชัย ต่่ออภิัชาต่ต่ระก่ลี
นัางกนักพร รอดำรุ่งเร้อง
นัายโพธิุวัฒน์ั เผ่าพงศ์ช่วง

ปีระธุานักรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผ้่จัดำการ

ตำาแหุ้น่ง
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ตำารางแสดำงการดำำารงตำำาแหน่งกรรมการและผู้ับริหาร ท่ี่�ดำำารงตำำาแหน่งในบริษัที่ยุ่อยุ/ บริษัที่ร่วัม/
บริษัที่ท่ี่�เก่�ยุวัข้่อง 

บริ
ษัที่
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บริ
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 เอ
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�  โซ
ลูชั

� น 
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ษัที่

 ไอ
พิ่
อลิ

เม
อร์

 จ
ำากั

ดำ
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บริ
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 ป
ตำที่

. จ
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ดำ 
(ม

หา
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)

บริ
ษัที่

 ไม
เที่

กซ์
 โพิ่

ลิเ
มอ

ร์ 
(ป

ระ
เที่

ศไ
ที่ยุ

) จ
ำากั

ดำ

นัายชาญศิลีป์ี ต่รีนุัชกร

นัายวุฒิสาร ตั่นัไชย

นัายณั์ฐชาติ่ จารุจินัดำา

นัายสมน่ัก บำารุงสาลีี

นัายอนุัสรณ์์ แสงนิั�มนัวลี

นัายเอกนิัติ่ นิัติ่ทั้ณ์ฑ์์ปีระภัาศ 

นัายกฤษณ์์ อิ�มแสง

พลีอากาศโท้ บุญส้บ ปีระสิท้ธิุ� 

นัางสาวสิริวรรณ์ เจียระพงษ์ 

นัายชาครีย์ บ่รณ์กานันัท์้ 

นัายวัฒนัพงษ์ คุโรวาท้

นัายจุมพลี สำาเภัาพลี

พลีเอก ณั์ฐพลี นัาคพาณิ์ชย์ 1

นัายวรวัฒน์ั พิท้ยศิริ 2

นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา 3

นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช 4

นัายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานัาถ

นัายสมเกียรติ่ เลิีศฤท้ธิุ�ภ่ัวดำลี

นัางณิ์ชชา จิรเมธุธุนักิจ 

นัางสาววนิัดำา อุทั้ยสมนัภัา

นัายวีรวัฒน์ั ศรีนัรดิำษฐ์เลิีศ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

บริีษัท่ บริีษัท่ย่อย การีร่ีวมค�า บริีษัท่ร่ีวม บริีษัท่ที่�เกี�ยวข�องลำาดั้บ รีายชื�อ

หมายเหตุุ: X = ปีระธุานักรรมการ / = กรรมการ // = ผ้่บริห่าร         
1. พลีเอก ณั์ฐพลี นัาคพาณิ์ชย์ ลีาออกจากกรรมการ แลีะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ เม้�อวันัที้� 1 ตุ่ลีาคม 2563      
2. นัายวรวัฒน์ั พิท้ยศิริ ลีาออกจากกรรมการ แลีะกรรมการบริห่ารความเสี�ยง เม้�อวันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563       
3. นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา ลีาออกจากกรรมการ แลีะปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ แลีะได้ำรับการแต่่งตั่�งกลัีบเข้าเป็ีนักรรมการ เม้�อวันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563   
4. นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช ได้ำรับการแต่่งตั่�งเป็ีนักรรมการ/ ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ เม้�อวันัที้� 1 ธัุนัวาคม 2563     
       

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายุงานการถ่อครองหลักที่รัพิ่ย์ุข่องกรรมการและผู้ับริหาร

การถ้อครองห่ลัีกท้รัพย์ของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ณ์ วันัที้� 31 ธัุนัวาคม 2563 มีดัำงนีั�

นัายชาญศิลีป์ี ต่รีนุัชกร

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายวุฒิสาร ตั่นัไชย

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายณั์ฐชาติ่ จารุจินัดำา 

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายสมน่ัก บำารุงสาลีี 

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายอนุัสรณ์์ แสงนิั�มนัวลี 

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายเอกนิัติ่ นิัติ่ทั้ณ์ฑ์์ปีระภัาศ

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายกฤษณ์์ อิ�มแสง 

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

พลีอากาศโท้ บุญส้บ ปีระสิท้ธิุ� 

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัางสาวสิริวรรณ์ เจียระพงษ์

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายชาครีย์ บ่รณ์กานันัท์้

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายวัฒนัพงษ์ คุโรวาท้

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายจุมพลี สำาเภัาพลี

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายนัพดำลี ปิี�นัสุภัา

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.00024%
50,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.00027%
55,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.00024%
50,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.00027%
55,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ณ์ 31 ธิ.ค. 62
สัด้ส่วนการีถืือหุ้้�น/

จำานวนหุ้้�น

ณ์ 31 ธิ.ค. 63
สัด้ส่วนการีถืือหุ้้�น/

จำานวนหุ้้�น

จำานวนหุ้้�นเพิ�ม
 (ลด้) รีะหุ้ว่างปี์

WARRANT/ 
NVDR/ TSR/ DW 

(2563)

หุ้มายเหุ้ต้ลำา
ดั้บ

รีายชื�อ
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การถ้อครองห่ลัีกท้รัพย์ของผ้่บริห่าร ณ์ วันัที้� 31 ธัุนัวาคม 2563 

นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายชวลิีต่ ทิ้พพาวนิัช

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานัาถ 

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายสมเกียรติ่ เลิีศฤท้ธิุ�ภ่ัวดำลี

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัางณิ์ชชา จิรเมธุธุนักิจ

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัางสาววนิัดำา อุทั้ยสมนัภัา

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

นัายวีรวัฒน์ั ศรีนัรดิำษฐ์เลิีศ

ค่่สมรส

บุต่รที้�ยังไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ

N/A

ไม่มี

ไม่มี

N/A

ไม่มี

ไม่มี

0.00137%
279,351

ไม่มี

ไม่มี

0.00145%
295,580

0.00008%
15,900

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.00103%
210,440

ไม่มี

ไม่มี

0.00005%
10,579

ไม่มี

ไม่มี

0.00220%
450,000

ไม่มี

ไม่มี

0.00220%
450,000

ไม่มี

ไม่มี

0.00137%
279,351

ไม่มี

ไม่มี

0.00193%
395,580

0.00008%
15,900

ไม่มี

0.00122%
250,000

ไม่มี

ไม่มี

0.00103%
210,440

ไม่มี

ไม่มี

0.00005%
10,579

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

0.00049%
100,000

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

0.00122%
250,000

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่เปีลีี�ยนัแปีลีง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ณ์ วันัที้� 31 ธัุนัวาคม 2563 ต่ลีอดำจนัในัช่วง 5 ปีีที้�ผ่านัมา กรรมการแลีะผ้่บริห่ารของบริษัท้ฯ ไม่มีการกระท้ำาความผิดำต่าม 
พระราชบัญญัติ่ห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ พ.ศ. 2535 ห่ร้อพระราชบัญญัติ่สัญญาซ้�อขายล่ีวงห่น้ัา พ.ศ. 2546 แลีะไม่มี 
ความผิดำในัเร้�องดัำงต่่อไปีนีั� 
(1) การกระท้ำาการโดำยไม่สุจริต่ ห่ร้อปีระมาท้เลิีนัเล่ีออย่างร้ายแรง
(2) การเปิีดำเผย ห่ร้อเผยแพร่ข้อม่ลี ห่ร้อข้อความอันัเป็ีนัเท็้จที้�อาจท้ำาให้่สำาคัญผิดำ ห่ร้อปีกปิีดำข้อความจริงที้�ควรบอกให้่แจ้ง 
  ในัสาระสำาคัญซ่�งอาจมีผลีกระท้บต่่อการตั่ดำสินัใจของผ้่ถ้อหุ้่นั ผ้่ลีงทุ้นั ห่ร้อผ้่ที้�เกี�ยวข้อง
(3) การกระท้ำาอันัไม่เป็ีนัธุรรมห่ร้อการเอาเปีรียบผ้่ลีงทุ้นัในัการซ้�อขายห่ลัีกท้รัพย์ห่ร้อสัญญาซ้�อขายล่ีวงห่น้ัา ห่ร้อมีห่ร้อเคย 
  มีส่วนัร่วมห่ร้อสนัับสนุันัการกระท้ำาดัำงกล่ีาว

ณ์ 31 ธิ.ค. 62
สัด้ส่วนการีถืือหุ้้�น/

จำานวนหุ้้�น

ณ์ 31 ธิ.ค. 62
สัด้ส่วนการีถืือหุ้้�น/

จำานวนหุ้้�น

ณ์ 31 ธิ.ค. 63
สัด้ส่วนการีถืือหุ้้�น/

จำานวนหุ้้�น

ณ์ 31 ธิ.ค. 63
สัด้ส่วนการีถืือหุ้้�น/

จำานวนหุ้้�น

จำานวนหุ้้�นเพิ�ม
 (ลด้) รีะหุ้ว่างปี์

จำานวนหุ้้�นเพิ�ม
 (ลด้) รีะหุ้ว่างปี์

WARRANT/ 
NVDR /TSR /DW 

(2563)

WARRANT/ 
NVDR /TSR /DW 

(2563)

หุ้มายเหุ้ต้

หุ้มายเหุ้ต้

ลำา
ดั้บ

ลำา
ดั้บ

รีายชื�อ

รีายชื�อ

14.

โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้่อมูลสำาคัญ่
เก่�ยุวักับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดำยุ่อยุ และผู้ับริหาร



214 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท้ฯ ดำำาเนิันัธุุรกิจโดำยยด่ำมั�นัแลีะให่ค้วามสำาคัญกับการดำำาเนิันั
งานัต่ามห่ลีักการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ซ่�งเป็ีนัไปีต่ามมาต่รฐานั
สากลี แลีะสอดำคลี้องกับห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำสำาห่รับ
บริษัท้จดำท้ะเบียนัของต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย รวมถ่ง
ห่ลัีกเกณ์ฑ์์โครงการ ASEAN CG Scorecard แลีะโครงการ
สำารวจการกำากับด่ำแลีกิจการบริษัท้จดำท้ะเบียนั (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) 
ของสถาบันักรรมการบริษัท้ไท้ย (IOD)

นัอกจากนีั� คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ยังได้ำนัำาห่ลัีกการกำากับด่ำแลี
กิจการที้�ดีำสำาห่รับบริษัท้จดำท้ะเบียนัปีี 2560 (CG Code)  
มาปีรับใช้เป็ีนัแนัวปีฏิิบัติ่สำาห่รับคณ์ะกรรมการต่ามแนัวท้าง  
Apply or Explain เพ้�อยกระดัำบการกำากับด่ำแลีกิจการของ 
บริษัท้ฯ ให้่ก้าวส่่ระดัำบสากลี อย่างไรก็ต่ามในัปีี 2563 ยังมีเร้�อง
ที้�บริษัท้ฯ ปีฏิิบัติ่ไม่สอดำคล้ีอง แต่่ได้ำมีการดำำาเนิันัมาต่รการ
ท้ดำแท้นัที้�เห่มาะสม ดัำงนีั�

การกำาห่นัดำแลีะเปิีดำเผยนัโยบายค่าต่อบแท้นั
พนัักงานัที้�สอดำคล้ีองกับผลีการดำำาเนิันังานั
ของบริษัท้ในัระยะยาว (เช่นั การให้่ ESOP, 
EJIP เป็ีนัต้่นั) เพิ�มเติ่ม

ปีระธุานักรรมการของบริษัท้ ไม่ได้ำเป็ีนั
กรรมการอิสระ

คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะพิจารณ์าค่า
ต่อบแท้นั ควรปีระกอบดำ้วยกรรมการอิสระ
เป็ีนัส่วนัให่ญ่ (มากกว่า 50%)

คณ์ะกรรมการบริษัท้ ควรปีระกอบด้ำวย
กรรมการจำานัวนั 5-12 คนั

คณ์ะกรรมการบริษัท้ มีกรรมการที้� เป็ีนั
กรรมการอิสระเป็ีนัจำานัวนัเท่้าไร

บริษัท้ฯ มีระบบบริห่ารค่าต่อบแท้นัพนัักงานัที้�มีมาต่รฐานัทั้�งพนัักงานั 
ในัปัีจจุบันัแลีะอนัาคต่ มีการบริห่ารค่าต่อบแท้นัให้่สอดำคล้ีองกับกลุ่ีมธุุรกิจ
เดีำยวกันั นัอกจากนีั� ยังมีระบบบริห่ารผลีการปีฏิิบัติ่งานัของบุคลีากรโดำย
การกำาห่นัดำตั่วชี�วัดำระดัำบองค์กร (Corporate KPI) ต่ามห่ลัีก Balanced 
Scorecard ที้�สอดำคล้ีองกับแผนักลียทุ้ธ์ุ ผลีปีระกอบการของบรษัิท้ฯ แลีะ
ผลีการปีฏิิบัติ่งานัของพนัักงานั 

บริษัท้ฯ กำาห่นัดำให้่ปีระธุานักรรมการบริษัท้ฯ เป็ีนับุคคลีคนัลีะคนักับ
ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ (ผ้่บริห่ารส่งสุดำของ
ฝ�ายบริห่าร) โดำยมีการแบ่งแยกห่น้ัาที้�รับผิดำชอบไว้อย่างชัดำเจนั โดำย
ปีระธุานักรรมการบรษัิท้ฯ จะไม่มีส่วนัร่วมในัการบริห่ารงานัปีระจำา ท้ำาให้่
สามารถถ่วงดุำลีอำานัาจในัการกำากับด่ำแลีกิจการ แลีะการบริห่ารกิจการของ 
บริษัท้ฯ ได้ำ

ปีี 2563 คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นัของบริษัท้ฯ 
ปีระกอบด้ำวย 3 คนั โดำยมีกรรมการอิสระ 2 คนั (คิดำเป็ีนั 66.66%) แลีะมี
กรรมการ 1 คนั 

คณ์ะกรรมการของบริษัท้ฯ ปีระกอบด้ำวยกรรมการจำานัวนั 15 คนั แบ่งเป็ีนั 
กรรมการอิสระ 8 คนั (คิดำเป็ีนั 53.33%) กรรมการ 6 คนั แลีะกรรมการที้�
เป็ีนัผ้่บริห่าร 1 คนั ซ่�งได้ำพิจารณ์าแล้ีวเห็่นัว่า เป็ีนัจำานัวนัที้�เห่มาะสมกับ
ขนัาดำ ปีระเภัท้ แลีะความซับซ้อนัท้างธุุรกิจ เน้ั�องจากบริษัท้ฯ เป็ีนัองค์กร
ขนัาดำให่ญ่แลีะมี Value Chain ที้� ค่อนัข้างยาวแลีะซับซ้อนั  
การมีกรรมการที้�มีคุณ์สมบัติ่ที้�ห่ลีากห่ลีาย (Diversity) จะช่วยส่งเสริม 
องค์ปีระกอบของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ให้่ครบถ้วนัสมบ่รณ์์ยิ�งข่�นั

คณ์ะกรรมการของบริษัท้ฯ ปีระกอบดำ้วยกรรมการจำานัวนั 15 คนั เปี็นั 
กรรมการอิสระ 8 คนั (คิดำเป็ีนั 53.33%) 

ข�อที่�ยังป์ฏิิบัติไม่สอด้คล�องกับ CGR การีด้ำาเนินงานของบริีษัท่ฯ

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ดำ้านการกำากับดำูแลกิจการ



215

ทั้�งนีั� ในัปีี 2563 บริษัท้ฯ การดำำาเนิันังานัด้ำานัการกำากับด่ำแลี
กิจการที้�ดีำของบริษัท้ฯ โดำยครอบคลุีมการดำำาเนิันังานั 5 ห่มวดำ
ดัำงนีั�

หมวัดำท่ี่� 1 สิัที่ธิของผู้้�ถืือหุ�น (Rights of Shareholders)
ผ้่ถ้อหุ้่นัมีสิท้ธิุในัความเป็ีนัเจ้าของบริษัท้โดำยควบคุมบริษัท้ผ่านั
การแต่่งตั่�งคณ์ะกรรมการให้่ท้ำาห่น้ัาที้�แท้นัต่นั แลีะมีสิท้ธิุในัการ
ตั่ดำสินัใจเกี�ยวกับการเปีลีี�ยนัแปีลีงที้�สำาคัญของบริษัท้ บริษัท้ฯ  
จ่งให้่ความเคารพ ให้่ความคุ้มครอง แลีะส่งเสริมการใช้สิท้ธิุต่่าง ๆ 
ของผ้่ถ้อหุ้่นั เช่นั สิท้ธิุในัการเข้าร่วมปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นั  
สิท้ธิุในัการแสดำงความคิดำเห็่นั สิท้ธิุในัการลีงคะแนันัเสียง  
สิท้ธิุในัการเสนัอวาระการปีระชุมล่ีวงห่น้ัาก่อนัวันัปีระชุม  
การเล้ีอกตั่�งห่ร้อถอดำถอนักรรมการ การพิจารณ์าค่าต่อบแท้นั
กรรมการแลีะผ้่สอบบัญชี การพิจารณ์าส่วนัแบ่งในัผลีกำาไร/
เงินัปัีนัผลี แลีะสิท้ธิุในัการเข้าถ่งข้อม่ลีที้�เพียงพอ รวดำเร็ว  
ครบถ้วนั ได้ำง่ายผ่านัช่องท้างต่่าง ๆ ที้�ห่ลีากห่ลีายเพ้�อให้่ผ้่ถ้อหุ้่นั 
มีเวลีาในัการศ่กษาแลีะตั่ดำสินัใจ โดำยบริษัท้ฯ ได้ำดำำาเนิันักิจกรรม
ต่่าง ๆ ต่ลีอดำปีี 2563 ดัำงนีั�

1.1 การจัำดำประชุ่มสัามัญ่ผู้้�ถืือหุ�น (AGM)
ในัปีี 2563 ด้ำวยสถานัการณ์์การแพร่ระบาดำของไวรัสโควิดำ-19 
บริษัท้ฯ มีความห่่วงใยในัสุขภัาพของผ้่ถ้อหุ้่นั คณ์ะกรรมการ 
บริษัท้ฯ จ่งมีมติ่ได้ำเล้ี�อนัการจัดำปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 

2563 ซ่�งเดิำมกำาห่นัดำไว้ในัวันัที้� 7 เมษายนั 2563 เป็ีนัวันัที้� 3 
กรกฎาคม 2563 ณ์ ห้่องปีระชุมชั�นั 6 อาคารบี แลีะอาคารซี 
ศ่นัย์เอนัเนัอร์ยี�คอมเพล็ีกซ์ โดำยปีฏิิบัติ่ต่ามมาต่รการป้ีองกันั 
ต่ามคำาสั�งศ่นัย์บริห่ารสถานัการณ์์แพร่ระบาดำของโรคติ่ดำเช้�อ
ไวรัสโควิดำ-19 (ศบค.) แลีะปีระกาศกรุงเท้พมห่านัคร รวมทั้�งคำาน่ัง
ถ่งกฎห่มาย ข้อกำาห่นัดำต่่าง ๆ อย่างเคร่งครัดำ ได้ำแก่ การตั่�ง 
จุดำต่รวจคัดำกรอง ให่้ผ้่ถ้อหุ้่นักรอกแบบคัดำกรองโรคฯ การตั่�ง 
จุดำล้ีางม้อด้ำวยเจลีแอลีกอฮีอล์ีแลีะอุปีกรณ์์ฆ่าเช้�อ การกำาห่นัดำ
ระยะห่่างท้างสังคม 1 เมต่ร เพ้�อไม่ให้่เกิดำความแออัดำ การกำาห่นัดำ
ให้่มีการเช็คอินั-เช็คเอาท์้บนัแอปีพลิีเคชันัไท้ยชนัะ ก่อนัการ 
ลีงท้ะเบียนัเข้าปีระชุม กำาห่นัดำให้่ผ้่เข้าร่วมปีระชุมต้่องสวม
ห่น้ัากากผ้า ห่ร้อห่น้ัากากอนัามัยต่ลีอดำเวลีาที้�อย่่บริเวณ์ที้� 
จัดำปีระชุม งดำการใช้ไมค์ ส่งคำาถามใส่กระดำาษให้่แก่เจ้าห่น้ัาที้� 
แลีะใช้เวลีาปีระชุมไม่เกินั 2 ชั�วโมง ทั้�งนีั� บริษทั้ฯ รักษาสิท้ธิุของ
ผ้่ถ้อหุ้่นัทุ้กราย คำาถามของผ้่ถ้อหุ้่นั จะไดำ้รับการพิจารณ์าทุ้ก 
คำาถาม ห่ากกรณ์ีคำาถามใดำไม่สามารถต่อบไดำ้ทั้นัในัห้่องปีระชุม 
บริษัท้ฯ จะนัำาไปีต่อบไว้บนัเว็บไซต์่ของบริษัท้ฯ www.irpc.co.th

นัอกจากนีั� บริษัท้ฯ ยังได้ำปีฏิิบัติ่ต่ามแนัวท้างของโครงการ
ปีระเมินัคุณ์ภัาพการจัดำปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัของสมาคมส่งเสริม 
ผ้่ลีงทุ้นัไท้ย สมาคมบริษัท้จดำท้ะเบียนั แลีะสำานัักงานั 
คณ์ะกรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ แลีะ 
ภัายใต้่แนัวคิดำการจัดำปีระชุมสีเขียว ห่ร้อ TBCSD GREEN 

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

MEETINGS ต่ามแนัวท้างขององค์กรธุุรกิจเพ้�อการพัฒนัา 
อย่างยั�งย้นั (Thailand Business Council for Sustainable 
Development: TBCSD) แลีะม่ลีนัิธิุสถาบันัสิ�งแวดำล้ีอมไท้ย  
ซ่�งบริษัท้ฯ ได้ำดำำาเนิันัมาอย่างต่่อเน้ั�องเป็ีนัปีีที้� 8 เพ้�อส่งเสริมให้่
เกิดำการใช้ท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า แลีะลีดำผลีกระท้บต่่อสิ�งแวดำล้ีอม 
รวมทั้�งเป็ีนัการจัดำปีระชุมแบบคาร์บอนัเท่้ากับศ่นัย์ (Zero Carbon 
Meeting) ผ่านักิจกรรมชดำเชยคาร์บอนักับการปีล่ีอยปีริมาณ์
ก๊าซเร้อนักระจกลีดำลีงเท่้ากับศ่นัย์ (Carbon Neutral) ต่าม
แนัวท้างองค์การบริห่ารจัดำการก๊าซเร้อนักระจก (องค์การมห่าชนั) 
สำาห่รับสถานัที้�จัดำงานัปีระชุม บริษัท้ฯ ได้ำคำาน่ังถ่งความสะดำวก
ในัการเดำนิัท้างของผ้่ถ้อหุ้่นั ทั้�งท้างรถยนัต์่ รถไฟฟา้ใต้่ดิำนั (MRT) 
รถไฟฟ้า (BTS) แลีะรถยนัต์่ขนัส่งสาธุารณ์ะต่่าง ๆ 

ในัปีี 2563 บริษัท้ฯ ได้ำรับผลีการปีระเมินัคุณ์ภัาพการจัดำปีระชุม
ผ้่ถ้อหุ้่นั (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผ้่ลีงทุ้นัไท้ย 
ในัระดัำบดีำเลิีศ 100 คะแนันัเต็่ม ซ่�งสะท้้อนัให้่เห็่นัว่าบริษัท้ฯ 
มีความมุ่งมั�นัตั่�งใจในัการจัดำปีระชุมฯ ให้่เป็ีนัไปีต่ามมาต่รฐานั
แลีะห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำอย่างส่งสุดำ นัอกจากนีั� บริษัท้ฯ 
ยังได้ำจัดำให้่มีการปีระเมินัคุณ์ภัาพการจัดำปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นั 
ผ่านัการต่อบแบบปีระเมินัจากผ้่ถ้อหุ้่นัที้�เข้าร่วมปีระชุม เพ้�อนัำา
ความคิดำเห่็นัแลีะข้อเสนัอแนัะมาพัฒนัาการจัดำปีระชุมให้่มี
ปีระสิท้ธิุภัาพแลีะต่อบสนัองความต้่องการของผ้่ถ้อหุ้่นัให้่ดีำยิ�งข่�นั
ต่่อไปี

1.2. การเตุร่ยมควัามพัร�อมก่อนการประชุ่มผู้้�ถืือหุ�น
• บริษัท้ฯ ไดำน้ัำาเสนัอคณ์ะกรรมการบรษัิท้ฯ เพ้�อพิจารณ์ามมีติ่

ให้่เรียกปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 2563 ในัการปีระชุม
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ในัเด้ำอนักุมภัาพันัธ์ุ 2563 แลีะได้ำ 
เปิีดำเผยมติ่ที้�ปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ดัำงกล่ีาวพร้อมทั้�ง
ระเบียบวาระการปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัผ่านัระบบเผยแพร่ข้อม่ลี
ของต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ยในัวันัเดีำยวกันั ทั้นัที้ที้�
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำมีมติ่ในัวันัที้� 12 กุมภัาพันัธ์ุ 2563 
รวมทั้�งแจ้งวันักำาห่นัดำรายช้�อผ้่ถ้อหุ้่นั (Record Date) ในัวันัที้� 
27 กุมภัาพันัธ์ุ 2563 เพ้�อให้่สิท้ธิุแก่ผ้่ถ้อหุ้่นัในัการเข้าร่วม
ปีระชุมแลีะรับเงินัปัีนัผลี โดำยแจ้งผ่านัท้างเว็บไซต์่บริษัท้ฯ ด้ำวย

• บริษัท้ฯ เปิีดำโอกาสให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัส่วนัน้ัอยห่ร้อผ้่ถ้อหุ้่นัรายย่อย 
ห่ร้อรวมกันัไม่น้ัอยกว่าร้อยลีะ 4 ของจำานัวนัหุ้่นัที้�จำาห่น่ัาย
แล้ีวทั้�งห่มดำ เสนัอวาระการปีระชุมแลีะเสนัอช้�อบุคคลีเพ้�อ 
เข้ารับการพิจารณ์าเล้ีอกตั่�งเป็ีนักรรมการล่ีวงห่น้ัา ตั่�งแต่่วันัที้� 2 
กันัยายนั 2562 - 31 มกราคม 2563 ซ่�งเป็ีนัไปีต่ามเกณ์ฑ์์การ
ปีระเมินัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำของสมาคมส่งเสริมสถาบันั
กรรมการบรษัิท้ไท้ย (IOD) ที้�กำาห่นัดำให่บ้ริษัท้จดำท้ะเบยีนัไท้ย
ควรเปีิดำโอกาสให่้ผ้่ถ้อหุ้่นัเสนัอวาระแลีะเสนัอช้�อกรรมการ

ล่ีวงห่น้ัาอย่างน้ัอย 90 วันัก่อนัสิ�นัปีีบัญชี โดำยบริษัท้ฯ ได้ำท้ำา
ห่นัังส้อแจ้งต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย แลีะเผยแพร่
ห่ลัีกเกณ์ฑ์์ดัำงกล่ีาวบนัเว็บไซต์่บริษัท้ฯ www.irpc.co.th ทั้�งนีั� 
การปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 2563 ปีรากฏิว่า ไม่มี 
ผ้่ถ้อหุ้่นัรายใดำเสนัอวาระเพิ�มเติ่ม ห่ร้อเสนัอช้�อบุคคลีเพ้�อ 
เข้ารับการพิจารณ์าเล้ีอกตั่�งเป็ีนักรรมการบริษัท้ฯ แต่่อย่างใดำ

• บริษัท้ฯ จัดำท้ำาห่นัังส้อเชิญปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นั ปีระจำาปีี 
2563 โดำยได้ำกำาห่นัดำวาระการปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัแลีะมีคำาอธิุบาย
วัต่ถุปีระสงค์แลีะความเห็่นัของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ไว้
อย่างชัดำเจนัในัแต่่ลีะวาระ รวม 7 วาระ (ไม่มีวาระรับรอง
รายงานัการปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 2563 เน้ั�องจาก 
บริษัท้ฯ ได้ำจัดำส่งรายงานัการปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 
2562 ไปียังผ้่ถ้อหุ้่นัทุ้กราย ท้างวารสารผ้่ถ้อหุ้่นัฉบับที้� 
30/2019 เพ้�อให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัได้ำต่รวจท้านัความถ่กต้่องครบถ้วนั 
ห่ร้อคัดำค้านัขอแก้ไข โดำยไม่ปีรากฏิว่ามีผ้่ถ้อหุ้่นัท่้านัใดำคัดำค้านั
ห่ร้อขอแก้ไขรายงานัดัำงกล่ีาว จ่งถ้อว่าได้ำมีการรับรองแล้ีว 

• บริษัท้ฯ ได้ำจัดำส่งห่นัังส้อเชิญปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 
ซ่�งจัดำท้ำาทั้�งภัาษาไท้ยแลีะภัาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร
ปีระกอบการปีระชุมให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัท้างไปีรษณี์ย์ เพ้�อนัำาส่งให้่แก่
ผ้่ถ้อหุ้่นัทุ้กท่้านัล่ีวงห่น้ัาไม่น้ัอยกว่า 21 วันัก่อนัวันัปีระชุม 
(ห่นัังส้อเชิญปีระชุมส่งออกวันัที้� 6 มีนัาคม 2563) แลีะ 
เผยแพร่ผ่านัท้างเว็บไซต์่บริษัท้ฯ ล่ีวงห่น้ัาไม่น้ัอยกว่า 30 วันั
ก่อนัวันัปีระชุม (วันัที้� 3 มีนัาคม 2563) นัอกจากนีั� บริษัท้ฯ 
ได้ำจัดำส่ง แบบฟอร์มห่นัังส้อเชิญปีระชุมที้�มีบาร์โค้ดำสำาห่รับ
การลีงท้ะเบยีนัเข้าปีระชมุแลีะ QR Code สำาห่รบัดำาวนัโ์ห่ลีดำ 
รายงานัปีระจำาปีี 2562 แลีะรายงานัความยั�งย้นัปีระจำาปีี 2562 
ในัร่ปีเล่ีมแบบดิำจิทั้ลีไปีพร้อมกับห่นัังส้อเชิญปีระชุมด้ำวย

• บริ ษัท้ฯ ลีงปีระกาศการปีระชุมสามัญผ้่ ถ้อ หุ้่นัผ่านั
ห่นัังส้อพิมพ์รายวันั (ภัาษาไท้ยแลีะภัาษาอังกฤษ) ติ่ดำต่่อกันั 
3 วันั ก่อนัวันัปีระชุม (วันัที้� 23 - 25 มีนัาคม 2563)  
เพ้�อเป็ีนัการบอกกลีา่วการเรียกปีระชมุสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัเป็ีนัการ 
ล่ีวงห่น้ัาเพ้�อให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัเต่รียมตั่วเข้าร่วมปีระชุม 

• สำาห่รับนัักลีงทุ้นัสถาบันั บริษัท้ฯ ไดำ้ติ่ดำต่่อกับนัักลีงทุ้นั
สถาบันัเพ้�อปีระสานังานัการจัดำเต่รียมห่นัังส้อมอบฉันัท้ะ 
ให้่พร้อมก่อนัวันัปีระชุม เพ้�อเป็ีนัการอำานัวยความสะดำวก 
ในัการลีงท้ะเบียนัเข้าร่วมปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นั ห่ากผ้่ถ้อหุ้่นั 
ไม่สามารถเข้าร่วมปีระชุมฯ ด้ำวยต่นัเองแลีะปีระสงค์ที้�จะ 
แต่่งตั่�งบุคคลีเข้าร่วมปีระชุมแลีะออกเสียงแท้นั สามารถ 
มอบฉันัท้ะโดำยใช้ห่นัังส้อมอบฉันัท้ะที้�ได้ำจัดำส่งไปีพร้อม
ห่นัังส้อเชิญปีระชุม
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1.3. การดำำาเนินการในวัันประชุ่มผู้้�ถืือหุ�น 
ด้ำวยสถานัการณ์์การแพร่ระบาดำของไวรัสโควิดำ-19 บริษัท้ฯ  
ได้ำปีฏิิบัติ่ต่ามมาต่รการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดำ อาทิ้ การตั่�ง 
จุดำต่รวจคัดำกรอง ให้่ผ้่ถ้อหุ้่นักรอกแบบคัดำกรองโรคฯ ตั่�งจุดำล้ีางม้อ
ด้ำวยเจลีแอลีกอฮีอล์ีแลีะอุปีกรณ์์ฆ่าเช้�อ การกำาห่นัดำให้่มีการ 
เช็คอินั-เช็คเอาท์้บนัแอปีพลีิเคชันัไท้ยชนัะก่อนัการลีงท้ะเบียนั 
เข้าปีระชุม การกำาห่นัดำระยะห่่างท้างสังคม 1 เมต่ร เพ้�อไม่ให้่เกิดำ
ความแออดัำ กำาห่นัดำให่ผ้่้เข้าร่วมปีระชมุต้่องสวมห่นัา้กากผา้ห่ร้อ
ห่น้ัากากอนัามัยต่ลีอดำเวลีาที้�อย่่บริเวณ์ที้�จัดำปีระชุม งดำการใช้ไมค์
แลีะส่งคำาถามใส่กระดำาษให้่แก่เจ้าห่น้ัาที้� รวมถ่งกำาห่นัดำให้่นัั�ง
ต่ามห่มายเลีขที้�กำาห่นัดำไว้อย่างเคร่งครัดำเพ้�อความสะดำวกต่่อ 
การติ่ดำต่ามกรณี์เกิดำเห่ตุ่ใดำ ๆ แลีะมีการอำานัวยความสะดำวก 
ให้่แก่ผ้่ถ้อหุ้่นัซ่�งเป็ีนัผ้่ส่งวัย คนัพิการ ห่ร้อสต่รีมีครรภ์ั โดำยจัดำ 
ที้�นัั�งพิเศษแลีะมีเจ้าห่น้ัาที้�คอยอำานัวยความสะดำวก รวมถ่ง 
จัดำล่ีามสำาห่รับผ้่ถ้อหุ้่นัที้�เป็ีนัชาวต่่างชาติ่ แลีะได้ำดำำาเนิันัการต่าม
ห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำอย่างครบถ้วนั ดัำงนีั�

• บริษัท้ฯ จัดำเต่รียมเจ้าห่น้ัาที้�ต้่อนัรับแลีะเจ้าห่น้ัาที้�ลีงท้ะเบียนั
อย่างเห่มาะสม แลีะจัดำให้่มีจุดำลีงท้ะเบียนัอย่างเพียงพอ โดำย
เปิีดำให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัสามารถลีงท้ะเบียนัเข้าร่วมปีระชุมได้ำล่ีวงห่น้ัา
ก่อนัเวลีาปีระชุมปีระมาณ์ 2 ชั�วโมง ซ่�งได้ำแจ้งให้่ผ้่ถ้อหุ้่นั
ท้ราบล่ีวงห่น้ัาในัห่นัังส้อนััดำปีระชุม บริษัท้ฯ ได้ำนัำาระบบ 
บาร์โค้ดำ (Barcode) มาใช้สำาห่รับการลีงท้ะเบียนัแลีะการนัับ

คะแนันัเสียง เพ้�อเพิ�มปีระสิท้ธิุภัาพ ความถ่กต้่อง แลีะความ
รวดำเร็ว แลีะเปิีดำโอกาสให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัที้�ปีระสงค์จะเข้าร่วมปีระชุม
แม้จะเลียเวลีาเริ�มปีระชุมแล้ีว ให้่สามารถออกเสียงลีงคะแนันั
ได้ำในัระเบียบวาระที้�ยังอย่่ระห่ว่างการพิจารณ์าแลีะยังไม่ได้ำ 
มีการลีงมติ่ จะนัับเป็ีนัองค์ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัตั่�งแต่่วาระที้�ได้ำ 
เข้าร่วมปีระชุมเป็ีนัต้่นัไปี 

• ในัปีี 2563 กรรมการเข้าร่วมปีระชุม 14 ท่้านั จากกรรมการ
ทั้�งห่มดำ 15 ท่้านั (คิดำเป็ีนั 93.33%) โดำยปีระธุานักรรมการ 
ท้ำาห่น้ัาที้�ปีระธุานัในัที้�ปีระชุม รวมถ่งปีระธุานักรรมการชุดำย่อย
ทุ้กคณ์ะ กรรมการ ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
ผ้่จัดำการให่ญ่ พร้อมทั้�งผ้่บริห่ารระดัำบรองกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ 
ผ้่ช่วยกรรมการผ้่จดัำการให่ญ ่แลีะผ้่บริห่ารจากสายงานัต่่าง ๆ 
อย่่ด้ำานัห่น้ัาเวที้ท้ำาห่น้ัาที้�ชี�แจงแลีะสนัับสนุันัข้อม่ลี ในักรณี์ 
ที้�มีข้อสอบถามที้�เกี�ยวข้อง 

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• บริษัท้ฯ จัดำให้่มีผ้่สอบบัญชีจากบริษัท้ ดีำลีอยท์้ ท้่้ช โธุมัสสุ 
ไชยยศ สอบบัญชี จำากัดำ (นัายมงคลี สมผลี) ที้�ปีร่กษา
กฎห่มาย (นัางสาวเพียงพนัอ บุญกลีำ�า นัายมานิัต่ย์ สุธุาพร 
นัายสุพจน์ั เห่ล่ีาสุอาภัา) แลีะให้่มีผ้่ต่รวจสอบการนัับคะแนันั
เสียงในัการปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัซ่�งเป็ีนัอาสาสมัครจากผ้่ถ้อหุ้่นัที้�
เข้าร่วมปีระชุม จำานัวนั 2 ท่้านั เพ้�อความโปีร่งใส (นัายสมบัติ่ 
มั�นัไท้รท้อง แลีะนัายอภิัเดำช ใจบุญ) 

• ในัปีี 2563 มีผ้่ถ้อหุ้่นัมาปีระชุมรวมทั้�งสิ�นั 720 ราย โดำยมา
ปีระชุมด้ำวยต่นัเอง 149 ราย แลีะรับมอบฉันัท้ะ 571 ราย 
รวมจำานัวนัหุ้่นัทั้�งสิ�นั 12,454,489,282 หุ้่นั คิดำเป็ีนัร้อยลีะ 
60.95 ของจำานัวนัหุ้่นัที้�จำาห่น่ัายได้ำแล้ีวทั้�งห่มดำ

• ก่อนัเข้าส่่วาระการปีระชุม ปีระธุานัที้�ปีระชุมได้ำแจ้งให้่ที้�ปีระชุม
ท้ราบถ่งวิธีุการออกเสียงลีงคะแนันั แลีะการนัับคะแนันัอย่าง
ชัดำเจนั 

• ในัระห่ว่างการปีระชุม ปีระธุานัฯ ไดำ้เปิีดำโอกาสให่้ผ้่ถ้อหุ้่นั 
ทุ้กรายมีสิท้ธิุอย่างเท่้าเที้ยมกันัในัการซักถาม โดำย (เขียนั
สอบถาม) ห่ร้อเสนัอความคิดำเห็่นัในัที้�ปีระชุม โดำยจัดำสรรเวลีา
อย่างเพียงพอ แลีะให้่กรรมการ/ ผ้่บริห่ารที้�เกี�ยวข้อง ชี�แจง
แลีะให้่ข้อม่ลีต่่าง ๆ แก่ผ้่ถ้อหุ้่นัจนัสิ�นัข้อสงสัย แลีะให้่มี 
การบันัท่้กปีระเด็ำนัคำาถาม คำาต่อบ ข้อเสนัอแนัะ ความคิดำเห็่นั
ไว้ในัรายงานัการปีระชุมอย่างลีะเอียดำ ครบถ้วนั เพ้�อให้่ 
ผ้่ถ้อหุ้่นัที้�ไม่ได้ำเข้าปีระชุมได้ำรับท้ราบ 

• ในัวาระการแต่่งตั่�งกรรมการ บริษัท้ฯ ให่้สิท้ธิุให้่ผ้่ถ้อหุ้่นั 
ลีงคะแนันัเสียงเล้ีอกตั่�งกรรมการเป็ีนัรายบุคคลี ห่ร้อทั้�งคณ์ะ
ได้ำ โดำยเสนัอช้�อกรรมการให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัลีงคะแนันัที้ลีะคนั  
รวมถ่งเปิีดำโอกาสให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัอาสาเป็ีนัสักขีพยานัในัการนัับ
คะแนันัเสียง เพ้�อความโปีร่งใสในัการลีงคะแนันัแลีะนัับ
คะแนันัเสียง

• ปีระธุานัฯ ไดำ้มีการแจ้งมติ่ที้�ปีระชุมทุ้กวาระอย่างชัดำเจนั 
พร้อมรายลีะเอียดำจำานัวนัเสียงที้�เห็่นัด้ำวย ไม่เห็่นัด้ำวย ห่ร้องดำ
ออกเสียงในัทุ้กวาระ แลีะแสดำงผลีคะแนันับนัจอโปีรเจ็กเต่อร์
เพ้�อความชัดำเจนัยิ�งข่�นั

• ปีระธุานัฯ ได้ำดำำาเนิันัการปีระชุมต่ามลีำาดัำบวาระที้�แจ้งไว้ในั
ห่นัังส้อเชิญปีระชุมอย่างเคร่งครัดำ แลีะไม่มีการเพิ�มวาระอ้�นั ๆ 
ที้�ไม่ได้ำระบุไว้ในัห่นัังส้อเชิญปีระชุม เพ้�อให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัพิจารณ์า
อนุัมัติ่เพิ�มเติ่ม

1.4 การปฏิิบัติุเก่�ยวักับควัามขัดำแย�งของผู้ลประโยช่น์สัำาหรับ
การประชุ่ม
บริษัท้ฯ ได้ำกำาห่นัดำให้่มีแนัวปีฏิิบัติ่เกี�ยวกับการจัดำการความขัดำแย้ง
ของผลีปีระโยชน์ัสำาห่รับการปีระชุม ดัำงนีั�

• บริษัท้ฯ กำาห่นัดำให้่กรรมการ ผ้่บริห่าร แลีะพนัักงานัทุ้กคนั 
จัดำท้ำารายงานัความขัดำแย้งผลีปีระโยชน์ัทั้�งที้�เป็ีนัรายงานั
ปีระจำาปีี แลีะรายงานัระห่ว่างปีีกรณี์มีการเปีลีี�ยนัแปีลีง 
ข้อม่ลีใดำ ๆ เพ้�อนัำาส่งให้่ปีระธุานักรรมการบริษัท้ฯ ปีระธุานั
กรรมการต่รวจสอบ แลีะเลีขานุัการบริษัท้ท้ราบ

• ในัการปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั ห่ากมีกรรมการท่้านัใดำที้�อาจมี 
ความเกี�ยวข้อง ห่ร้อมีส่วนัได้ำเสียกับวาระการปีระชุมใดำ 
กรรมการท้่านันัั�นัจะต้่องแจ้งต่่อที้�ปีระชุม แลีะขอออกจาก
ห้่องปีระชุมพร้อมทั้�งงดำออกเสียงในัวาระนัั�นั ๆ ด้ำวยเช่นักันั 

1.5  การดำำาเนินการหลังวัันประชุ่มและการเปิดำเผู้ยมตุิ 
การประชุ่มผู้้�ถืือหุ�น 
• บริษัท้ฯ ได้ำเอาใจใส่ต่่อคุณ์ภัาพของรายงานัการปีระชุม โดำย

บันัท่้กรายงานัการปีระชุมอย่างลีะเอียดำ ครบถ้วนั ทั้�งรายช้�อ
กรรมการแลีะผ้่บริห่ารที้�เข้าร่วมปีระชุม รายลีะเอียดำเน้ั�อห่า
วาระการปีระชุม ขั�นัต่อนัการลีงคะแนันั วิธีุการแสดำงผลีคะแนันั 
ปีระเด็ำนัข้อซักถามต่่าง ๆ จากผ้่ถ้อหุ้่นั แลีะการชี�แจงข้อม่ลี
ห่ร้อการต่อบคำาถามจากกรรมการห่ร้อผ้่บริห่ารของบริษัท้ฯ 
รวมถ่งมติ่ที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั แลีะผลีการลีงคะแนันัในัแต่่ลีะ
วาระ ทั้�งรายลีะเอียดำคะแนันัเสียงที้�เห็่นัด้ำวย ไม่เห็่นัด้ำวย  
แลีะงดำออกเสียงในัทุ้กวาระที้�ต้่องมีการลีงคะแนันัเสียง  
ซ่�งสอดำคลี้องต่ามห่ลีักการกำากับด่ำแลีกิจการที้� ดีำ  แลีะ 
ห่ลัีกเกณ์ฑ์์ที้�กฎห่มายกำาห่นัดำ

• ห่ลัีงเสร็จสิ�นัการปีระชุม บริษัท้ฯ ได้ำเปิีดำเผยมติ่ที้�ปีระชุม 
ผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 2563 ทั้นัที้ ในัแต่่ลีะวาระ ทั้�งภัาษาไท้ยแลีะ
ภัาษาองักฤษบนัเว็บไซต์่บริษัท้ฯ แลีะระบบ SET Portal ของ
ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย (วันัที้� 3 กรกฎาคม 2563) 
แลีะจัดำท้ำารายงานัการปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 2563 
ภัายในั 14 วันั ห่ลัีงวันัปีระชุมฯ (วันัที้� 15 กรกฎาคม 2563) 
พร้อมทั้�งเผยแพร่ในัวารสารถ้อหุ้่นั ฉบับที้� 33/2020 แลีะ 
นัำาส่งให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัทุ้กรายท้างไปีรษณ์ีย์ โดำยระบุให้่ผ้่ถ้อหุ้่นั 
ที้�ต้่องการแก้ไขห่ร้อโต้่แย้ง สามารถแจ้งกลัีบมายังเลีขานุัการ
บริษัท้ ภัายในัวันัที้� 31 สิงห่าคม 2563 เพ้�อดำำาเนิันัการแก้ไข 
ห่ร้อถ้อเป็ีนัการรับรองรายงานัการปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัต่่อไปี
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2.3 การอำานวัยควัามสัะดำวักและส่ังเสัริมการเข�าร่วัมประชุ่ม 
ผู้้�ถืือหุ�น
ในัการจัดำการปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 2563 บริษัท้ฯ  
ได้ำอำานัวยความสะดำวกให้่กับผ้่ถ้อหุ้่นัทุ้กราย ตั่�งแต่่การเล้ีอก
สถานัที้�จัดำการปีระชุมให้่สามารถเดิำนัท้างมาโดำยรถสาธุารณ์ะได้ำ
โดำยสะดำวก เพียงพอกับจำานัวนัผ้่ถ้อหุ้่นัที้�จะมาเข้าร่วมปีระชุม 
รวมทั้�งจัดำให้่มีเจ้าห่น้ัาที้�คอยด่ำแลี ต้่อนัรับ ให้่ความสะดำวกอย่าง
เพียงพอ สามารถอำานัวยความสะดำวกให่กั้บผ้่ส่งอายแุลีะผ้่พิการ
ที้�ใช้รถเข็นั การจัดำห้่องปีระชุมสำารองแลีะระบบการถ่ายท้อดำ
สัญญาณ์โต้่ต่อบระห่ว่างห้่องปีระชุม การเต่รียมการรักษา 
ความปีลีอดำภััยแลีะแผนัรับม้อกรณี์เกิดำเห่ตุ่ฉุกเฉินัให้่กับผ้่เข้าร่วม 
การปีระชุม รวมถ่งจัดำล่ีามสำาห่รับผ้่ถ้อหุ้่นัที้�เป็ีนัชาวต่่างชาติ่

2.4 การมอบฉัันที่ะ
• บริษัท้ฯ อำานัวยความสะดำวกในักรณ์ีที้�ผ้่ถ้อหุ้่นัไม่สามารถ 

เข้าร่วมปีระชุมได้ำ โดำยการส่งห่นัังส้อมอบฉันัท้ะทั้�งแบบ ก แลีะ
แบบ ข ไปีพร้อมห่นัังส้อเชิญปีระชุม ซ่�งได้ำระบุถ่งเอกสารแลีะ
ห่ลัีกฐานั รวมทั้�งคำาแนัะนัำา ขั�นัต่อนัการมอบฉันัท้ะ เพ้�อให้่ 
ผ้่ถ้อหุ้่นัสามารถจัดำเต่รียมได้ำอย่างถ่กต้่องแลีะไม่เกิดำปัีญห่า 
ในัการเข้าร่วมปีระชุมของผ้่รับมอบฉันัท้ะ ทั้�งนีั� ผ้่ถ้อหุ้่นั
สามารถมอบฉันัท้ะให้่บุคคลีอ้�นัเข้าร่วมปีระชุม แลีะออกเสียง
ลีงคะแนันัแท้นัต่นัแบบ 1 หุ้่นัต่่อ 1 เสียง โดำยกรอกรายลีะเอียดำ 

หมวัดำท่ี่� 2 การปฏิิบัติุตุ่อผู้้�ถืือหุ�นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน
บริษัท้ฯ ต่ระห่นัักถ่งความสำาคัญแลีะการเคารพสิท้ธิุแลีะความเท่้าเที้ยมกันัของผ้่ถ้อหุ้่นัทุ้กราย ไม่ว่าจะเป็ีนัผ้่ถ้อหุ้่นัรายให่ญ่ ผ้่ถ้อหุ้่นั
รายยอ่ย นัักลีงทุ้นัสถาบันั ห่ร้อผ้่ถ้อหุ้่นัต่่างชาติ่ ด้ำวยการปีฏิิบัติ่อยา่งเท่้าเที้ยมกันั เป็ีนัธุรรม แลีะไม่เล้ีอกปีฏิิบัติ่ โดำยการปีฏิิบัติ่ในัเร้�อง
ต่่าง ๆ ดัำงนีั�

2.1 สิัที่ธิในการออกเส่ัยง
• บริษัท้ฯ มีการออกหุ้่นัเพียงห่น่ั�งปีระเภัท้เท่้านัั�นั (One Class 

of Share) แลีะให่้สิท้ธิุแก่ผ้่ถ้อหุ้่นัในัการออกเสียงลีงคะแนันั
ในัการปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั ในัลัีกษณ์ะห่น่ั�งหุ้่นัต่่อห่น่ั�งเสียง

2.2 การเสันอวัาระการประชุ่มเพิั�มเติุม และเสันอชื่�อบุคคล 
เพืั�อแตุ่งตัุ�งเป็นกรรมการ
• บริษัท้ฯ เปิีดำโอกาสให้่ผ้่ถ้อหุ้่นัส่วนัน้ัอยห่ร้อผ้่ถ้อหุ้่นัรายย่อย

รายเดีำยวห่ร้อห่ลีายรายที้�ถ้อหุ้่นัรวมกันัไม่น้ัอยกว่าร้อยลีะ 4 
ของจำานัวนัหุ้่นัที้�มีสิท้ธิุออกเสียงของบริษัท้ฯ เสนัอวาระ 
การปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั แลีะ/ ห่ร้อเสนัอช้�อบุคคลีเพ้�อเข้ารับการ
พิจารณ์าเป็ีนักรรมการบริษัท้ฯ ในัการปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นั
ปีระจำาปีี 2563 บรษัิท้ฯ เปิีดำโอกาสให่ผ้่้ถ้อหุ้่นัเสนัอวาระห่ร้อ
เสนัอช้�อบุคคลีเพ้�อเข้ารับการพิจารณ์าเล้ีอกตั่�งเป็ีนักรรมการ 
บริษัท้ฯ ล่ีวงห่น้ัาได้ำระห่ว่างวันัที้� 2 กันัยายนั 2562 ถ่งวันัที้� 
31 มกราคม 2563 โดำยเปิีดำเผยห่ลัีกเกณ์ฑ์์แลีะระบุขั�นัต่อนั 
ที้�ชัดำเจนัไว้บนัเว็บไซต์่ของบริษัท้ฯ พร้อมทั้�งแจ้งให้่ผ้่ถ้อหุ้่นั
ท้ราบผ่านัระบบข่าวของต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย 
อย่างไรก็ต่าม ไม่มีผ้่ถ้อหุ้่นัเสนัอวาระการปีระชุม แลีะไม่มี 
การเสนัอช้�อบุคคลีแต่่งตั่�งเป็ีนักรรมการในัระยะเวลีาดัำงกล่ีาว 
ซ่�งเลีขานุัการบริษัท้ ได้ำรายงานัต่่อที้�ปีระชุมคณ์ะกรรมการ  
ของบริษัท้ฯ รับท้ราบแล้ีว

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

วิธีุการมอบฉันัท้ะที้�บริษัท้ฯ จัดำส่งให้่พร้อมกับห่นัังส้อ 
เชิญปีระชุม ซ่�งไม่ได้ำกำาห่นัดำเง้�อนัไขที้�ยุ่งยากต่่อการมอบฉันัท้ะ
ให้่ผ้่อ้�นัเข้าร่วมปีระชุมแท้นั นัอกจากนีั� ผ้่ถ้อหุ้่นัสามารถ
ดำาวน์ัโห่ลีดำห่นัังส้อมอบฉันัท้ะแบบ ก แบบ ข แลีะแบบ ค  
ได้ำจากเว็บไซต์่บริษัท้ฯ 

• ในักรณี์ผ้่ถ้อหุ้่นัไม่สามารถเข้าร่วมปีระชุมฯ ด้ำวยต่นัเองแลีะ
ปีระสงค์แต่่งตั่�งบุคคลีเข้าร่วมปีระชุม ห่ร้อมอบอำานัาจให้่กับ
กรรมการอิสระที้�ไม่มีส่วนัได้ำเสียในัการเสนัอวาระในัการ
ปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 2563 บริษทั้ฯ ได้ำระบุเอกสาร
แนับท้้ายในัห่นัังส้อเชิญปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 2563 
จำานัวนั 4 ท่้านั ค้อ นัายณั์ฐชาติ่ จารุจินัดำา นัางสาวสิริวรรณ์ 
เจียระพงษ์ นัายชาครีย์ บ่รณ์กานันัท์้ แลีะพลีอากาศโท้ 
บุญส้บ ปีระสิท้ธิุ� เพ้�อดำำาเนิันัการแท้นั โดำยห่นัังส้อมอบฉันัท้ะ
ที้�ได้ำจัดำส่งไปีพร้อมห่นัังส้อเชิญปีระชุม นัอกจากนีั� บริษัท้ฯ  
ยังได้ำแนับเอกสารที้�ใช้ปีระกอบในัการปีระชุม เช่นั แผนัที้� 
การเดิำนัท้าง รายนัามแลีะปีระวัติ่โดำยสังเขปีของบุคคลีที้�ได้ำรับ
การเสนัอช้�อให้่ดำำารงต่ำาแห่นัง่กรรมการ นิัยามกรรมการอสิระ
ของบริษัท้ฯ ข้อบังคับบริษัท้ฯ (เฉพาะส่วนัที้�เกี�ยวข้องกับ 
การปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั) แลีะห่นัังส้อมอบฉันัท้ะ

• บริษัท้ฯ ไดำ้จัดำเต่รียมอากรแสต่มปี์เพ้�ออำานัวยความสะดำวก 
แก่ผ้่ถ้อหุ้่นัในักรณี์มีการมอบฉันัท้ะ (โดำยไม่มีค่าใช้จ่าย)  
เพ้�อความสมบ่รณ์์ถ่กต้่องของเอกสารต่ามกฎห่มาย 

หมวัดำท่ี่� 3 การคำานึงถึืงบที่บาที่ของผู้้�ม่ส่ัวันไดำ�เส่ัย
บริษัท้ฯ มีเจต่นัารมณ์์ที้�จะส่งเสริมการเป็ีนัองค์กรที้�มีปีระสิท้ธิุภัาพ
ในัการดำำาเนิันัธุุรกิจ มีการกำากับด่ำแลีกิจการแลีะการบริห่ารจัดำการ
ที้�เป็ีนัเลิีศ มุ่งเน้ันัการสรา้งปีระโยชน์ัที้�ดีำให้่แก่ผ้่ถ้อหุ้่นั แลีะคำาน่ัง
ถ่งผ้่ที้�มีส่วนัได้ำเสียทุ้กกลุ่ีม ด้ำวยความเป็ีนัธุรรมในัการดำำาเนิันั
ธุุรกิจ มีความโปีร่งใส แลีะต่รวจสอบไดำ ้แลีะกำาห่นัดำเปีน็ันัโยบาย
การกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ นัโยบายการต่่อต้่านัการทุ้จริต่แลีะ
คอร์รัปีชันั เพ้�อให้่คณ์ะกรรมการ ผ้่บริห่าร แลีะพนัักงานั ย่ดำถ้อ
เป็ีนัแนัวท้างในัการปีฏิิบัต่ิงานัเพ้�อสร้างความเช้�อมั�นัให้่แก่ 
ผ้่มีส่วนัได้ำเสีย แลีะเพ้�อการเติ่บโต่อย่างยั�งย้นัร่วมกันั 

3.1 แนวัที่างปฏิิบัติุตุ่อผู้้�ม่ส่ัวันไดำ�เส่ัยแตุ่ละกลุ่ม

ผู้้�ถืือหุ�น/ นักลงทุี่น และนักวิัเคราะห์
บริษัท้ฯ ให้่ความเคารพสิท้ธิุขั�นัพ้�นัฐานัของผ้่ถ้อหุ้่นั แลีะปีฏิิบัติ่ 
ต่่อผ้่ถ้อหุ้่นัทุ้กรายอย่างเท่้าเที้ยมกันั สร้างความพ่งพอใจส่งสุดำ 

ให้่กับผ้่ถ้อหุ้่นั เช่นั สิท้ธิุในัการเข้าร่วมปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นั
ปีระจำาปีี สิท้ธิุในัการออกเสยีงลีงคะแนันั การเสนัอระเบยีบวาระ
การปีระชุมแลีะเสนัอช้�อบุคคลีเข้ารับเล้ีอกเป็ีนักรรมการ การจัดำ
กิจกรรมผ้่ถ้อหุ้่นัเยี�ยมชมกิจการ การรับฟังความคิดำเห็่นัแลีะ 
ข้อเสนัอแนัะของผ้่ถ้อหุ้่นั รวมทั้�งจัดำให้่มีช่องท้างติ่ดำต่่อกับผ้่ถ้อหุ้่นั
ท้างเว็บไซต์่ www.irpc.co.th แลีะอีเมลี ir@irpc.co.th แลีะ 
cg@irpc.co.th นัอกจากนีั� บริษัท้ฯ ยงัได้ำจัดำการปีระชมุส้�อความ 
รายไต่รมาสให้่กับนัักวิเคราะห์่ เพ้�อเปิีดำเผยผลีปีระกอบการ 
การดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ แลีะเข้าร่วมโครงการ Opportunity 
Day ซ่�งเป็ีนัความร่วมม้อกับท้างต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ฯ เพ้�อเปิีดำโอกาส
ให้่นัักลีงทุ้นัมีโอกาสในัการเข้าถ่งแห่ล่ีงข้อม่ลีแลีะส้�อสารกับท้าง
บริษัท้จดำท้ะเบียนัได้ำดีำยิ�งข่�นั

ล้กค�า/ ผู้้�บริโภค
บริษัท้ฯ ย่ดำมั�นัแลีะถ้อปีฏิิบัติ่ในัการดำำาเนิันัธุุรกิจด้ำวยความ
ซ้�อสัต่ย์สุจริต่ โปีร่งใส แลีะปีฏิิบัติ่ต่่อล่ีกค้าทุ้กรายด้ำวยความ 
เท่้าเที้ยมกันั พร้อมส่งมอบสินัค้าที้�มีคุณ์ภัาพมีมาต่รฐานั 
ต่รงต่ามความต่อ้งการห่ร้อส่งกวา่ความคาดำห่มายของล่ีกค้าแลีะ
ให้่คำาแนัะนัำาพร้อมคิดำค้นันัวัต่กรรมให่ม่ ๆ เพ้�อพัฒนัาผลิีต่ภััณ์ฑ์์ 
ที้�เป็ีนัเลิีศแลีะเป็ีนัมิต่รต่่อสิ�งแวดำล้ีอมต่ามมาต่รฐานัสากลี  
พร้อมพัฒนัาระบบเท้คโนัโลียีสารสนัเท้ศเพ้�อให้่มีปีระสิท้ธิุภัาพ
แลีะรวดำเร็วในัการติ่ดำต่่อแลีะการจัดำการฐานัข้อม่ลีต่่าง ๆ แลีะมี
ห่น่ัวยงานัให้่คำาปีร่กษา แนัะนัำาแก้ไขปัีญห่าท้างเท้คนัิค แลีะ 
จัดำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันัธ์ุที้�ดีำกับล่ีกค้า แลีะเพ้�อการ
ปีฏิิบัติ่งานัทุ้กขั�นัต่อนัให้่มีผลีย้อนักลัีบมายังบริษัท้ฯ แลีะได้ำจัดำ
ช่องท้างให้่ล่ีกค้าทุ้กรายแสดำงความคิดำเห็่นั ห่ร้อข้อเสนัอแนัะ
เพ้�อให้่บริษัท้ฯ นัำามาแก้ไข ปีรับปีรุง ผ่านัการท้ำาแบบสอบถาม
ความพ่งใจในัด้ำานัต่่าง ๆ เป็ีนัต้่นั

ในัปีี 2563 ในัสถานัการณ์์การแพร่ระบาดำของไวรัสโควิดำ-19 
บริษัท้ฯ ได้ำดำำาเนิันัการดัำงนีั� 
• แก้ไขสัญญาให้่สอดำคล้ีองกับสถานัการณ์์ที้�เกิดำข่�นัเพ้�อบรรเท้า

ปัีญห่าให้่กับล่ีกค้า

• ร่วมกับผ้่ผลิีต่แลีะจำาห่น่ัายบรรจุภััณ์ฑ์์พลีาสติ่กชั�นันัำา แลีะ
สำานัักบริห่ารงานัวิจัยแลีะนัวัต่กรรมพระจอมเกล้ีาลีาดำกระบัง 
มอบต้่่ต่รวจเช้�อแบบความดำันัลีบให่้แก่โรงพยาบาลี อาท้ิ  
โรงพยาบาลีต่ำารวจ โรงพยาบาลีสงฆ์ โรงพยาบาลีกลีาง  
เพ้�อช่วยให้่บุคลีากรท้างการแพท้ย์รับม้อกับการคัดำกรองผ้่ปี�วย 
ติ่ดำเช้�อไวรัสโควิดำ-19 ได้ำอย่างปีลีอดำภััย
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ค่้ค�า ค่้แข่งที่างการค�า และเจำ�าหน่�
บริษัท้ฯ มีความมุ่งมั�นัในัการดำำาเนิันัธุุรกิจต่ามห่ลัีกการจัดำซ้�อ 
จัดำห่าด้ำวยความโปีร่งใส เป็ีนัธุรรม แลีะมุ่งมั�นัในัการดำำาเนิันัธุุรกิจ
กับค่่ค้าโดำยคำาน่ังถ่งผลีกระท้บท้างด้ำานัชุมชนั สังคม แลีะ 
สิ�งแวดำลี้อมสังคม ต่ามห่ลีักการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ รวมถ่ง 
มีมาต่รการส้�อสารการดำำาเนิันังานักับค่่ค้าอย่างต่่อเน้ั�อง เพ้�อ 
ส่งเสริมในัการสร้างวัฒนัธุรรม อาทิ้ การส้�อสารนัโยบายการ 
รับ-ให้่ของขวัญ การเลีี�ยง ห่ร้อปีระโยชน์ัอ้�นัใดำ (No Gift Policy)
การเปิีดำโอกาสให้่ค่่ค้าเข้าร่วมโครงการแนัวรว่มต่่อต่า้นัคอรรั์ปีชันั
ของภัาคเอกชนัไท้ย CAC SME การส้�อสารนัโยบายด้ำานั 
สิท้ธิุมนุัษยชนั แลีะการส่งเสริมให้่ค่่ค้าห่ลัีกเข้าร่วมงานักิจกรรม
ต่่าง ๆ อาทิ้ กิจกรรม PTT Group CG Day เป็ีนัต้่นั

ค่้ค�า ในัช่วงการเผชิญกับสถานัการณ์์การแพร่กระจายของ 
โรคไวรัสโควิดำ-19 เพ้�อลีดำความเสี�ยงในัการติ่ดำเช้�อต่ามมาต่รการ  
Social Distancing ต่ลีอดำจนัปีระสานังานัแลีะต่ิดำต่าม
สถานัการณ์์ที้�ค่่ค้าเผชิญ แลีะร่วมห่าร้อถ่งแนัวท้างในัการให้่ 
ความช่วยเห่ล้ีอในัทุ้กร่ปีแบบอ้�นั ๆ ดัำงนีั�

• ในักรณี์ที้�บริษัท้ค่่ค้ามีความจำาเป็ีนัต้่องขอเล้ี�อนัการรับสินัค้า
ออกไปี บริษัท้ฯ ได้ำดำำาเนิันัการให้่ความช่วยเห่ล้ีอค่่ค้า 
โดำยช่วยชำาระเงินัค่าสินัค้าให้่แก่ค่่ค้าก่อนับางส่วนั

• ปีรับเปีลีี�ยนัวิธีุการชำาระเงินัให้่แก่ค่่ค้า (e-Receipt, e-Tax  
Invoice) จากการเดำินัท้างมาติ่ดำต่่อที้�บริษัท้ฯ เป็ีนัชำาระเงินั 
ผ่านับัญชีธุนัาคาร เพ้�ออำานัวยความสะดำวกแลีะลีดำความเสี�ยง
ในัการติ่ดำเช้�อไวรัสโควิดำ-19

• บริษัท้ฯ แลีะพนัักงานัได้ำร่วมบริจาคทุ้นัท้รัพย์เพ้�อจัดำซ้�อ 
เคร้�องอุปีโภัคบริโภัคมอบให้่แก่คนังานัของบริษัท้ค่่ค้าที้�เป็ีนั
ผ้่รับเห่มาก่อสร้าง เพ้�อช่วยบรรเท้าความเด้ำอดำร้อนัเน้ั�องจาก
ผ้่รับเห่มาไม่สามารถเข้ามาท้ำางานัในัพ้�นัที้�ของบริษัท้ฯ ต่าม
มาต่รการของบริษัท้ฯ ในัช่วงการแพร่ระบาดำของเช้�อไวรัส 
โควิดำ-19

ค่้แข่งที่างการค�า บริษัท้ฯ ปีฏิิบัติ่ต่่อค่่แข่งท้างการค้า โดำย
สอดำคล้ีองกับกรอบกติ่กาสากลีของการแข่งขันัเสรี ภัายในักรอบ
แห่่งกฎห่มายเกี�ยวกับการแข่งขันัท้างการค้า ย่ดำถ้อกติ่กาการ
แข่งขันัอย่างเป็ีนัธุรรม ไม่แสวงห่าข้อม่ลีที้�เป็ีนัความลัีบของค่่แข่ง
ท้างการค้าด้ำวยวิธีุการที้�ไม่สุจริต่ห่ร้อไม่เห่มาะสม แลีะไม่ท้ำาลีาย
ช้�อเสียงของค่่แข่งขันัท้างการค้า ด้ำวยการกล่ีาวห่าในัท้างเส้�อมเสีย
โดำยปีราศจากความจริง รวมทั้�งไม่ท้ำาความต่กลีงใดำ ๆ กับค่่แข่ง
ห่ร้อบุคคลีใดำที้�มีลัีกษณ์ะเป็ีนัการลีดำห่ร้อจำากัดำการแข่งขันัท้าง 
การค้า

การปฏิิบัติุตุ่อเจำ�าหน่� บริษัท้ฯ ปีฏิิบัติ่ต่ามพันัธุะสัญญาที้�มีต่่อ 
เจ้าห่นีั�การค้าแลีะสถาบันัการเงินัอย่างเคร่งครัดำ ต่ลีอดำจนัไม่
ปีกปิีดำข้อเท็้จจริงห่ร้อข้อม่ลีอันัควรเปิีดำเผย อันัจะท้ำาให้่เจ้าห่นีั�
เกิดำความเสียห่ายได้ำ บริษัท้ฯ ได้ำกำาห่นัดำนัโยบายแลีะแนัวปีฏิิบัติ่
เกี�ยวกับเจ้าห่นีั�โดำยเฉพาะในัเร้�องเง้�อนัไขการคำ�าปีระกันั การ
บริห่ารเงินัทุ้นั แลีะกรณี์ที้�เกิดำการผิดำนััดำชำาระห่นีั�ไว้อย่างชัดำเจนั 
เพ้�อป้ีองกันัไม่ให้่มีการผิดำนััดำชำาระห่นีั� ห่ร้อการปีฏิิบัติ่ผิดำเง้�อนัไข
ที้�เจ้าห่น้ัาที้�กำาห่นัดำ อย่างไรก็ต่าม ในักรณี์ที้�อาจไม่สามารถ
ปีฏิิบัติ่ต่ามเง้�อนัไขข้อใดำข้อห่น่ั�งได้ำ บริษัท้ฯ จะรีบแจ้งให้่เจ้าห่นีั�
ท้ราบโดำยเร็ว เพ้�อร่วมกันัพิจารณ์าห่าแนัวท้างแก้ไขโดำยใช้ห่ลัีก
ความสมเห่ตุ่สมผลี โดำยบริษัท้ฯ มุ่งมั�นัรักษาสัมพันัธุภัาพที้�ยั�งยน้ั
กับเจ้าห่นีั�

พันักงาน
พนัักงานัถ้อเป็ีนัปัีจจัยสำาคัญส่่ความสำาเร็จ บริษัท้ฯ จ่งมุ่งมั�นั
สร้างระบบการบริห่ารท้รัพยากรบุคคลีแลีะการปีระเมินัผลี 
การปีฏิิบัติ่งานัที้�เป็ีนัธุรรม เสริมสร้างโอกาสแลีะความก้าวห่น้ัา
ท้างอาชีพ พัฒนัาองค์ความร้่แลีะศักยภัาพของพนัักงานัอย่าง 
ต่่อเน้ั�อง ด่ำแลีรักษาสภัาพแวดำล้ีอมการท้ำางานัให้่มีความปีลีอดำภััย 
ต่ามมาต่รฐานัสากลีขั�นัส่ง รวมทั้�งเสริมสร้างวัฒนัธุรรมแลีะ
บรรยากาศการท้ำางานัที้�ดีำ นัอกจากนีั� ยังขยายผลีความ “ห่่วงใย 
แบ่งปัีนั ใส่ใจ” ไปีส่่ครอบครัวของพนัักงานัอย่างสมำ�าเสมอ

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ในัปีี 2563 ในัสถานัการณ์์การแพรร่ะบาดำของโรคไวรสัโควิดำ-19 
บริษัท้ฯ ได้ำจัดำตั่�งศ่นัย์เฝ้าระวังแลีะติ่ดำต่ามการระบาดำของ 
เช้�อไวรัสโควิดำ-19 ของบริษัท้ฯ เพ้�อการกำากับด่ำแลีแลีะรับม้อกับ 
โรคติ่ดำต่่ออย่างมีปีระสิท้ธิุภัาพ มีการส้�อสารกับพนัักงานัอย่าง
สมำ�าเสมอ รวมถ่งกำาห่นัดำมาต่รการแลีะจัดำท้ำาแผนัปี้องกันั 
การระบาดำ ต่ลีอดำจนัรายงานัต่่อคณ์ะกรรมการจัดำการบริษัท้ฯ 
ท้ราบอย่างต่่อเน้ั�อง นัอกจากนีั� บริษัท้ฯ ใส่ใจสุขภัาพพนัักงานั
โดำยเพิ�มมาต่รการด่ำแลีพนัักงานัในัด้ำานัอ้�นั ๆ ดัำงนีั�

• จัดำเต่รียมความพร้อมในัด้ำานัเท้คโนัโลียี อุปีกรณ์์ แลีะระบบ
สารสนัเท้ศ เพ้�อให้่การดำำาเนิันังานัต่ลีอดำห่่วงโซ่ธุุรกิจเป็ีนัไปี
อย่างราบร้�นั โดำยมีการนัำาเท้คโนัโลียีเข้ามาปีระยุกต์่ใช้ เช่นั 
ระบบการปีระชุมท้างไกลี (Teleconference, MS-Team) 

• สนัับสนุันัอุปีกรณ์์ป้ีองกันัที้�จำาเป็ีนัให้่พนัักงานัทุ้กคนั อาทิ้ 
ห่น้ัากากอนัามัยแบบผ้า แลีะเจลีแอลีกอฮีอล์ี พร้อมติ่ดำต่าม
สถานัะท้างสุขภัาพแลีะสวัสดิำภัาพในัการท้ำางานัอย่างใกล้ีชิดำ

ชุ่มช่น สัังคม และสิั�งแวัดำล�อม
ต่ามโนับายการดำำาเนิันัธุุรกิจด้ำวยสำาน่ักรับผิดำชอบต่่อสังคม ชุมชนั 
แลีะสิ�งแวดำล้ีอม บริษัท้ฯ ต่ระห่นััก ห่่วงใย แลีะใส่ใจถ่งความปีลีอดำภััย
ของชุมชนั แลีะคุณ์ภัาพชีวิต่ของปีระชาชนัแลีะสังคมอย่่เสมอ 
บริษัท้ฯ มีการดำำาเนิันัธุุรกิจควบค่่ไปีกับการป้ีองกันัแลีะลีดำ 
ผลีกระท้บที้�เกิดำห่ร้ออาจเกิดำข่�นักับชุมชนัแลีะสิ�งแวดำล้ีอม  
รวมทั้�งมีการดำำาเนิันัโครงการเพ้�อสังคมต่่าง ๆ เพ้�อการเติ่บโต่ 
ร่วมกันัอย่างยั�งย้นั (รายลีะเอียดำปีรากฏิในัการขับเคล้ี�อนัธุุรกิจ 
เพ้�อความยั�งย้นั ห่น้ัา 119)

การเคารพักฎหมายและหลักสิัที่ธิมนุษัยช่น

นโยบายการกำากับด้ำแลการปฏิิบัติุงานให�เป็นไปตุามกฎหมาย  
กฎระเบ่ยบ
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ให้่ความสำาคัญอยา่งยิ�งกับการปีฏิิบัติ่ต่าม
กฎห่มาย โดำยไดำ้จัดำตั่�งห่น่ัวยงานักำากับการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ 

บริษััทฯ เข้ารับการตรวจ
ประเมินองค์กรต้นฉุบับ
ดู้านสิทธิมนุษัยชินจาก
กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสร่ภูาพั กระทรวง
ยุติธรรม

• ออกมาต่รการให่พ้นัักงานัท้ำางานัจากที้�พักอาศัย (Work from 
Home) สลัีบกันัท้ำางานัในัสำานัักงานั เพ้�อลีดำโอกาสการติ่ดำเช้�อ
แลีะยังคงสามารถท้ำางานัผ่านัการบริห่ารจัดำการที้�ได้ำเต่รียม
ความพร้อมไว้ 

นัอกจากนีั� บริษัท้ฯ สนัับสนุันัสิท้ธิุมนุัษยชนัด้ำานัสิท้ธิุเสรีภัาพ 
ในัการรวมกลุ่ีม โดำยพนัักงานัของบริษัท้ฯ มีการรวมกลุ่ีมจัดำตั่�ง 
สห่ภัาพแรงงานัผ้่บริห่าร แลีะสห่ภัาพแรงงานัพนัักงานั ทั้�งของ 
บริษัท้ฯ แลีะบริษัท้ในัเคร้อ ซ่�งปัีจจุบันัมีจำานัวนั 8 สห่ภัาพฯ 
เพ้�อเป็ีนัตั่วแท้นัในัการคุ้มครองความเปี็นัธุรรมให่้แก่พนัักงานั  
โดำยบริษัท้ฯ ได้ำเปิีดำโอกาสแลีะส่งเสริมกิจกรรมของสห่ภัาพฯ 
แลีะจัดำให้่มีช่องท้างการให้่ข่าวสารของสห่ภัาพฯ ไปียังพนัักงานั
ทั้�วทั้�งองค์กรผ่านัท้างระบบเคร้อข่ายคอมพิวเต่อร์แบบภัายในั
องค์กรของบริษัท้ฯ

(Corporate Compliance) ข่�นัต่รงต่่อเลีขานุัการบริษัท้  
แลีะปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ภัายใต้่
การกำากับด่ำแลีของคณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ แลีะได้ำ
ปีระกาศใช้นัโยบายการกำากับด่ำแลีการปีฏิิบัติ่งานัให้่เป็ีนัไปีต่าม
กฎห่มาย กฎระเบียบของบริษัท้ฯ แลีะกลุ่ีมไออาร์พีซี ตั่�งแต่่ 
ปีี 2558 แลีะในัปีี 2563 ได้ำอนุัมัติ่ให้่มีการแก้ไขนัโยบาย  
ให้่ครอบคลุีมปีระเด็ำนัสำาคัญอย่างครบถ้วนัต่ามมาต่รฐานัสากลี 
เพ้�อให้่สามารถนัำาไปีปีฏิิบัติ่ได้ำอย่างมีปีระสิท้ธิุภัาพ 

นโยบายการไม่ล่วังละเมิดำที่รัพัย์สิันที่างปัญ่ญ่า
บริษัท้ฯ กำาห่นัดำนัโยบายแลีะแนัวปีฏิิบัติ่เกี�ยวกับจรรยาบรรณ์
การใช้ท้รัพย์สินั ข้อม่ลี เท้คโนัโลียี แลีะการคุ้มครองสิท้ธิุ 
ในัท้รัพย์สินัท้างปัีญญาของบริษัท้ฯ ไว้ในันัโยบายการกำากับด่ำแลี 
การปีฏิิบัติ่งานัให้่เป็ีนัไปีต่ามกฎห่มาย กฎระเบียบ รวมถ่งการ
ด่ำแลีรักษา โดำยการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎห่มายแลีะระเบียบข้อบังคับ 
ในัเร้�องเท้คโนัโลียีสารสนัเท้ศของบริษัท้ฯ ไม่ลีะเมิดำลิีขสิท้ธิุ�  
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สิท้ธิุบัต่ร ห่ร้อเคร้�องห่มายการค้า อันัอาจก่อให้่เกิดำความเสียห่าย
กับบริษัท้ฯ แลีะมีการควบคุมห่ร้อจำากัดำสิท้ธิุในัการเข้าถ่งข้อม่ลี
แลีะโปีรแกรมเท่้าที้�จำาเป็ีนัต่่อการท้ำางานัเท่้านัั�นั รวมถ่งติ่ดำต่าม 
ด่ำแลีให้่มีการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎห่มายแลีะนัโยบายด้ำานัเท้คโนัโลียี
สารสนัเท้ศ แลีะการส้�อสารของบริษัท้ฯ อย่างเคร่งครัดำ มีการระวัง

ที้�เป็ีนัปีระมาณ์การห่ร้อเป็ีนัการคาดำคะเนัเห่ตุ่การณ์์ล่ีวงห่น้ัา 
ห่ร้อข้อม่ลีในัเชิงส่งเสริมที้�เกินัความจำาเปีน็ัในัการต่ดัำสินัใจลีงท้นุั
บริษัท้ฯ กำาห่นัดำช่องท้างการเปีิดำเผยข้อม่ลีห่ร้อแห่ล่ีงข้อม่ลี 
ให้่รับท้ราบอย่างเท่้าเที้ยมกันั โดำยผ่านัท้างเว็บไซต์่บริษัท้ฯ 
(www.irpc.co.th) ห่มวดำนัักลีงทุ้นัสัมพันัธ์ุ แลีะผ่านัช่องท้างการ
เปิีดำเผยสารสนัเท้ศของต่ลีาดำห่ลีกัท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย เพ้�อให้่
ผ้่มีส่วนัได้ำเสียทุ้กกลุ่ีมสามารถเข้าถ่งข้อม่ลีได้ำอย่างเท่้าเที้ยมกันั 
โดำยบริษัท้ฯ มีการดำำาเนิันังานัในัปีี 2563 สรุปีดัำงนีั�

(1)  จัดำส่งรายงานัท้างการเงินัต่่อสำานัักงานัคณ์ะกรรมการ
กำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์/ ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์
แห่่งปีระเท้ศไท้ย ภัายในัระยะเวลีาที้�กำาห่นัดำ แลีะไม่มี
รายการที้�ผ้่สอบบัญชีแสดำงความคิดำเห็่นัอย่างมีเง้�อนัไข

(2)  เปิีดำเผยข้อม่ลีในัแบบแสดำงรายการข้อม่ลีปีระจำาปีี 56-1 
รายงานัปีระจำาปีี (56-2) แลีะเว็บไซต์่ของบริษัท้ฯ ไว้อย่าง
ครบถ้วนั เช่นั งบการเงินั นัโยบายการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ
แลีะจริยธุรรมธุุรกิจ นัโยบายความรับผิดำชอบต่่อสังคม 
รายงานัปีระจำาปีี แบบแสดำงรายการข้อม่ลีปีระจำาปีี 
รายงานัการปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นั รายช้�อผ้่ถ้อหุ้่นัรายให่ญ่ ข่าว
แจ้งต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ฯ ข่าวจากส้�อสิ�งพิมพ์ ข่าว Online 
แลีะอ้�นั ๆ นัักลีงทุ้นัสามารถศ่กษาข้อม่ลีบริษัท้ฯ เพิ�มเติ่มได้ำ
ท้างเว็บไซต์่ของบริษัท้ฯ www.irpc.co.th ห่ร้อติ่ดำต่่อ
สอบถามโดำยต่รงได้ำที้�ห่น่ัวยงานันัักลีงทุ้นัสัมพันัธ์ุ

 ไปีรษณี์ย์อิเล็ีกท้รอนิักส์  : ir@irpc.co.th 
 โท้รศัพท์้  : 0-2765-7380
 โท้รสาร  : 0-2765-7379

การไฟิฟิา้นครหลวงศึกษัาดู้งานการดูำาเนินงานดู้านสิทธิมนุษัยชินของบริษััทฯ

รักษาความปีลีอดำภััยของระบบข้อม่ลีสารสนัเท้ศ ไม่เปิีดำเผยรหั่ส
ผ่านั (Password) ที้�ใช้ในัการเข้าถ่งระบบข้อม่ลีของบริษัท้ฯ ให่้
แก่ผ้่อ้�นั เพ้�อให้่มาต่รการป้ีองกันัการลีะเมิดำท้รัพย์สินัท้างปัีญญา
ของบริษัท้ฯ เป็ีนัไปีอย่างมีปีระสิท้ธิุภัาพ 

นโยบายสิัที่ธิมนุษัยช่น
บริษัท้ฯ ปีระกาศนัโยบายด้ำานัสิท้ธิุมนุัษยชนัเม้�อปีี 2560 เพ้�อให้่
คณ์ะกรรมการ ผ้่บริห่าร แลีะพนัักงานัทั้�งของบริษัท้ฯ แลีะ
บริษัท้ในักลุ่ีมไออาร์พีซี ยด่ำถ้อเป็ีนัห่ลัีกปีฏิิบัติ่ในัการดำำาเนิันัธุุรกิจ 
โดำยครอบคลุีมผ้่มีส่วนัได้ำเสียทุ้กกลุ่ีม อาทิ้ พนัักงานั ชุมชนั 
สังคม ค่่ธุุรกิจ แลีะค่่ค้าต่ลีอดำสายโซ่อุปีท้านั รวมถ่งสิท้ธิุ 
ในัท้รัพยากรธุรรมชาต่ิแลีะสิ�งแวดำลี้อม เพ้�อสร้างความมั�นัใจว่า  
การดำำาเนิันัธุุรกิจของกลุ่ีมไออาร์พีซี จะเป็ีนัไปีด้ำวยความรอบคอบ 
ระมัดำระวัง ไม่กระท้ำาการใดำ ๆ ที้�จะก่อให้่เกิดำการลีะเมิดำห่ร้อ
สร้างผลีกระท้บต่่อสิท้ธิุมนุัษยชนัไม่ว่าท้างต่รงแลีะท้างอ้อม  
รวมทั้�งไม่ส่งเสริมห่ร้อเข้าไปีเกี�ยวข้องกับการลีะเมิดำสิท้ธิุมนุัษยชนั

ควัามขัดำแย�งหรือข�อพิัพัาที่ท่ี่�สัำาคัญ่กับผู้้�ม่ส่ัวันไดำ�เส่ัย
รายลีะเอียดำข้อพิพาท้ท้างกฎห่มายที้�สำาคัญปีรากฏิต่ามห่มายเห่ตุ่
ปีระกอบงบการเงินัสำาห่รับปีี 2563 ข้อ 40

หมวัดำท่ี่� 4 การเปิดำเผู้ยข�อม้ลและควัามโปร่งใสั
การเปิดำเผู้ยข�อม้ล
ในัการเปิีดำเผยข้อม่ลีสำาคัญที้�อาจกระท้บต่่อการตั่ดำสินัใจลีงทุ้นั
ห่ร้อกระท้บสิท้ธิุปีระโยชนั์ของผ้่ถ้อหุ้่นั บริษัท้ฯ จะต่้องเปิีดำเผย
ข้อม่ลีที้�ถ่กต้่อง เพียงพอ แลีะทั้นัเวลีา เป็ีนัไปีต่ามแนัวปีฏิิบัติ่
เกี�ยวกับการเปิีดำเผยสารสนัเท้ศของบริษัท้จดำท้ะเบียนั ปีระกาศ
ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แแห่่งปีระเท้ศไท้ย โดำยข้อม่ลีที้�มีนััยสำาคัญ 
ต่่อการตั่ดำสินัใจลีงทุ้นั บริษัท้ฯ จะเปิีดำเผยผ่านัช่องท้างของ
ต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย ก่อนัเปิีดำเผยให่้แก่บุคคลีใดำ
โดำยเฉพาะเจาะจง ห่ร้อก่อนัเปิีดำเผยข้อม่ลีต่่อสาธุารณ์ะ แลีะไม่ให้่
ข้อม่ลีที้�เป็ีนัความลัีบท้างการค้า ข้อม่ลีที้�ไม่ถ่กต้่อง ห่ร้อข้อม่ลี 

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ
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(3)  เปิีดำเผยห่ลัีกเกณ์ฑ์์การให้่ค่าต่อบแท้นักรรมการแลีะผ้่บริห่าร
ไว้ในัรายงานัปีระจำาปีีอย่างชัดำเจนั

(4)  เปิีดำเผยข้อม่ลีเกี�ยวกับการถ้อหุ้่นัของกรรมการแลีะ 
ผ้่บริห่ารไว้อย่างชัดำเจนั แลีะกำาห่นัดำนัโยบายให่้กรรมการ
แลีะผ้่บริห่ารต้่องรายงานัต่ามห่ลัีกเกณ์ฑ์์ที้�สำานัักงานั 
คณ์ะกรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ 
(สำานัักงานั ก.ลี.ต่.) แลีะต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย 
(ต่ลีท้.) กำาห่นัดำ

(5)  บริษัท้ฯ ไม่มีปีระวัติ่การถ่กสั�งให้่แก้ไขงบการเงินัจาก
ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย แลีะสำานัักงานัคณ์ะ
กรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์

(6)  แต่่งตั่�งผ้่สอบบัญชีรับอนุัญาต่ที้�ผ่านัความเห็่นัชอบจาก 
ที้�ปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นั ปีระจำาปีี 2563 โดำยพิจารณ์า 
คัดำเล้ีอกผ้่สอบบัญชีที้�มีคุณ์สมบัติ่เห่มาะสม ไม่ขัดำกับ 
ห่ลัีกเกณ์ฑ์์ของต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย แลีะ 
นัำาเสนัอค่าต่อบแท้นัการสอบบัญชีแลีะค่าบริการอ้�นั ๆ 
(Non-Audit Fee) ของผ้่สอบบัญชี เพ้�อให้่ที้�ปีระชุมสามัญ
ผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี ได้ำพิจารณ์าอนุัมัติ่

(7)  งบการเงินัของบริษัท้ฯ ไดำ้รับการรับรองโดำยไม่มีเง้�อนัไข
จากผ้่สอบบัญชี

(8)  เปิีดำเผยข้อม่ลีเกี�ยวกับกรรมการแลีะผ้่บริห่ารไว้ในัเว็บไซต์่
ของบริษัท้ฯ ปีระกอบด้ำวย ช้�อ ต่ำาแห่น่ัง การศ่กษา 
ปีระสบการณ์์ท้ำางานั การถ้อหุ้่นัในับริษัท้ฯ ภัาพถ่าย  
การดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการในับริษัท้จดำท้ะเบียนัอ้�นั แลีะ
วันัที้�เข้ารับต่ำาแห่น่ัง

(9)  จัดำท้ำารายงานัความยั�งย้นัปีระจำาปีี 2563 เพ้�อส้�อสาร
แนัวท้างการบริห่ารจัดำการ แลีะผลีการดำำาเนิันังานัดำ้านั
เศรษฐกิจ สังคม แลีะสิ�งแวดำล้ีอม โดำยได้ำจัดำส่งให้่ผ้่ถ้อหุ้่นั
พร้อมรายงานัปีระจำาปีี แลีะได้ำเผยแพร่ไว้บนัเว็บไซต์่ของ 
บริษัท้ฯ

(10) จัดำท้ำารายงานั Communication on Progress (CoP) ต่่อ 
UN Global Compact ในัฐานัะที้�เป็ีนับริษัท้ภัาคีสมาชิก
แลีะมีพันัธุะสัญญาในัการดำำาเนิันังานัแลีะรายงานัผลี 
การดำำาเนิันังานัต่ามแนัวท้างของ UN Global Compact 
(UNGC) ซ่�งบริษัท้ฯ ได้ำเข้าเป็ีนัสมาชิกตั่�งแต่่ปีี 2554 แลีะ
ตั่�งแต่่ปีี 2557 บริษัท้ฯ ได้ำยกระดัำบการรายงานัเป็ีนัระดัำบ 
GC Advanced Level ซ่�งนัับเป็ีนัระดัำบส่งสุดำของการ
รายงานั โดำยได้ำจัดำท้ำารายงานัแลีะเผยแพร่ไว้บนัเว็บไซต์่ 

ของบริษัท้ฯ แลีะส่งรายงานัในัร่ปีแบบอิเล็ีกท้รอนิักส์ไปียงั
เว็บไซต์่ www.unglobalcompact.org ของ UN GC 

(11) ส้�อสารผ่านัส้�อสิ�งพิมพ์ วิท้ยุ โท้รทั้ศน์ั กิจกรรมกับผ้่มี 
ส่วนัได้ำเสียแลีะช่องท้างปีระชาสัมพันัธ์ุอ้�นั ๆ 

การรักษัาข�อม้ลภายใน
บริษัท้ฯ ให้่ความสำาคัญต่่อการใช้ข้อม่ลีภัายในัของบริษัท้ฯ แลีะ
บริษัท้ย่อย โดำยมุ่งมั�นัให้่มีการปีฏิิบัติ่ต่่อผ้่ถ้อหุ้่นัอย่างเท่้าเที้ยมกันั 
ในัปีี 2563 บริษัท้ฯ ได้ำกำาห่นัดำนัโยบายป้ีองกันัการใช้ข้อม่ลี
ภัายในัโดำยมิชอบ (Insider Trading) แลีะช่วงเวลีาห้่ามซ้�อขาย
ห่ลัีกท้รัพย์ (Blackout Period) เพ้�อให้่มีการด่ำแลีข้อม่ลีที้�มี 
ผลีกระท้บต่่อราคาห่ลีกัท้รัพยที์้�ยงัไม่สามารถเปีดิำเผยไดำ ้(“ขอ้ม่ลี
ภัายในั” ห่ร้อ Non-public Price Sensitive Information) 
แลีะเพ้�อมิให้่กรรมการ ผ้่บริห่าร พนัักงานั แลีะผ้่เกี�ยวข้อง  
นัำาข้อม่ลีภัายในัที้�ยังมิได้ำเปิีดำเผยต่่อต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ฯ ห่ร้อ
สาธุารณ์ชนัไปีใช้เพ้�อแสวงห่าปีระโยชน์ัส่วนัต่นัห่ร้อบุคคลีอ้�นั  
ไม่ว่าจะโดำยท้างต่รงแลีะท้างอ้อม โดำยมีการกำาห่นัดำแนัวท้าง
ปีฏิิบัติ่โดำยสังเขปี ดัำงนีั�

(1)  ห้่าม กรรมการ ผ้่บริห่าร (ต่ามนิัยามสำานัักงานั ก.ลี.ต่.) 
พนัักงานัในัห่นั่วยงานัที้� เ กี�ยวข้องกับข้อม่ลีภัายในั  
(บัญชี การเงินั เลีขานุัการบริษัท้ สำานัักต่รวจสอบภัายในั  
นัักลีงทุ้นัสัมพันัธ์ุ กลียุท้ธ์ุองค์กร บริห่ารการลีงทุ้นั บริห่าร
ความเสี�ยง สำานัักกิจการองค์กร) ซ้�อขายห่ลัีกท้รัพย์ของ 
บริษัท้ฯ อย่างน้ัอย 30 วันัก่อนัมีการเปิีดำเผยงบการเงินั 
รายไต่รมาส แลีะงบการเงินัปีระจำาปีี ห่ร้อได้ำมีการแจ้ง
ข้อม่ลีสารสนัเท้ศต่่อต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ฯ แล้ีว ห่ร้อก่อนั
ข้อม่ลีภัายในันัั�นัจะถ่กเปิีดำเผยต่่อสาธุารณ์ชนั แลีะภัายในั 
48 ชั�วโมงห่ลัีงการเปิีดำเผยงบการเงินัดัำงกล่ีาว (Blackout 
Period) โดำยเลีขานุัการบริษัท้ จะปีระกาศช่วงเวลีาห้่าม 
ซ้�อขายห่ลัีกท้รัพย์ให้่บุคคลีที้�บริษัท้ฯ กำาห่นัดำดัำงกล่ีาว 
ท้ราบเป็ีนัการล่ีวงห่น้ัา

(2)  กรรมการแลีะผ้่บริห่ารของบริษัท้ฯ ที้�มีความปีระสงค์ที้�จะ
ซ้�อ ขาย ห่ลัีกท้รัพยข์องบริษัท้ฯ มีห่น้ัาที้�แจ้งต่่อเลีขานุัการ



225

บริษััทฯ จัดูกิจกรรม
ไออาร์พ่ัซ่้พับนักวิเคราะห์ 
(Analyst Meeting) 
ประจำาไตรมาส

บริษัท้ล่ีวงห่น้ัาอย่างน้ัอย 1 วันัก่อนัท้ำาการซ้�อขายห่ลัีกท้รัพย์ 
ในักรณี์ที้�เลีขานุัการบริษทั้ ปีระสงค์ที้�จะซ้�อขายห่ลัีกท้รัพย์
ของบรษัิท้ฯ จะต่อ้งแจ้งต่่อปีระธุานักรรมการ ห่ร้อปีระธุานั
เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่

(3)  กรรมการ ผ้่บริห่าร (ต่ามนัิยามสำานัักงานั ก.ลี.ต่.) แลีะ 
ผ้่สอบบัญชีของบริษัท้ฯ มีห่น้ัาที้�ต้่องจัดำท้ำาแลีะเปิีดำเผย
รายงานัการเปีลีี�ยนัแปีลีงการถ้อห่ลัีกท้รัพย์ ของต่นั  
ค่่สมรส แลีะบุต่รที้�ยงัไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ ต่ามห่ลัีกเกณ์ฑ์์แลีะ
วิธีุการที้�สำานัักงานั ก.ลี.ต่. กำาห่นัดำ ภัายในั 3 วันัท้ำาการ 
นัับแต่่วันัที้�มีการซ้�อ ขาย โอนั ห่ร้อรับโอนัห่ลัีกท้รัพย์ 

(4)  กรรมการแลีะผ้่บริห่าร (ต่ามนิัยามสำานัักงานั ก.ลี.ต่.) ต้่อง
รายงานัการเปีลีี�ยนัแปีลีงส่วนัได้ำเสียแลีะข้อม่ลีปีระวัติ่ 
ของต่นัต่ามห่ลีกัเกณ์ฑ์์การรายงานัการมส่ีวนัได้ำเสีย ภัายในั 
7 วันัท้ำาการนัับแต่่วันัที้�มีการเปีลีี�ยนัแปีลีง โดำยให้่ส่งรายงานั
มายังเลีขานุัการบริษัท้ เพ้�อส่งให้่กับปีระธุานักรรมการ 
แลีะปีระธุานักรรมการต่รวจสอบ 

ควัามสััมพัันธ์กับนักลงทุี่นและสืั�อมวัลช่น
บริษัท้ฯ จัดำท้ำาแผนักลียุท้ธ์ุแลีะแผนัการส้�อความปีระจำาปีีเพ้�อ
บริห่ารจัดำการการให้่ข้อม่ลีสำาคัญของบริษัท้ฯ แก่ผ้่มีส่วนัได้ำเสีย
แต่่ลีะกลุ่ีม โดำยยังคงย่ดำห่ลัีกปีฏิิบัติ่ต่ามห่ลัีกการกำากับด่ำแลี
กิจการที้�ดีำในัเร้�องการเปิีดำเผยข้อม่ลีอย่างเท่้าเที้ยม

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การแจำ�งข�อร�องเร่ยน การเข�าถึืงข�อม้ล และการคุ�มครอง 
ผู้้�แจำ�งเบาะแสั (Whistleblower) 
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ กำาห่นัดำนัโยบายการแจ้งเบาะแสการ 
กระท้ำาผิดำ (Whistleblowing Policy) โดำยจัดำให้่มีช่องท้าง 
ในัการแจ้งเบาะแสแลีะรับข้อร้องเรียนัสำาห่รับผ้่ร้องเรียนัภัายในั
แลีะภัายนัอกองค์กร เกี�ยวกับการกระท้ำาใดำ ๆ ที้�ผิดำกฎห่มาย  
ผิดำจรรยาบรรณ์ในัการปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้� ห่ร้อมีพฤติ่กรรมที้�อาจส่อ 
ไปีในัท้างการทุ้จริต่ ปีระพฤต่ิมิชอบของบุคคลีในัองค์ทุ้กระดัำบ 
ตั่�งแต่่กรรมการบริษัท้ฯ ผ้่บริห่าร พนัักงานับริษัท้ฯ แลีะบริษัท้ 
ในัเคร้อแลีะผ้่มีส่วนัได้ำเสียอ้�นั ๆ ที้�เกี�ยวข้องกับธุุรกิจบริษัท้ฯ 
รวมทั้�งมีขั�นัต่อนัการต่รวจสอบแลีะแกไ้ขที้�ชัดำเจนั เป็ีนักลีาง แลีะ
โปีร่งใส มีมาต่รการคุ้มครองผ้่แจ้งเบาะแสแลีะพยานัที้�เกี�ยวข้อง

ช่องท้างการแจ้งเบาะแสแลีะข้อร้องเรียนั

ขั�นัต่อนัการต่รวจสอบเบาะแสแลีะข้อร้องเรียนั เริ�มจากห่น่ัวยงานั
ต่รวจสอบภัายในั ซ่�งเป็ีนัผ้่รับผิดำชอบด่ำแลีขั�นัต่อนัการดำำาเนิันัการ
แลีะติ่ดำต่ามผลี พร้อมรวมรวบข้อม่ลีการกระท้ำาผิดำห่ร้อลีะเมิดำ
จรรยาบรรณ์บริษัท้ฯ เพ้�อรายงานัต่รงต่่อคณ์ะกรรมการต่รวจสอบ 
แลีะคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เป็ีนัปีระจำา รายเด้ำอนัแลีะรายไต่รมาส 
ต่ามลีำาดัำบ ในักระบวนัการปีฏิิบัติ่ ห่น่ัวยงานัต่รวจสอบภัายในั 
จะพิจารณ์าว่าเร้�องที้�ร้องเรียนัมีม่ลีห่ร้อไม่ แลีะตั่�งคณ์ะกรรมการ
สอบสวนัในัลีำาดัำบต่่อไปี ห่ากมีความผิดำจริง จะมีการพิจารณ์า
ลีงโท้ษต่ามระเบยีบวินััยของบรษัิท้ฯ แลีะมกีระบวนัการคุ้มครอง
พยานัห่ร้อผ้่แจ้งเบาะแสอย่างชัดำเจนั

ไปรษัณ่ย์อิเล็กที่รอนิกส์ั: 
auditor@irpc.co.th
จำดำหมายธรรมดำา: 
ปีระธุานักรรมการต่รวจสอบ

บริษัท้ ไออาร์พีซี จำากัดำ (มห่าชนั)
เลีขที้� 555/2 ศ่นัย์เอนัเนัอร์ยี�คอมเพล็ีกซ์ อาคารบี  
ชั�นั 6 ถนันัวิภัาวดีำรังสิต่ แขวงจตุ่จักร เขต่จตุ่จักร 
กรุงเท้พฯ 10900
ตุ้�ไปรษัณ่ย์: 
ต้่่ ปีณ์. 35 ปีณ์ฝ. อาคารซันัท้าวเวอร์ กรุงเท้พฯ 
10900

1. แถลีงข่าว/ สัมภัาษณ์์
2. ข่าวแจก/ ภัาพข่าว
3. ส้�อสิ�งพิมพ์/ TV/ วิท้ยุ
4. Website 

16
45
57
50

สรุปภาพิ่รวัมการจัดำกิจกรรมเพ่ิ่�อเปิดำเผัยุข้่อมูลให้แก่ส่�อมวัลชนสำาหรับปี 2563 

กิจกรีรีม จำานวน (ครัี�ง)

การออก Roadshow เพืั�อพับนักลงทุี่น จำำานวัน 10 ครั�ง แบ่งเป็น:
- การพบนัักลีงทุ้นัต่่างปีระเท้ศ (International Roadshow) 
- การพบนัักลีงทุ้นัในัปีระเท้ศ (Domestic Roadshow) 

ไออาร์พีซีปีระชุมท้างโท้รศัพท์้กับนัักวิเคราะห์่ (Analyst Conference Call) 
ปีระจำาไต่รมาส

ไออาร์พีซีพบนัักวิเคราะห์่ (Analyst Meeting) ปีระจำาไต่รมาส

Company Visit (Appointment) 

ไออาร์พ่ัซ่ื้พับผู้้�ลงทุี่น (Opportunity Day) จำำานวัน 4 ครั�ง:
- ร่วมกับต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย (ปีระจำาไต่รมาส)

3
7

4

4

15

4

สรุปภาพิ่รวัมการจัดำกิจกรรมเพ่ิ่�อเปิดำเผัยุข้่อมูลให้แก่ผู้ัถ่อหุ้นและนักลงทุี่นสำาหรับปี 2563 

กิจกรีรีมนักลงท้่นสัมพันธ์ิ ป์รีะจำาปี์ 2563 (2020 IR Activities) จำานวน (ครัี�ง)
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กระบวันการร้องเร่ยุนและการแจ้งเบาะแส

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

จดหมาย E-mailไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 35

ปธน./ กผญ. มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงานสอบสวนหรือแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

มีมูล

ไม่มีมูล

สตน. บันทึกข้อมูล
ปิดข้อร้องเรียน/ 

แจ้งผลการพิจารณา
ต่อผู้ร้องเรียน

ผู้รับมอบหมาย
ดําเนินการสอบสวน/

ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รายงานผลการสอบสวน 

เสนอต่อ กผญ.

ปธน./ กผญ. 
พิจารณารายงานผล

การสอบสวน/
สอบข้อเท็จจริง

ผู้รับมอบหมายแจ้งผลการพิจารณา
ต่อผู้ร้องเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ดําเนินการทางวินัย/ กฎหมาย/ ชดเชยเยียวยา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

สตน. สืบค้นข้อมูล/ สืบสวนเบ้ืองต้น
รายงานผลการสอบสวนและ

ข้อเสนอแนะเสนอพิจารณาต่อ กผญ.

ปธน./ กผญ. พิจารณารายงาน
ผลการสอบสวน/ ข้อเสนอแนะ

ผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส
การทุจริต/ ข้อร้องเรียน

แจ้งกลับ/ ขอข้อมูลเพ่ิมเติม

สตน. บันทึกรับ
ข้อร้องเรียน

หมวัดำท่ี่� 5 ควัามรับผิู้ดำช่อบของคณะกรรมการ
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มีบท้บาท้สำาคัญในัการกำากับด่ำแลีกิจการ
เพ้�อปีระโยชน์ัส่งสุดำของบริษัท้ฯ มีความรับผิดำชอบต่่อผลีการ
ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้� ต่่อผ้่ ถ้อหุ้่นั แลีะเปี็นัอิสระจากฝ�ายจัดำการ  
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ให้่ความสำาคัญอย่างยิ�งกับการปีฏิิบัติ่ 
ต่ามภัารกิจของกรรมการ บท้บาท้ห่นั้าที้� แลีะความรับผิดำชอบ 
เพ้�อด่ำแลีรักษาผลีปีระโยชน์ัของผ้่ถ้อหุ้่นัแลีะผ้่มีส่วนัได้ำเสีย 
ทุ้กกลุ่ีม คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เป็ีนัผ้่กำาห่นัดำทิ้ศท้างการ 
ดำำา เ นิันังานั แลีะกลียุท้ธ์ุในัการดำำาเนิันัธุุรกิจที้� เห่มาะสม 
มีปีระสิท้ธิุภัาพ รวมถ่งการพิจารณ์าต่รวจสอบแลีะกำากับด่ำแลี

ให้่การดำำาเนิันัธุุรกิจเป็ีนัไปีอย่างโปีร่งใสแลีะก้าวห่น้ัา อันัเป็ีนั 
พ้�นัฐานัของการเติ่บโต่อย่างยั�งย้นั คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำนัำา
ห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำสำาห่รับบริษัท้จดำท้ะเบียนัปีี 2560 
(CG Code) “ห่ลัีกปีฏิิบัติ่ 8 ปีระการ” ซ่�งออกโดำยสำานัักงานั
คณ์ะกรรมการห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ (สำานัักงานั 
ก.ลี.ต่.) มาใช้เป็ีนัแนัวท้างในัการปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้� รายลีะเอียดำแลีะ
บท้บาท้ห่น้ัาที้�ของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ปีรากฏิอย่่ ในั 
“โครงสร้างการกำากับด่ำแลีกิจการ แลีะข้อม่ลีสำาคัญเกี�ยวกับ 
คณ์ะกรรมการ คณ์ะกรรมการชุดำย่อย แลีะผ้่บริห่าร” ห่น้ัา  
188 - 202

ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�
บริห่ารแลีะกรรมการ

ผ้่จัดำการให่ญ่

1รวัม

พฤติ่กรรม
พนัักงานั

6

Auditor 
@irpc.
co.th

-

การ
ปีฏิิบัติ่
งานั

15

ต้่่ ปีณ์. 35 
ปีณ์ฝ. 

ซันัท้าวเวอร์

30

ข้อเสนัอ
แนัะ

10

เร้�อง
ทุ้จริต่

-

โดำยในัปีี 2563 สำานัักงานัต่รวจสอบภัายในัได้ำรับเร้�องร้องเรียนัต่ามช่องท้างแลีะปีระเภัท้ต่่าง ๆ สรุปีดัำงนีั�

ช่วงเวลา ช่องท่างรัีบเรืี�องรี�องเรีียน ป์รีะเภัท่ของเรืี�องรี�องเรีียน 

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ

หมายเหตุุ:
สต่นั.: สำานัักต่รวจสอบภัายในั
ปีธุบ./กผญ.: ปีระธุานัเจ้าห่นั้าท้ี�บริห่ารแลีะกรรมการผ่้จัดำการให่ญ่



228 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

96.68%

97.21%

98.01%

99.19%
99.79%
91.46%

93.75%
98.75%
98.06%

95.54%

สรุปีผลีปีระเมินัการปีฏิิบัติ่งานัคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะคณ์ะกรรมการชุดำย่อย ปีระจำาปีี 2563

1) การปีฏิิบัติ่งานัคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ทั้�งคณ์ะ

2) การปีฏิิบัติ่งานักรรมการรายบุคคลี (ปีระเมินัต่นัเอง)

3) การปีฏิิบัติ่งานักรรมการท่้านัอ้�นั (แบบไขว้)

4) การปฏิิบัติุงานคณะกรรมการชุ่ดำย่อย: 
 4.1) การปีฏิิบัติ่งานัคณ์ะกรรมการบริห่ารความเสี�ยง
 4.2) การปีฏิิบัติ่งานัคณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั
 4.3) การปีฏิิบัติ่งานัคณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ
 4.4) การปฏิิบัติุงานคณะกรรมการตุรวัจำสัอบ
     4.4.1) ปีระธุานักรรมการบริษัท้ฯ ปีระเมินัคณ์ะกรรมการต่รวจสอบ
    4.4.2) การปีฏิิบัติ่งานัคณ์ะกรรมการต่รวจสอบทั้�งคณ์ะ
    4.4.3) การปีฏิิบัติ่งานัคณ์ะกรรมการต่รวจสอบรายบุคคลี

5) ปีระเมินัปีระสิท้ธิุผลีของการจัดำเต่รียมการปีระชุมคณ์ะกรรมการ
 (ปีระเมินัเลีขานุัการบริษัท้)

การีป์รีะเมินการีป์ฏิิบัติงาน
ผู้ลการีป์รีะเมิน

ปี์ 2563

คณะกรรมการชุ่ดำย่อย การประเมินผู้ลกรรมการ 
การปฐมนิเที่ศกรรมการ และการพััฒนากรรมการ

คณะกรรมการชุ่ดำย่อย/ คณะกรรมการเฉัพัาะเรื�อง
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ถ้อเป็ีนัหั่วใจสำาคัญของการกำากับด่ำแลี
กิจการที้�ดีำ แลีะนัอกจากคณ์ะกรรมการต่รวจสอบที้�ต้่องจัดำให้่มี
ต่ามข้อกำาห่นัดำของต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ยแลี้ว  
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ โดำยการอนุัมัติ่ของที้�ปีระชุมผ้่ถ้อหุ้่นัแลีะ
สอดำคล้ีองต่ามข้อบังคับบริษัท้ฯ ได้ำแต่่งตั่�งคณ์ะกรรมการชุดำยอ่ย
อ้�นัห่ร้อคณ์ะกรรมการเฉพาะเร้�อง เพ้�อการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ 
แลีะเพ้�อกลัี�นักรองการท้ำางานัของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ  
โดำยคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำแต่่งตั่�งคณ์ะกรรมการชุดำย่อยรวม 
4 คณ์ะ ได้ำแก่ (1) คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ (2) คณ์ะกรรมการ 
กำากับด่ำกิจการที้�ดีำ (3) คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำ 
ค่าต่อบแท้นั แลีะ (4) คณ์ะกรรมการบริห่ารความเสี�ยง ซ่�ง
กรรมการชุดำย่อยแต่่ลีะคณ์ะเป็ีนัผ้่ที้�มีความร้่ความชำานัาญ 
ที้�เห่มาะสมในัการท้ำาห่น้ัาที้�ในัด้ำานัต่่าง ๆ เพ้�อช่วยท้ำาห่นั้าที้� 
กลัี�นักรองงานัดำ้านัต่่าง ๆ ต่ามที้�ได้ำรับมอบห่มาย รายลีะเอียดำ
คณ์ะกรรมการชุดำย่อย ปีรากฏิอย่่ในั “โครงสร้างการกำากับด่ำแลี
กิจการ แลีะข้อม่ลีสำาคัญเกี�ยวกับคณ์ะกรรมการ คณ์ะกรรมการ
ชุดำย่อย แลีะผ้่บริห่าร” ห่น้ัา 194-202

การประเมินผู้ลกรรมการ ประจำำาปี 2563 
• การประเมินผู้ลคณะกรรมการบริษััที่ฯ 
 คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ กำาห่นัดำให้่มีการปีระเมินัผลีการปีฏิิบัติ่

งานัเป็ีนัปีระจำาทุ้กปีี เพ้�อให้่คณ์ะกรรมการได้ำพิจารณ์าท้บท้วนั 
ผลีการปีฏิิบัติ่งานั ปัีญห่า แลีะอุปีสรรคต่่าง ๆ ในัระห่ว่างปีี 
โดำยในัปีี 2563 บริษัท้ฯ ได้ำจัดำท้ำาแบบปีระเมินัต่ามมาต่รฐานั
ด้ำานัการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำของต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่ง
ปีระเท้ศไท้ย แลีะ ASEAN CG Scorecard รายลีะเอียดำ 
จำานัวนั 5 ชุดำ ดัำงนีั� (1) แบบปีระเมินัต่นัเองของคณ์ะกรรมการ 
บริษัท้ฯ ทั้�งคณ์ะ (2) แบบปีระเมินัต่นัเองของกรรมการบริษัท้ฯ 
เป็ีนัรายบุคคลี (3) แบบปีระเมินัการปีฏิิบัติ่งานักรรมการ 
ท่้านัอ้�นั (แบบไขว้ 2 ท่้านั) (4) แบบปีระเมินัการปีฏิิบัติ่งานั 
คณ์ะกรรมการบรษัิท้ฯ ชุดำยอ่ย 4 คณ์ะ ไดำแ้ก่ คณ์ะกรรมการ
ต่รวจสอบ คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั 
คณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ แลีะคณ์ะกรรมการ 
บริห่ารความเสี�ยง แลีะ (5) แบบปีระเมินัปีระสิท้ธิุผลีของ 
การจัดำเต่รียมการปีระชุมคณ์ะกรรมการ เพ้�อให้่กรรมการ 
ได้ำร่วมกันัพิจารณ์าผลีการปีฏิิบัติ่งานั แลีะให่้คำาแนัะนัำาแก้ไข
ปัีญห่าร่วมกันั นัำาไปีส่่การปีรับปีรุงพัฒนัาเพ้�อสร้างความ
แข็งแกร่งยิ�งข่�นั
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• การประเมินผู้ลประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหารและกรรมการ 
ผู้้�จัำดำการใหญ่่ 

 คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำกำาห่นัดำให้่มีการปีระเมินัผลีการ
ปีฏิิบัติ่งานัของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
ผ้่จัดำการให่ญ่ ทุ้กสิ�นัปีี โดำยคณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำ 
ค่าต่อบแท้นั เป็ีนัผ้่ปีระเมินัแลีะนัำาเสนัอคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 
เพ้�อพิจารณ์าอนุัมัต่ิผลีการปีฏิิบัต่ิงานัแลีะค่าต่อบแท้นั
ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ทุ้กสิ�นัปีี 
ทั้�งนีั� ผลีการปีระเมินัของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ
กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ถ้อเป็ีนัข้อม่ลีลัีบเฉพาะบุคคลี  
ไม่สามารถเปิีดำเผยได้ำ โดำยมีเกณ์ฑ์์การปีระเมินัต่ามองค์ปีระกอบ
แลีะเป้ีาห่มายในัการปีฏิิบัต่ิงานัที้�สะท้้อนัผลีการปีฏิิบัต่ิงานั
อยา่งเป็ีนัร่ปีธุรรม โปีร่งใส เป็ีนัธุรรม แลีะเห่มาะสมกับห่น้ัาที้�
ความรับผิดำชอบ โดำยเป็ีนั 2 ส่วนั ดัำงนีั� 

ส่ัวันท่ี่� 1 ผู้ลการดำำาเนินงานของบริษััที่ฯ (Corporate KPI)
ปีระกอบด้ำวยตั่วชี�วัดำ 4 ตั่ว ได้ำแก่ 
 1. Financial Perspective 
 2. Stakeholder Perspective 
 3. Internal Process Perspective 
 4. Learning & Growth Perspective

ส่ัวันท่ี่� 2 ปัจำจัำยสันับสันุนการเติุบโตุท่ี่�ยั�งยืน ปีระกอบด้ำวย 
การดำำาเนิันังานั 3 ด้ำานั ได้ำแก่ 
 1. ด้ำานัภัาวะผ้่นัำา 
 2. ผลีปีระเมินัโดำยคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ
 3. ความสามารถในัการบรหิ่ารจดัำการที้�โดำดำเดำน่ั/ การบรหิ่าร 

  จัดำการในัภัาวะวิกฤต่

ทั้�งนีั� ผลีการปีฏิิบัติ่งานัจะถ่กนัำาไปีพิจารณ์าปีระกอบการปีรับ
เงินัเด้ำอนัปีระจำาปีีแลีะโบนััสของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ
กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ โดำยต้่องได้ำรับการพิจารณ์าอนุัมัติ่จาก
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ 

สำาห่รับปีี 2563 คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำอนุัมัติ่เกณ์ฑ์์การ
ปีระเมินัผลีการปีฏิิบัติ่งานัของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ
กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ในัการปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ  
ครั�งที้� 2/2563 เม้�อวันัที้� 12 กุมภัาพันัธ์ุ 2563 ซ่�งกำาห่นัดำให้่มี 
เป้ีาห่มายที้�ท้้าท้าย แลีะครอบคลุีมผลีการดำำาเนิันังานัต่ามวิสัยทั้ศน์ั
แลีะแผนักลียุท้ธ์ุระยะสั�นัแลีะระยะยาว ทั้�งด้ำานัที้�เป็ีนัตั่วเงินั 
แลีะไม่ใช่ตั่วเงินั แลีะความรับผิดำชอบต่่อชุมชนั สังคม แลีะ 
สิ�งแวดำล้ีอม รวมถ่งความสามารถในัการบริห่ารจัดำการในัภัาวะ
วิกฤต่ ซ่�งปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ 
รับห่ลัีกเกณ์ฑ์์ดัำงกล่ีาว แลีะใช้ศักยภัาพในัการบริห่ารธุุรกิจแลีะ
องค์กรให้่ดำำาเนิันัไปีได้ำต่ามเป้ีาห่มาย แสดำงถ่งความสามารถในั

การนัำาองคก์ร แลีะการแกปั้ีญห่าที้�มีผลีกระท้บต่่อองคก์รแลีะผ้่มี
ส่วนัได้ำเสียอยา่งฉับไวในัทิ้ศท้างที้�ถ่กต้่องแลีะปีระสบความสำาเร็จ 
นัอกจากนีั� กรรมการบริษัท้ฯ ทุ้กท่้านัไดำ้มีส่วนัร่วมในัการ
ปีระเมินัผลีการปีฏิิบัติ่งานัของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ
กรรมการผ้่จดัำการให่ญ ่ในัร่ปีของแบบปีระเมนิัเพ้�อความโปีรง่ใส 
เป็ีนัธุรรม สะท้้อนัภัาพลัีกษณ์์แลีะผลีการปีฏิิบัติ่งานัที้�แสดำง 
ให้่เห็่นัถ่งความพยายาม ห่ร้อกระบวนัการขับเคล้ี�อนัที้�ท้ำาให้่ 
องค์กรเกิดำการเปีลีี�ยนัแปีลีงไปีในัท้างที้�ดีำข่�นั โดำยปีระธุานั 
เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สามารถปีฏิิบัติ่งานั
ได้ำปีระสบความสำาเร็จในัเกณ์ฑ์์ดีำทั้�ง 2 ปัีจจัย โดำยมีอัต่รา 
ค่าต่อบแท้นัปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการ
ให่ญ่ของบริษัท้ฯ อย่่ในัมาต่รฐานัเดีำยวกับอุต่สาห่กรรมเดีำยวกันั
ห่ร้อใกล้ีเคียง แลีะจำานัวนัค่าต่อบแท้นัของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่าร 
แลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ได้ำมีการรายงานัรวมไว้ในัค่าต่อบแท้นั
ผ้่บริห่ารต่ามเกณ์ฑ์์ ก.ลี.ต่. ในัเร้�อง “ค่าต่อบแท้นัผ้่บริห่าร” 

การปฐมนิเที่ศกรรมการใหม่ (Director Orientation)
เพ้�อให้่กรรมการที้�ได้ำรับการแต่่งตั่�งให่ม่มีความร้่ความเข้าใจข้อม่ลี
ธุุรกิจของบริษัท้ฯ แลีะบท้บาท้ความรับผิดำชอบของกรรมการ 
บริษัท้ฯ ต่ามกฎห่มายแลีะเกณ์ฑ์์มาต่รฐานัสากลีด้ำานัการกำากับ
ด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ในัปีี 2563 บริษัท้ฯ จัดำให้่มีการปีฐมนิัเท้ศกรรมการ
ให้่แก่กรรมการที้�ได้ำรับการแต่่งตั่�งให่ม่ทุ้กรายก่อนัการเข้าปีระชุม
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ครั�งแรก โดำยปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่าร
แลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่เป็ีนัผ้่สรุปีรายงานัด้ำวยตั่วเองทุ้กครั�ง 
แลีะได้ำส่งมอบข้อม่ลีองค์กร ระเบียบข้อบังคับ แลีะค่่ม้อการ
ดำำาเนิันังานัให่้แก่กรรมการให่ม่ทุ้กท่้านั โดำยในัปีี 2563 มี
กรรมการให่ม่ที้�เข้ารับการปีฐมนิัเท้ศ 1 ท่้านั ได้ำแก่ นัายชวลิีต่ 
ทิ้พพาวนัิช กรรมการ/ ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
ผ้่จัดำการให่ญ่ ซ่�งบริษัท้ฯ ได้ำจัดำเต่รียมการบรรยายสรุปีข้อม่ลี
บริษัท้ฯ ปีระกอบด้ำวย วิสัยทั้ศน์ั นัโยบาย โครงสร้างองค์กร  
ภัาพรวมการดำำาเนัินัธุุรกิจ ผลีการดำำาเนัินังานั แลีะข้อม่ลีอ้�นั ๆ  
ที้�เกี�ยวข้อง รวมทั้�งจัดำเต่รียมค่่ม้อกรรมการแลีะเอกสารสำาห่รับ
กรรมการให่ม่ ค่่ม้อการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ จรรยาบรรณ์ในัการ
ดำำาเนิันัธุุรกิจ เอกสารสำาคัญของบริษัท้ฯ รายชี�อคณ์ะกรรมการฯ 
รายงานัการปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นั รายงานัปีระจำาปีี เป็ีนัต้่นั

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริหาร 
บริษัท้ฯ สนัับสนัุนัให่้กรรมการแลีะผ้่บริห่ารเข้าร่วมสัมมนัา
ห่ลัีกส่ต่รที้�เป็ีนัปีระโยชน์ัในัการปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้� ทั้�งด้ำานัการ
บริห่ารธุุรกิจ อุต่สาห่กรรม แลีะการดำำาเนิันับท้บาท้ห่น้ัาที้�ความ
รับผิดำชอบของกรรมการ ซ่�งกรรมการท้กุท่้านัได้ำเข้ารับการอบรม
ห่ลัีกส่ต่รพ้�นัฐานัการปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�กรรมการ (รายลีะเอียดำต่าม
ปีระวัติ่กรรมการ ห่น้ัา 28) อย่างไรก็ต่าม เลีขานุัการบริษัท้  
ได้ำปีระสานักับกรรมการเพ้�อจัดำเวลีาเข้าอบรมห่ลัีกส่ต่รให่ม่ ๆ 
โดำยสมาคมส่งเสริมสถาบันักรรมการบริษัท้ไท้ย (IOD) ต่ามเวลีา

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ



230 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / 
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ที้�เห่มาะสม โดำยในัปีี 2563 บรษัิท้ฯ จัดำให้่สมาคมส่งเสริมสถาบันั
กรรมการบริษัท้ไท้ย (IOD) มาให้่มุมมองในัหั่วข้อ “บท้บาท้
ห่น้ัาที้�ของกรรมการในัการกำากับด่ำแลี IT เพ้�อให้่เกิดำปีระสิท้ธิุภัาพ
ส่งสุดำต่่อองค์กร” แก่กรรมการแลีะผ้่บริห่ารระดัำบส่ง

การสัรรหาและแตุ่งตัุ�งกรรมการและผู้้�บริหารระดัำบส้ังสุัดำ
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำกำาห่นัดำนัโยบายความห่ลีากห่ลีายของ
บุคคลีที้�จะมาดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการ โดำยจะพจิารณ์าจากท้กัษะ
ที้�จำาเปี็นัแลีะเปี็นัที้�ต้่องการของบริษัท้ฯ ที้�จะมาช่วยส่งเสริม 
องค์ปีระกอบของคณ์ะกรรมการบรษัิท้ฯ ให้่เข้มแข็งแลีะสมบ่รณ์์
ยิ�งข่�นั รวมทั้�งพิจารณ์าคุณ์วุฒิ ความเชี�ยวชาญ ความชำานัาญ 
เฉพาะด้ำานั โดำยไม่ได้ำจำากัดำเพศ ศาสนัา เช้�อชาติ่ แต่่อย่างใดำ  
รายลีะเอียดำปีรากฏิในั หั่วข้อ “องค์ปีระกอบแลีะคุณ์สมบัติ่ของ
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ” ห่น้ัา 190

สำาห่รับห่ลัีกเกณ์ฑ์์ในัการคัดำเล้ีอกกรรมการบริษัท้ฯ จะพิจารณ์า
บุคคลีที้�เห่มาะสม แลีะสมควรได้ำรับการเสนัอช้�อเป็ีนักรรมการ 
ทั้�งจากการเปิีดำโอกาสให่้ผ้่ถ้อหุ้่นัรายย่อยแลีะผ้่ถ้อหุ้่นัรายให่ญ่
เสนัอช้�อ แลีะจากการสรรห่าของคณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะ
กำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั ซ่�งรายช้�อทั้�งห่มดำจะต้่องผ่านัการพิจารณ์า
เห็่นัชอบโดำยคณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั แลีะ
อนุัมัติ่โดำยคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ห่ร้อผ้่ถ้อหุ้่นั (แล้ีวแต่่กรณี์) 

1. การสัรรหากรรมการ
รายลีะเอียดำปีรากฏิในัหั่วข้อเร้�อง “ขั�นัต่อนัการพิจารณ์าสรรห่า
กรรมการ” ห่น้ัา 198 แลีะ “การแต่่งตั่�งกรรมการบริษัท้ฯ” ห่น้ัา 
191

• กรรมการอิสัระ
 รายลีะเอียดำกรรมการอิสระของบริษัท้ฯ แลีะห่นั้าที้� 

ความรับผิดำชอบปีรากฏิในัห่วัข้อเร้�อง “กรรมการอิสระ” ห่น้ัา 
190 - 191

• การแยกตุำาแหน่งประธานกรรมการบริษััที่ฯ และประธาน
เจำ�าหน�าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่

 ต่ามพระราชบัญญัติ่บริษัท้มห่าชนัจำากัดำ ไม่ได้ำมีข้อกำาห่นัดำ
ห้่ามปีระธุานักรรมการแลีะปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ
กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่จะเป็ีนับุคคลีคนัเดำียวกันั ซ่�งบท้บาท้
ห่น้ัาที้�ห่ลัีกปีระการห่น่ั�งของคณ์ะกรรมการ ค้อ การกำาห่นัดำ
ทิ้ศท้าง นัโยบาย แลีะติ่ดำต่ามการดำำาเนิันังานัของฝ�ายบริห่าร
ห่ร้อฝ�ายจัดำการ ดัำงนัั�นัห่ากผ้่บริห่ารส่งสุดำของฝ�ายจัดำการมา
ท้ำาห่น้ัาที้�ปีระธุานักรรมการแล้ีว ก็อาจเกิดำการครอบงำาการ
ปีฏิิบัติ่ห่น้ัาที้�ของคณ์ะกรรมการได้ำ อาทิ้ การปิีดำบังแลีะการ
เล้ีอกเปีิดำเผยข้อม่ลีที้�ต้่องนัำาเสนัอคณ์ะกรรมการ การใช้
อำานัาจที้�ปีระชุมคณ์ะกรรมการเพ้�อกดำดัำนัให่้ตั่ดำสินัใจเร้่�องที่้�
เป็ีนัปีระโยชน์ัต่่อฝ�ายจัดำการ เป็ีนัต้่นั ดัำงนัั�นั เพ้�อให้่เป็ีนัไปีต่าม

ห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ เพ้�อให้่เกิดำการถ่วงดุำลีอำานัาจ 
ในัการดำำาเนิันังานั คณ์ะกรรมการบริษัท้ ไออาร์พีซี จำากัดำ 
(มห่าชนั) จ่งได้ำกำาห่นัดำให้่ ปีระธุานักรรมการบริษัท้ฯ แลีะ
ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ไม่เป็ีนั
บุคคลีเดีำยวกันั แลีะมีบท้บาท้ห่น้ัาที้�แยกออกจากกันัอย่าง
ชัดำเจนั

 รายลีะเอียดำบท้บาท้ห่นั้าที้�ของปีระธุานักรรมการ แลีะ
ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ปีรากฏิ
ในัหั่วข้อเร้�อง “อำานัาจห่น้ัาที้�ของปีระธุานักรรมการ” แลีะ 
“ห่นั้าที้�แลีะความรับผิดำชอบของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่าร
แลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่” ห่น้ัา 194 แลีะห่น้ัา 204 ต่าม
ลีำาดัำบ

2. การสัรรหาผู้้�บริหารระดัำบส้ังสุัดำและแผู้นสืับที่อดำตุำาแหน่ง
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำมอบห่มายให้่คณ์ะกรรมการสรรห่า
แลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั ท้ำาห่น้ัาที้�สรรห่าบุคคลีที้�มีความร้่ ความ
สามารถเห่มาะสมที้�จะดำำารงต่ำาแห่น่ังผ้่บริห่ารระดัำบส่ง (ปีระธุานั
เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จดัำการให่ญ่) นัำาเสนัอคณ์ะกรรม
การบริษัท้ฯ พิจารณ์าแต่่งตั่�ง แลีะให้่ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่าร
แลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการบริษัท้ฯ ทั้�งนีั� 
เป็ีนัไปีต่ามข้อบังคับบริษัท้ฯ แลีะต่ามกระบวนัการขั�นัต่อนั 
ที้�กฎห่มายกำาห่นัดำ โดำยบุคคลีที้�จะดำำารงต่ำาแห่น่ังปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�
บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่จะต้่องเป็ีนัผ้่มีปีระสบการณ์์ 
ความร้่ แลีะความเข้าใจ ในัธุุรกิจปิีโต่รเลีียมแลีะปิีโต่รเคมี 
เป็ีนัอย่างดีำ มีภัาพลัีกษณ์์ที้�ดีำ มีภัาวะผ้่นัำา แลีะปีระพฤติ่ต่นัต่าม 
ห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ ส่วนัการสรรห่าผ้่บริห่ารระดัำบส่ง 
ระดัำบรองกรรมการผ้่จดัำการให่ญ ่ก็จะต้่องผ่านัการกลัี�นักรองโดำย
คณ์ะกรรมการสรรห่าแลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั แลีะไดำ้รับอนุัมัติ่
จากคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เช่นักันั

CEO Succession Planning ต่ามระบบการบรหิ่ารการวางแผนั
ส้บท้อดำต่ำาแห่น่ัง (Succession Plan Management) ของ 
บริษัท้ฯ จะท้ำาการคัดำเล้ีอกผ้่บริห่ารในัระดัำบรองกรรมการ 
ผ้่จัดำการให่ญ่ต่ามเกณ์ฑ์์ที้�กำาห่นัดำไว้ เพ้�อเข้าส่่โปีรแกรม 
การพัฒนัาผ้่บริห่ารของกลุ่ีม ห่ลัีงจากนัั�นัจะดำำาเนิันักระบวนัการ
ปีระเมินัศักยภัาพผ้่นัำา (Leadership) โดำยบริษัท้ที้�ปีร่กษาชั�นันัำา 
ซ่�งผลีการปีระเมินัจะถ่กนัำามาใช้ปีระกอบการพัฒนัาศักยภัาพ
ของผ้่บริห่ารต่ามระบบ แลีะเข้าส่่กระบวนัการสรรห่าแลีะแต่่งตั่�ง
ต่ามระเบียบข้อบังคับที้�กำาห่นัดำไว้ต่่อไปี

3. แผู้นการสืับที่อดำตุำาแหน่งและการพััฒนาผู้้�บริหาร 
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำมอบห่มายให้่คณ์ะกรรมการสรรห่า
แลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นั พิจารณ์ากลัี�นักรองแผนัส้บท้อดำ
ต่ำาแห่นั่งผ้่บริห่ารระดำับส่งในัระดำับ N-1, N-2 (Succession 
Planning) เพ้�อให้่มีความพร้อมในัการคัดำสรรบุคลีากรที้�จะเข้า
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มารับผิดำชอบในัต่ำาแห่นัง่งานับริห่ารที้�สำาคัญอยา่งมีปีระสิท้ธิุภัาพ 
รวมถ่งเพ้�อบริห่ารความเสี�ยง รองรับการเปีลีี�ยนัแปีลีงบุคลีากร 
ในัต่ำาแห่นั่งสำาคัญ ห่ร้อการเปีลีี�ยนัแปีลีงต่่าง ๆ ที้�อาจเกิดำข่�นั 
ในัอนัาคต่ ต่ลีอดำจนัเปี็นัการสนัับสนัุนัให้่ผ้่บริห่ารที้�มีศักยภัาพ
เติ่บโต่ไปีพร้อมกับบริษัท้ฯ

บริษัท้ฯ ได้ำมีการจัดำท้ำาระบบการบริห่ารการวางแผนัส้บท้อดำ
ต่ำาแห่น่ังผ้่บริห่าร แลีะมีการรายงานัให้่คณ์ะกรรมการสรรห่า
แลีะกำาห่นัดำค่าต่อบแท้นัท้ราบเปี็นัระยะ ซ่�งมีการดำำาเนิันัการ
อย่างเปี็นัระบบดำ้วยกระบวนัการที้�ต่่อเน้ั�อง มีการกำาห่นัดำ 
ปีระเมินั แลีะพัฒนัาศักยภัาพของผ้่บริห่ารระดัำบส่งของบริษัท้ฯ 
ที้�จำาเปี็นัต่่อการบรรลีุกลียุท้ธ์ุแลีะเป้ีาห่มายของบริษัท้ฯ โดำยมี
แนัวปีฏิิบัติ่แลีะกระบวนัการดำำาเนิันังานั ดัำงนีั�

1) การจัดำท้ำาผังการส้บท้อดำต่ำาแห่น่ัง (Succession Planning)
2) การกำาห่นัดำองคป์ีระกอบห่ลีกัในัการจดัำท้ำาผังส้บท้อดำต่ำาแห่นัง่ 

(Criticality of Target Role)
3) การจัดำลีำาดัำบความสำาคัญของการจัดำท้ำาแผนัส้บท้อดำต่ำาแห่น่ัง 

(Prioritization of Target Group)
4) การพัฒนัาเพ้�อเต่รียมความพร้อมของการส้บท้อดำต่ำาแห่น่ัง 

(Succession Readiness)
5) การคัดำเล้ีอกกลุ่ีมผ้่ส้บท้อดำต่ำาแห่น่ัง (Successor Candidate)

การกำากับด้ำแลการดำำาเนินงานของบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วัม 

โครงสัร�างองค์กร 
คณ์ะกรรมการบรษัิท้ฯ เปีน็ัผ้่อนุัมัติ่โครงสรา้งองคก์รของบรษัิท้ฯ 
เพ้�อให้่มั�นัใจว่ามีปีระสิท้ธิุภัาพเพียงพอแลีะเห่มาะสมสำาห่รับ 
การบริห่ารกิจการภัายใต้่การนัำาปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ

ผู้้้บริหารระดัูบส้งร่วมลงนามดัูชิน่ช่ิ�วัดูความสำาเร็จดู้านการบริหาร ประจำาป ี2563 (KPI Signing Ceremony 2020) เพืั�อสร้างฉัุนทามติระหว่างผู้้้บริหาร 
และกำาหนดูให้เป็นเปา้หมายในการดูำาเนินงานประจำาป ี2563

กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ โดำยในัปีี 2563 มีการอนัุมัติ่ปีรับปีรุง
โครงสร้างองค์กร เพ้�อให้่สอดำคลี้องกับแผนัยุท้ธ์ุศาสต่ร์แลีะ 
เป้ีาห่มายในัการสร้างความเติ่บโต่ท้างธุุรกิจในัอนัาคต่ ดัำง 
รายลีะเอียดำต่ามผังโครงสร้างองค์กร ห่น้ัา 39 

กลไกการกำากับด้ำแล 
นัอกจากการกำากับด่ำแลีกิจการผ่านัการบริห่ารโดำยปีระธุานั 
เจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่แลีะผ้่บริห่ารระดัำบส่ง
แล้ีว คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มีแนัวท้างในัการกำากับด่ำแลีกิจการ
ของบริษัท้ย่อย บริษัท้ร่วม บริษัท้ร่วมทุ้นั ผ่านัท้างผ้่แท้นัของ 
บริษัท้ฯ ซ่�งเป็ีนัผ้่บริห่ารระดัำบส่งที้�ได้ำรับการเสนัอช้�อให้่ไปีดำำารง
ต่ำาแห่นั่งกรรมการห่ร้อผ้่บริห่ารของบริษัท้ย่อย บริษัท้ร่วม 
บริษัท้ร่วมทุ้นั โดำยการเสนัอช้�อดัำงกล่ีาวจะต้่องได้ำรับอนุัมัติ่จาก
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ (รายลีะเอียดำต่ามโครงสร้างธุุรกิจแลีะ
การถ้อหุ้่นั ห่น้ัา 60) แลีะในัการต่ัดำสินัใจเร้�องการลีงทุ้นัแลีะ 
การดำำาเนิันัธุุรกิจที้�สำาคัญจะต้่องได้ำรับการพิจารณ์าเห็่นัชอบโดำย 
คณ์ะกรรมการกลัี�นักรองการลีงทุ้นั ห่ร้อคณ์ะกรรมการจัดำการ ห่ร้อ
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แล้ีวแต่่กรณี์ พร้อมทั้�งกำาห่นัดำให้่มีการ
รายงานัความก้าวห่น้ัาแลีะดำำาเนิันังานัที้�สำาคัญต่่อคณ์ะกรรมการ
ท้ราบเป็ีนัระยะ

นโยบายการไปดำำารงตุำาแหน่งอื�นของประธานเจำ�าหน�าท่ี่�บริหาร
และกรรมการผู้้�จัำดำการใหญ่่และผู้้�บริหาร
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำอนุัมัติ่ห่ลัีกการเร้�องการดำำารงต่ำาแห่น่ัง
ในัองค์กรอ้�นัของปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการ 
ผ้่จัดำการให่ญ่ ผ้่บริห่าร แลีะพนัักงานับริษัท้ฯ เพ้�อให้่เกิดำความ
ชัดำเจนั เป็ีนัไปีต่ามห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ มาต่รฐานัสากลี 
สอดำคลี้องกับธุุรกิจของบริษัท้ฯ แลีะสอดำคลี้องกับแนัวปีฏิิบัติ่
ของผ้่ถ้อหุ้่นัให่ญ่ ดัำงนีั�

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

1. ในักรณ์ทีี้�ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จดัำการให่ญ่
ได้ำรับพระบรมราชโองการโปีรดำเกล้ีาฯ แต่่งตั่�ง ห่ร้อได้ำรับการ
แต่่งตั่�งจากคณ์ะรัฐมนัต่รี โดำยอาศัยอำานัาจต่ามกฎห่มาย 
ให้่ดำำารงต่ำาแห่น่ังใดำ นัอกเห่น้ัอจากการปีฏิิบัติ่งานัในักิจการ 
ของบริษัท้ฯ ให้่เสนัอเร้�องต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เพ้�อท้ราบ 
ภัายห่ลัีงจากที้�ไดำ้รับพระบรมราชโองการโปีรดำเกลี้าฯ แต่่งตั่�ง 
ห่ร้อได้ำรับการแต่่งตั่�งต่ามมติ่คณ์ะรัฐมนัต่รี แล้ีวแต่่กรณี์

 
2. ในักรณ์ทีี้�ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จดัำการให่ญ่

ได้ำรับการแต่่งตั่�งจากห่น่ัวยราชการ รัฐวิสาห่กิจ ห่น่ัวยงานัอ้�นั
ของรัฐ องค์กรอิสระ ห่ร้อสถาบันัการศ่กษาภัาครัฐ ให้่ดำำารง
ต่ำาแห่น่ังกรรมการ อนุักรรมการ คณ์ะท้ำางานั ผ้่เชี�ยวชาญ 
ผ้่ท้รงคุณ์วุฒิ ที้�ปีร่กษา ห่ร้อต่ำาแห่น่ังใดำ ๆ นัอกเห่น้ัอจาก 
การปีฏิิบัติ่งานัในักิจการของบริษัท้ฯ ให่้ขอความเห่็นัชอบต่่อ
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ก่อนัต่อบรับการไปีดำำารงต่ำาแห่น่ัง

3. ในักรณ์ทีี้�ปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะกรรมการผ้่จดัำการให่ญ่
แลีะผ้่บริห่ารระดัำบผ้่ช่วยกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ข่�นัไปี จะไปี
ดำำารงต่ำาแห่น่ังกรรมการ อนุักรรมการ คณ์ะท้ำางานั ผ้่เชี�ยวชาญ 
ผ้่ท้รงคุณ์วุฒิ ที้�ปีร่กษา ห่ร้อต่ำาแห่น่ังใดำ ๆ ในับริษัท้ ห่ร้อ
นิัติ่บุคคลีอ้�นั นัอกเห่น้ัอจากที้�กำาห่นัดำไว้ต่ามข้อ 2 แลีะมิใช่
การปีฏิิบัติ่งานัในักิจการของบริษัท้ฯ ให่้ขอความเห่็นัชอบต่่อ
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ก่อนัต่อบรับการไปีดำำารงต่ำาแห่น่ัง 
สำาห่รับผ้่บริห่ารแลีะพนัักงานัตั่�งแต่่ระดัำบผ้่จัดำการฝ�ายลีงมา 
ให้่ขอความเห่็นัชอบต่่อปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่ารแลีะ
กรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ ก่อนัต่อบรับการไปีดำำารงต่ำาแห่น่ัง

4. ผ้่บริห่ารแลีะพนัักงานัทุ้กระดัำบ ห่ากเข้าข่ายการไปีดำำารง
ต่ำาแห่น่ังต่ามข้อ 1 แลีะ 2 ให้่เสนัอเร้�องเพ้�อท้ราบ ห่ร้อขอ
ความเห่็นัชอบ (แลี้วแต่่กรณ์ี) ต่่อปีระธุานัเจ้าห่น้ัาที้�บริห่าร
แลีะกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ก่อนัต่อบรับการไปีดำำารงต่ำาแห่น่ัง

5. การแต่่งตั่�งกรรมการของบริษัท้ในัเคร้อ ห่ร้อบริษัท้ร่วมทุ้นั 
ต่ามจำานัวนัสัดำส่วนัการถ้อหุ้่นั ห่ร้อต่ามข้อต่กลีงในัสัญญา
ระห่ว่างผ้่ถ้อหุ้่นั ให้่เป็ีนัอำานัาจของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ

การใช่�ข�อม้ลภายใน
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ กำาห่นัดำนัโยบายการเปิีดำเผยสารสนัเท้ศ
แลีะแนัวปีฏิิบัติ่ที้�ดีำเกี�ยวกับการเปิีดำเผยสารสนัเท้ศ การรักษา
ความลัีบ แลีะการใช้เท้คโนัโลียีสารสนัเท้ศแลีะการส้�อสาร ไว้ในั
ค่่ม้อการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ โดำยให้่กรรมการ ผ้่บริห่าร แลีะ
พนัักงานัพ่งระมัดำระวังในัการรักษาความลัีบของบริษัท้ฯ รวมทั้�ง
การใช้ข้อม่ลีภัายในั แลีะการให่ข้้อม่ลีเกี�ยวกับบริษัท้ฯ ต่่อบุคคลี
ภัายนัอก โดำยมีการจัดำระบบรักษาความลัีบของบริษัท้ฯ กำาห่นัดำ
ชั�นัความลีบัแลีะจำากัดำสิท้ธิุ�ในัการเข้าถ่งข้อม่ลีบริษัท้ฯ มีนัโยบาย

ห้่ามใช้ข้อม่ลีภัายในัที้�มีสาระสำาคัญของบริษัท้ฯ ซ่�งยังไม่เปิีดำเผย
ต่่อสาธุารณ์ชนั ไปีในัแนัวท้างที้�เอ้�อปีระโยชนัต่์่อต่นัเองห่ร้อผ้่อ้�นั 
อันัรวมถ่งการซ้�อขายห่ลัีกท้รัพย์บริษัท้ฯ ซ่�งในัเร้�องการใช้ข้อม่ลี
ภัายในัได้ำกำาห่นัดำไว้ในันัโยบายการกำากับการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณ์ฑ์์
ของบริษัท้ฯ ซ่�งปีระกาศใช้ในัปีี 2559 แลีะมีการปีรับปีรุงเพิ�มเติ่ม
ในัปีี 2562

จำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำำาเนินธุรกิจำ (Code of 
Conduct)
บริษัท้ฯ ไดำ้กำาห่นัดำแนัวปีฏิิบัติ่ที้�ดีำในัเร้�องต่่าง ๆ ที้�เกี�ยวข้องกับ
ห่ลัีกการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำไว้เพ้�อให้่คณ์ะกรรมการ ผ้่บริห่าร 
แลีะพนัักงานัของบริษัท้ฯ ใช้เป็ีนัแนัวปีฏิิบัต่ิ ซ่�งระบุไว้ในัค่่ม้อ
การกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ โดำยเน้ั�อห่าปีระกอบด้ำวย สิท้ธิุมนุัษยชนั 
แลีะการปีฏิิบัติ่ต่่อพนัักงานั ชุมชนั สังคม สิ�งแวดำล้ีอม สุขภัาพ 
ความปีลีอดำภััย การรับห่ร้อให้่ท้รัพย์สินัห่ร้อปีระโยชน์ัอ้�นัใดำ 
ที้�อาจสร้างแรงจ่งใจในัการตั่ดำสินัใจอย่างห่น่ั�งอย่างใดำ ความขัดำแย้ง
ท้างผลีปีระโยชน์ัในัการท้ำาธุุรกรรมของบริษัท้ฯ การซ้�อขาย 
ห่ลัีกท้รัพย์ของบริษัท้ฯ แลีะการใช้ข้อม่ลีภัายในั การปีฏิิบัติ่ต่าม 
กฎห่มาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การใช้ท้รัพย์สินั ข้อม่ลี 
เท้คโนัโลียีสารสนัเท้ศ แลีะท้รัพย์สินัท้างปัีญญาของบริษัท้ฯ  
รวมทั้�งการด่ำแลีรักษา การปีฏิิบัติ่ต่่อล่ีกค้า แลีะคุณ์ภัาพผลิีต่ภััณ์ฑ์์ 
การส้�อสารท้างการต่ลีาดำ การปีฏิิบัติ่ต่่อค่่สัญญา (ค่่ค้า/ เจ้าห่นีั�) 
แลีะการปีฏิิบัติ่ต่่อค่่แข่งท้างการค้า

ควัามขัดำแย�งที่างผู้ลประโยช่น์ (Conflict of Interest)
บริษัท้ฯ กำาห่นัดำให่้คณ์ะกรรมการ ผ้่บริห่าร แลีะพนัักงานัของ 
บริษัท้ฯ รวมไปีถ่งบริษัท้ย่อย บริษัท้ร่วม แลีะบริษัท้ที้�ไออาร์พีซี
มีอำานัาจควบคุม ย่ดำถ้อเปี็นัแนัวปีฏิิบัติ่ โดำยจะต่้องเปิีดำเผย
รายการที้�เป็ีนัผลีปีระโยชน์ัที้�ขัดำกันักับผลีปีระโยชน์ัของบริษัท้ฯ
ห่ร้อกลุ่ีมบริษัท้ไออาร์พีซี ทั้�งนีั� เพ้�อส่งเสริมให้่ไออาร์พีซีเป็ีนั
บริษัท้ที้�มีปีระสิท้ธิุภัาพในัการดำำาเนิันัธุุรกิจ มีการกำากับกิจการ
แลีะการบริห่ารงานัที้�เป็ีนัเลิีศ มีคุณ์ธุรรมในัการดำำาเนิันัธุุรกิจ 
ปีราศจากคอร์รัปีชันั มีความโปีร่งใส แลีะต่รวจสอบได้ำ

การจัำดำที่ำารายงานเปิดำเผู้ยรายการท่ี่�อาจำม่ควัามขัดำแย�งที่าง 
ผู้ลประโยช่น์กับบริษััที่ฯ
บริษทั้ฯ กำาห่นัดำให้่ผ้่บริห่ารแลีะพนัักงานัทุ้กคนัของบริษทั้ฯ แลีะ
บริษัท้ในัเคร้อ ต้่องจัดำท้ำารายงานัเปีิดำเผยรายการที้�อาจมี 
ความขัดำแย้งท้างผลีปีระโยชน์ัห่ร้อมีผลีปีระโยชน์ัที้�ขัดำกันักับ 
ผลีปีระโยชน์ัของบริษัท้ฯ ผ่านัระบบในัร่ปีแบบ Online เป็ีนัปีีที้� 6 
(นัับตั่�งแต่่ปีี 2558) นัอกเห่น้ัอจากการรายงานัของกรรมการแลีะ
ผ้่บริห่ารต่ามเกณ์ฑ์์ที้� ก.ลี.ต่. กำาห่นัดำเพ้�อเป็ีนัการปีล่ีกฝังจิต่สำาน่ัก
การปีฏิิบัติ่งานัดำว้ยความโปีรง่ใส ป้ีองกันัการท้จุริต่ แลีะนัำาเสนัอ
รายงานัผลีต่่อคณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ
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ในัปีี 2563 ผ้่บริห่าร แลีะพนัักงานัทุ้กระดัำบทั้�วทั้�งองค์กร ได้ำ 
จัดำท้ำารายงานัความขัดำแย้งท้างผลีปีระโยชน์ั ผ่านัระบบ Online  
ครบถ้วนั 100% ของจำานัวนัพนัักงานัทั้�งห่มดำ โดำยการไม่ปีฏิิบัติ่
ต่ามจริยธุรรมแลีะจรรยาบรรณ์ในัการดำำาเนิันัธุุรกิจของบริษัท้ฯ 
จะมีความผิดำท้างวินััยต่ามระเบียบข้อบังคับเกี�ยวกับการท้ำางานั 
ห่มวดำที้� 8 ค้อ ลีะเลีย ไม่ปีฏิิบัติ่ต่ามคำาสั�งอันัชอบด้ำวยกฎห่มาย
ของบริษัท้ฯ ห่ร้อห่น้ัาที้�ที้�บริษัท้ฯ มอบห่มาย แลีะปีกปิีดำ 
ข้อเท็้จจริง 

การจัำดำที่ำารายงานการม่ส่ัวันไดำ�เส่ัยของกรรมการ ผู้้�บริหาร และ
บุคคลท่ี่�ม่ควัามเก่�ยวัข�อง
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำจัดำท้ำารายงานัการมีส่วนัไดำ้เสียของ
กรรมการ เพ้�อใช้เป็ีนัข้อม่ลีพ้�นัฐานัในัการกำากับด่ำแลีด้ำานัการมี
ส่วนัได้ำเสียในัระดัำบกรรมการ แลีะเช่นัเดีำยวกันั ผ้่บริห่ารระดัำบส่ง
ได้ำดำำาเนิันัการจัดำท้ำาแบบรายงานัดัำงกล่ีาวปีระจำาปีีครบถ้วนั 
ทุ้กราย แลีะจัดำส่งให้่เลีขานุัการบริษัท้จัดำเก็บ รวบรวม พร้อมทั้�ง
ท้ำาสำาเนัาส่งปีระธุานักรรมการบริษัท้ฯ แลีะปีระธุานักรรมการ
ต่รวจสอบ เพ้�อใช้ในัการต่รวจสอบแลีะกำากับด่ำแลีด้ำานัความ 
ขัดำแย้งท้างผลีปีระโยชน์ั แลีะเม้�อมีการเปีลีี�ยนัห่ร้อเข้ารับ
ต่ำาแห่น่ังให่ม่ใดำ ๆ ของกรรมการ บริษัท้ฯ ได้ำนัำาเสนัอข้อม่ลีการ
เปีลีี�ยนัแปีลีงให่้สำานัักงานั ก.ลี.ต่. ท้ราบ เพ้�อให้่ข้อม่ลีกรรมการ 
บริษัท้ฯ เป็ีนัปัีจุจบันัเสมอ

การจัำดำที่ำารายงานการเปล่�ยนแปลงการถืือครองหลักที่รัพัย์
เพ้�อกำากับด่ำแลีด้ำานัการใช้ข้อม่ลีภัายในัของบริษัท้ฯ ได้ำกำาห่นัดำให้่
คณ์ะกรรมการแลีะผ้่บริห่าร ซ่�งห่มายรวมถ่งค่่สมรสห่ร้อผ้่ที้� 
อย่กิ่นัด้ำวยกันัฉันัสามีภัรรยา แลีะบุต่รที้�ยงัไม่บรรลุีนิัติ่ภัาวะ เม้�อ
มีการเปีลีี�ยนัแปีลีงการถ้อห่ลัีกท้รัพย์ของบริษัท้ฯ จะต้่องแจ้งให้่
บริษัท้ฯ ท้ราบแลีะรายงานัการเปีลีี�ยนัแปีลีงการถ้อห่ลัีกท้รัพย์
ต่่อสำานัักงานัคณ์ะกรรมการกำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ 
ต่ามมาต่รา 59 แห่่งพระราชบัญญั ติ่ห่ลัีกท้รัพย์แลีะ
ต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย พ.ศ. 2535 แลีะที้�แก้ไข 
เพิ�มเติ่ม ภัายในั 3 วันัท้ำาการนัับจากวันัที้�ซ้�อ ขาย โอนั ห่ร้อ 
รับโอนั รวมทั้�งบริษัท้ฯ ได้ำกำาห่นัดำนัโยบายในัการเปีิดำเผย/

รายงานั/ ขาย/ โอนั เปีลีี�ยนัแปีลีงการถ้อครองห่ลัีกท้รัพย์ของ
กรรมการแลีะผ้่บริห่ารต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เม้�อมีการ
เปีลีี�ยนัแปีลีงในัการปีระชุมปีระจำาเด้ำอนั โดำยกำาห่นัดำเปี็นัวาระ
ปีกติ่ในัปีฏิิทิ้นัการปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ไว้ล่ีวงห่น้ัา 

ในัปีี 2563 คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ถ้อหุ้่นัของบริษัท้ฯ รวมกันั 
ไม่เกินัร้อยลีะ 25 ของหุ้่นัที้�ออกแล้ีวของบริษัท้ฯ ต่ามเกณ์ฑ์์ของ
ต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์แห่่งปีระเท้ศไท้ย

บริษัท้ฯ จัดำให้่มีการแจ้งเวลีางดำซ้�อขายห่ลัีกท้รัพย์ (IRPC)  
ก่อนัการปีระกาศแจ้งข่าวงบการเงินั 45 วันั แลีะห่ลัีงปีระกาศ
ข่าวฯ อย่างน้ัอย 2 วันั เพ้�อให้่กรรมการ ผ้่บริห่าร ผ้่เกี�ยวข้อง 
ห่ร้อห่น่ัวยงานัที้�ได้ำรับท้ราบข้อม่ลีภัายในั (Insider) ได้ำปีฏิิบัติ่
ต่ามห่ลัีกเกณ์ฑ์์ที้�เกี�ยวข้องได้ำอย่างถ่กต้่อง แลีะปีระพฤต่ิปีฏิิบัติ่
อย่างเคร่งครัดำ

บริษัท้ฯ ขอความร่วมม้อกรรมการแลีะผ้่บริห่าร แจ้งต่่อเลีขานุัการ
บริษัท้ เกี�ยวกับการซ้�อขายห่ลัีกท้รัพย์ (IRPC) อย่างน้ัอย 1 วันั
ท้ำาการล่ีวงห่น้ัาก่อนัซ้�อ-ขายดัำงกล่ีาวด้ำวย

การพิัจำารณารายการท่ี่�เก่�ยวัโยงกัน
• นโยบายและควัามจำำาเป็นของรายการระหวัา่งกัน/ รายการ

ท่ี่�เก่�ยวัโยงกัน
 บริษัท้ฯ แลีะบริษัท้ย่อย ดำำาเนิันัธุุรกิจปิีโต่รเคมีแลีะการกลัี�นั

ครบวงจร ซ่�งเป็ีนักลุ่ีมธุุรกิจปีระเภัท้เดีำยวกับบริษัท้ในั 
กลุ่ีม ปีต่ท้. จ่งท้ำาให้่เกิดำธุุรกรรมระห่ว่างบริษัท้ฯ แลีะบริษัท้ในั
กลุ่ีม ปีต่ท้. ซ่�งเป็ีนัการท้ำาธุุรกิจต่ามปีกติ่โดำยรายการระห่ว่างกันั
ที้�เกิดำข่�นั ได้ำแก่ การซ้�อขายผลิีต่ภััณ์ฑ์์นัำ�ามันั ปิีโต่รเคมี แลีะ
การบริการเกี�ยวเน้ั�อง รวมถ่งการท้ำาธุุรกรรมต่่าง ๆ  ซ่�งสนัับสนุันั
ธุุรกิจปีกติ่เป็ีนัการท้ำารายการที้�มีราคาแลีะเง้�อนัไขไมแ่ต่กต่่าง
กับการท้ำารายการกับบุคคลีภัายนัอก ปีราศจากการถ่ายเท้ 
ผลีปีระโยชน์ัระห่ว่างกันั ทั้�งนีั� บริษัท้ฯ ได้ำพิจารณ์ารายการ
ระห่ว่างกันัอย่างรอบคอบ อย่างมีเห่ตุ่ผลี แลีะเปี็นัอิสระ 
โดำยคำาน่ังถ่งปีระโยชน์ัส่งสุดำของบริษัท้ฯ

สำานักตรวจสอบภูายในบริษััทฯ จัดูพิัธ่ 
มอบรางวัล “เพัชิรนำ�าหนึ�ง” ประจำาป ี2563 

ให้กับหน่วยงานท่�ม่การกำากับดู้แลดู้าน
การควบคุมภูายในดู่เดู่น ม่ความโปร่งใส 

และมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุืประสงค์ของงาน
อย่างม่ประสิทธิภูาพั

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วัม ของบริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ื้ จำำากัดำ (มหาช่น)
บริษัท้ ดีำลีอยท์้ ท้่้ช โธุมัท้สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัดำ “Deloitte” 
ได้ำเสนัอค่าบริการสอบบัญชีสำาห่รับปีี 2563 ของบริษัท้ย่อย
จำานัวนั 5 บริษัท้ แลีะกิจการร่วมค้า 1 บริษัท้ ในัอัต่รารวมทั้�งสิ�นั 
1,175,000 บาท้ 

การปฏิิบัติุตุามหลักการกำากับด้ำแลกิจำการท่ี่�ด่ำในเรื�องอื�น ๆ 
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มุ่งมั�นักำากับด่ำแลีให้่บริษัท้ฯ ปีฏิิบัติ่ต่นั
เป็ีนับรรษัท้พลีเม้องที้�ดีำเพ้�อเป็ีนัแบบอย่างที้�ดีำ แลีะส่งเสริมให้่ 
ผ้่มีส่วนัไดำ้เสียที้�เกี�ยวข้องต่ลีอดำห่่วงโซ่อุปีท้านัไดำ้ย่ดำถ้อแลีะ
ปีฏิิบัติ่ต่าม โดำยกำาห่นัดำนัโยบายการเป็ีนับรรษัท้พลีเม้องโลีกที้�ดีำ 
(Good Corporate Citizenship) ต่ามแนัวท้างของ UNGC 
สำาห่รับใช้ปีฏิิบัติ่ในับริษัท้ฯ แลีะกลุ่ีมบริษัท้ไออาร์พีซี ซ่�งเปิีดำเผย
บนัเว็บไซต์่ของบริษัท้ฯ ตั่�งแต่่ปีี 2560 ดัำงนีั� 

• มาตุรการเก่�ยวักับรายการระหว่ัางกัน/ รายการท่ี่�เก่�ยวัโยงกัน
 บริษัท้ฯ ปีฏิิบัติ่ต่ามข้อกำาห่นัดำของสำานัักงานัคณ์ะกรรมการ

กำากับห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ รวมทั้�งต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์
แห่่งปีระเท้ศไท้ย ที้� เกี�ยวกับรายการระห่ว่างกันั โดำย 
คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำพิจารณ์ารายการที้�อาจมีความ 
ขัดำแย้งท้างผลีปีระโยชน์ัอย่างเห่มาะสม เพ้�อให้่เกิดำความ 
เช้�อมั�นัว่าการท้ำารายการเป็ีนัไปีอย่างเป็ีนัธุรรม โปีร่งใส แลีะ
สมเห่ตุ่สมผลี โดำยกรรมการ พนัักงานั ห่ร้อบุคคลีที้�เกี�ยวข้อง
ที้�มีผลีปีระโยชน์ัขัดำแย้งจะไม่สามารถอย่่ในัที้�ปีระชุมแลีะ 
ออกเสียงในัวาระนัั�นัได้ำ นัอกจากนีั� คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ
ยังท้ำาห่นั้าที้�เป็ีนัผ้่สอบท้านัรายการระห่ว่างกันัของบริษัท้ฯ 
แลีะบริษัท้ยอ่ยกับบุคคลีห่ร้อบริษัท้ที้�เกี�ยวข้องกันั เป็ีนัปีระจำา
ทุ้กไต่รมาส เพ้�อขจัดำความขัดำแย้งท้างผลีปีระโยชน์ัแลีะเป็ีนั
ปีระโยชน์ัส่งสุดำต่่อบริษัท้ฯ 

• นโยบายการที่ำารายการระหว่ัางกันในอนาคตุ
 รายการระห่ว่างกันัของบริษัท้ฯ ในัอนัาคต่จะเป็ีนัรายการ 

ที้�ดำำาเนัินัการท้างธุุรกิจต่ามปีกต่ิ โดำยบริษัท้ฯ ย่ดำถ้อความ
เห่มาะสมในัเง้�อนัไขแลีะราคาที้�เป็ีนัธุรรมเปี็นัห่ลีัก เพ้�อให้่ 
ผ้่ถ้อหุ้่นัแลีะผ้่มีส่วนัได้ำเสียทุ้กฝ�ายได้ำรับการด่ำแลีผลีปีระโยชน์ั
อย่างเป็ีนัธุรรมต่ามนัโยบายการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ แลีะ

ค่าสอบบัญชี
สำาห่รับงบการเงินัปีระจำาปีี 
แลีะรายไต่รมาส (Audit Fee)

ค่าบริการอ้�นั ๆ (Non-audit Fee) 

3,100,000

2,950,000
ค่าบริการสำาห่รับ
1. ค่าใช้จ่ายการปีฏิิบัติ่งานัต่ามวิธีุการ
 ที้�ต่กลีงร่วมกันัต่ามข้อกำาห่นัดำของ 
 สำานัักงานัคณ์ะกรรมการส่งเสริม
 การลีงทุ้นั (BOI)
2. ค่าพัฒนัาระบบ Continuous  
 Control Monitoring System 

3,100,000
     

1,223,085
ค่าบริการสำาห่รับ
1. ค่าใช้จ่ายการปีฎิบัติ่
 ต่ามวิธีุการที้�ต่กลีงร่วมกันัต่าม 
 ข้อกำาห่นัดำขอสำานัักงานัคณ์ะกรรมการ 
 ส่งเสริมการลีงทุ้นั (BOI)
2. ค่าจ้างที้�ปีร่กษาท้างการเงินั

ค่าสอบบัญชี (หุ้น่วย: บาท่) ปี์ 2562 (ผู้้�สอบบัญชี: Deloitte) ปี์ 2563 (ผู้้�สอบบัญชี: Deloitte)

ปีฏิิบัติ่ต่ามข้อกำาห่นัดำของสำานัักงานัคณ์ะกรรมการกำากับ 
ห่ลัีกท้รัพย์แลีะต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์ แลีะต่ลีาดำห่ลีักท้รัพย์ 
แห่่งปีระเท้ศไท้ยเกี�ยวกับรายการระห่ว่างกันัอย่างเคร่งครัดำ 

การแตุ่งตัุ�งและกำาหนดำค่าตุอบแที่นของผู้้�สัอบบัญ่ช่่

บริษััที่ ไออาร์พ่ัซ่ื้ จำำากัดำ (มหาช่น)
คณ์ะกรรมการต่รวจสอบได้ำพิจารณ์าคัดำเล้ีอก “บริษัท้ ดีำลีอยท์้ 
ท้่้ช โธุมัท้สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัดำ” เพ้�อเป็ีนัผ้่สอบบัญชีของ 
บริษัท้ฯ โดำยไดำ้รับอนุัมัติ่จากที้�ปีระชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้่นัปีระจำาปีี 
2563 ทั้�งนีั� บริษัท้ ดีำลีอยท์้ ท้่้ช โธุมัท้สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัดำ 
เป็ีนัผ้่สอบบัญชีที้�มีความเป็ีนัอิสระ มีความน่ัาเช้�อถ้อ แลีะไม่มี
ความสัมพันัธ์ุแลีะ/ ห่ร้อมีส่วนัได้ำเสียกับบริษัท้ฯ บริษัท้ย่อย 
กรรมการ ผ้่บริห่าร ผ้่ถ้อหุ้่นัรายให่ญ่ ห่ร้อผ้่ที้�เกี�ยวข้อง โดำยมี
อัต่ราค่าจ้าง ดัำงนีั�

ค่าสอบบญัชีปีระจำาปีี 2563 เปีน็ัจำานัวนัเงนิั 3,100,000 บาท้ ซ่�ง
เป็ีนัอัต่ราที้�เท่้ากับปีี 2561 ทั้�งนีั� ค่าสอบบัญชีดัำงกล่ีาว ยังไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอ้�นัที้�เรียกเก็บเท่้าที้�จำาเป็ีนัต่ามที้�จ่ายจริง เช่นั ค่าใช้จ่าย
ในัการเดำินัท้าง ฯลีฯ แต่่ไม่เกินั 120,000 บาท้ ซ่�งเป็ีนัไปีต่าม
ธุรรมเนีัยมปีฏิิบัติ่ทั้�วไปี
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 ดำ�านสิัที่ธิมนุษัยช่น
• บริษัท้ฯ เคารพแลีะปีฏิิบัติ่ต่่อพนัักงานั ชุมชนั แลีะผ้่เกี�ยวข้อง

ท้างธุุรกิจ (Supply Chain) ต่ามห่ลัีกสิท้ธิุมนุัษยชนัสากลีแลีะ
ต่ามกฎห่มายว่าด้ำวยเร้�องสิท้ธิุมนุัษยชนั รวมถ่งคุ้มครอง
เสรีภัาพแลีะความเสมอภัาคของบุคคลีที้�ได้ำรับการรับรองห่ร้อ
คุ้มครองโดำยกฎห่มายไท้ยแลีะกฎห่มายระห่ว่างปีระเท้ศ แลีะ
จะไม่กระท้ำาการใดำ ๆ อันัเป็ีนัการลีะเมิดำสิท้ธิุมนุัษยชนั ห่ร้อ
เข้าไปีมีส่วนัร่วมในัการลีะเมิดำไม่ว่าโดำยท้างต่รงห่ร้อท้างอ้อม 
บริษัท้ฯ จะส่งเสริมศักดิำ�ศรีความเป็ีนัมนุัษย์ การให้่โอกาส
อย่างเท่้าเที้ยมกันัโดำยไม่เล้ีอกปีฏิิบัติ่ อันัเน้ั�องมาจาก 
ความแต่กต่่างท้างเช้�อชาติ่ ศาสนัา เพศ สีผิว ความเช้�อ  
ความทุ้พพลีภัาพ แลีะฐานัะท้างสังคม

• คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ กำาห่นัดำนัโยบายสิท้ธิุมนุัษยชนั สำาห่รับ
ใช้ปีฏิิบัติ่ในักลุ่ีมไออาร์พีซี ซ่�งเปิีดำเผยไว้บนัเว็บไซต์่บริษัท้ฯ 
ตั่�งแต่่ ปีี 2560 เพ้�อให้่มั�นัใจว่าการดำำาเนิันัธุุรกิจของบริษัท้ฯ 
ปีลีอดำจากการลีะเมิดำสิท้ธิุมนุัษยชนัในัทุ้กกิจกรรม 

 
• บุคลีากรของบริษัท้ฯ ได้ำเข้ารับฟังการบรรยาย แลีะเข้าร่วม

กิจกรรมด้ำานัสิท้ธิุมนุัษยชนัอย่างต่่อเน้ั�อง เพ้�อศ่กษาแนัวท้าง 
สร้างความร้่ความเข้าใจ ก่อนัจะนัำาแนัวท้างดำังกล่ีาวเผยแพร่
ให้่พนัักงานั ค่่ค้า แลีะผ้่มีส่วนัไดำ้เสีย ในัปีี 2563 ไดำ้รับฟัง 
การบรรยายในัหั่วข้อ “สิท้ธิุมนุัษยชนักับธุุรกิจ: แฝดำคนัลีะฝา” 
จาก ดำร.เสรี นันัท้ส่ติ่ สมาชิกคณ์ะกรรมการว่าด้ำวยสิท้ธิุท้าง
เศรษฐกิจ สังคม แลีะวัฒนัธุรรม (Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights - CESCR) อดำีต่ผ้่แท้นัไท้ย 
ในัคณ์ะกรรมาธิุการระห่ว่างรัฐบาลีอาเซียนั 

จากผลีงานัแลีะการดำำาเนิันังานัด้ำานัสิท้ธิุมนุัษยชนัอย่างจริงจัง  
ส่งผลีให้่บริษัท้ฯ ได้ำรับรางวัลีชนัะเลิีศองค์กรต้่นัแบบด้ำานั 
สิท้ธิุมนุัษยชนัปีระเภัท้องค์กรธุุรกิจเอกชนัต่่อเน้ั�องเป็ีนัปีีที้� 2

หลักสูตำรท่ี่� 1 Global Trends “ทิศทางเศรษัฐกิจไทยและ
เศรษัฐกิจโลกภูายหลัง Covid-19“ วิทยากร: ศ. ดูร. สุชัิชิว่ร์ 
สุวรรณสวัสดิู� อธิการบดู่สถืาบัน-เทคโนโลย่พัระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดูกระบัง และนายกสภูาวิศวกร 

หลักสูตำรท่ี่� 3 Climate Change “การเปล่�ยนแปลงสภูาพัภู้มิอากาศ
ของโลกและผู้ลกระทบจากกรณ่ศึกษัา” วิทยากร: ดูร.วิจารย์ สิมาฉุาย 
ผู้้้อำานวยการสถืาบันสิ�งแวดูล้อมไทย และนายสัตวแพัทย์ภัูทรพัล มณ่อ่อน 
สัตวแพัทย์ประจำากรมอุทยานแห่งชิาติสัตว์ปา่และพัันธุ์พืัชิ

หลักสูตำรท่ี่� 4 ESG “ESG กับธุรกิจในแบบ New Normal และการวิจัยและ
พััฒนาสินค้าเพืั�อสังคมและสิ�งแวดูล้อม” วิทยากร: คุณวรณัฐ เพ่ัยรธรรม 
ผู้้้อำานวยการสถืาบันไทยพััฒน์ ดูร.อรพัรรณ แสงสว่าง ส่วนบริหารกลยุทธ์
และวิจัยนวัตกรรม และคุณบัณฑิ์ต วชิิรปราการสกุล ส่วนพััฒนาตลาดู
ธุรกิจปโิตรเคม่ บริษััท ไออาร์พ่ัซ่้ จำากัดู (มหาชิน)

หลักสูตำรท่ี่� 2 Human Rights “สิทธิมนุษัยชินกับธุรกิจ: แฝ่ดูคนละฝ่า และสิทธิและ
ความเท่าเท่ยมทางเพัศ” วิทยากร: ดูร.เสร่ นนทส้ติ รองกรรมการผู้้้จัดูการม้ลนิธิ
สถืาบันวิจัยและพััฒนาองค์กรภูาครัฐ และคุณตร่ชิฎา เพัชิรรัตน์ นักแสดูง

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

 ดำ�านแรงงาน
• บริษัท้ฯ เคารพสิท้ธิุขั�นัพ้�นัฐานัแลีะเสรีภัาพส่วนับุคคลีต่าม

กฎห่มายแรงงานัไท้ย แลีะอนุัสัญญาแรงงานัระห่ว่างปีระเท้ศ
ของสห่ปีระชาชาติ่ (International Labour Organization) 
ด้ำวยการปีฏิิบัติ่ต่่อพนัักงานัต่ามกฎห่มายคุ้มครองแรงงานั 
แลีะส่งเสริมสิท้ธิุเสรีภัาพในัการรวมต่ัว เจรจาต่่อรอง ต่าม
กฎห่มายแรงงานัสัมพันัธ์ุ แลีะปีฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ที้�เกี�ยวข้อง
ของรัฐ บริษัท้ฯ จะไม่ใช้อำานัาจต่่อรองห่ร้อบีบบังคับให้่
พนัักงานัท้ำาข้อต่กลีงใดำ ๆ อันัเป็ีนัการริดำรอนัสิท้ธิุแรงงานั 
ขั�นัพ้�นัฐานั ต่ลีอดำจนัไม่ใช้แรงงานัผิดำกฎห่มาย แลีะปีฏิิบัติ่ต่่อ
แรงงานัสต่รีต่ามอนุัสัญญาว่าด้ำวยการขจัดำ การเล้ีอกปีฏิิบัติ่ต่่อ
สต่รีในัทุ้กร่ปีแบบ (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Woman) แลีะ
ปีฏิิบัติ่ต่่อแรงงานัเด็ำกต่ามห่ลัีกการสิท้ธิุเด็ำกแลีะห่ลัีกปีฏิิบัติ่
ท้างธุุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles) 
ขององค์การทุ้นัเพ้�อเด็ำกแห่่งสห่ปีระชาชาติ่ (UNICEF) 
บริษัท้ฯ จะไม่เล้ีอกปีฏิิบัติ่ในัอาชีพแลีะการจ้างงานั เช้�อชาต่ิ 
ศาสนัา เพศ แลีะสีผิว พร้อมทั้�งส่งเสริมโอกาสเท่้าเที้ยมกันั 
ในัการท้ำางานัที้�มีคุณ์ค่า (Decent Work) มีปีระสิท้ธิุภัาพ  
มีเสรีภัาพ แลีะมีศักดิำ�ศรีความเป็ีนัมนุัษย์

 ดำ�านสิั�งแวัดำล�อม 
• บริษัท้ฯ กำาห่นัดำนัโยบายคุณ์ภัาพ ความปีลีอดำภััย อาชีวอนัามัย 

สิ�งแวดำล้ีอม แลีะการจัดำการพลัีงงานั เพ้�อกำาห่นัดำแนัวท้างแลีะ
มาต่รการส่งเสริมความรับผิดำชอบต่่อสิ�งแวดำล้ีอม โดำยมุ่งมั�นั 
ที้�จะด่ำแลีแลีะป้ีองกันัผลีกระท้บต่่อสิ�งแวดำล้ีอมที้�อาจเกิดำจาก
การปีระกอบกิจการของบริษัท้ฯ เริ�มตั่�งแต่่การปีระเมินัผลีกระท้บ
สิ�งแวดำลี้อมก่อนัการลีงทุ้นัในัโครงการห่ร้อธุุรกิจต่่าง ๆ นัำา
เท้คโนัโลียีที้�เห่มาะสมมาใช้สนัับสนุันัมาต่รการ แลีะวิธีุที้�
ป้ีองกันัความเสียห่ายต่่อสิ�งแวดำล้ีอม ส่งเสริมให้่เกิดำนัวัต่กรรม

ห่ร้อการพัฒนัาเท้คโนัโลียีที้�เป็ีนัมิต่รต่่อสิ�งแวดำล้ีอม พร้อมทั้�ง
ปีล่ีกฝังจิต่สำาน่ักความรับผิดำชอบต่่อสิ�งแวดำล้ีอม อาชีวอนัามัย 
แลีะความปีลีอดำภััยให้่กับพนัักงานั รวมถ่งผ้่เกี�ยวข้องท้างธุุรกิจ

 ดำ�านการตุ่อตุ�านการทุี่จำริตุคอร์รัปชั่น 
• คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ได้ำกำาห่นัดำนัโยบายแลีะแนัวปีฏิิบัติ่ 

ในัการต่่อต้่านัคอร์รัปีชันัอย่างเป็ีนัร่ปีธุรรม ได้ำแก่ นัโยบาย 
ต่่อต้่านัการทุ้จริต่แลีะคอร์รัปีชันั นัโยบายการต่่อต้่านัการทุ้จริต่
แลีะให่้สินับนั นัโยบายการรับ-ให้่ของขวัญ การเลีี�ยง ห่ร้อ
ปีระโยชน์ัอ้�นัใดำ (No Gift Policy) เพ้�อบังคับใช้กับบุคลีากร
ทุ้กระดัำบ ทั้�วทั้�งองค์กรแลีะบริษัท้ในักลุ่ีม แลีะจัดำให้่มีการ 
ฝึกอบรม พร้อมกับรณ์รงค์กระตุ้่นัจิต่สำาน่ักในัช่วงเวลีาที้� 
เห่มาะสมในัโอกาสต่่าง ๆ ทั้�งนีั� ได้ำเปิีดำเผยนัโยบายข้างต้่นัต่่อ
สาธุารณ์ชนัในัเว็บไซต์่แลีะช่องท้างส้�อสารอ้�นั ๆ ของบริษัท้ฯ 
แลีะคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ยังส่งเสริมการสร้างเคร้อข่าย 
ต่่อต้่านัคอร์รัปีชันัให้่ขยายไปียังผ้่มีส่วนัได้ำเสีย เช่นั บริษัท้ในักลุ่ีม 
ผ้่ร่วมทุ้นั แลีะผ้่รับเห่มา แลีะให้่เปิีดำเผยแนัวท้างการปีฏิิบัติ่ 
ให้่ค่่ค้าของบริษัท้ฯ รับท้ราบโดำยทั้�วกันั โดำยดำำาเนิันัการอย่าง
ต่่อเน้ั�องตั่�งแต่่ปีี 2559 - 2563 

 
• คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ กำาห่นัดำให้่กระบวนัการปีระเมินัแลีะ

บริห่ารจัดำการความเสี�ยงจากการทุ้จริต่เป็ีนัห่น่ั�งในัหั่วข้อ 
ของการต่รวจสอบภัายในั รวมทั้�งให้่มีการควบคุม ติ่ดำต่าม 
ปีระเมินัผลี แลีะรายงานัต่่อคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ เปี็นั
ปีระจำา

• เพ้�อเป็ีนัการรณ์รงค์ป้ีองกันัการทุ้จริต่ เพ้�อปีล่ีกจิต่สำาน่ักแลีะ
สร้างความต่ระห่นัักร้่ในัการต่่อต้่านัการทุ้จริต่คอร์รัปีชันัอย่าง
ต่่อเน้ั�อง สร้างความเข้าใจอย่างถ่กต้่อง สอดำคล้ีองต่าม
นัโยบายของคณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ แลีะยกระดำับมาต่รฐานั

หลักสูตำรท่ี่� 5 Anti-corruption มาตรฐานระบบการจัดูการการต่อต้านการติดูสินบน
ISO 37001 และกรณ่ศึกษัาดู้านการทุจริตคอร์รัปชัิน วิทยากร: คุณเพ่ัยงพันอ บุญกลำ�า 
รองกรรมการผู้้้จัดูการใหญ่ สำานักกฎหมาย บริษััท ปตท. จำากัดู (มหาชิน) 
คุณภัูทรพัร ครองยุทธ และคุณวิชิชิา พิัชัิยณรงค์ นักวิชิาการมาตรฐานปฏิบัติการ 
กลุ่มกำาหนดู มาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดูการ

หลักสูตำรท่ี่� 6 Ethics “Happy Workplace องค์กรแห่ง
ความสุข เติมสุขในท่�ทำางาน” วิทยากร: พัระมหาสมปอง 
ตาลปตุโต และพัระอาจารย์ ดูร.สมพังษ์ั รตนวำโส 
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การเป็ีนัองค์กรแห่่งความโปีร่งใสในัการต่่อต้่านัการทุ้จริต่
คอร์รัปีชันัทุ้กร่ปีแบบ บริษัท้ฯ ได้ำจัดำบรรยายในัห่ลัีกส่ต่ร  
Anti Corruption ได้ำรับเกียรติ่จากผ้่บริห่ารในักลุ่ีม ปีต่ท้.  
คุณ์เพียงพนัอ บุญกลีำ�า รองกรรมการผ้่จัดำการให่ญ่ สำานััก
กฎห่มาย บริษัท้ ปีต่ท้. จำากัดำ (มห่าชนั) ซ่�งเป็ีนัผ้่มีปีระสบการณ์์
แลีะเชี�ยวชาญในัแวดำวงกฎห่มาย มาบรรยายในัห่ัวข้อ  
“กรณี์ต่่าง ๆ เกี�ยวกับการทุ้จริต่คอร์รัปีชันั ที้�เกิดำข่�นัจริง 
เพ้�อเป็ีนัปีระโยชน์ัต่่อองค์กรในัการป้ีองกันัแลีะเสริมสร้าง
ความต่ระห่นัักร้่ในัด้ำานัการป้ีองกันัการทุ้จริต่แลีะวิท้ยากร 
จากสำานัักงานัมาต่รฐานัผลิีต่ภััณ์ฑ์์อุต่สาห่กรรม (สมอ.)  
ซ่�งให้่ความร้่เร้�อง ระบบการจัดำการการต่่อต้่านัการให้่แลีะ 
รับสินับนั แลีะภัาพรวมข้อกำาห่นัดำมาต่รฐานั ISO 370001  
ซ่�งมาต่รฐานั ISO 37001 นีั� เป็ีนัระบบการจัดำการ การป้ีองกันั
การติ่ดำสินับนั ที้�เป็ีนัตั่วช่วยให้่ผ้่บริห่าร ต่ลีอดำจนัผ้่ถ้อหุ้่นั  
แลีะผ้่มีส่วนัได้ำเสียทุ้กกลุ่ีมขององค์กร มีความมั�นัใจว่าองค์กร
มีการดำำาเนิันังานัที้�ดีำ ต่ามห่ลัีกบรรษัท้ภิับาลี แลีะเพ้�อป้ีองกันั
การทุ้จริต่ติ่ดำสินับนั

 ดำ�านดิำจิำทัี่ล
• บริษัท้ฯ มีเป้ีาห่มายมุ่งส่่การเป็ีนับริษัท้ดิำจิทั้ลี มีโครงสร้าง 

ฝ�ายดิำจิทั้ลีที้�ชัดำเจนัสำาห่รับการนัำาเท้คโนัโลียีมาใช้เป็ีนัแรง 
ขับเคล้ี�อนัห่ลัีกในัการดำำาเนิันัการท้างธุุรกิจอย่างเต็่มร่ปีแบบ 
เพ้�อให้่เกิดำม่ลีค่าเพิ�มแลีะลีดำต้่นัทุ้นัที้�ท้ำาให้่สามารถแข่งขันัได้ำ 
เกิดำการปีรับปีรุงกระบวนัการท้ำางานั การลีดำขั�นัต่อนัการท้ำางานั
แต่่มีปีระสิท้ธิุภัาพเพิ�มข่�นั ช่วยให้่การดำำาเนิันัธุุรกิจเป็ีนัไปีอย่าง
คล่ีองตั่ว รวดำเร็ว แม่นัยำาต่ามยุคดิำจิทั้ลี พร้อมทั้�งการสร้าง 
แลีะพัฒนัาศักยภัาพของพนัักงานัด้ำานั Business Intelligence 
Analytics, Data Science แลีะ Data Engineer เพ้�อให้่
องค์กรก้าวข้ามปัีญห่า แลีะเติ่บโต่ได้ำจากการวิเคราะห์่ข้อม่ลี
ท้างธุุรกิจด้ำวยการใช้เท้คโนัโลียี Big Data แลีะ Machine 
Learning ภัายใต่้กรอบการบริห่ารจัดำการต่ามห่ลีัก Data 
Governance ทั้�งนีั� บริษัท้ฯ ยังได้ำนัำาเท้คโนัโลียีมาใช้กับการ
ท้ำางานั Work from Home ในัสถานัการณ์์ฉุกเฉินัได้ำอย่างมี
ปีระสิท้ธิุภัาพ ท้ำาให้่ธุุรกิจยังคงดำำาเนิันัไปีได้ำอย่างต่่อเน้ั�อง
ต่ลีอดำเวลีา ในัด้ำานัโครงสร้างพ้�นัฐานั บริษัท้ฯ ให้่ความสำาคัญ
กับการรกัษาความมั�นัคงปีลีอดำภััยไซเบอร ์(Cyber Security) 
เพ้�อลีดำความเสี�ยงที้�เกิดำจากอาชญากรรมท้างคอมพิวเต่อร์ 
แลีะภััยคุกคามท้างไซเบอร์ต่่าง ๆ รายลีะเอียดำต่ามหั่วข้อ 
การบริห่ารจัดำการความเสี�ยง ห่น้ัา 109

การีกำากับการีป์ฏิิบัติตามกฎหุ้มาย กฎรีะเบียบของ 
บริีษัท่ฯ (Corporate Compliance)

บริษัท้ฯ ต่ระห่นัักแลีะให่ค้วามสำาคัญกับการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎห่มาย 
กฎเกณ์ฑ์์ที้�เกี�ยวข้องกับการดำำาเนิันัธุุรกิจ เพราะเช้�อมั�นัว่า
เป็ีนัการส่งเสริมให้่เกิดำการพัฒนัาอย่างยั�งย้นัอย่างเป็ีนัร่ปีธุรรม

ได้ำอีกท้างห่น่ั�ง จ่งให้่ความสำาคัญ ส้�อสาร แลีะเน้ันัยำ�าให้่บุคลีากร
แลีะทุ้กห่น่ัวยงานัเข้าใจถ่งแนัวท้างการกำากับด่ำแลีการปีฏิิบัติ่งานั
ให้่เป็ีนัไปีต่ามกฎห่มาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance 
Policy) ต่ามกรอบการกำากับการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ ห่ร้อ  
Corporate Compliance Framework ที้�สอดำคล้ีองกับ 
ลัีกษณ์ะการปีระกอบธุุรกิจของบริษัท้ฯ เที้ยบเคียงได้ำกับ 
แนัวปีฏิิบัติ่ที้�มีมาต่รฐานัสากลีในัการกำากับการปีฏิิบัติ่งานัที้�มี
ปีระสิท้ธิุภัาพ โดำยบริษัท้ฯ ได้ำท้ำาการแบ่งความรับผิดำชอบด้ำานั
การปีฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ของห่นั่วยงานัต่่าง ๆ ของบริษัท้ฯ เปี็นั  
3 ระดัำบ (Three Lines of Defense) ได้ำแก่ 

• ห่น่ัวยงานัที้�เป็ีนัแนัวป้ีองกันัระดัำบแรก (First Line of  
Defense) ได้ำแก่ ห่น่ัวยงานัทั้�งห่มดำของบริษัท้ฯ (ยกเว้นั 
ห่น่ัวยงานักำากับด่ำแลีการปีฏิิบัติ่งานั แลีะห่น่ัวยงานัต่รวจสอบ
ภัายในั) ซ่�งมีห่น้ัาที้�รับผิดำชอบด่ำแลีงานัของต่นัเองให้่เป็ีนัไปี
ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ต่่าง ๆ ที้�กำาห่นัดำไว้ แลีะบริห่ารจัดำการ ป้ีองกันั 
ความเสี�ยงจากการไม่ปีฏิิบัติ่ต่ามกฎห่มาย กฎระเบียบ ด้ำวย
การปีรับปีรุงพัฒนัากระบวนัการขั�นัต่อนัการปีฏิิบัติ่งานัให้่เป็ีนั
มาต่รฐานั (Corporate Compliance Risks Management) 

• ห่น่ัวยงานักำากับด่ำแลีการปีฏิิบัติ่งานั เป็ีนัผ้่รับผิดำชอบห่ร้อแนัว
ป้ีองกันัในัระดัำบที้�สอง (Second Line of Defense) ท้ำา 
ห่น้ัาที้�สำาคัญ 3 ปีระการ ค้อ (1) สนัับสนัุนัแลีะช่วยเห่ล้ีอให้่
ห่น่ัวยงานัต่่าง ๆ สามารถระบุความเสี�ยงของการไม่ปีฏิิบัต่ิ
ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ (2) เผยแพร่ เสริมสร้างความร้่ ให้่คำาปีร่กษา
เกี�ยวกับกฎเกณ์ฑ์์ที้�เกี�ยวข้อง เพ้�อให้่ห่น่ัวยงานัต่่าง ๆ สามารถ
ดำำาเนัินักิจกรรมเชิงป้ีองกันั แลีะ (3) ต่รวจต่ิดำต่าม ท้บท้วนั 
แลีะรายงานั เพ้�อให้่เกิดำความมั�นัใจว่า สิ�งผิดำปีกติ่จะได้ำรับ 
การแก้ไข ห่ร้อปีรับปีรุงไม่ให้่เกิดำการกระท้ำาผิดำซำ�า 

• ห่น่ัวยงานัผ้่รับผิดำชอบห่ร้อแนัวป้ีองกันัระดัำบที้�สาม (Third 
Line of Defense) ค้อ ห่น่ัวยงานัต่รวจสอบภัายในั ซ่�งมี
ความเปีน็ัอิสระ แลีะท้ำางานัควบค่กั่บผ้่สอบบญัชีภัายนัอกของ 
บริษัท้ฯ ในัการสอบท้านัการปีฏิิบัติ่งานัในัภัาพรวมของระบบ
งานัต่่าง ๆ ทั้�งในัระดัำบ First Line of Defense แลีะ Second 
Line of Defense

ในัปีี 2563 คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ ไดำ้อนุัมัติ่ Compliance 
Roadmap ในัการปีระชุมเพ้�อพิจารณ์าแผนักลียุท้ธ์ุองค์กร 
(2020 BOD-STS) เพ้�อมุ่งไปีส่่การเป็ีนัองค์กรที้�ปีฏิิบัติ่งานัเป็ีนัไปี
ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ที้�เป็ีนัมาต่รฐานัสากลี แลีะให้่เป็ีนัส่วนัห่น่ั�งของ
วัฒนัธุรรมองค์กร (Corporate Compliance DNA) ซ่�งภัารกิจ
งานัด้ำานั Corporate Compliance ของบริษัท้ฯ ที้�ได้ำดำำาเนิันัการ
ไปียังคงใช้แนัวท้างการกำากับด่ำแลีการปีฏิิบัติ่งานัที้�เป็ีนัมาต่รฐานั

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ
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รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

สากลีซ่�งสรุปีได้ำ ดัำงนีั�
1. การจัำดำที่ำานโยบาย กระบวันการ ค่้มือ และแนวัปฏิิบัติุดำ�าน 

Compliance (Compliance Policy, Process and 
Procedure) 

• ในัปีี 2563 คณ์ะกรรมการบริษัท้ฯ มีมติ่อนุัมัติ่ให้่ปีระกาศใช้ 
“นัโยบายการกำากับด่ำแลีการปีฏิิบัติ่งานัให้่เป็ีนัไปีต่าม
กฎห่มาย กฎระเบียบของบริษัท้ฯ แลีะกลุ่ีมบริษัท้ไออาร์พีซี” 
ฉบับให่ม่ เพ้�อให้่สอดำคล้ีองกับแผนักลียุท้ธ์ุ STS ด้ำานัการกำากับ
การปีฏิิบัติ่งานัทั้�งระยะสั�นัแลีะระยะยาวของบริษัท้ฯ

• พัฒนัาโครงการระบบฐานัข้อม่ลีการปีระเมินัความสอดำคล้ีอง
การปีฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ (e- Compliance) เพ้�อเป็ีนัทั้�งแห่ล่ีง
รวบรวมข้อม่ลีด้ำานักฎห่มาย กฎระเบียบ ที้�เกี�ยวข้องกับ 
การปีฏิิบัติ่งานัทั้�งห่มดำขององค์กร โดำยมีการติ่ดำต่ามข้อม่ลี 
กฎเกณ์ฑ์์ต่่าง ๆ อย่างสมำ�าเสมอ แลีะเพ้�อให้่มีการปีระเมินั
ความเสี�ยงเกี�ยวกับการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎห่มาย (Corporate 
Compliance Self-assessment) ซ่�งสอดำคล้ีองกับนัโยบาย 
IRPC 4.0 รายงานัต่่อคณ์ะกรรมการกำากับด่ำแลีกิจการที้�ดีำ/ 
คณ์ะกรรมการบริห่ารความเสี�ยง ต่าม Framework ที้�กำาห่นัดำไว้ 

• จัดำท้ำานัโยบายแลีะค่่ม้อการปีฏิิบัติ่งานัการกำากับการปีฏิิบัติ่
ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ (Corporate Compliance Handbook)  
เผยแพร่ให้่บุคลีากรรับท้ราบผ่านัท้างระบบเคร้อข่าย
คอมพิวเต่อร์แบบภัายในัองค์กร Corporate Compliance 
News แลีะจัดำเก็บในั Corporate Compliance Web เพ้�อ
บุคลีากรของบริษัท้ฯ สามารถเข้าถ่งได้ำโดำยง่าย 

2. การสืั�อสัารสัร�างควัามตุระหนักร้�และให�คำาปรึกษัาแก่
พันักงานและบริษััที่ในกลุ่ม ไออาร์พ่ัซ่ื้ (Corporate  
Compliance Communication & Disseminate  

Information and Corporate Compliance Advice ) 
• บริษัท้ฯ ได้ำจัดำอบรม Corporate Compliance Mandatory 

Course Training โดำยบรรจุเป็ีนัห่ลัีกส่ต่รบังคับ (Organization 
Knowledge Training Program) โดำยในัปีี 2563 บริษัท้ฯ ได้ำ
จัดำให้่มีการบรรยายห่ลัีกส่ต่ร “Corporate Compliance & 
Governance of IRPC” ให้่พนัักงานัเข้าให่ม่แบบ Face to 
Face โดำยเว้นัระยะห่่าง (Social Distancing) แลีะ อบรมผ่านั
ระบบคอมพิวเต่อร์ (Online Training) เพ้�อให้่พนัักงานัได้ำ 
รับท้ราบ ต่ระห่นัักร้่ แลีะปีฏิิบัติ่ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ที้�เกี�ยวข้อง  
รวมถ่งอบรมห่ลัีกส่ต่ร “เรียนัร้่เร้�องการกำากับการปีฏิิบัติ่งานัให้่
เป็ีนัไปีต่ามค่่ม้อ ห่ร้อ Corporate Compliance Overview” 
ให้่กับผ้่บริห่ารระดัำบกลีาง Middle Management) ต่่อเน้ั�อง
เป็ีนัปีีที้� 2 เพ้�อให้่มีความร้่ความเข้าใจเร้�อง Corporate  
Compliance Policy แลีะเร้�อง Code of Conduct Manual 
ของบริษัท้ฯ แลีะปีฏิิบัติ่ต่ามเปี็นัต้่นัแบบ (Corporate  
Compliance Role Model) ให้่กับพนัักงานัในัสังกัดำได้ำ 

• พัฒนัาช่องท้างการส้�อความดำ้านั Compliance โดำยจัดำให่้มี
ส้�อปีระชาสัมพันัธ์ุเพ้�อให้่ความร้่แก่ทุ้กคนัในัองค์กรอย่าง 
ต่่อเน้ั�องผ่านั e-Mail แลีะ e-Magazine ไดำ้แก่ Corporate 
Compliance News (CC News), GCR Column ในั
นิัต่ยสารไออุ่นั เพ้�อส้�อสารข้อม่ลีต่่าง ๆ ต่ามกรอบมาต่รฐานั
สากลีด้ำานัการกำากับการปีฏิิบัติ่งานัให้่เป็ีนัไปีต่ามกฎเกณ์ฑ์์ 
ต่ลีอดำจนักรณี์ศ่กษาต่่าง ๆ ให้่พนัักงานับริษัท้ฯ แลีะบริษัท้  
ในักลุ่ีมได้ำรับท้ราบอย่างสมำ�าเสมอ 

• พัฒนัาช่องท้างส้�อสาร Compliance@irpc.co.th เพ้�อง่ายต่่อ
การส้�อสารระห่ว่างพนัักงานัแลีะ Compliance Off icer 

• ให้่ความเห็่นัแลีะร่วมท้บท้วนั ปีรับปีรุง Process & Procedure

จัดูอบรมพันักงานเข้าใหม่ในหัวข้อ Corporate Compliance
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3. การประเมิน ติุดำตุาม และรายงาน (Compliance  
Evaluation, Monitoring, Auditing & Reporting) 

• จัดำท้ำาการปีระเมินั โดำยการเก็บข้อม่ลีด้ำานัการกำากับด่ำแลีการ
ปีฏิิบัติ่งานัจากผ้่บริห่ารระดัำบต่่าง ๆ  (Corporate Compliance 
Health Check Questionnaire & Corporate Compliance 
Risk Assessment) ปีระเมินัความพอเพียงของการควบคุม
ภัายในั แลีะนัำาผลีมาพิจารณ์าวิเคราะห์่ปีรับปีรุง Corporate 
Compliance Program ของบริษัท้ฯ ให้่มีปีระสิท้ธิุภัาพต่่อไปี 

• ปีระสานังานักับห่น่ัวยงานัต่่าง ๆ เพ้�อให้่เกิดำการบ่รณ์าการ
ต่ามแนัวคิดำ GRC - Governance Risk Compliance ในั
ระดัำบนัโยบาย แลีะรับข้อม่ลี ข้อคิดำเห็่นั คำาแนัะนัำามาใช้
ปีระโยชน์ัในัการปีรับปีรุงพัฒนัา Corporate Compliance 
Program ให้่มีปีระสิท้ธิุภัาพยิ�งข่�นั

• จัดำสัมมนัาเชิงวิชาการเพ้�อแลีกเปีลีี�ยนัความเห่็นัด้ำานัการ
กำากับกฎเกณ์ฑ์์ ภัายในักลุ่ีมบริษัท้ ปีต่ท้. จำากัดำ (มห่าชนั) 
(Compliance PTT Group) เพ้�อบ่รณ์าการแนัวท้างดำำาเนิันัการ
ให้่เป็ีนัร่ปีธุรรมอย่างชัดำเจนั แลีะมีทิ้ศท้างในัการกำากับด่ำแลี
เดีำยวกันั

การีค้�มครีองข�อม้ลส่วนบ้คคล 

บริษัท้ฯ ให่้ความสำาคัญในัการปีกปี้องคุ้มครองข้อม่ลีส่วนับุคคลี
ของทุ้กภัาคส่วนัที้�เกี�ยวข้อง ต่าม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อม่ลีส่วนับุคคลี 
พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 
(2019): PDPA) โดำยได้ำดำำาเนิันัการ ดัำงนีั�

• จัดำตั่�งคณ์ะท้ำางานัคุ้มครองข้อม่ลีส่วนับุคคลี (PDPA Corporate 
Compliance Committee) แลีะนัโยบายคุ้มครองข้อม่ลี 
ส่วนับุคคลี (Privacy Policy) 

• จัดำท้ำาระบบการบริห่ารจัดำการข้อม่ลี (Data flow Data  
Mapping) ให้่เป็ีนัมาต่รฐานัแลีะสอดำคล้ีองกับกฎห่มาย โดำย
แยกต่ามผ้่มีส่วนัได้ำเสียทุ้กกลุ่ีมที้�เกี�ยวข้อง เช่นั กลุ่ีมพนัักงานั 
กลุ่ีมค่่ค้า กลุ่ีมล่ีกค้า ชุมชนั แลีะผ้่มาติ่ดำต่่อ เป็ีนัต้่นั 

• ให้่ความร้่ด้ำานั PDPA ต่่อคณ์ะท้ำางานัแลีะผ้่มีส่วนัเกี�ยวข้อง 
ทุ้กภัาคส่วนั รวมทั้�งจัดำท้ำาเอกสารท้างกฎห่มาย รวมถ่ง 
แบบฟอร์มต่่าง ๆ ที้�ต้่องดำำาเนิันัการ แลีะปีรับปีรุงกระบวนั 
การปีฏิิบัติ่งานัให้่เป็ีนัไปีต่ามกฎเกณ์ฑ์์ให่้สอดำคล้ีองกับ 
กฎห่มาย เป็ีนัต้่นั 

รายุงานผัลการดำำาเนินงานสำาคัญ่
ด้ำานการกำากับดูำแลกิจการ

บริษััทฯ รับรางวัล Trailblazer Awards ในงานประกาศรางวัล PDPA Awards 2020 จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพัย์
และตลาดูหลักทรัพัย์ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อม้ลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และสถืาบันเพิั�มผู้ลผู้ลิตแห่งชิาติ
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บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

มาตำรฐานการรักษาควัามมั�นคงปลอดำภัยุ
ข่องข้่อมูลส่วันบุคคล

มาตำรการปอ้งกัน
ด้ำานการบริหารจัดำการ 

(Administrative 
Safeguard)

มาตำรการปอ้งกัน
ด้ำานเที่คนิค 

(Technical Safeguard)

มาตำรฐานขั่�นตำำ�า

มาตำรการปอ้งกัน
ที่างกายุภาพิ่ 

(Physical Safeguard)

มาตำรการเข้่าถึงหร่อควับคุมการใช้งานข้่อมูลส่วันบุคคล 
(Access Control)

• ต่รวจปีระเมินัการดำำาเนิันังานัของบริษัท้ฯ แลีะปีรับปีรุง
กระบวนัการการปีฏิิบัติ่งานัให้่สอดำคล้ีองกับ PDPA 

• นัำามาต่รฐานัสารสนัเท้ศ (Information Technology) มา
ดำำาเนิันัการต่ามมาต่รการ 3 ด้ำานัต่ามที้�ภัาครัฐกำาห่นัดำ ได้ำแก่ 
(1) มาต่รการป้ีองกันัด้ำานัการบริห่ารจัดำการ (Administrative 
Safeguard) (2) มาต่รการป้ีองกันัด้ำานัเท้คนิัค (Technical 
Safeguard) แลีะ (3) มาต่รการป้ีองกันัท้างกายภัาพ (Physical 
Safeguard) ซ่�งต้่องอย่่บนัพ้�นัฐานัของการรักษาความมั�นัคง
ปีลีอดำภััยด้ำานัข้อม่ลีส่วนับุคคลีต่ามที้�กฎห่มายกำาห่นัดำ เปีน็ัต้่นั 

โครงการคุ้มครองข้อม่ลีส่วนับุคคลีของบริษัท้ฯ (Corporate 
Compliance PDPA Program) ไดำ้รับรางวัลี Trailblazer 
Awards ในังานัปีระกาศรางวัลี PDPA Awards 2020 (Personal 
Data Protection Act Awards) เม้�อวันัที้� 22 ธัุนัวาคม 2563 
รางวัลีดัำงกล่ีาวเป็ีนัการต่อกยำ�าให้่บริษัท้ฯ ในัฐานัะบริษัท้ 
จดำท้ะเบียนัในัต่ลีาดำห่ลัีกท้รัพย์ฯ ที้�ต้่องปีรับตั่วให้่เข้ากับ
เท้คโนัโลียีที้�เปีลีี�ยนัแปีลีงไปีอย่่เสมอ ต่ระห่นัักถ่งความสำาคัญในั
การใช้ระบบสารสนัเท้ศแลีะการใช้ Big Data ในัการท้ำาธุุรกรรม
ต่่าง ๆ แลีะต่ระห่นัักถ่งการคุ้มครองข้อม่ลีส่วนับุคคลีอย่างเป็ีนั
ร่ปีธุรรม สร้างความเช้�อมั�นัให้่แก่ล่ีกค้าแลีะผ้่มีส่วนัได้ำเสียในั 
ทุ้กภัาคส่วนัอย่างต่่อเน้ั�องแลีะเป็ีนัร่ปีธุรรมต่่อไปี

ผัังกระบวันการโครงการคุ้มครองข้่อมูลส่วันบุคคลข่องบริษัที่ ไออาร์พ่ิ่ซ่ จำากัดำ (มหาชน)
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