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ความเป็นมา IRCP

บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รีเสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื IRCP

ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารคนไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน  
1 ล้านบาท บริษัทฯ เริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็กๆ คือ ผลิตการ์ดแสดงผลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซึง่ปรากฏว่าส่งผลให้บรษิทัฯ มชีือ่เสยีงและเตบิโตทางธรุกจิแบบก้าวกระโดดครัง้ใหญ่ หลงัจาก 
บุกเบิกธุรกิจพัฒนาระบบภาษาไทยบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก
อย่างไมโครซอฟท์ จนประสบความส�าเร็จอย่างสูง สามารถครองส่วนแบ่งการตลาด โดยมี 
ทีมผู้บริหาร ทีมบุคลากรผู้มากประสบการณ์ ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมาเกือบ 30 ปี 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เติบโตหยั่งรากลึกอย่างแข็งแรง ดั่งต้นไม้ใหญ่ที่แตกกิ่งก้านสาขา  
ด้วยการแตกขยายการด�าเนนิงานเป็นธรุกจิหลกั (Business Unit) ทีป่ระกอบไปด้วย 4 สายธรุกจิ  
คือ ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ธุรกิจการผลิต 
ซอฟต์แวร์ซ�า้ และธรุกจิระบบวทิยแุละโทรทศัน์กระจายเสยีง และประกอบไปด้วย 6 กลุม่บรษิทัย่อย  
คือ บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด 
บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด บริษัท เอช อาร์ ซี พี 
จ�ากัด และบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะแตกต่างกัน เพื่อให้ 
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ตลอดจนเป็นการกระจายอ�านาจ ในการตัดสินใจและ 
การบรหิารสูผู่บ้รหิารในระดับรองลงไป โดยยดึหลกัการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามนโยบายหลกั
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ส�าหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต

ผลแห่งการขยายตวัของธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2558 บรษิทั ไอที 
กรีน จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทย่อยได้แปรสภาพสู่ความเป็นบริษัทมหาชน เนื่องจาก 
ทมีผูบ้รหิารเล็งเหน็โอกาสในการขยายธรุกิจ และรองรบัการเตบิโตธรุกจิทีมี่การขยายตวัเพิม่ขึน้
ทุกๆ ปี 
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สาส์นจาก
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2559 เป็นปีทีป่ระชาชนชาวไทยสญูเสยีบคุคลอนัเป็นทีร่กัยิง่ของเราทกุคน และถอืได้ว่าเป็นการสญูเสยีบคุคลส�าคญั 
ของโลกอกีด้วย กลุ่มบรษิทัฯ และพนกังานทุกคน ขอน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาท่ีสดุมไิด้ และขอน้อมส่งเสดจ็
สู่สวรรคาลัย แด่ “พ่อ” ของแผ่นดิน

ส�าหรบัปี 2559 ทีผ่่านมา จากการสรุปผลประเมนิการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ โดยส�านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกระทรวงพาณชิย์ และประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าในปี 2559 
มปีระมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิร้อยละ 3.1 สงูกว่าปีท่ีผ่านมา โดยปี 2558 มีอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ร้อยละ 2.8 นอกจากนี ้ประมาณการอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปของปี 2559 อยูท่ีร้่อยละ 0.6 สงูกว่าในปีทีผ่่านมา โดยในปี 2558 
มีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ -0.9 จากผลการประมาณการดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาครัฐที่มีส่วนช่วยในการพยุง
เศรษฐกิจ โดยผ่านการลงทุนและการเพิ่มมาตรการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ การรับรู้รายได้จากการประมูลใบอนุญาตคลื่น
ความถีร่ะบบ 4G ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา ซึง่รฐับาลมแีผนน�าเงนิส่วนใหญ่ไปลงทนุพฒันาโครงการพืน้ฐานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการขยายวงเงินของมาตรการต่างๆ ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชน อีกทั้งมี
มาตรการเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนปกติและการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะๆ

ผลจากเศรษฐกิจในปี 2559 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ในปีน้ีจ�านวน 
ทัง้สิน้ 1,127 ล้านบาท ถึงแม้ว่ากลุ่มบรษิทัฯ จะมรีายได้อยูใ่นเกณฑ์ค่อนข้างด ีแต่ในปีนีก้ลุม่บรษิทัฯ มผีลขาดทนุสทุธ ิจ�านวน 
115 ล้านบาท ซึง่ผลขาดทนุดงักล่าวเกิดจากการตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูและส�ารองค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับโครงการ
ทีถ่กูยกเลกิ นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ได้ขยายธรุกจิไปในส่วนทีเ่ป็นธรุกจิเกีย่วกบัการตดิตัง้เครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นปีแรก 
ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไปในส่วนของต้นทุนและบุคลากร ท�าให้มีผลขาดทุนในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าการทบทวนและเพิ่มความระมัดระวังในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ
ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจ ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนกับธุรกิจในทุกๆ ด้าน

ในนามของประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณ 
ทกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้ค�ามัน่ว่าจะด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบ 
วิสัยทัศน์ของบริษัทด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

                  (นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)
                 ประธานกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายวุฒิพงษ์ 
โมฬีชาติ
• ประธานกรรมการ
 บริษัทฯ

นายดล 
เหตระกูล
• กรรมการบริษัทฯ

นายอ�านวย 
ทองสถิตย์
• รองประธานกรรมการ 
  บริษัทฯ 
• กรรมการตรวจสอบ

นายกังวาล 
กุศลธรรมรัตน์
• กรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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นายวัชรา 
ตันตริยานนท์
• ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ

นายเอกวัฒน์  
พิริยะวรสกุล
• กรรมการตรวจสอบ

ดร.จิตรเกษม 
งามนิล
• กรรมการบริษัทฯ

นายวรวิทย์  
ชัยลิมปมนตรี
• กรรมการบริษัทฯ

นางสาวณัชชา 
รัตนจิตบรรจง
• เลขานุการบริษัทฯ
• เลขานุการคณะกรรมการ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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วิสัยทัศน์
“IRCP เป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย 

ด้าน ICT มคีวามเป็นผูน้�าด้านคุณภาพ และเป็นทีห่นึง่ใน 
ทุกกลุ่มธุรกิจ”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นบริษัทช้ันน�าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารอย่างครบวงจร และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กับการขยายตัวในภาค
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศ และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยปัจจุบัน IRCP เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทที่
ให้บริการด้าน Total ICT Solution ที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และก�าลังก้าวเข้าสู่การเป็น  
The Innovative Company ด้วยการน�าเสนอผลติภัณฑ์และบริการทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพสงู 
ให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

พันธกิจ
เพ่ิมจ�านวนและรักษากลุ่มลูกค้าซึ่งมีมูลค่าสูงหรือศักยภาพสูงเอาไว้ การขยายฐาน

ลกูค้าท�าได้โดยการเสนอความแตกต่างจากคูแ่ข่งให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยการเน้น 
ความเป็นผูน้�าผลติภณัฑ์ การพัฒนาคุณลกัษณะเด่น และการให้บรกิารลกูค้าด้วยความเป็นเลศิ  
โดยวิธี

1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเงิน ผู้ถือหุ้นจะได้มูลค่าของหุ้นที่เพ่ิมข้ึนทุกปี และหรือม ี
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล ทีไ่ม่น้อยกว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝาก และผูถ้อืหุน้มคีวามภาคภมูใิจ
ในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมส�าหรับลูกค้า โดยการพัฒนาระบบและการบริการใหม่ที่ตรงกับ 
ความต้องการ และให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลส�าเร็จจากการใช้งาน

3. สร้างมูลค่าเพิ่มส�าหรับพนักงาน โดยการพัฒนาความรู้ บรรยากาศในการท�างาน
และผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น
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ข้อมูลทั่วไปและค่านิยมขององค์กร

ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่บริษัทฯ* บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 โทรศัพท์ :  0-2645-8900
 โทรสาร : 0-2203-0260, 0-2203-0122
 เว็บไซต์ : www.ircp.co.th 
ประเภทธุรกิจ ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงการจ�าหน่ายซอฟต์แวร์และ 

 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
เลขทะเบียนบริษัท บมจ.0107546000024
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 254,298,158 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญที่จ�าหน่ายแล้ว 254,298,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

สาขาย่อยถนนรัตนาธิเบศร์ ฝ่ายธุรกิจผลิตซ�้าซอฟต์แวร์  
สถานที่ตั้ง เลขที ่101/40 หมูท่ี ่3 ถนนรตันาธเิบศร์ ต�าบลไทรม้า อ�าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี11000
 โทรศัพท์ : 0-2921-8610-1
 โทรสาร : 0-2921-8802

บริษัทย่อย บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) 
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่* 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 โทรศัพท์ : 0-2645-8900
 โทรสาร : 0-2203-0260, 0-2203-0122
 เว็บไซต์ : www.itgreen.co.th
ประเภทกิจการ ธุรกิจช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้าไอทีประเภทองค์กร 
เลขทะเบียนบริษัท (2) 1210/2540
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ 91.14%
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บริษัทย่อย บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ากัด (INEC)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่*
สาขาย่อยซอยศูนย์วิจัย** 23/106-108 โครงการ อาร์ ซี เอ บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย
 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 โทรศัพท์ : 0-2645-8900
 โทรสาร : 0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการและบ�ารุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ  
เลขทะเบียนบริษัท 0107554725655 
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2549)
ร้อยละของหุ้นที่ถือ 92% 

บริษัทย่อย บริษัท ทีวี เทเลคอม จ�ากัด  (TVT)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่*
สาขาย่อยซอยศูนย์วิจัย** 23/106-108 โครงการ อาร์ ซี เอ บล็อก จี ซอยศูนย์วิจัย
 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 โทรศัพท์ : 0-2645-8900
 โทรสาร : 0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ ที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและให้บริการด้านระบบสารสนเทศ  
เลขทะเบียนบริษัท 0125535004781 
ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ 99.99%

บริษัทย่อย บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด  (IRCP Cloud Services)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 โทรศัพท์ : 0-2645-8900
 โทรสาร : 0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ ที่ปรึกษา ออกแบบ และให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท 0105558142803
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ 50.99% 

บริษัทย่อย บริษัท เอช อาร์ ซี พี จ�ากัด  (HRCP)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 โทรศัพท์ : 0-2645-8900
 โทรสาร : 0-2203-0260, 0-2203-0122
ประเภทกิจการ ที่ปรึกษา ออกแบบระบบสารสนเทศไอทีส�าหรับการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์
เลขทะเบียนบริษัท 0105558142811 
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
ร้อยละของหุ้นที่ถือ 50.99% 

หมายเหต ุบรษิทั เอช อาร์ ซ ีพ ีจ�ากดั (HRCP) ได้ท�าการขายหุน้สามญัให้แก่บรษิทั ไอที กรนี จ�ากัด (มหาชน) เมือ่วันท่ี 1 มนีาคม 2559  
โดย บริษัท ไอที กรีน จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
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ค่านิยมขององค์กร

ntegrity, your trust partner with proven past record
ความซื่อสัตย์ 

esponsibility, break through all obstacles for completing mission 
ความรับผิดชอบ

ompetency, expert in all technologies of our services
ความสามารถ

artnership, success together on the future technology
ความร่วมมือ

I

C
R

P

หลักการจัดท�ารายงาน 
รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ฉบับนี้ ครอบคลุมข้อมูลตัง้แต่

วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จัดท�าตามแนวทางของคู่มือจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 และแบบ 69-1 ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งรายงานฉบับนี้เปิดเผยข้อมูลในระดับครบถ้วนตามมาตรฐาน

การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการรายงาน 
การคัดเลือกเนื้อหาในรายงานฯ ฉบับนี้ อ้างอิงจากประเด็นความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งระบุรายละเอียดไว้ในหัวข้อความยั่งยืนของ IRCP

ธุรกิจของ IRCP 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

Telecom

DWDM Data Center Digital Terrestrial TV
Smart Lighting 

Control 
& Monitoring

Renewable
Energy

Network and
Security Digital Satellite TV

Data Warehouse Digital Studio &
Productions

Enterprise 
Resource Planning Digital Cable TV

DR Site New Media

Next Generation
Network

Professional 
Service

STP

VAS

HLR

MNP

MGW

Information
Technology Broadcasting Energy
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ความยั่งยืนของ IRCP คือการเติบโตอย่างยั่งยืนและคงอยู่ในระยะยาว โดยการด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับชั้น

ความยั่งยืนของ IRCP 

IRCP มุ่งม่ันท่ีจะเป็นผูน้�าในการด�าเนนิธรุกจิเชงิบรูณาการ สร้างคณุค่าในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โทรคมนาคม และดจิติอลบรอดคาสต์  
ในประเทศไทย โดยตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้จะต้องเน้นการสร้างคุณค่าในทุกมิติ สร้างจิตส�านึกของพนักงานให้ค�านึงถึง
คณุค่าของงานทีท่กุคนรบัผดิชอบ สร้างผลงานทีม่คีณุค่า ท�าให้ IRCP เป็นบรษิทัทีม่คีณุค่า โดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อมและสงัคมควบคูไ่ปด้วยกัน
พร้อมกับการบริหารจัดการท่ีดี IRCP จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างคุณค่าของทุกๆ คนในองค์กร จนเป็นท่ีมาของคติประจ�าใจ “สร้างคุณค่า
สู่ความยั่งยืน” พร้อมจัดท�าแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับคติประจ�าใจนี้ อาทิ แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาคู่ค้า ตลอดจน
แผนพัฒนาสินค้าและบริการ และแผนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ความย่ังยืนถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญของธุรกิจของ IRCP และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทได้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี้  
IRCP จงึได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารจดัการความยัง่ยนื IRCP Group ไว้เป็นแนวทางด�าเนนิการบรหิารจดัการความยัง่ยนื โดยเป็นความรบัผดิชอบ 
ของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในการสนับสนุน ผลักดันนโยบายการบริหารความยั่งยืน ดังนี้

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน IRCP Group
กลุ่มบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง  
เพื่ออนาคตท่ียั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการบริหารจัดการ ให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล โดยม ี
นโยบายการด�าเนินงาน ดังนี้

1. ค�านึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในการด�าเนินงาน  
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. ลดผลกระทบจากการด�าเนินงานในทุกหน่วยงาน ไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ โดยครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3. พัฒนากลยุทธ์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด�าเนินงานเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
5. เปิดเผยผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืทีโ่ปร่งใสตามแนวทางมาตรฐานสากลทีไ่ด้รบัการยอมรบั เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเน่ือง

Board of Directors
Management

General Affairs
Telecommunication Information 

Technology

Microsoft 
ReplicatorBroadcasting Energy

Chief Executive officer

Sales Office

Supporting Office

Subsidiaries

Finance/Accounting
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กรอบการขับเคลื่อนองค์กร

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย และกรอบการ
บริหารจัดการความยั่งยืนที่ก�าหนดนี้

ในการน�านโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนไปปฏิบัติ IRCP ได้ผนวกการบริหารจัดการความยั่งยืนเข้าในกระบวนการวางแผน 
ธรุกิจประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่เป็นการก�าหนดกลยทุธ์ขององค์กรทัง้ในด้านธุรกจิ การก�ากบัดูแลองค์กร ตลอดจนด้านส่ิงแวดล้อมและสงัคม ทัง้นี้
ประเด็นส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม สงัคม ตลอดจนประเด็นส�าคัญอืน่ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี จะได้ถกูน�าเข้าไปพิจารณาในกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ประจ�าปีไปด้วยพร้อมๆ กัน 

แผนกลยุทธ์ทีไ่ด้รบัการอนมุตัทัิง้จากกรรมการและคณะผูบ้รหิารจะได้รบัการตดิตามความก้าวหน้า โดยก�าหนดเป็นตวัช้ีวดัของบรษิทัฯ 
ซึ่งมีกลไกการถ่ายทอดตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้กลุ่มผู้บริหารระดับฝ่ายและระดับแผนกเป็นล�าดับขั้นต่อไปจนถึงระดับบุคคล 
สามารถแสดงได้โดยใช้แผนผังกลยุทธ์ ดังนี้

แผนผังกลยุทธ์พัฒนาต่อยอดจากหลักการ Balance Score Card ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
• ด้านความยั่งยืน   • ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ด้านกระบวนการภายใน  • ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

IRCP ได้ก�าหนดตัวชี้วัดของบริษัทในทุกด้าน โดยมีทั้งด้านการเงิน ธุรกิจและความยั่งยืน ความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินการ
ก�ากับดูแลกิจการ ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของพนักงาน การเตรียมบุคลากรในระยะยาว และการทดแทนบุคลากรในต�าแหน่ง
ส�าคัญ ตลอดจนการพัฒนาตัวชี้วัดด้านสุขภาพขององค์กร ซึ่งดัชนีช้ีวัดดังกล่าวจะได้รับการติดตามความก้าวหน้าเป็นประจ�าทุกเดือนในการ
ประชุมของแต่ละฝ่าย และของคณะผู้บริหาร IRCP ทั้งนี้ การด�าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของบริษัทส่งผลต่อการพิจารณา
ผลตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร 

แผนผังกลยุทธ์องค์กร (Strategy Map)

มุมมองด้านความยัง่ยืน

มมุมองด้านการเรยีนรู้และพฒันา

มุมมองด้านกระบวนการภายใน

มมุมองด้านผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี

สร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์กรแห่งการเป็นเลิศ

เป็นองค์กรที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและเป็นธรรม

เพ่ิมความสามารถในการท�าก�าไรและบรหิารสินทรพัย์ให้คุม้ค่า

• พัฒนาศักยภาพด้าน
การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

มุ่งมั่นความพร้อมของบุคลากร

ความเป็นเลศิด้านปฏบัิติการ

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก

• เพ่ิมศกัยภาพด้านนวตักรรม
• ขยายธุรกิจหลักและแสวงหา

ธุรกิจใหม่

เสริมสร้างสุขภาพองค์กร

นวตักรรมและการเจริญเตบิโต

เป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาอย่างย่ังยนื

• มุง่เน้นกระบวนการตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้าและ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ระบบการจัดการ 
องค์ความรู้

มุ่งเน้นลูกค้า

• บริหารจัดการธุรกิจตาม
หลักเกณฑ์การพัฒนา 

อย่างยั่งยืน

พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ

ความยั่งยืนของธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน 2559 IRCP | 11



ในส่วนความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการความยั่งยืนน้ัน ผู้บริหารมีหน้าที่ส�าคัญ
ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน พิจารณาแนวทางการ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกรอบ 
การบรหิารจดัการความยัง่ยนืต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างทัว่ถงึ ตลอดจนก�าหนดความรับผดิชอบ 
และทิศทางในการติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มี 
การประเมนิผลการด�าเนนิงานจากหน่วยงานภายในและภายนอก เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าผลการด�าเนนิงาน 
สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัขิองกรอบการบริหารจดัการความย่ังยืนของ IRCP พร้อมทัง้เสรมิสร้าง 
วัฒนธรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ IRCP ในทุกระดับ

การติดตามและตรวจสอบ
การด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจของ IRCP โดยระบุอยู่ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและ
นโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยนื IRCP ซึง่ก�าหนดกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของ IRCP ตามพนัธกจิของบรษิทัฯ โดยแต่ละหน่วยงานมหีน้าท่ี 
ในการด�าเนินการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตนรับผิดชอบเพื่อระบุและจัดล�าดับประเด็นส�าคัญ ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูลที่ส�าคัญต่อการจัดท�าแผนงานบริหารจัดการความยั่งยืน IRCP

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การด�าเนินการ

1 ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ 
สถาบันการเงิน

- การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
- การแถลงผลการด�าเนินงานรายไตรมาส 
- การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน 
- การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการลงทุน 
- การจัดท�ารายงานประจ�าปี 
- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

- ให้ผลตอบแทนที่สูงและยั่งยืน 
- มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดการความเสี่ยง 
- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความยั่งยืน 
ซึ่งรวมถึงการดูแลพนักงาน 
- แผนงานธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

- บทความยั่งยืนของ IRCP 
- บทการก�ากับดูแลกิจการ

2 ลูกค้า - การสื่อสารตามแผนงาน 
- การพบปะลูกค้าในแต่ละเดือน 
- การส�ารวจความพึงพอใจรายปี

- คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า 
- การส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเวลาที่ก�าหนด 
- การตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ

- บทความรับผิดชอบต่อลูกค้า

3 คู่ค้า ผู้รับจ้างช่วง - การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุมร่วมเปิด/ ปิดโครงการ 
- การประเมินคู่ค้า/ ผู้รับจ้างช่วงรายปี หรือเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ

- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส 
- ระยะเวลาการช�าระเงินที่ยอมรับได้และเป็นมาตรฐาน 
- การสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือระยะยาว

- บทการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

4 พนักงาน - คณะกรรมการลูกจ้าง 
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส์ และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
- กล่องรับข้อร้องเรียน 
- การส�ารวจความพงึพอใจของพนักงาน
- CEO พบพนักงาน

- มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ดีและยุติธรรม 
- ความมัน่คงในการท�างาน สวัสดกิาร สิทธิประโยชน์ 
การบริหารงานบุคคล การเติบโตในหน้าที่การงาน 
- การเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานรายเดือน

- บทบุคลากรเพื่อการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

5 สังคม ชุมชน - การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจาก
การตรวจติดตามภายใน
- การคัดเลือกกิจกรรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- บทความรับผิดชอบต่อสังคม

6 หน่วยงานราชการและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

- การเข้าร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานราชการ
- การจัดส่งรายงานให้หน่วยงานราชการ

- ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆ ตามใบอนุญาต - บทการก�ากับดูแลกิจการ

และการรบัรอง

ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การถ่ายทอดวสิัยทศั
น์

และแนวทางการด�าเนิ นงาน

การก�าหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และกลยุทธ์
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บรษิทัฯ มกีารก�าหนดให้พนกังานขายเข้าพบลกูค้าเพ่ือรับทราบข้อมูล ความต้องการ ตลอดจนค�าแนะน�าตชิม พร้อมทัง้มีการท�าส�ารวจ
ความพงึพอใจของลกูค้าทีมี่ต่อบริษทัฯ และพนกังาน เพือ่น�ามาแก้ไขปรบัปรงุ ให้เกดิความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังมกีาร
ควบคุมดูแล เรื่องการส่งมอบงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในระยะเวลาที่ก�าหนดด้วย

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

การก�ากับดูแลกิจการ

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

1. มีจัดระบบการท�างานให้ยืดหยุ่น และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยออกแบบโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ภายใน 
ห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม และครอบคลุม

2. ระบุประเภทของเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการด�าเนินการในแต่ละกระบวนการ
3. ใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยปรับและเชื่อมโยงระบบข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
4. สร้างพันธมิตร ประสานงานระหว่างคู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ให้บริการ และลูกค้า
5. พฒันาบคุลากรให้สามารถท�างานข้ามวฒันธรรม เข้าใจงานทกุระบบ ท�างานได้หลากหลาย และมคีวามสามารถทางด้านเทคโนโลยี
6. สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. มีการประชุมร่วมเปิด/ ปิดโครงการ
8. มีการประเมินคู่ค้า/ ผู้รับจ้างช่วงรายปี หรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
9. ควบคุมให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นธรรมและโปร่งใส
10. ก�าหนดให้ระยะเวลาการช�าระเงินที่ยอมรับได้และเป็นมาตรฐาน
11. การสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือระยะยาว

1. นโยบาย  
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้
(1) ดูแลให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(2) จัดให้มีก�าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
(3) ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
(4) จดัให้มรีะบบการควบคมุและบรหิารความเสีย่ง โดยด�าเนนิธรุกจิด้วยความระมดัระวงั และมีการประเมนิความเสีย่งพร้อมวางกลยทุธ์

แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและเหมาะสม
(5) ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม
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2. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
ทีผ่่านมาบรษิทัฯ มนีโยบายในการส่งคณะกรรมการบรหิารเข้าไปเป็นกรรมการบรษัิทย่อยทกุบรษัิท โดยมหีน้าทีด่�าเนินการตามวตัถปุระสงค์

เพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษัิทย่อย และให้คณะกรรมการบรษิทัย่อยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกไตรมาส ซึง่ในเรือ่งทีส่�าคญัใน
ระดบัเดยีวกบัทีต้่องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัย่อยจะต้องได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนท่ีจะไป
ลงมต ิหรอืใช้สิทธิออกเสยีงด�าเนินการได้ ทัง้นี ้การส่งกรรมการเพือ่เป็นตวัแทนในบริษัทย่อยดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ

นอกจากนี ้บริษทัฯ ก�าหนดระเบยีบผู้บรหิารทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากบรษิทัย่อยนัน้ ต้องดแูลให้บรษิทัย่อยมีข้อบงัคบัในเรือ่งการท�ารายการที่ 
เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ากับดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน การจดัเก็บขอ้มลู และการบันทึกบัญชีของบริษทัย่อย ให้บริษทัฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�างบการเงนิรวมได้ทนั 
ก�าหนดเวลาด้วย

3. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทัฯ มีนโยบายและวธิกีารในการดแูลผูบ้รหิารในการน�าข้อมูลภายในของบรษัิทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ซ้ือขายหลักทรพัย์ 

โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในบริษัท ดังนี้
• การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก�าหนดโทษตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริษัทฯ จะก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• บรษิทัฯ จะด�าเนนิการส่งหนงัสอืเวยีนแจ้งให้ผูบ้รหิารทราบว่า ผูบ้ริหารทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในไม่ควรซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของ

บรษิทั ภายในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมาย หากพนกังานหรอืผูบ้รหิาร
ไม่ให้ความร่วมมือ หรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

4. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ
โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ร่วมกันก�าหนดแนวทางการก�ากับดูแลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของ 

ข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practice) อาท ิบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย์ การแต่งตัง้และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจดัประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ และ 
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยมีหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้จัดให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ โดยได้อ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ ทัง้สถานทีจ่ดัประชมุได้จดัให้อยูใ่จกลางเมอืง 

สะดวกต่อการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่ก�าหนดใน 
ข้อบังคบัของบรษิทัฯ และได้จดัส่งสารสนเทศของบรษิทัฯ ให้กบัผูถ้อืหุน้ได้ศกึษาอย่างเท่าเทียมกนั นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จดัท�ารายงานการประชมุ 
ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• พนักงานบริษัทฯ : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
• คูค้่าและเจ้าหนี ้: บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าตามสญัญาทีต่กลงท�าร่วมกนั
• ลูกค้า : บริษัทฯ ให้การบริการกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให ้

ความส�าคัญถึงคุณภาพสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม
• คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎการแข่งขัน
• ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส 
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การประชุมผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสมด้วยเวลาทีเ่พียงพอ และได้มกีารส่งเสริมให้ผูถ้อืหุน้มโีอกาสอย่างเท่าเทยีมกันในการ

แสดงความเห็นและตัง้ค�าถามได้เมือ่ต้องการ ตามกฎระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งทีเ่สนอ นอกจากนี ้บรษิทัฯ มนีโยบายให้กรรมการทุกคน 
ในแต่ละคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

5. ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบในนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังแผนธุรกิจ กลยุทธ์  

และงบประมาณของบริษทัฯ และตดิตามก�ากบัควบคมุดแูล ให้ฝ่ายจดัการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพและ 
ประสทิธผิลเพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิให้แก่กจิการและสร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้กบัผูถ้อืหุน้ และต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้อย่างสม�า่เสมอ 
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและก�าหนดอ�านาจการ 
อนุมัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายจัดการจนถึงฝ่ายบริหาร โดยอ�านาจการอนุมัติสูงสุดเป็นของกรรมการ

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บรษิทัฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพจิารณาอนุมัตริายการ

ระหว่างกัน โปรดดูหัวข้อรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนด และในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และไม่ม ี
สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว อีกทั้งได้ก�าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โปรดดูหัวข้อการควบคุมภายใน

  
7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รบัทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีจะใช้ความรูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
เป็นส�าคัญ พร้อมกับได้มีการก�าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ซึ่งได้ก�าหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการก�าหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

8. การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 6 ท่าน และกรรมการ 

ตรวจสอบทัง้ 4 ท่านเข้าร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารแล้ว 
สรปุได้ว่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คอื การควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง  
การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษทัฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มบีคุลากรอย่างเพียงพอทีจ่ะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมท้ัง 
มีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที ่
เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ครั้งท่ี 4/2556 ได้แต่งตั้งบริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด ให้ปฏิบัต ิ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งบริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ธโนปจัยโยธิน  
ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คุณสมบัติของบริษัท ไอษ์ธวิน จ�ากัด และนายพงษ์ศักดิ์ ธโนปจัยโยธิน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
เนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระ และมคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายในในธรุกิจทีม่ลีกัษณะเดยีวกนักบั 
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บรษัิทมาเป็นระยะเวลา 7 ปี เคยเข้ารบัการอบรมในหลักสูตรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานด้านตรวจสอบภายใน เช่น หลกัสตูรแนวทางการตรวจสอบ 
บัญชีรายได้และรายจ่าย หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
ยงัได้แต่งตัง้นายสมศกัดิ ์รตันนชิาญ ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบรษิทั เพือ่ท�าหน้าทีป่ระสานงานกบัผูต้รวจสอบ 
ทีว่่าจ้างจากภายนอก คอืบรษิทั ไอษ์ธวนิ จ�ากดั ด้วย ทัง้นี ้การพจิารณาและอนมุตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2559 ทีผ่่านมา บรษัิท ไอษ์ธวนิ จ�ากัด โดยนายพงษ์ศักดิ ์ธโนปัจจัยโยธิน ผูจั้ดการฝ่ายตรวจสอบ และทีมงานได้ท�าหน้าทีต่รวจสอบ 
ภายในตามแผนงานท่ีได้ก�าหนดไว้  ซึ่งแผนงานตรวจสอบได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว และผลจากการ 
ตรวจสอบได้รายงานเข้าสู่คณะกรรมการบริษัทฯ และได้ทบทวนถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ จนมีความมั่นใจว่า 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
 

บรษิทัฯ ได้เหน็ความส�าคญัของการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารส่งกรรมการของบรษิทัไป 
เข้าร่วมอบรมสมัมนา ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจถงึแนวทางดังกล่าว เพือ่น�ามาใช้ในการบริหารงานภายใต้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนั และบรษิทั 
ได้ให้การสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการรณรงค์การต่อต้านการคอร์รปัชนั พร้อมทัง้ให้กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารเหน็ความส�าคญั 
และถ่ายทอด ท�าความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้น�าไปอธิบายและให้ความรู้กับพนักงานในหน่วยงานทุกคน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ตลอดจนพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด (อ้างอิงตามประกาศบริษัทที่ 5/57) 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พนักงานชั่วคราวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ด�าเนินการหรือยอมรับหรือให้การ

สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก�าหนดให้มีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�าหนด ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พนักงานช่ัวคราวของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทกุบรษิทั รบัของขวัญ เงนิรางวัล หรอืประโยชน์
อืน่ใดเกินกว่ามลูค่า 1,000 บาท เว้นแต่จะได้กรอกแบบฟอร์มเอกสาร การรับของขวญั เงินรางวลั หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยได้รับความเหน็ชอบ 
จากผู้บริหารหน่วยงานสูงสุด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติแล้วเท่านั้น

3. มาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนินธรุกจิและเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ เพื่อให้ 
การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด

4. บรษิทัฯ พฒันามาตรการการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัให้สอดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้องรวมถงึหลกัปฏบิติัด้านศลีธรรม โดยจดัให้ 
มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และน�ามาจัดท�าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก ่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. บริษัทฯ ไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อ 
การกุศล การบรจิาคให้แก่พรรคการเมอืง การให้ของขวญัทางธรุกิจและสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ มคีวามโปร่งใสและไม่มเีจตนาเพื่อโน้มน้าวให้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม

6. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม�่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย 
การตลาด จัดซื้อ งานส่งเสริมการขาย งานบัญชี การเงิน

7. บริษัทฯ จัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริม 
ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
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8. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�า
9. บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้มกีารสือ่สารหลากหลายช่องทางเพือ่ให้พนกังานและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสยัโดยมัน่ใจ

ได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รบัการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถกูลงโทษ โยกย้ายทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืกลัน่แกล้งด้วยประการใด และรวมถงึการแต่งตัง้บคุคลเพือ่
ตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 

10. บรษัิทฯ มีนโยบายลงโทษพนักงานทีท่จุริตคอร์รปัชัน ฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั ตามกฎหมายสงูสดุ
ทั้งทางแพ่งและอาญา และจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

บุคลากรเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. คณะกรรมการ
โครงสร้างกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุย่อย 5 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ
2. นายอ�านวย ทองสถิตย์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายดล เหตระกูล กรรมการ
4. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการ
5. ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ
6. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการ
7. นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเหตุ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก ดังนี้
1. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. นายสุวรรณ ด�าเนินทอง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ดังนั้น ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนคณะกรรมการ 
ตรวจสอบลาออก จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายอ�านวย ทองสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

รายงานความยั่งยืน 2559 IRCP | 17



คณะกรรมการบริหาร
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายดล เหตระกูล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการบริหาร
3. ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการบริหาร
4. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการบริหาร 
โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ตามมตทีิป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2559 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559 มมีตเิปลีย่นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชดุย่อยใหม่ 
หลงัการประชมุผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2559 โดยมคีณะกรรมการบริหารชดุเก่า ก่อนมกีารเปลีย่นแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 4 ท่าน ดงัน้ี

1. นายดล เหตระกูล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการบริหาร
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการบริหาร
4. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการบริหาร
โดยมีนายนที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายอ�านวย ทองสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
โดยมีนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่15/2559 เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2559 มมีตจิดัโครงสร้างกรรมการชดุย่อยใหม่ เนือ่งจาก 
เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก โดยคณะกรรมการตรวจสอบทีล่าออก ประกอบด้วย
กรรมการ จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. นายสุวรรณ ด�าเนินทอง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
โดยมีนายสุวรรณ ด�าเนินทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2559 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559 มมีตเิปลีย่นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
ใหม่ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบชุดเก่า ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 5 
ท่าน ดังนี้

1. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. นายสุวรรณ ด�าเนินทอง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
โดยมีนายสุวรรณ ด�าเนินทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายดล เหตระกูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติจัดโครงสร้างกรรมการชุดย่อยใหม่  
หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบลาออก โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ลาออก ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายดล เหตระกูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธนา เบญจาทิกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2559 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559 มมีตเิปลีย่นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชดุย่อยใหม่ 
หลงัการประชมุผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2559 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ชดุเก่า ก่อนมกีารเปลีย่นแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 4 ท่าน ดงันี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. พลเอกสิริณัฏฐ์ ก�าแหงฤทธิรงค์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
ปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอ�านวย ทองสถิตย์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
2. นายดล เหตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
โดยมีนายนที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ 

ชุดย่อยใหม่ ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลเพิ่มเติม

2. ผู้บริหาร
ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. ดร.จิตรเกษม งามนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ
  รักษาการรองประธานหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
4. นายชาตรี ชาตรีกุล รองประธานหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง 
5. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ รองประธานหน่วยธุรกิจการผลิตซ�้าซอฟต์แวร์                               
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ
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3. เลขานุการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มมีตแิต่งตัง้ให้นางสาวณชัชา รตันจติบรรจง ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2551 

เป็นต้นไป

4. บุคลากร  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มพีนกังานทัง้หมด 250 คน มพีนกังานของบรษิทัจ�านวน 100 คน และพนักงาน 

ของบริษัทย่อยจ�านวน 150 คน โดยแบ่งจ�านวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ดังนี้

หน่วยธุรกิจ
จ�านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2559
จ�านวนคน 

ณ 31 ธ.ค. 2558

โทรคมนาคม (Telecom) 10 13

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) 7 9

ระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (DB) 6 6

ผลิตซ�้าซอฟต์แวร์ (AR) 7 7

จ�าหน่ายสินค้าไอที (IT Green)** 62 39

ให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC) - 42

ระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT) 10 11

ให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (IRCP Cloud Services) 3 0

ระบบสารสนเทศไอทีทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ (HRCP) - 0

กิจการร่วมค้าส�าหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม (SIG) 75 -

หน่วยงานสนับสนุน 70 43

รวม 250 170

ความรับผิดชอบต่อสังคม

IRCP ตระหนักถึงความส�าคัญและพร้อมส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการก�าหนดค�าขวัญ “สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน” ให้พนักงานทุกคนนึกถึง เตือนใจ ให้ปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงการสร้างคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมรอบตัว เพื่อให้เกิดความย่ังยืนถาวรทั้งแก่ตนเอง องค์กร และสังคมแวดล้อม จึงได้จัดต้ังให้มีกลุ่มกิจกรรม CSR IRCP ขึ้น 
โดยมีตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันคิด และจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

โครงสร้างกลุ่มกิจกรรม CSR IRCP ประกอบด้วย
ประธาน คุณธนาวุธ สุวรรณหิรัญ (วุธ)              
หน้าที่ จัดการและบริหารกลุ่มกิจกรรม วางแผนการด�าเนินการ และติดตามให้ด�าเนินการได้ตามแผน
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รองประธาน คุณภัทร์ทรานิษฐ์ กระจ่างวงศ์ (โบว์), คุณวีรพันธุ์ มาสุข (กบ)        
หน้าที่ ส�ารองท�าหน้าที่แทนประธานฯ และงานด้านบริหารจัดการต่าง ๆ
เลขานุการ คุณนพรัตน์ ตรีพุฒ (ตา), คุณอัญรินทร์ มติวิวัฒน์ (มุ่ย)               
หน้าที่ จัดการประชุมและท�ารายงานการประชุม 
ประชาสัมพันธ์ กณวรรธ ศรีกัลยา (หยก), คุณชยพล ชัยเจริญลาภ (ท๊อป)    
หน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เป็นที่รับทราบกันอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม 

โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม
เหรัญญิก คุณสมใจ สุทธานินทร์ (อิฐ), คุณอดิศักดิ์ ทวีวัฒนเมธิน (อู๋)              
หน้าที่ จัดการและควบคุมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ท�าเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ 
โสตทัศน์ คุณอดิศักดิ์ ทวีวัฒนเมธิน (อู๋), คุณนพรัตน์ ตรีพุฒ (ตา) 
หน้าที่ ด�าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลด้านภาพ เสียง ในรูปสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ อาทิ ภาพถ่าย วิดีโอ ฯลฯ 

โดยกลุ่ม CSR IRCP นี้ ได้มีนโยบาย แผนงาน และงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของ IRCP ได้มีโอกาสสร้างคุณค่าให้กับสังคม
ในระดับต่างๆ ดังนี้

ระดับสังคมภายใน จะเน้นการดูแลกลุ่มพนักงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ให้ทุกคนใช้ชีวิตในองค์กร
ได้อย่างมีความสุข ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนจะท�างานได้ดี มีประสิทธิภาพ จะต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ จึงจัดให้มีการด�าเนินการ  
และดูแลสุขภาพเชิงรุก (Proactive) โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

1. จัดงานวันเกิดประจ�าเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงาน ท�าความรู้จัก  
และเกดิสมัพันธภาพทีด่แีก่พนกังานท่ีอยูต่่างที ่ต่างหน่วยงาน ซึง่จะส่งผลดต่ีอการท�างานข้ามหน่วยงานในอนาคต เกดิบรรยากาศการท�างานทีด่ี  
ติดต่อง่าย เข้าใจง่าย ช่วยกันแก้ปัญหา เกิดการท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมนี้ได้มีการจัดทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง มีการแจก 
ของที่ระลึก และแจกรางวัลทองค�าแก่ผู้โชคดี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานเข้าร่วม ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีพนักงานเข้าร่วม
เฉลี่ยมากกว่า 80% ของพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน
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2. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาและสันทนาการต่างๆ เป็นการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ทั้งยังท�าให้เกิดการท�ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ช่วยลดความขัดแย้ง 
ในการท�างานได้บางส่วน โดยปัจจบุนัมกีารจดัตัง้ชมรมไปแล้ว 2 ชมรม คอื แบดมนิตนั และฟตุบอล ซึง่ทัง้สองชมรมมสีมาชิกรวมกนัประมาณ 
30 คน ซ่ึงเป็นไปตามประมาณการคาดหวงั และงบประมาณท่ีตัง้ไว้ ท้ังนี ้การจดัตัง้ชมรมกฬีาและสนัทนาการต่างๆ รวมทัง้การด�าเนนิการของ
แต่ละชมรมจะอยู่ภายในการก�ากับดูแลของกลุ่มกิจกรรม CSR ของ IRCP ซึ่งมีการติดตามผลและตรวจสอบทุกเดือน

ระดับสังคมภายนอก จะเน้นการช่วยเหลอืสงัคมและดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมภายนอก โดยมุง่ท�าประโยชน์สร้างคณุค่าทัง้ระดบัปัจเจกบุคคล 
และระดับชุมชน ซึ่งมีวิธีการในหลายรูปแบบ ทั้งจากการจัดกิจกรรมแบบต้ังโครงการเอง หรือการเข้าร่วมกับกิจกรรมที่กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน ท่ีจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เป็นการเฉพาะ ตลอดจนการด�าเนินการที่เป็นสาธารณกุศลต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
ในลกัษณะภาคสมคัรใจ ซึง่ได้รบัผลตอบรบัทีด่ทีัง้จากภายในและภายนอกองค์กร ในปี 2559 บรษิทัฯ มีนโยบายลดค่าใช้จ่าย จงึงดการจดักจิกรรม 
CSR ภายนอก แต่ส�าหรับการจัดกิจกรรม CSR ประจ�าปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดท�าแผนการจัดท�า CSR และงบประมาณที่ใช้แล้ว

กติกาการจัดตั้งชมรม
• เป็นกีฬาหรือกิจกรรมที่มีพนักงานเล่นเป็นประจ�าอยู่แล้ว
• มีสมาชิกผู้เข้าร่วมแต่ละชมรมไม่ต�่ากว่า 10 คน
• พนักงานทุกคนสามารถเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ชมรมเท่านั้นในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน โดยมีการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกเก็บไว้ที่ชมรม
• แต่ละชมรมต้องมีคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
เช่น ควรมีประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
• คณะกรรมการบริหารของแต่ละชมรมได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
ในชมรมเท่านั้น และอยู่ในวาระได้ไม่เกิน 1 ปี
• ทุกชมรมต้องมีระเบียบปฏิบัติและกติกาในการรับและยกเลิกสมาชิก 
ที่ชัดเจน และต้องสอดคล้องกับระเบียบของกลุ่มกิจกรรม CSR ของ 
บริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ  
ด้วยเช่นกัน
• สมาชิกที่ไม่เคยมาร่วมกิจกรรมของชมรมติดต่อกัน 3 เดือนให้ถือว่า
พ้นสมาชิกภาพ

ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน

การด�าเนินธุรกิจอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

IRCP ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิตอลบรอดคาสต์ โดยมีเป้าหมายเป็นผู้น�าในธุรกิจด้านนี้  
ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญในการดแูลรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมโดยเสมอมา บริษัทฯ จึงมนีโยบายในการสร้างเสรมิวฒันธรรมองค์กรให้พนักงานมี 
ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนโยบาย 4R คือ 

Reduce : การลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่จ�าเป็น 
Reuse : การน�ามาใช้ซ�้า 
Recycle : การน�าไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ 
Responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านนี้ อาทิ 
1. การปรับขบวนการให้เป็น e-workflow เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการด�าเนินงาน และลดการใช้เอกสารที่เป็น 

กระดาษในขบวนการลง ซึง่สามารถลดการใช้กระดาษในแต่ละขบวนการได้ไม่ต�า่กว่า 50% ตวัอย่างของขบวนการทีป่รบัเป็น e-workflow ส�าเร็จ
สมบรูณ์ ได้แก่ ระบบการรบัแจ้งและแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและงานธรุการ (GA Hotline), ระบบการลาของพนกังาน และระบบการ
รับข้อร้องเรียนและปัญหาจากลูกค้า (Call Center) เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงขบวนการเหล่านี้นับเป็นการช่วยให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากรที ่
ไม่จ�าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การใช้กระดาษให้ครบทัง้ 2 หน้า บรษิทัฯ ให้ผูบ้งัคบับัญชาของแต่ละหน่วยงานจดัให้พนักงานในหน่วยงานมีการคดัแยกกระดาษใช้แล้ว 
ทั่วไปที่ไม่เป็นความลับหรือส�าคัญ ให้น�ากลับมาใช้ในการพิมพ์เอกสารใหม่ เป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้ซ�้าและมีประสิทธิภาพ และช่วยลด
ต้นทุนด้านเอกสารควบคู่ไปด้วย

3. ส�าหรับกระดาษท่ีใช้ครบทุกหน้าแล้ว รวมถึงเอกสารความลับและส�าคัญ เม่ือครบก�าหนดการเก็บรักษา บริษัทฯ ก็มีการก�าหนด 
ผู้รับผิดชอบที่ท�าหน้าที่เก็บรักษาและท�าลายของเอกสารแต่ละชนิดโดยแยกตามชนิดของ Media ที่ใช้ในการจัดเก็บ เช่น กระดาษ และ CD ให้
ขออนุมัติเพื่อท�าลาย โดยในขั้นตอนการท�าลายจะแยกเอกสารที่ถูกเก็บในรูปแบบของ Media ต่างชนิดกัน ออกจากกันโดยสิ้นเชิง และเม่ือ
ท�าลายเรียบร้อยแล้ว ขยะที่เกิดจากการท�าลายจะน�าไปขายให้กับโรงงานกระดาษ และโรงงานพลาสติก เพื่อน�าไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่

4. การจัดท�าของพรีเมี่ยมสมนาคุณแก่ลูกค้าหรือผู้มีอุปการคุณต่างๆ จะเน้นเรื่องการสนับสนุนชุมชนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยในป ี
ที่ผ่านมามีแนวคิดสนับสนุนความมีส�านึกรับผิดชอบ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประเภทสถานประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ประจ�าปี 2547
เม่ือคนืวนัท่ี 9 มนีาคม 2558 สถาบนัป๋วยได้ท�าพิธมีอบรางวลัธรรมาภบิาลดีเด่น ประเภท

สถานประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ประจ�าปี 2547 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ของการมอบรางวัลนี้ โดย
คณะกรรมการได้คัดเลือกบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นในด้านต่างๆ จ�านวน 4 รางวัล จากบริษัท 
ทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ทัง้ส้ิน 40 บริษทั ส�าหรับสถานประกอบการทีไ่ด้รบัรางวลัดเีด่นประจ�าปี 2547 
ได้แก่ บรษัิท อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื ไออาร์ซพี ีซ่ึงประกอบ
ธรุกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและซอฟต์แวร์ โดยบรษิทัเริม่ด�าเนนิธรุกจิ ด้วยทนุจดทะเบยีนเพยีง  
1 ล้านบาท แต่ปัจจุบันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่   
โดยเป็นผูบ้กุเบกิรายแรกของไทยในการพฒันาระบบภาษาไทยส�าหรบัคอมพวิเตอร์ ร่วมกบับรษิทั
ไมโครซอฟท์ และพัฒนาซอฟต์แวร์ส�าหรับผู้พิการทางสายตา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

รางวัล Commitment to 
Excellence Year 2004 

จาก Microsoft 
ได้เมื่อปี 2547

รางวัล Outstanding 
Performance on Percent of 
Record Entered Correctly 

ได้เมื่อ 11 พ.ย. 2542

รางวัล Outstanding 
Performance on Percent of 

Weekly Reports on time 
ได้เมื่อ 11 พ.ย. 2542

รางวัล Microsoft Partner 
Network Gold Competency 
(Gold Server Platform and 

Silver Desktop)
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ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ




