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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

เศรษฐกิจไทยในปีในปี 2560 ขยายตวัดขีึน้จากร้อยละ 3.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4.0 

ในปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยว การ

ลงทนุในภาคเอกชน  การผลติภาคอตุสาหกรรม และการส่งออกทีม่กีารขยายตวัข้ึน 

ท�าให้ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 สูงกว่าในปีที่ผ่านมา

โดยรวม กลุม่บรษิทัฯ มรีายได้ในปีน้ีจ�านวนทัง้สิน้ 1,258.45 ล้านบาท ถึงแม้ว่า 

กลุ่มบริษัทฯ จะมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแต่ในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุน

สทุธิจ�านวน 3.57 ล้านบาท ซึง่ผลขาดทุนดงักล่าวเกิดจากการทีธ่นาคารได้ช�าระเงนิ 

ตามหนังสือ ค�้าประกันธนาคาร จากการเรียกร้องของโครงการท่ีถูกยกเลิกเมื่อต้น

ปี 2560 โดยธนาคารไม่สามารถปฎิเสธการจ่ายเงินได้ จึงเป็นเหตุ ให้กลุ่มบริษัท

ต้องท�าการบันทึกค่าใช้จ่ายจากรายการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการที่บริษัท

ร้องต่อศาลปกครองในกรณีถูกยกเลิกโครงการ ก�าลังรอการพิจารณาคดีจากศาล 

ทางกลุม่บรษิทัหวังเป็นอย่างยิง่ว่าผลจะออกมาในด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกลุม่บรษิทั  

และในปี 2560 ท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของการด�าเนิน

ธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของบริษัทแม่ได้

มีการปรับโครงสร้างภายในเพ่ือให้สามารถตรวจสอบกันเอง พร้อมทั้งยังได้เสริม

บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการตรวจสอบภายใน พร้อมกับ

การเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในจากเดิมเป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด และในปี 2561 ได้มีการก�าหนด

แนวทางการตรวจสอบภายในให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

ส�าหรับปี 2561 แนวนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอย่างครบวงจร จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 30 ปี ท�าให้บริษัท เรียนรู้ 

และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา จากนโยบายของภาครัฐที่มีการส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ไทยแลนด์ 4.0 บริษัทฯประเมินว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างครบวงจรมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

รวมทัง้ ธุรกิจ E-Commerce ภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตร และการเงนิการธนาคาร รวมท้ังโลจสิตกิส์ ทกุภาคต้องมเีทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร เข้าไปมส่ีวนร่วมเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับตวัเอง ทัง้นีร้ฐับาลยังให้ความส�าคญักับการบรูณาการในระดบั

พ้ืนทีร่ะหว่างส่วนราชการ จงัหวัดและปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสรมิการพัฒนาให้เกิดการกระจายความเจรญิไปสูภู่มภิาคอย่างต่อเนือ่ง 

ถือเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถขยายตลาดได้ในปี 2561 ได้เพิ่มขึ้น

สุดท้ายนี้ในนามของประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น 

นักลงทุน สถาบันทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ท่ีเชื่อมั่นไว้วางใจ และสนับสนุนกลุ่มบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และที่ส�าคัญท่ีสุด คือ ทีมงานทุกฝ่ายท่ีปฏิบัติงานและพนักงาน 

ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มีความพร้อม ที่จะปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ เพ่ือน�าพา องค์กรให้ก้าวเดินต่อไป 

ข้างหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1



1.	 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเงิน	ผู้ถือหุ้นจะได้มูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี	และหรือมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผล	

ที่ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	และผู้ถือหุ้นมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

2.	 สร้างมูลค่าเพิ่มส�าหรับลูกค้า	โดยการพัฒนาระบบและการบริการใหม่ที่ตรงกับความต้องการ	และให้บริการ

อย่างมืออาชีพ	เพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลส�าเร็จจากการใช้งาน

3.	 สร้างมูลค่าเพิ่มส�าหรับพนักงาน	โดยการพัฒนาความรู้	บรรยากาศในการท�างานและผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น

พันธกิจ
เพิ่มจ�ำนวนและรักษำกลุ่มลูกค้ำ ซึ่งมีมูลค่ำสูงหรือศักยภำพสูงเอำไว้ กำรขยำยฐำนลูกค้ำท�ำได้โดย

กำรเสนอควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งให้แก่ลูกค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้วยกำรเน้นควำมเป็นผู้น�ำผลิตภัณฑ์

กำรพัฒนำคุณลักษณะเด่น และกำรให้บริกำรลูกค้ำด้วยควำมเป็นเลิศ โดยวิธี

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
บรษิทั มเีป้ำหมำยท่ีจะเตบิโตเป็นบรษิทัช้ันน�ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรอย่ำงครบวงจร

และจะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กับกำรขยำยตัวในภำคเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในประเทศ

และสำมำรถตอบสนองทุกควำมต้องกำรของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของประเทศ

โดยปัจจุบัน IRCP เป็นที่ยอมรับจำกลูกค้ำว่ำเป็นบริษัทที่ให้บริกำรด้ำน

Total ICT Solution ที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และก�ำลังก้ำวเข้ำสู่กำรเป็น

The Innovative Company ด้วยกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ทันสมัย

มีประสิทธิภำพสูงให้แก่ลูกค้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงไม่หยุดยั้ง

วิสัยทัศน์
“IRCP เป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลำกหลำยด้ำน ICT

มีควำมเป็นผู้น�ำด้ำนคุณภำพ และเป็นที่หนึ่งในทุกกลุ่มธุรกิจ”

รายงานความยั่งยืน 25602



ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไป บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	รีเสริช	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ IRCP

เลขทะเบียน 0107546000024

วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 31	กรกฎาคม	2546

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	ระบบเครือข่าย	รวมถึงการจ�าหน่ายซอฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ส�านักงานใหญ่ 23/106-108	ซอยศนูย์วจิยั	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรงุเทพฯ	10320

โทรศัพท์	(66)	2645	8900 โทรสาร	(66)	2203	0260,	(66)	2203	0122

ส�านักงานสาขา 101/40	หมูท่ี	่3	ถนนรตันาธเิบศร์	ต�าบลไทรม้า	อ�าเภอเมอืงนนทบรุ	ีจงัหวดันนทบรุ	ี11000

โทรศัพท์	(66)	2921	8610	-	1 โทรสาร	(66)	2921	8802

โฮมเพจ www.ircp.co.th

ทุนจดทะเบียน	320,536,266	บาท ทุนที่ช�าระแล้ว	254,299,746	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1	บาท

กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

ข้อจ�ากัดหุ้นต่างด้าว 79.33%	ของทุนช�าระแล้ว

บริษัท ไอที กรีน จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท บริษัท	ไอที	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้าไอทีประเภทองค์กร

ส�านักงานใหญ่ 23/87-	89	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320

โทรศัพท์	(66)	2126	3456 โทรสาร	(66)	2126	3455

โฮมเพจ www.itgreen.co.th

เลขทะเบียนบริษัท		0107558000237	 ทุนจดทะเบียน	50,000,000	บาท

ร้อยละของหุ้นที่ถือ	 91.14%

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด 

ชื่อบริษัท บริษัท	อินเทลลิเจ็นท์	เอ็นเตอร์ไพรส์	คอมพิวติ้ง	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษา	ออกแบบ	ติดตั้ง	ให้บริการและบ�ารุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ

ส�านักงานใหญ่ 23/106-108	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320

โทรศัพท์	(66)	2645	8900 โทรสาร	(66)	2203	0260,	(66)	2203	0122	

เลขทะเบียนบริษัท	0107554725655	 ทุนจดทะเบียน	10,000,000	บาท

ร้อยละของหุ้นที่ถือ	 92%

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 3



บริษัท ทีวี เทเลคอม  จ�ำกัด 

ชื่อบริษัท บริษัท	ทีวี	เทเลคอม	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษา	ออกแบบ	ติดตั้ง	ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

ส�านักงานใหญ่ 23/106-108	ซอยศนูย์วจิยั	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรงุเทพฯ	10320

โทรศัพท์	(66)	2645	8900 โทรสาร	(66)	2203	0260	,(66)	2203	0122

เลขทะเบียนบริษัท	0125535004781 ทุนจดทะเบียน	35,000,000	บาท

ร้อยละของหุ้นที่ถือ 99.99%

บริษัท ไออำร์ซีพี คลำวด์ เซอร์วิส  จ�ำกัด 

ชื่อบริษัท บริษัท	ไออาร์ซีพี	คลาวด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษา	ออกแบบ	ติดตั้ง	ให้บริการด้านระบบสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร

ส�านักงานใหญ่ 23/106-108	ซอยศนูย์วจิยั	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรงุเทพฯ	10320

โทรศัพท์	(66)	2645	8900 โทรสาร	(66)	2203	0260	,(66)	2203	0122

เลขทะเบียนบริษัท	0105558142803	 ทุนจดทะเบียน	10,000,000	บาท

ร้อยละของหุ้นที่ถือ	 51%

บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด 

ชื่อบริษัท บริษัท	สิงห์คอม	อินเตอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษา	ออกแบบ	ติดตั้ง	ให้บริการด้านโทรคมนาคม

ส�านักงานใหญ่ 23/106-108	ซอยศนูย์วจิยั	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรงุเทพฯ	10320

โทรศัพท์	(66)	2645	8900 โทรสาร	(66)	2203	0260	,(66)	2203	0122

เลขทะเบียนบริษัท	0105559036624 ทุนจดทะเบียน10,000,000	บาท

ร้อยละของหุ้นที่ถือ	 51%

รายงานความยั่งยืน 25604



เกี่ยวกับรายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้

รายงานฉบับน้ีเป็นรายงานเพ่ือความยั่งยืนฉบับที่	3	ของ	กลุ่มบริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	รีเสริช	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่	1	มกราคม	2560	ถึง	31	ธันวาคม	2560	

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้มีความสอดคล้องตามแนวทางรายงานความยั่งยืน	(Sustainability	Reporting	Guidelines)	

โดยก�าหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องที่ครบถ้วน	เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดหลักด้านเศรษฐกิจ	(Economic) 

ด้านสังคม	(Social)	และด้านสิ่งแวดล้อม	(Environment)

IRCP	มีความ	ตั้งใจที่จะสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทฯ	ให้ได้รับทราบถึงแนวคิด	

นโยบาย	กลยุทธ์	การเลือก	และจัดล�าดับประเด็นความส�าคัญด้านความยั่งยืนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนและแนวทางในการ

บริหารจัดการด้านต่างๆ	เพ่ือน�าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต	ซึ่งเป็นการสะท้อนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เห็นถึงความมุ่งม่ันและ

ตั้งใจของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	รวมถึงการ 

สร้างคุณค่าร่วมให้กับเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

หลักกำรส�ำหรับกำรก�ำหนดเนื้อหำรำยงำน

ในการก�าหนดเน้ือหาของรายงานฉบับนี้  IRCP อ้างอิงจากประเด็นความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำย CSR

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง

กรุงเทพมหำนคร

โทร (66) 2645 8900

E-mail : wootthikraik@ircp.co.th

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 5



คณะกรรมการบริษัท

นำยวุฒิพงษ์

โมฬีชำติ 

•	ประธานกรรมการบริษัทฯ

นำยอ�ำนวย

ทองสถิตย์

	•	รองประธานกรรมการ	บริษัทฯ	

•	กรรมการตรวจสอบ

นำยดล

เหตระกูล 

•	กรรมการบริษัทฯ

รายงานความยั่งยืน 25606



นำยเอกวัฒน์

พิริยะวรสกุล

	•	กรรมการตรวจสอบ

นำยศิวะ

แสงมณี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นำยวรวิทย์

ชัยลิมปมนตรี 

•	กรรมการบริษัทฯ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 7



ความเป็นมา IRCP 

“จำกผลิตกำร์ดภำษำไทย สู่ธุรกิจไอซีทีครบวงจร”

บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) หรอื ไออาร์ซพีี (IRCP) ก่อตัง้เมือ่วันท่ี 29 สงิหาคม 2529 ด้วยทนุ

จดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 โดยกลุ่มผู้บริหารคนไทย 

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่องเห็นความส�าคญัและอนาคตทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ของธุรกิจคอมพิวเตอร์

และโทรคมนาคม โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการผลิตการ์ดภาษาไทย ป้อนสู่ตลาดไอทีในประเทศ และประสบความส�าเร็จอย่างสูง 

โดยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้กว่า 80% ตลอดระยะเวลา 31 ปี ท่ีผ่านมา บรษิทัได้ มุง่มัน่พัฒนาสนิค้า และบรกิารอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น ที่จะก้าวไปสู่บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศขนาดใหญ่ของประเทศ ที่มีความสามารถในการให้บริการครบวงจร โดยการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจะมีการกระจาย

ความเสี่ยงทางด้านรายได้โดยไม่พึ่งพากับสายธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว

ปัจจุบันบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการขยายการด�าเนินธุรกิจหลัก ท่ีประกอบด้วย 

5 สายธุรกิจ คือ ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการพัฒนาซอฟแวร ์

และธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสยีง และประกอบไปด้วย 5 กลุม่บรษิทัย่อย คอื บรษิทั ไอท ีกรนี จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั 

อนิเทลลเิจน็ท์เอน็เตอร์ไพรส์ คอมพิวติง้ จ�ากัด บรษิทั ทวี ีเทเลคอม จ�ากัด บรษิทั ไออาร์ซพีี คลาวด์ เซอร์วิส จ�ากัด และบรษิทั สงิห์คอม 

อนิเตอร์ กรุป๊ จ�ากัด ซึง่เป็นธุรกจิท่ีมลีกัษณะแตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการบรหิารงาน ตลอดจนเป็นการกระจายอ�านาจ 

ในการตัดสินใจและการบริหารสู่ผู้บริหารในระดับรองลงไป โดยยึดหลักการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักของคณะกรรม

การบริษัทฯ ส�าหรับการรองรับการขยายตัวในอนาคต

รายงานความยั่งยืน 25608



การจัดการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

ความยั่งยืนของ	IRCP	คือการเติบโตอย่างยั่งยืนและคงอยู่ในระยะยาว	โดยการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	ตลอดจนให้ความส�าคัญ 

กบัการพฒันาเศรษฐกจิควบคูก่บัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการรกัษาสิง่แวดล้อม	เพือ่สร้างมลูค่าให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุระดบัชัน้

IRCP	มุง่ม่ันทีจ่ะเป็นผู้น�าในการด�าเนินธรุกิจเชิงบรูณาการสร้างคณุค่าในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	โทรคมนาคม	และดิจติอลบรอดคาสต์ 

ในประเทศไทย	โดยตระหนกัดว่ีาการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืได้	จะต้องเน้นการสร้างคณุค่าในทกุมติ	ิสร้างจติส�านกึของพนกังานให้ค�านงึ

ถงึคณุค่าของงานทีท่กุคนรบัผดิชอบ	สร้างผลงานทีม่คีณุค่า	ท�าให้	IRCP	เป็นบรษัิททีม่คีณุค่า	โดยค�านงึถึงสิง่แวดล้อมและสงัคมควบคูไ่ป

ด้วยกนัพร้อมกบัการบรหิารจดัการทีด่	ีIRCP	จงึให้ความส�าคญักบัการสร้างคณุค่าของทกุ	ๆ 	คนในองค์กร	จนเป็นทีม่าของคตปิระจ�าใจ 

“สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน”	พร้อมจัดท�าแผนงานต่าง	ๆ	ให้สอดคล้องกับคติประจ�าใจนี้	อาทิ	แผนกลยุทธ์	แผนพัฒนาบุคลากร 

แผนพัฒนาคู่ค้า	ตลอดจนแผนพัฒนาสินค้าและบริการ	และแผนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	

ความยัง่ยนืถอืเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ส�าคญัของธุรกจิของ	IRCP	และเพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ของบรษิทัได้เหน็ถงึความมุง่ม่ันนี ้

IRCP	จึงได้ก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน	IRCP		ไว้เป็นแนวทางด�าเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน	โดยเป็น 

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ในการสนับสนุน	ผลักดัน	นโยบายการบริหารความยั่งยืน	

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน IRCP 

บรษิทั	อนิเตอร์เนชัน่แนล	รเีสรชิ	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากดั	(มหาชน)	มุง่มัน่เป็นผูน้�าในการด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 

ด้วยการสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ผ่านการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	โปร่งใส	และมีการสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง 

เพือ่อนาคตท่ียัง่ยนืของสงัคมและสิง่แวดล้อม	ตามกรอบการบรหิารจดัการให้เป็นแนวปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั	ตามมาตรฐานสากล	

โดยมีนโยบายการด�าเนินงาน	ดังนี้

1.	 ค�านงึถงึการรกัษาความสมดลุทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย	ในการด�าเนนิงาน	

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

2.	 ลดผลกระทบจากการด�าเนินงานในทุกหน่วยงาน	ไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ	โดยครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม		

อาชีวอนามัย	และความปลอดภัย

3.	 พัฒนากลยุทธ์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยให้ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

4.	 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด�าเนินงานเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

5.	 เปิดเผยผลการด�าเนินงานด้านความยัง่ยนืทีโ่ปร่งใสตามแนวทางมาตรฐานสากลทีไ่ด้รบัการยอมรบั	เพือ่ให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง

ทัง้นี	้กรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคน	มหีน้าทีส่นบัสนนุ	ผลกัดนั	และปฏบิตัใิห้สอดคล้องกับนโยบาย	และกรอบการ

บริหารจัดการความยั่งยืนที่ก�าหนดนี้

ในการน�านโยบายการบรหิารจดัการความยัง่ยนืไปปฏบิตั	ิIRCP	ได้ผนวกการบรหิารจัดการความยัง่ยนืเข้าในกระบวนการวางแผน

ธุรกจิประจ�าปี	ของบรษิทั	ซึง่เป็นการก�าหนดกลยทุธ์ขององค์กรทัง้ในด้านธุรกจิ	การก�ากบัดแูลองค์กร	ตลอดจนด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม 

ทั้งนี้ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	สังคม	ตลอดจนประเด็นส�าคัญอื่น	ๆ	จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จะได้ถูกน�าเข้าไปพิจารณา

ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ประจ�าปีไปด้วยพร้อมๆ	กัน	

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 9



กรอบกำรขับเคลื่อนองค์กร

แผนกลยทุธ์ทีไ่ด้รบัการอนมุตัทิัง้จากกรรมการและคณะผูบ้รหิารจะได้รบัการตดิตามความก้าวหน้า	โดยก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัของบรษิทั 

ซึ่งมีกลไกการถ่ายทอดตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ให้กลุ่มผู ้บริหารระดับฝ่าย	และระดับแผนก	เป็นล�าดับขั้นต่อไป 

จนถึงระดับบุคคล	สามารถแสดงได้โดยใช้แผนผังกลยุทธ์ดังนี้

แผนผังกลยุทธ์องค์กร (Strategy Map)

มุมมองด้านความยั่งยืน
สร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพิม่ความสามารถในการท�าก�าไรและบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่า เป็นองค์กรทีไ่ด้รบัการยอมรับด้านการพฒันาอย่างย่ังยืน

มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์กรที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและเป็นธรรม

มุมมองด้านกระบวนการภายใน

ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติ

การ
มุ่งเน้นลูกค้า

นวัตกรรมและการเจริญ

เติบโต
ความยั่งยืนของธุรกิจ

• พฒันาศกัยภาพด้าน

การปฏบิติัการทีเ่ป็นเลิศ

• มุ่งเน้นกระบวนการ 

ตอบสนอง

ความคาดหวงัของลูกค้าและ

สร้างพนัธมิตรทางธรุกจิ

• เพิม่ศกัยภาพด้านนวตักรรม

• ขยายธรุกจิหลักและแสวงหา

ธรุกจิใหม่

• บรหิารจดัการธรุกจิตาม

หลักเกณฑ์การพฒันา

อย่างย่ังยนื

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา

องค์กรแห่งการเป็นเลิศ

มุ่งมั่นความพร้อมของ

บุคลากร

ระบบการจัดการ

องค์ความรู้
เสริมสร้างสุขภาพองค์กร

พัฒนาความรู้

ความสามารถ

ด้านความยั่งยืน

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านกระบวนการภายใน

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แผนผังกลยุทธ�

Balance Score Card
พัฒนาต�อยอดจากหลักการ 

ประกอบด�วย 4 ด�านดังนี้
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IRCP	ได้ก�าหนดตัวชี้วัดของบริษัทในทุกด้าน	โดยมีทั้งด้านการเงิน	ธุรกิจและความยั่งยืน	ความพึงพอใจของลูกค้า	การประเมิน

การก�ากับดูแลกิจการ	ความพึงพอใจของพนักงาน	การเตรียมบุคลากรในระยะยาว	และการทดแทนบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญ 

ตลอดจนการพัฒนาตัวชี้วัดด้านสุขภาพขององค์กร	ซึ่งดัชนีชี้วัดดังกล่าวจะได้รับการติดตามความก้าวหน้าเป็นประจ�าทุกเดือน 

ในการประชุมของแต่ละฝ่าย	และของคณะผู้บริหาร	IRCP	ทั้งนี้	การด�าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดของบริษัทส่งผล 

ต่อการพิจารณาผลตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร	

กำรติดตำมและตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน

ในส่วนความรบัผดิชอบต่อการบรหิารจดัการความยัง่ยนืนัน้	ผูบ้รหิารมหีน้าทีส่�าคญัในการก�าหนดวสิยัทศัน์	เป้าหมาย	และกลยทุธ์ด้าน

ความยัง่ยนื	พจิารณาแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างสมดลุ	ถ่ายทอดวสิยัทศัน์และกรอบการบริหาร 

จัดการความย่ังยืนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างท่ัวถึง	ตลอดจนก�าหนดความรับผิดชอบและทิศทางในการติดตามผลการด�าเนิน

งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และจัดให้มีการประเมินผลการด�าเนินงานจากหน่วยงานภายในและภายนอก	เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า 

ผลการด�าเนนิงานสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัขิองกรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนืของ	IRCP	พร้อมทัง้เสรมิสร้างวฒันธรรมการบรหิาร

จัดการความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	IRCP	ในทุกระดับ
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

IRCP	ให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างมาก	เนื่องจาก	IRCP	จะไม่สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้	หากปราศจาก 

ความเข้าใจและการสนบัสนนุอนัดจีากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วน	IRCP	จ�าแนกผูม้ส่ีวนได้เสยีออกเป็นทัง้หมด	6	กลุม่ตามรูปแบบการสือ่สาร

และการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี	ซึง่อาจเป็นบคุคลและกลุม่ทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของ	IRCP	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

โดย	IRCP	มีเป้าหมายเพ่ือท�าความเข้าใจกับความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันการสื่อสาร 

การด�าเนินงานของ	IRCP	ในการตอบสนองความควาดหวังและความสนใจในประเด็นส�าคัญเหล่านี้	รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ 

ผู้มส่ีวนไดเ้สียทกุกลุม่อย่างตอ่เนือ่ง	IRCP	เชือ่ว่าความสมัพันธ์อนัดีบนพืน้ฐานของความไว้วางใจ	ตลอดจนความคดิเห็นและค�าแนะน�า

ของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าและมีความส�าคัญที่จะส่งผลต่อการประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน	

IRCP	ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียและจัดล�าดับความส�าคัญ	อันประกอบด้วย	ผู้ถือหุ้น	เจ้าหนี้	สถาบันการเงิน	ลูกค้า	คู่ค้า	ผู้รับจ้าง 

ช่วง	พนักงาน	สังคม	ชุมชน	หน่วยงานราชการและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง	โดย	การวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการ	ตลอดจน	

IRCP	ได้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 
กลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย
วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การด�าเนินการ

1 ผู้ถือหุ้น 

เจ้าหนี้ 

สถาบนัการเงนิ

-	การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี

-	การแถลงผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

-	การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน

-	การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการลงทุน

-	การจัดท�ารายงานประจ�าปี

-	การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

-	ให้ผลตอบแทนที่สูงและยั่งยืน

-	มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	รวมถึงการจัดการ

ความเสี่ยง

-	การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ความยั่งยืน	ซึ่งรวมถึงการดูแลพนักงาน

-	แผนงานธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

-	บทความยั่งยืนของ	

IRCP

-	บทการก�ากับดูแล

กิจการ

2 ลูกค้า -	การสื่อสารตามแผนงาน

-	การพบปะลูกค้าในแต่ละเดือน

-	การส�ารวจความพึงพอใจรายปี

-	คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเป็นที่พึง

พอใจแก่ลูกค้า

-	การส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเวลาที่ก�าหนด

-	การตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ

-	บทความรับผิดชอบ

ต่อลูกค้า

3 คู่ค้า 

ผู้รับจ้างช่วง

-	การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และสื่อ

อิเล็กทรอนิคส์

-	การประชุมร่วมเปิด/ปิดโครงการ

-	การประเมินคู่ค้า/ผู้รับจ้างช่วงรายปี	หรือ

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

-	การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส

-	ระยะเวลาการช�าระเงินที่ยอมรับได้และเป็น

มาตรฐาน

-	การสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือระยะยาว

-	บทการบริหารห่วงโซ่

อุปทาน

รายงานความยั่งยืน 256012



 
กลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย
วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การด�าเนินการ

4 พนักงาน -	คณะกรรมการลูกจ้าง

-	ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็ก

ทรอนิคส์	และบอร์ดประชาสัมพันธ์

-	กล่องรับข้อร้องเรียน

-	การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน

-	CEO	พบพนักงาน

-	มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ดีและยุติธรรม

-	ความมั่นคงในการท�างาน	สวัสดิการ	สิทธิ

ประโยชน์	การบริหารงานบุคคล	การเติบโต

ในหน้าที่การงาน

-	การเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจ�านวน

พนักงานรายเดือน

-	บทบุคลากรเพื่อการ

ด�าเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน

5 สังคม	ชุมชน -	การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

และสังคมจากการตรวจติดตามภายใน

-	การคัดเลือกกิจกรรมจากสื่ออิเล็กทรอ

นิคส์

-	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอัน

เนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

-	ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง

แวดล้อม

-	บทความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

6 หน่วยงาน

ราชการและ

องค์กรที่

เกี่ยวข้อง

-	การเข้าร่วมในกิจกรรมและโครงการ

ของหน่วยงานราชการ

-	การจัดส่งรายงานให้หน่วยงานราชการ

-	ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆ	ตาม

ใบอนุญาต

-	บทการก�ากับดูแล

กิจการ
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
IRCP	มีการก�าหนดให้พนักงานขาย	เข้าพบลูกค้าเพื่อรับทราบข้อมูล	ความต้องการ	ตลอดจนค�าแนะน�า	ติชม	พร้อมทั้งมีการท�า

ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท	และพนักงาน	เพื่อน�ามาแก้ไขปรับปรุง	ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า	นอกจากนี้	

บริษัทยังมีการควบคุมดูแล	เรื่องการส่งมอบงานและผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	ให้อยู่ในระยะเวลาที่ก�าหนดด้วย

IRCP	ให้ความส�าคัญในการับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า	โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้านับเป็นข้อมูล

อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของ	IRCP	เพ่ือที่จะน�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

โดย	IRCP	เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกช่องทางการติดต่อที่สะดวก

บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	รีเสริช	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	23/106-108	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	

เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10320	โทรศัพท์	(66)	2	645	8900	โทรสาร	(66)	2	203	0122

เว็ปไซต์บริษัทฯ	www.ircp.co.th

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การสร้างให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนต่อการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็วทันตามความเปลี่ยนแปลง 

ของลกูค้าในปัจจบุนันัน้	องค์ประกอบทีเ่ป็นส่วนส�าคญัและช่วยในการบรหิารภายในองค์กรให้เกดิประสทิธภิาพจงึเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ 

และเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยองค์กรในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันได้อย่างดีก็คือ	ระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ซึง่เป็นระบบการบรหิารทีม่แีนวคดิทีมุ่ง่เน้นความสอดคล้องสมัพันธ์กนัอย่างต่อเนือ่ง	ดงันัน้	การสร้างห่วงโซ่อปุทานทีเ่ป็นแบบเครอืข่า 

ที่ค�านึงถึงธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	จะสามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกันได้	

IRCP	มุ่งมั่นในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและเสริมสร้างศักยภาพร่วมกันกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน	โดยก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นเลิศ	โปร่งใส	มีความเป็นธรรม	และประยุกต์แนวปฎิบัติตามมาตราฐานสากลมาใช้	เพื่อให้เกิดการผสมผสาน 

ในการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดหาและบริการ	โดยค�านึงถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม	รวมถึงการมีส่วนร่วม

และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ

1.	 จัดระบบการท�างานให้ยืดหยุ่น	และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้	โดยออกแบบโครงสร้างและกระบวนการต่าง	ๆ 

ภายในห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม	และครอบคลุม

2.	 ระบุประเภทของเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการด�าเนินการในแต่ละกระบวนการ

3.	 ใช้ข้อมลูอย่างเหมาะสม	โดยปรบัและเชือ่มโยงระบบข้อมลู	รวมทัง้ปรบัปรงุคณุภาพของข้อมลูเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั

4.	 สร้างพันธมิตร	ประสานงานระหว่างคู่ค้า	ผู้ส่งมอบ	ผู้ให้บริการ	และลูกค้า

5.	 พฒันาบคุลากรให้สามารถท�างานข้ามวฒันธรรม	เข้าใจงานทกุระบบ	ท�างานได้หลากหลาย	และมคีวามสามารถทางด้านเทคโนโลยี

6.	 สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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7.	 มีการประชุมร่วมเปิด/ปิดโครงการ

8.	 มีการประเมินคู่ค้า	/	ผู้รับจ้างช่วงรายปี	หรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

9.	 ควบคุมให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นธรรมและโปร่งใส

10.	 ก�าหนดให้ระยะเวลาการช�าระเงินที่ยอมรับได้และเป็นมาตรฐาน

11.	 การสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือระยะยาว

 

การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงของ	IRCP	ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 

ในปี	2560	เพ่ือก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย	และกรอบการด�าเนินงานบริหารความเส่ียงของ	IRCP 

รวมทั้งก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า	IRCP	มีการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม	และรายงานให้ 

คณะกรรมการบริษัททราบถึงความเสี่ยงที่ส�าคัญ

IRCP RISK MAP 2018
IRCP	ก�าหนดแผนทีค่วามเสีย่ง	(Risk	Map)	เป็นเครือ่งมอื	เพือ่ใช้ในการวางระบบบรหิารความเสีย่งทัง้องค์กร	เป็นการบรูณาการในการ

ก�ากบักจิการ	เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานไม่บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร	การมีแผนทีค่วามเสีย่งทีด่ ี

ที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจเรื่องความเสี่ยงได้ครอบคลุม		และน�าสู่การก�ากับและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

RISK	MAP	ที่เสนอ	จะใช้โซนสี	4	สีในการแบ่งกลุ่มของความเสี่ยง	ที่ต้องการการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน	ดังนี้
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ระดับ	25

Type of Risks 
ประเภทความเสี่ยง

List of Risks 
รายการ-กิจกรรมความเสี่ยง

Detail of Each Risks 
รายละเอียดความเสี่ยง

S1	:	Strategic	Risk

 

1.	ความเสี่ยงด้านลูกค้า

 

ฐานลูกค้าปัจจุบัน	มีการแข่งขันค่อนข้างสูง 

และความสัมพันธ์ที่ไม่เหนียวแน่นกับลูกค้า 

ท�าให้โอกาสในการได้งานลดลง

Sale	เดิมออก	ฐานลูกค้าอาจลดลง

S2	:	Strategic	Risk 2.	ความเสี่ยงด้าน	Partner ความสัมพันธ์กับ	Partner	แต่ละรายยังไม่แน่นแฟ้น 

ท�าให้บริษัทไม่เป็นทางเลือกในอันดับต้นๆ	ของ	Partner	

S3	:	Strategic	Risk 3.	ยอดขาย	และรายได้ ลูกค้าเป็นภาครัฐ	>	90% 

ดังนั้นยอดขายจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการชนะการ

ประมูล		ดังนั้นหากการชนะงานโครงการน้อย 

ยอดขายและรายได้จะน้อยตาม

ยอดขาย	ปี	2560	ไม่เป็นไปตามเป้าที่ก�าหนด

ส่งผลกระทบต่อรายได้	Q1-2	ปี	2561	จะต�่าเนื่องจาก	

Backlog	ปี	2560	มีน้อย	

ระดับ	16

Type of Risks 
ประเภทความเสี่ยง

List of Risks 
รายการ-กิจกรรมความเสี่ยง

Detail of Each Risks 
รายละเอียดความเสี่ยง

O1	:	Operation	Risk 1.	การส่งมอบโครงการ Solution	ไม่ตรง

หรือท�างานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งไม่ทันก�าหนด	จากการบริหารโครงการ

ส่งไม่ทันก�านด	จากงานพัฒนา	Application

O2	:	Operation	Risk 2.	การบริการ เจ้าหน้าที่	Service	มีไม่ครอบคลุมกับธุรกิจ	ที่ด�าเนินการ 

หากบริการตาม	SLA	ไม่ได้โอกาสถูกปรับสูง 

และขาดความน่าเชื่อถือในการซื้อครั้งต่อไป

ระดับ	8

Type of Risks 
ประเภทความเสี่ยง

List of Risks 
รายการ-กิจกรรมความเสี่ยง

Detail of Each Risks 
รายละเอียดความเสี่ยง

O3	:	Operation	Risk 3.	บุคลากร ธุรกิจที่ด�าเนินการ	จ�าเป็นต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญ	ในการน�าเสนอ	ให้ปรึกษา	ออกแบบ

และให้บริการ	หากความรู้ไม่เพียงพอ	และไม่มีความเชี่ยวชาญ	

หรือไม่สามารถอธิบาย-บริการในสินค้าที่ขายได้ 

ลูกค้าจะไม่เชื่อถือ	ส่งผลต่อการขายได้	

การไม่ประสาน	หรือส่งต่อข้อมูล 

ระหว่างกันท�าให้เกิดความคลาดเคลื่อน

หรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง	อาจท�าให้งานล่าช้า 

หรือไม่เข้าในกัน	หรือเสียโอกาสในการขาย-เก็บเงินได้
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
IRCP	ยึดมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได้	มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 

ยึดมั่นถือปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนและมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษทัฯ	มคีวามเชือ่มัน่ว่า	การด�าเนนิการตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะส่งผลให้ธรุกจิของ	IRCP	จะมคีวามเจรญิ

เตบิโตทีม่ัน่คงและยัง่ยนื	สร้างผลตอบแทนและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผูถ้อืหุน้	และสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีและผูท้ีเ่กีย่วข้อง

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ
Board of Director

Company
Secretary
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Remuneration

Committee

Risk &
Compliance
Committee

Board of
Management

Audit
Committee

CEO
Internal
Auditors

CFO
Executive

Management
Account

Management
Business 

Development
Software
Solution

Engineering
Consultant

Project
Management

 Procurement
Authorized
Replicator

Finance Secretary

Accounting

IT

HR & Admin

Payroll
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Relation
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Relation

Risk
Management

Legal
Counsel
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1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ตระหนกัถงึบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเพือ่ให้เกดิการด�าเนนิงานของ	IRCP	เป็นไปตามหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณา	กลั่นกรอง	ดูแลและติดตาม	

ตลอดจนให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

• คณะกรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมการบริหาร

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมา	IRCP	มีนโยบายในการส่งคณะกรรมการบริหารเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัทโดยมีหน้าที่ด�าเนินการ 

ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุก

ไตรมาส	ซึ่งในเรื่องที่ส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงด�าเนินการได้ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย 

ดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี	้	IRCP	ก�าหนดระเบยีบผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากบรษิทัย่อยนัน้ต้องดแูลให้บรษิทัย่อยมข้ีอบงัคบัในเรือ่งการท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้ 

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทรวมถึงต้องก�ากับ

ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมา

จัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดเวลาด้วย

3. กำรปฏิบัตตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 

หลักกำรประพฤติปฏิบัติและจรรยำบรรณ

โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ร่วมกันก�าหนดแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ	IRCP	ให้เป็นไปตามแนวทางของ 

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	Practice)	อาทิเช่นบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	การแต่งตัง้และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	การจดัประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท	และผู้ถือหุ้น	ตลอดจนการรายงานข้อมูลทางการเงิน	โดยมีหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้
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ทีผ่่านมา	IRCP	ได้จดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุน้โดยได้อ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ทัง้สถานทีจ่ดัประชมุได้จดัให้อยูใ่จกลางเมือง

สะดวกต่อการเดินทางโดยทาง	IRCP	ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุมตามที่ก�าหนด

ในข้อบงัคับของบรษิทัและได้จัดส่งสารสนเทศของบรษิทัให้กบัผูถ้อืหุน้ได้ศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนันอกจากนี	้IRCP	ได้จดัท�ารายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน	14	วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นและได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ตรวจสอบได้

IRCP	ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แก่

พนักงำนบริษัท	 	:		บริษัท	ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม

คู่ค้ำและเจ้ำหนี้	 	:		บริษทั	ปฏบิตัต่ิอคูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม	และเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าตามสญัญาทีต่กลงท�าร่วมกนั

ลูกค้ำ	 	 	:		บริษัท	ให้การบริการกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

	 				โดยเน้นให้ความส�าคัญถึงคุณภาพสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม

คู่แข่งขัน	 	:		บริษัท	ปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎการแข่งขัน

ผู้สอบบัญชีอิสระ	:		บริษัท	ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	ที่ถูกต้องและโปร่งใส

4. ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบในนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัททั้งแผนธุรกิจกลยุทธ์และ

งบประมาณของบริษัทและติดตามก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลเพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กจิการและสร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้กับผูถ้อืหุน้และต้องมีความรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุน้

อย่างสม�่าเสมอมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก�าหนด

อ�านาจการอนุมัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายจัดการจนถึงฝ่ายบริหารโดยอ�านาจการอนุมัติสูงสุด

เป็นของกรรมการ

5 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

IRCP	ได้มมีาตรการในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยได้ก�าหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพจิารณาอนมุตัริายการ

ระหว่างกนั	นอกจากนีท้างบรษิทัได้เปิดเผยรายละเอยีดของรายการระหว่างกันทีเ่กดิขึน้ในงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนด

และในกรณทีีม่กีรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี	ในวาระใดๆกรรมการท่านนัน้ต้องเปิดเผยให้ทีป่ระชมุทราบและไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว

อกีทัง้ได้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารดแูลไม่ให้กรรมการผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วข้องน�าข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน

ความเทาเทียมกัน

สิทธ�ของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ

สิทธ�และ
ความเทาเทียมกัน

สิทธ�ของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ

สิทธ�และ
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6. จริยธรรมธุรกิจ

IRCP	ได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	Practices) 

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการได้รบัทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบท่ีจะใช้ความรูค้วาม

สามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิและมจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิและต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตาม

กฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษทัตลอดจนมตทิีป่ระชมุ	ผูถ้อืหุน้ด้วยความซือ่สตัย์	สจุรติ	และค�านงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทั 

และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั	พร้อมกบัได้มกีารก�าหนดข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน	เพือ่ให้พนกังานทัว่ไปยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ซึ่งได้ก�าหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการก�าหนดบทลงโทษ	หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

กำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

IRCP	ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอยู ่ในเกณฑ์	“ดี”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai	Institute	of	Directors	:	IOD)	โดยประเมินแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีของ	Organization	for	Economic	Cooperation	and	Development	(OECD)	ตามเกณฑ์	ASEAN	Corporate	

Govemance	Scorecard	(ASEAN	CG	Scorecard)	เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

กำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

IRCP	ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	(Annual	General	Meeting	AGM)	อยู่ในระดับ	“ดี” 

จดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย	เพือ่เป็นการปกป้องและพทัิกษ์สิทธิของผู้ถือหุน้	การเสริมสร้างและยกระดับธรรมาภบิาลให้กับบริษัทจดทะเบยีน 

และการพัฒนาตลาดทุนให้ก้าวหน้าโดยมีพื้นฐานบริษัทจดทะเบียนที่ดี

รายงานความยั่งยืน 256020



นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

แนวทำงกำรปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น

IRCP	ได้เห็นความส�าคญัของการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	โดยคณะกรรมการบรษิทั	ได้มกีารส่งกรรมการของบรษัิท	

ไปเข้าร่วมอบรมสมัมนา	ให้มคีวามรู	้ความเข้าใจถงึแนวทางดงักล่าว	เพือ่น�ามาใช้ในการบรหิารงานภายใต้นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่	

และ	IRCP	ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์การต่อต้าน	การคอร์รัปชั่น	พร้อมทั้งให้กรรมการบริษัทที่เป็น

ผู้บริหาร	เห็นความส�าคัญและถ่ายทอด	ท�าความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน	เพื่อให้น�าไปอธิบายและให้ความรู ้

กับพนักงานในหน่วยงานทุกคน

นอกจากนี	้IRCP	ได้มกีารประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รปัช่ันในองค์กรให้ทราบโดยทัว่กนัและให้คณะกรรมการบริษทัตลอด

จนพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด	

IRCP ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้

1.	 ห้ามกรรมการ	ผู ้บริหาร	และพนักงาน	พนักงานชั่วคราวของบริษัท	และบริษัทย่อยทุกบริษัท	ด�าเนินการหรือยอมรับ

หรือให้การสนับสนุน	การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม	รวมถึง	ผู ้รับจ้างหรือผู ้รับจ้างช่วง 

อืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	และก�าหนดให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่อย่างสม�า่เสมอ	ตลอดจนม ี

การทบทวนแนวทางปฏิบตัใิห้สอดคล้องกับนโยบาย	ระเบยีบปฏบิตั	ิข้อก�าหนด	ประกาศ	กฎหมาย	และการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ

2.	 ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	พนักงานชั่วคราวของบริษัท	และบริษัทย่อยทุกบริษัท	รับของขวัญ	เงินรางวัล 

หรอืประโยชน์อ่ืนใด	เกินกว่ามลูค่า	1,000	บาท	เว้นแต่	จะได้กรอกแบบฟอร์มเอกสาร	การรับของขวญั	เงนิรางวลั	หรอืประโยชน์อืน่ใด 

โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานสูงสุด	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อนุมัติแล้วเท่านั้น

3.	 มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ของบริษัท	ผู้บริหาร	ผู้บังคับบัญชา	พนักงานทุกคนทุกระดับ	ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับ	การปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด

4.	 บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม 

โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเสี่ยงต่อ	การทุจริตและคอร์รัปช่ันและน�ามาจัดท�าเป็นคู่มือ

แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.	 บรษิทัไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สนิบนในทกุรปูแบบ	ทกุกจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูล	รวมถงึการควบคมุ	การบรจิาคเพือ่การกศุล 

การบรจิาคให้แก่พรรคการเมอืง	การให้ของขวญัทางธรุกจิและสนบัสนนุกจิกรรมต่าง	ๆ 	มคีวามโปร่งใสและไม่มเีจตนาเพือ่โน้ม

น้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน	ด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม

6.	 บรษิทัจัดให้มกีารควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	สม�า่เสมอเพือ่ป้องกนัไม่ให้พนกังานมกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม	โดยเฉพาะงานขาย 

การตลาด	จัดซื้อ	งานส่งเสริมการขาย	งานบัญชี	การเงิน

7.	 บรษิทัจัดให้มคีวามรู้ด้านการต่อต้าน	การทจุริตและคอร์รปัชัน่แก่คณะกรรมการบรษิทั	ผูบ้รหิารและพนกังานเพือ่ส่งเสรมิความซือ่สตัย์ 

สุจริต	และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ	รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

8.	 บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�า
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9.	 บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย

โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง	โดยไม่ให้ถูกลงโทษ	โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด 

และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

10.	 บริษัทมีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทุจริตคอร์รัปชั่น	ฝ ่าฝ ืน	หรือไม ่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

ตามกฏหมายสูงสุดทั้งทางแพ่งและอาญา	และจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

IRCP	มุง่ม่ันทีจ่ะประกอบธรุกิจด้วยความซือ่สตัย์	สจุรติ	โปร่งใส	และเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี(Good	Corporate	

Governance)	ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรทกุระดบัมจีติส�านกึในการต่อต้านการทจุรติ	และการให้หรอืรับสนิบน	(Anti-Corruption	

and	Anti-Bribery	Policy)	เพื่อถือเป็นหลักปฎิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ	โดยกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าว

พัฒนำกำรที่ส�ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2560

ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่นในองค์กรให้ทราบโดยทัว่กนั	และให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตลอดจนพนักงานทกุ

คนลงนามรับทราบและปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

มีการก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส	หรือข้อร้องเรียนในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน	โดย	IRCP	ได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้ผู้ร้องเรียนมีความสะดวกมากขึ้น	เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วย

งานที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลได้ท�าหน้าท่ีดูแลให้ค�าแนะน�า	ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม	ความประพฤติ	และการกระท�าต่างๆ	ของ

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปดวยความถูกต้องและผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง	ทั้งนี้	IRCP	มีช่องทางการร้องเรียน	ดังนี้

ทำงโทรศัพท์:

(66) 2645 8900 ต่อ 8996 (เลขำนุกำรบริษัท)

ทำงจดหมำย:

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล

รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9

แขวงบำงกะปี เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320

ทำงเว็บไซต์ (ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์):

www.ircp.co.th

ทำง E mail:

เลขำนุกำรบริษัท

wootthikraik@ircp.co.th

รายงานความยั่งยืน 256022

http://www.ircp.co.th
mailto:wootthikraik@ircp.co.th


การดูแลและพัฒนาบุคคลากร

ความส�าคัญของบุคคลากร	IRCP	ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อทรัพยากรบุคคล	ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการด�าเนินงานให้ 

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย	IRCP	มนีโยบายการเสรมิสร้างและพฒันาบคุคลากรให้เป็นผูท้ีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	และประสบการณ์

ในการท�างาน	มจีรรยาบรรณและจรยิธรรมในการปฏิบตังิานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ 

โดยมุ่งหวังให้พนักงานน�าทักษะความรู ้มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดการให้บริการให้มีความเป็นเลิศ	รวมถึงการมีความคิดริเริ่ม 

และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์	เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าท�าให้	

IRCP	มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	สร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

บุคคลำกร  

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	บริษัท	และบริษัทย่อย	มีพนักงานทั้งหมด	170	คน	มีพนักงานของบริษัท	จ�านวน	95	คน 

และพนักงานของบริษัทย่อยจ�านวน	75	คน	โดยแบ่งจ�านวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ดังนี้

ฝ่ำยงำน
จ�ำนวนคน

ณ 31 ธ.ค. 2560
จ�ำนวนคน

ณ 31 ธ.ค. 2559

บริษัทแม่

			-	ฝ่ายปฏิบัติการ 75 71

			-	ฝ่ายสนับสนุน 20 20

บริษัทย่อย 75 150

รวม 170 241

กำรสรรหำและกำรว่ำจ้ำง

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรทุกระดับตามแผนการรับพนักงาน	ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	

โดยมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกและการจ้างงานที่เป็นธรรม	โปร่งใส	โดยจะด�าเนินการพิจารณาคุณสมบัติ	ความรู้	ความสามารถ 

รวมทัง้ทักษะและประสบการณ์ท�างานทีส่อดคล้องกบัต�าแหน่งรวมท้ังพจิารณาศกัยภาพทีจ่ะพฒันา	เพือ่ให้มัน่ใจว่าได้บคุคลากรทีพ่ร้อม 

จะพฒันาเตบิโตไปพร้อมกบั	IRCP	โดยไม่เลอืกปฏบิติัต่อบคุคลหนึง่บคุคลใด	ทัง้เชือ้ชาต	ิศาสนา	เพศ	อาย	ุหรอืความบกพร่องทางร่างกาย 

ภายใต้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม

IRCP	ประเมินขอบเขตงานตามต�าแหน่งงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนและการ

ปรับเล่ือนขั้นต�าแหน่ง	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ	IRCP	ท�าการส�ารวจรายได้และผลประโยชน์

ตอบแทนการท�างานของพนักงานทุกระดับเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานและสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลง	เพื่อให้ม่ันใจว่า 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่บริษัทให้กับพนักงานเหมาะสม

IRCP	ธ�ารงรักษาพนักงานและดึงดูดบุคคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมท�างาน	ผ่านการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการ

ต่างๆ	ทีส่ามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรมระดบัเดยีวกนั	ซึง่ครอบคลมุค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืนและโบนสัตลอดจนผลประโยชน์

เชิงสวัสดิการ	เช่น	กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับพนักงาน	ประกันชีวิต	การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจและ 

การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์	เป็นต้น
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แรงงำนสัมพันธ์

IRCP	ให้ความส�าคัญของความแตกต่างในปัจเจกบคุคล	และมุง่เน้นการท�างานเป็นทมี	จงึได้สร้างเสรมิค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร

ทีใ่ห้พนกังานยอมรบัและเคารพในความแตกต่างของกนัและกนั	เพือ่น�าไปสูก่ารท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างด	ีรวมทัง้เชือ่ว่าความสมัพนัธ์

ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานท�างานได้อย่างมีความสุข	โดยในปีท่ีผ่านมา	IRCP	ได้มีการด�าเนินกิจกรรมอันเป็นการ 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง	พนักงาน	ตลอดจนผู้บริหาร	ดังนี้

แรงงำนสัมพันธ์

ด้านกีฬา	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้หันมาออกก�าลังกายและดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น	ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

มีความรักสามัคคี	และมีสมาธิในการท�างานร่วมกัน

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี	กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	การท�าบุญประจ�าปีใหม่	การมอบของขวัญวันเกิด 

เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและการท�างาน	ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย



แรงงำนสัมพันธ์

IRCP	ให้ความส�าคัญของความแตกต่างในปัจเจกบคุคล	และมุง่เน้นการท�างานเป็นทมี	จงึได้สร้างเสรมิค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร

ทีใ่ห้พนกังานยอมรบัและเคารพในความแตกต่างของกนัและกนั	เพือ่น�าไปสูก่ารท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างด	ีรวมทัง้เชือ่ว่าความสมัพนัธ์

ท่ีดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานท�างานได้อย่างมีความสุข	โดยในปีท่ีผ่านมา	IRCP	ได้มีการด�าเนินกิจกรรมอันเป็นการ 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง	พนักงาน	ตลอดจนผู้บริหาร	ดังนี้

แรงงำนสัมพันธ์

ด้านกีฬา	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้หันมาออกก�าลังกายและดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น	ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

มีความรักสามัคคี	และมีสมาธิในการท�างานร่วมกัน

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี	กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	การท�าบุญประจ�าปีใหม่	การมอบของขวัญวันเกิด 

เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและการท�างาน	ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม

IRCP	เชือ่ว่าการส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเพือ่ชุมชนและสงัคม	เป็นแนวทางหนึง่ในการพฒันา	ศกัยภาพ	และสร้าง

ความตระหนักใน	คุณค่า	ของตนเองต่อสังคมและส่วนรวม	ความสุขที่ยังยืนคือความสุขในการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันกับสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม	โดยการด�าเนินธุรกิจ	ร่วมกับการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน	โดยผ่านการแบ่งปันเพื่อสร้างความ

สุขให้สังคมอย่างยั่งยืนผ่านองค์กรช่วยเหลือสังคมต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ต่างๆ	เป็นการเฉพาะ 

ตลอดจนการด�าเนินการที่เป็นสาธารณกุศลต่างๆ	อย่างต่อเนื่องในลักษณะภาคสมัครใจ	
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การด�าเนินธุรกิจอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

IRCP	ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การสื่อสาร	และดิจิตอลบรอดคาสต์	โดยมีเป้าหมายเป็นผู้น�าในธุรกิจด้านนี ้

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเสมอมา	IRCP	จึงมีนโยบายในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้

พนักงานมีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนโยบาย	4R	คือ	

Reduce  การลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่จ�าเป็น

Reuse  การน�ามาใช้ซ�้า

Recycle  การน�าไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่

Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม

Reduce Reuse

Recycle Responsibility

รายงานความยั่งยืน 256026



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น	ประเภทสถานประกอบการธุรกิจขนาดย่อม	ประจ�าปี	2547

เมื่อคืนวันที่	9	มีนาคม	2558	สถาบันป๋วยได้ท�าพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น 

ประเภทสถานประกอบการธรุกจิขนาดย่อม	ประจ�าปี	2547	ซึง่นับเป็นครัง้ที	่3	ของการมอบรางวลันี ้

โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกบริษัทที่มี	ธรรมาภิบาลดีเด่นในด้านต่าง	ๆ	จ�านวน	4	รางวัล 

จากบรษิทัทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ทัง้สิน้	40	บรษิทั	ส�าหรบัสถานประกอบการทีไ่ด้รบัรางวลัดเีด่น 

ประจ�าปี	2547	ได้แก่	บรษิทั	อนิเตอร์เนชัน่แนล	รเีสรชิ	คอร์เปอร์เรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	ไออาร์ซพีี 

ซึ่งประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์	โดยบริษัทเร่ิมด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยทนุจดทะเบยีนเพยีง	1	ล้านบาท	แต่ปัจจบุนัแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน	และจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์ใหม่	โดยเป็นผูบ้กุเบกิรายแรกของไทยในการพฒันาระบบภาษาไทยส�าหรบั

คอมพิวเตอร์	ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์	และพัฒนาซอฟต์แวร์ส�าหรับผู้พิการทางสายตา

1. รำงวัล Commitment to Excellence Year 2004 จำก Microsoft ได้เมื่อปี 2547

2. รำงวัล Outstanding Performance on Percent of Record Entered Correctly ได้เมื่อ 11 พ.ย. 2542

3. รำงวัล Outstanding Performance on Percent of Weekly Reports on time ได้เมื่อ 11 พ.ย. 2542

4. รำงวัล Microsoft Partner Network Gold Competency (Gold Server Platform and Silver Desktop)

1.
2.

3. 4.

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 27




