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8.2.3 รายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยตระหนักดีว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานที่ส�าคัญ 

ต่อความยัง่ยนืขององค์กร ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการด�าเนนิธรุกิจให้เป็น 

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการก�ากับ

ดแูลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจดัการความยัง่ยนื 

และการด�าเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบัน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ

จ�านวน 4 คน ได้แก่ นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็น

ประธานกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีนางนชิา หิรัญบรูณะ ธวุธรรม 

(กรรมการอิสระ) นายสมชาย มีเสน (กรรมการอิสระ) และนาย

บัณฑติ ธรรมประจ�าจติ (กรรมการ) เป็นกรรมการก�ากับดแูกิจการทีด่ี 

ในปี 2563 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งส้ิน 

4 ครั้ง โดยสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานการก�ากับดูแล

กิจการทีด่ ีและพิจารณาเห็นชอบรายงานการปฏบิตัติามหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 

เพ่ือเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2562 (แบบ 

56-1) และรายงานประจ�าปี 2562 (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ

2. พจิารณาเหน็ชอบแผนการด�าเนนิงานดา้นการก�ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี และการก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ประจ�าปี 

2563

3. พจิารณาเหน็ชอบแผนการด�าเนนิงานดา้นการดแูลสังคม ชมุชน 

และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2563

4. พจิารณาเห็นชอบแผนการด�าเนินงานด้านการบริหารความยัง่ยืน 

ประจ�าปี 2563

5. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564

6. พจิารณาเห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล

กิจการทีด่ ีและการก�ากับกฎหมายและกฎระเบยีบองค์กรประจ�า 

ปี 2563 และพิจารณาเห็นชอบแผนการด�าเนินงานและ 

งบประมาณ ประจ�าปี 2564

7. พจิารณาเหน็ชอบรายงานผลการด�าเนนิงานดา้นการดแูลสงัคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2563 และพิจารณาเห็นชอบ

แผนการด�าเนินงานและงบประมาณ ประจ�าปี 2564

8. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานด้านการบริหาร

ความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 และพิจารณาเห็นชอบแผนการ

ด�าเนินงานและงบประมาณ ประจ�าปี 2564

9. พจิารณาเหน็ชอบหลักเกณฑ์และแบบประเมนิผลการปฏิบตังิาน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2563

10. พิจารณาเห็นชอบรายงานแผนการย่นต่ออายุของแนวร่วมต่อ

ต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีและการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ

ในระดับประเทศ ดังนี้

•	 ได้รับการประเมินจากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

•	 ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 

ประเภทรางวัล Sustainability Disclosure Award (รางวัล

เกียรติคุณ) จากสถาบันไทยพัฒน์  โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ
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เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่

เก่ียวข้องในรูปแบบรายงานความยั่งยืน ซ่ึงเป็นการสะท้อน 

ให้เห็นถึงการพัฒนาขององค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว 

•	 ไดรั้บรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรอื 

หุน้ยัง่ยนื ประจ�าปี 2563 จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภบิาล (Environmental, Social 

and Governance : ESG) โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์

ประเมิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 

•	 ไดรั้บรางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภท ASEAN Renewable 

Energy Projects Awards 2020 จากโครงการปรับปรุงและตดิตัง้ 

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอุทยานแห่งชาติทางทะเล

เกาะขาม จ.ชลบุรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรใน

การขับเคลื่อนธุรกิจด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม ที่จะน�าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ พร้อมกับการรองรับการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศอย่างยั่งยืน 

•	 ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วม 

ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective  

Action Coalition Against Corruption : CAC) ในปี 2563 

โดยการรับรองดงักล่าวมอีาย ุ3 ปี นบัจากวันทีม่มีตใิห้การรับรอง 

•	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับกลุ่มหลักทรัพย์  

ESG 100 ประจ�า ปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสถาบัน 

ไทยพัฒน์ซ่ึงใช้หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาจากข้อมลูการด�าเนนิ

ธุรกิจ อย่างยั่งยืน ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG) และ

ผลประกอบการของบริษัทฯ ควบคู่ไปพร้อมกัน ซ่ึงเป็นการ

ประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 803 หลักทรัพย์

•	 ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต�่า

และยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business  

Index: LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม จากองค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยบริษัทฯ มีความโดด

เด่นในการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

 ในนามคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 (นายคุรุจิต นาครทรรพ)

 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี


