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รายงานประจ�าปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 

ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณธรุกจิเสมอมา เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า ในขณะทีบ่รษิทัฯ 

ด�าเนินการเพื่อก้าวสู่ความส�าเร็จ และการเติบโตทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ยังด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และ 

มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

และได้ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ดังน้ี

1.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติ

ตามหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ

 • 	Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการ 

กระท�าของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจ

น้ันได้

 • 	Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

 • 	Equitable	 Treatment	 of	 Stakeholders การปฏิบัติต่อผู ้มี

ส ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และ 

มีค�าอธิบายได้

 • 	Transparency ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถ

ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก ่

ผู้ที่เก่ียวข้อง

 • 	Vision	to	Create	Long	Term	Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรในระยะยาว

การก�ากับดูแลกิจการ
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 •  Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 

และน�ามาใช้ในการด�าเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มี

ความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และ  

ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2.  คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ 

มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่าง

ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ออกจากกัน

อย่างชัดเจน

3.  คณะกรรมการมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ 

นโยบาย และแผนงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ โดยจะต้อง

พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มี

ความเหมาะสม รวมทั้งต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ

บัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

4.  คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่าง

ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5.  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตาม

ความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรองงานที่มีความ

ส�าคัญอย่างรอบคอบ

6.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ

7.  คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�าหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน 

ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ

และระเบียบของบริษัทฯ

8.  คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ 

ทั้งในเรื่องทางการเงินและท่ีไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่าง 

เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นและผู ้มี 

ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 

รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงาน 

นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับ 

นักลงทุนและประชาชนทั่วไป

9.  คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา

รับผิดชอบในต�าแหน่งบริหารท่ีส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม 

และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

10.  คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการ

คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ันใจว่าฝ่ายบริหารได้

ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

11.  ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการ

เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับ

บริษัทฯ ที่เหมาะสม

นอกจากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการได้ก�าหนดหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี จ�านวน 5 หมวด ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วย สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย่าง 

เท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู ้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ 

ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการได้ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งว่าด้วย

มาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับ

พึงกระท�าในการด�าเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน โดยจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ มีจ�านวน 14 หมวด ดังน้ี

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

2. การสนับสนุนภาคการเมือง

3. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

4.  การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูล

ภายใน

5. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

6. การแข่งขันทางการค้า

7. การจัดซ้ือ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

9. การปฏิบัติต่อพนักงาน

10. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี

11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

14.  ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร

รายละเอียดของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อเดือน

มกราคม ปี 2559 และได้สื่อความให้บุคลากรของบริษัทฯ และคู่ค้า 

รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู ้มีส่วนได้เสียและ

สาธารณชนได้รับทราบ

การก�ากับดูแลกิจการ



110
รายงานประจ�าปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

การปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1.		สิทธิของผู้ถือหุ้น	
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยการด�าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังน้ี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น

ครั้งแรกหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลท. เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2558 การประชุมดังกล่าวจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 

2559 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล 

พลาซา ลาดพร้าว ซึ่งบริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

ในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วน ดังน้ี

การด�าเนินการก่อนการประชุม
-  เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ 

บริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้า

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

ถึง 15 มกราคม 2559 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อน

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และ

ขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

-  เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการก�าหนดวัน

ประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันก�าหนดรายช่ือ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิ

ในการรับเงินปันผล (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียน

พักการโอนหุ ้น ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จดทะเบียนของ ตลท. ทันทีที่คณะกรรมการได้ลงมติ เม่ือ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

-  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 (ล่วงหน้า 

30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2559 

(ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นมีเวลา

เพียงพอส�าหรับศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม โดย

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ 

-  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย

ตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดย

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบ

ที่ผู ้ถือหุ ้นเลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

-  เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้า 

ร่วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน 

วันประชุม โดยได้ระบุช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือ

เชิญประชุม 

-  ส�าหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทน

นักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุน

สถาบัน ด้านการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน  

ก่อนวันประชุม

การด�าเนินการในวันประชุม
-  จัดการประชุม ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบบ

ขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานท่ีกว้างขวาง

เพียงพอส�าหรับรองรับผู้เข้าประชุม

-  จัดเจ ้าหน้าที่ ไว ้อย ่างเพียงพอส�าหรับต ้อนรับและให้

ค�าแนะน�าแก่ผู ้ เข ้าประชุม ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการ

ลงทะเบียนและการตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอากร

แสตมป์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู ้รับมอบฉันทะใน

ขั้นตอนการตรวจเอกสาร

-  น�าเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผู ้ถือหุ ้น) มาใช้ในการ

ประชุม ทัง้การลงทะเบยีน การนับคะแนน และการแสดงผล  

ส่งผลให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว 

ถูกต้อง แม่นย�า

-  มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการ

ออกเสียงลงมติก่อนเริ่มระเบียบวาระ

-  ใช ้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจัดให้

ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

-  จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็น 

สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งน้ี เมื่อการ

ประชุมแล้วเสร็จ ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียง

แต่อย่างใด

-  ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้น

ซักถามและการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริหาร

จัดการให้มีการตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

-  ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ

เชิญประชุม และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม



111

หลังการประชุม
-  เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จดทะเบียนของ ตลท. ภายในวันท�าการถัดไปหลังเสร็จสิ้น

การประชุม โดยระบุผลของมติ และจ�านวนคะแนนเสียงของ 

ผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียง 

-  จัดท�ารายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงท่ีเข้าประชุม ข้อมูลท่ีกรรมการน�าเสนอ 

ค�าถาม ค�าตอบ ผลของมติ และจ�านวนคะแนนเสียงของ

ผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้น�าส่ง ตลท. และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วัน

ประชุม

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการป้องกันการใช้

ข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทราบ โดยมีนโยบายและการด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้

ข้อมูลภายใน ดังนี้

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1)  ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับ

หน ้า ท่ีในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของกรรมการ

แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)

2)  กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ ต ้องรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่

ประชุมคณะกรรมการทราบ

3)  กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร

ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

หรือเทียบเท่า และผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องที่ได้รับทราบ

ข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลักทรัพย์ ต ้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือ

เผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ  

จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว  

โดยบรษิทัฯ จะแจ้งให้บคุคลดงักล่าวทราบการงดการซือ้ขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ภายหลัง

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญน้ันต่อบุคคลอื่น

4)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิด

เผยต่อสาธารณชนซ่ึงตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือฐานะ

เช่นน้ัน มาใช้เพ่ือการซ้ือหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอ

ขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือ

เสนอขายซึ่งหุ ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ  

ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดความเสียหาย 

แก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะท�าเพื่อประโยชน์

ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน หรือน�าข้อเท็จจริงเช่นน้ันออกเปิดเผย

เพื่อให้ผู ้อื่นกระท�าดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์

ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือ

อดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผย

ข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูล

ความลับของคู ่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท�าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และ 

คู่ค้าของบริษัทฯ

6)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีต

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ 

และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ เท่าน้ัน ทั้งน้ี ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ น�าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน

ของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็น

ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

7)  ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายใน

ไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็น

หนังสือตัดค่าจ้าง พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือ

ให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ

การกระท�าและความร้ายแรงของความผิดน้ันๆ

การด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1)  สื่อความให้กรรมการและผู ้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ 

ตระหนักถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ 

การก�ากับดูแลกิจการ
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และ 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการ

หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย�า้กับกรรมการและ

ผู ้บริหารปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอด้วยการส่งหนังสือหรือ

อีเมล์แจ้งเตือนกรรมการและผู ้บริหารทุกรายให้มีการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว 

(หากมี)

2)  แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซ้ือขายหลัก

ทรัพย์ของบริษัทฯ (Black-Out Period) ซ่ึงบริษัทฯ ก�าหนด 

ในระหว่างช่วงเวลาท่ีบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ

ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือให้

ข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่ สู่สาธารณชนอย่างท่ัวถึงก่อน

3)  เป ิดเผยการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและ

ผู ้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารเป็น

รายเดือนผ่านการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทั้งนี้  ข ้อมูลการถือหลักทรัพย ์ของกรรมการ 

ผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี ปรากฏในหน้า 123

การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
-  บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูล

ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ 

บริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย

กับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ท�าธุรกรรมดังกล่าว

-  ในปี 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติแบบรายงานการมีส่วน

ได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง 

(ฉบับใหม่) และอนุมัติหลักเกณฑ์การรายงานฯ ดังน้ี

1)  รายงานครั้งแรก ให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�าและ 

ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง ให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

2)  รายงานการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้

กรรมการและผู ้บริหารจัดท�าและส ่งแบบรายงาน 

การมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้กับเลขานุการบริษัท 

ภายใน 7 วัน หลังจากวันสิ้นไตรมาส 1, 2 และ 3  

โดยเลขานุการบริษัท จะส ่งหนังสือสอบถามการ

เปลี่ยนแปลงไปยังกรรมการ และผู ้บริหาร ก่อนถึง 

วันสิ้นไตรมาสของแต่ละไตรมาส

3)  รายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจ�าปี ให้กรรมการ 

และผู้บริหารจัดท�าและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย

ของตนหรือของบุคคลที่ เกี่ยวข ้องฉบับใหม่ให ้กับ

เลขานุการบริษัท ภายในเดือนมกราคมของทุกปี โดย

เลขานกุารบรษิทั จะส่งหนงัสอืสอบถามการเปลีย่นแปลง 

ไปยังกรรมการ และผู้บริหาร ภายในสัปดาห์แรกของ

เดือนมกราคม

เมื่อได้รับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียจากกรรมการและผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัทต้องด�าเนินการดังน้ี

1)  น�าส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และ/หรือ  

ผู ้บริหาร ให้กับประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�าการนับจากวันที่ได้รับรายงาน 

ดังกล่าว

2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ

และ / หรือผู้บริหาร

3)  ให้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถือครองหลักทรัพย์ ในรายงาน

ประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�า

ปี (แบบ 56-1)

-  ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ “แนวปฏิบัติ

ส�าหรับกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาระเบียบวาระ 

ที่อาจมีกรรมการมีส ่วนได ้ เสียหรือความขัดแย ้งทาง 

ผลประโยชน์” เพ่ือก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจน

ส�าหรับการปฏิบั ติหน ้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให ้ม ี

ความโปร่งใสและมีกลไกการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดสถานการณ์ 

ที่อาจมีการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลหรือการเลือกปฏิบัติ 

ในสถานการณ์ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วน

บุคคลหรือบุคคลอ่ืนกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ 

และอาจส่งผลกระทบหรือก่อความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ 

โดยบริษัทฯ ได้จัดท�า “คู ่มือการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

ของบริษัทฯ ในกรณีที่มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์” ซึ่งในคู ่มือประกอบด้วย หลักกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติของกรรมการ 

บริษัทฯ และแบบตรวจทานข้อมูล
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โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้

จัดโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าคณะผู้ถือหุ้นจ�านวน 97 ราย ที่

ได้รับสิทธิ์จากการจับสลาก จากผู้สมัคร 530 ราย เข้าเย่ียมชม

กิจการของบริษัทฯ ท่ีโรงผลิตสาธารณูปการ 1 จังหวัดระยอง  

รวมถงึการรบัฟังการบรรยายจากผูบ้รหิารอย่างใกล้ชดิ เพ่ือรบัทราบ 

ความก้าวหน้าของธรุกจิและโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ นอกจากนี้  

บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยการมอบทนุการศกึษาให้แกน่กัเรียนจากวทิยาลัยเทคนิคระยอง 

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 สาขาวิชา 

ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขา

ช่างไฟฟ้าก�าลัง สาขาวิชาละ 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท จ�านวน 6 

ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ณ สวนสมุนไพรสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต้ังแต่ 

กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา  

กลุ ่มลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด

นโยบายด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้เปิดเผยการด�าเนินงานที่

เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ ในรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2559 

ของบริษัทฯ

การก�ากับดูแลกิจการ

กลุ�มผู�ถือหุ�น
และนักลงทุน

กลุ�มหน�วยงาน
ภาครัฐและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข�อง

กลุ�มพนักงาน กลุ�มลูกค�า

กลุ�มสังคมและชุมชน

กลุ�มหุ�นส�วนทางธุรกิจ
คู�ค�า ผู�รับเหมา
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รายงานประจ�าปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

 การต่อต้านคอร์รัปชัน
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
  คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในปี  

2558 โดยก�าหนดให้การต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นหน่ึงใน

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายดังกล่าวมีเนื้อหา 

ดังนี้

 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี จึงก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากร
ของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งาน

นิยาม
“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบใดๆ ดังนี้
1. การให้ การเสนอ / ให้ค�ามั่น / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรียกร้อง

ซึง่เงิน ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด ซึง่ไม่เหมาะสม ให้กบั 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่า 
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�า
หรือละเว้นการกระท�า หรือการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้
ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสมในทางธุรกิจ ท้ังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�าได้

“บุคลากรของบริษัทฯ” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

นโยบาย
1.  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด การให้ หรือรับของขวัญและการเลี้ยง
รับรองควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น โดยมี
มูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ 
อย่างมีนัยส�าคัญ

2.  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียง
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกัน
การคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการ
ด�าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง

3.  จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง 
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

4.  มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความ 
มุ่งม่ันต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

5.  จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อ
เสนอแนะ และข้อร้องเรียนเก่ียวกับการคอร์รัปชัน โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

6.  ด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อ
ต้านคอร์รัปชันในทุกประเทศที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการ

7.  การกระท�าใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

การด�าเนินการในปี 2559

-  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต ่อต ้านการทุจ ริต  

(Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพ่ือ 

เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจาก

ภาคเอกชน

-  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ “แนวปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน ว่าด้วยเรื่องการรับ - ให้ของขวัญ  

การเลี้ยง หรือประโยชน์อ่ืนใด” ตามแนวปฏิบัติของกลุ่ม 

ปตท. ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการให ้

ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด การเลี้ยงรับรอง 

การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่

รัฐ การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด  

การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชม

กิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ

การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงาน ของรัฐ หรือ

เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

-  บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการ 

ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพิจารณาจาก 

การม ี / ไม่ม ีการเรยีกร้อง หรอื กรณพีพิาททีเ่กดิขึน้จากการ 

กระท�าผดิจรรยาบรรณธรุกจิ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั 

ของบริษัทฯ
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 การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ

ทุจริต การท�าผิดกฎหมาย การผิดจรรยาบรรณ การได้รับความ

เสียหายจากการละเมิดสิทธิ และอื่นๆ 

  ช่องทางการร้องเรียน
-  ตดิต่อ: ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  / กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร / เลขานุการ

บริษัท

-  ท่ีอยู่: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 5 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2140-4600

-  เว็บไซต์ : 

 http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing

ในการแจ้งข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลต่อบริษัทฯ ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย

การปกป้องผู ้ร ้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต โดยชื่อของ 

ผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งท้ังในระหว่างการสอบสวน และภายหลัง 

การสอบสวน ส�าหรับการร้องเรียนโดยพนักงาน บริษัทฯ มี

กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเก่ียวกับ 

เรื่องที่อาจเป็นการกระท�าผิด ซึ่งก�าหนดไว้ในข้อบังคับการท�างาน

ของบริษัทฯ หมวดการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

3.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงาน

ทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช ่ข ้อมูลทางการเงินต ่างๆ ตาม 

ข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและ 

คณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบาย 

เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย 

ดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับความถูกต้องและ

ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยต้องผ่าน 

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูล

ที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด และเพียงพอ 

ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้จัดท�า 

ค�าอธิบายและการวิ เคราะห ์ของฝ ่ายจัดการ (Management  

Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประกอบการเปิดเผย 

งบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูล 

ในงบการเงินอย่างเดียว

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ

ต่อนักลงทุน เน่ืองจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความ

เท่าเทียมกันมีความจ�าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ดังน้ันบริษัทฯ  

จึงได้จัดให้มีส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซ่ึงมีหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ รายงานทางการเงิน และ

สารสนเทศที่แจ้งต่อ ตลท. โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มุ่งเน้น

กลยุทธ์การเปิดเผยข้อมูลให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้  

ทันสมัย เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด นอกจากนี้ ยังมี

การจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อน�าเสนอผลประกอบการ 

ของบริษัทฯ รวมทั้งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และ 

ความเข้าใจของนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย จากทั้งในและ 

ต่างประเทศ ที่มีต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อ

การลงทุน อันจะช่วยให้เกิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมซึ่งจะ 

น�ามาสู่เสถียรภาพและสภาพคล่องที่ดีของราคาหลักทรัพย์

ในปีที่ผ ่านมา ส่วนผู ้ลงทุนสัมพันธ์ได ้ด�าเนินกลยุทธ์ในการ

พัฒนาการน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทาง 

เอกสารน�าเสนอต่างๆ อาทิ ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของ 

ฝ่ายจัดการ (MD&A) เอกสารน�าเสนอส�าหรับนักวิเคราะห์ (Analyst 

Presentation) และ Investor Notes เพ่ือต้องการให้นักลงทุนและ 

นักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการและสถานะ 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถน�าไปใช้ได ้เพียงพอ 

ตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และแม่นย�า เพื่อมุ่งหวัง

ให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง โดยข้อมูลเหล่าน้ี 

รวมทั้งข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 

www.gpscgroup.com ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในกรณีที่ผู ้ลงทุน 

มีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได ้

ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

โทร. 0-2140-4628, 0-2140-4691, 0-2140-4712 อีเมล์:  

ir@gpscgroup.com

การก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานประจ�าปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

สรุปกิจกรรมหลักด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2559 ดังนี้

กิจกรรม จ�านวนครั้ง ปี 2559

Roadshow ในประเทศ 9

Roadshow ต่างประเทศ 4

Analyst Meeting 4

Company Visit / Conference Call 21

การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจร และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือพบนักลงทุน 4

น�านักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 1

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ  

และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู ้สอบบัญชี คือ บริษัท  

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ส�าหรับการสอบบัญชีงบการเงิน 

(Audit Fee) เป็นจ�านวนเงินรวม 2.53 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ�านวน 1.16 ล้านบาท และค่าสอบบัญชี

ของบริษัทย่อยจ�านวน 1.37 ล้านบาท และค่าตอบแทนส�าหรับ 

งานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จ�านวน 0.57 ล้านบาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.และมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีกรรมการ

หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วน

ของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

4.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
-  คณะกรรมการได้ก�าหนดให้บริษัทฯ มีนโยบายด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้อนุมัติคู่มือการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงครั้ง

ที่ 2 เม่ือเดือนมกราคมปี 2559 และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ

ด�าเนินการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวผ่านการ

อบรมและการสื่อความอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มอบหมายให้

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีติดตามการปฏิบัติดังกล่าว

การก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ และ
ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
-  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการและผู้บริหาร เข้า

ร่วมการประชุม “Pre Workshop Board ประจ�าปี 2559” เพื่อร่วม

กันทบทวนและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน ส�าหรับปี 

2559

-  ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวช้ีวัดผลการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) โดยก�าหนด

ตามหลัก Balanced Scorecard ซ่ึง KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย 

มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย มุมมองด้าน 

กระบวนการท�างานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้ 

และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน 
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-  ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติการปรับปรุง  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ เพื่อให้สะท้อนถึงการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน และ 

เป็นตัวก�าหนดวัตถุประสงค์ในแผนการเติบโตของบริษัทฯ  

โดยรายละเอียดดังกล ่าวปรากฏในหัวข ้อนโยบายและ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 20-21

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการท่ีเข้ารับต�าแหน่ง

ใหม่ในคณะกรรมการ ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ครั้งแรก เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน การก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและ 

กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรม

การบริษัทฯ 

การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู ้ 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการ มีดังนี้

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล DCP DAP ACP RCP FND UFS FGP Others

1. นายสุรงค์ บูลกุล 121/2009

2. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ 21/2009

3. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 35/2003 17/2007 7/2003 1/2006  4/2012 RE CDP 
1/2008

4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 113/2009 75/2008 2/2011 DCPU 
2/2014

5. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล SCC/2004 RCL 
3/2016*

6. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ 217/2016*

7. นายชวลิต พันธ์ทอง 177/2013

8. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 131/2010  30/2013

9. นายอธิคม เติบศิริ 125/2009 RCL 
4/2016*

10. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ 114/2015 31/2006  2/2006 CSP 
10/2005

11. นายปฏิภาณ สุคนธมาน 73/2006

12. นายเติมชัย บุนนาค 143/2011 RCL 
3/2016*

* กรรมการที่เข้าอบรมในปี 2559
DCP  :  Director Certification Program
DAP  :  Director Accreditation Program
ACP  :  Audit Committee Program
RCP  :  Role of the Chairman Program

FND  :   Finance for Non- Finance Director Program
UFS  :   Understanding the Fundamental of  Financial 

Statement
FGP  :   Financial Institutions Governance Program

RE DCP  :  DCP Refresher Course
DCPU  :  Director Certification Program Update
AECP  :  Anti-Corruption for Executive Program
C-FG  :  Anti - Corruption Focus Group

RCL :  Risk Management Program for Corporate 
Leaders

CSP : Company Secretary Program

การก�ากับดูแลกิจการ
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการที่เข้ารับการอบรม / เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มเติมในปี 2559

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา

นายสุรงค์ บูลกุล 
กรรมการ / ประธานกรรมการ

•  การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการ 
ในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ 
กรรมการอิสระ

•  การบรรยาย 2016 Annual Corporate Directors Survey (PWC)
•  Audit Committee Forum (KPMG)

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 
กรรมการอิสระ

•  Audit Committee Forum (KPMG)

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 
กรรมการอิสระ

•  การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการ 
ในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)

•  การบรรยาย 2016 Annual Corporate Directors Survey (PWC)
•  Audit Committee Forum (KPMG)

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการอิสระ

•  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016) (IOD)
•  การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการ 

ในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)
•  การบรรยาย 2016 Annual Corporate Directors Survey (PWC)

พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ
กรรมการอิสระ

•  หลักสูตร Director Certification (DCP 217/2016) (IOD)
•  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016) (IOD)
•  การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการ 

ในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)
•  การบรรยาย 2016 Annual Corporate Directors Survey (PWC)
•  Audit Committee Forum (KPMG)

นายชวลิต พันธ์ทอง
กรรมการ

•  การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการ 
ในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการ

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

นายอธิคม เติบศิริ
กรรมการ

•  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016) (IOD)
•  การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการ 

ในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)

นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์
กรรมการ

•  การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการ 
ในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)

นายปฏิภาณ สุคนธมาน
กรรมการ

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน

นายเติมชัย บุนนาค
กรรมการ / 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

•  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016) (IOD)
•  หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 4 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการ 

ในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจ�าปี 2559

กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน
ในปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ โดยการพิจารณากล่ันกรองจาก

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมิน

และการปรับปรุงแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2559 ให้สอดคล้องกับตัวอย่าง

แบบประเมินของ ตลท. ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย 

1. แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

2.  แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและ

กรรมการท่านอื่น)

3. แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

3.1   แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ)  

ทั้ง 4 คณะ

3.2   แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) 

เฉพาะกรรมการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละ

ข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า  85% = ปฏิบัติเป็นประจ�า / ดีเยี่ยม

มากกว่า  75% = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ / ดีมาก

มากกว่า  65% = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง / ดี

มากกว่า  50% = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างดี

ต�่ากว่า  50% = ไม่เคยปฏิบัติ / ควรปรับปรุง

หลังจากนั้นส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทได้

แจกแบบประเมินดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินและส่ง

กลับมายังบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ผล จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการ

ประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการน�าผลการประเมินไป

ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

สรุปผลการประเมิน
1. แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) การประชุมคณะ

กรรมการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

- ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 92.13)

2.  แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและ
กรรมการท่านอื่น)
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสิน

ใจและการกระท�าของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้  

2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ

และประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเท่าเทียมกัน 4) มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถ

ตรวจสอบได้ และ มีการเปิดเผยข้อมูล 5) การมีวิสัยทัศน์ 

ในการสร้างมลูค่าเพิม่แก่กจิการในระยะยาว 6) การมจีรยิธรรม /  

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

- ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.04)

-  ผลการประเมินกรรมการท่านอ่ืน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”  

(ร้อยละ 96.92)

3. แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
3.1  แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ)  

ท้ัง 4 คณะ

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1)โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการชุดย ่อย 2) การประชุมของคณะ

กรรมการชุดย่อย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการชุดย่อย

-  ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับ  

“ดีเย่ียม” (ร้อยละ 99.53) 

-  ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” (ร้อยละ 98.89)

-  ผลการประเมินคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” (ร้อยละ 99.51)

-  ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อยู่ใน

ระดับ “ดีเย่ียม” (ร้อยละ 91.23) 

3.2   แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) 

เฉพาะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้ทางธุรกิจ 2) ความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 3) อ�านาจ หน้าที่ 4) ความเป็นอิสระ

และความเที่ยงธรรม 5) ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิด

ชอบของกรรมการตรวจสอบ 6) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติ

งานและการประชุม

- ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” (ร้อยละ 97.35)

การก�ากับดูแลกิจการ
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2559 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบ

ด้วย ปัจจยัด้านผลการด�าเนนิงานเชือ่มโยงกบัตวัชีว้ดัการด�าเนินงาน  

(Key Performance Indicators : KPIs) และปัจจัยด้านความสามารถ 

ในการบริหารจัดการและภาวะผู ้น�า ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดย 

การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนด 

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

โดยพิจารณาควบคู่กับกับการประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่

การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง
บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ โดยได้

จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการด�ารงต�าแหน่งบริหาร จากนั้น

จึงประเมินสมรรถนะผู้บริหารของบุคลากรในกลุ่มดังกล่าว โดย

ผ่าน Assessment Center ซึ่งครอบคลุมการประเมินด้าน Leadership 

Competency ด้าน Organizational Knowledge ด้าน Experience และด้าน 

Personal Attribute จากน้ันจึงน�าผลการประเมินมาก�าหนดแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซ่ึงเป็นการเตรียม

บุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งบริหารอย่าง 

มีระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม 

ของบุคลากรในต�าแหน่งบริหาร เพื่อสืบทอดต�าแหน่งท่ีว่างลงจาก

การเกษียณอายุ หรือเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ท่ีเกิดขึ้นตาม 

แผนขยายกิจการต่อไปในอนาคต 

นโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อก�ากับดูแล

ให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

กรณีที่ เป ็นการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนใน ตลท. ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ตามหลักการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดีของบริษัทฯ

กรณีที่เป็นการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคล

อื่นๆ ในปี 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการการไปด�ารง

ต�าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มีกระบวน 

การพิจารณากลั่นกรองอย่างเป็นระบบ

หลักการการไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือ 
นิติบุคคลอื่นๆ
1)  ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังหรือได้รับการแต่งต้ังจากคณะรัฐมนตรีโดย

อาศัยอ�านาจตามกฎหมายให้ด�ารงต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือ

จากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุด

เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู ่เพื่อ

ทราบ ภายหลังที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ง

ต้ังหรือได้รับการแต่งต้ังจากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

2)  ในกรณีผู ้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก 

หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรอิสระ 

หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา 

หรือต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการ 

ของบริษัทฯ ให้ผู ้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

3)  ในกรณีผู ้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ปรึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอก

เหนือจากที่ก�าหนดไว้ตามข้อ 2) และมิใช่การปฏิบัติงานใน

กิจการของบริษัทฯ ให้ผู ้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ก่อนตอบรับการไป

ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

4)  ส�าหรับผู ้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ผู ้บริหารสูงสุดของ 

บริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ดังกล่าวข้าง

ต้น ให้เสนอเรื่องเพ่ือทราบหรือขอความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee : 

MC) ก่อนการตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
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การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร	

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้จัดกิจกรรม PTT Group CG 

Day 2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “See Through 

the Future” เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ในการเป็นองค์กรที่โปร่งใส และให้ความส�าคัญในเรื่องการต่อต้าน

คอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่าง

ม่ันคงและยั่งยืน และร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมการด�าเนินงาน 

อย่างโปร่งใสให้ขยายไปยังเครือข่ายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ 

โดยรวม 

การก�ากับการปฏิบัติงาน
•	 	คณะกรรมการทบทวนความสอดคล้องด้านกฎหมาย	
(Compliance	Committee)

เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงข้อก�าหนดของทางราชการที่

เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนความสอดคล้อง

ด้านกฎหมาย เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 ซ่ึงคณะกรรมการดังกล่าว

ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปฎิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็น

ประจ�า ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการทบทวนความสอดคล้องด้าน

กฎหมายประกอบด้วย การตรวจสอบกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ราชการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การจัดท�าทะเบียนกฎหมายและข้อ

ก�าหนดของราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานะปัจจุบัน และ

ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึงกรอบระยะเวลาในการวาง 

แผนงานและด�าเนินการ การจัดประชุมเพ่ือติดตามการด�าเนินงาน

อย่างสม�า่เสมอ และการรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการ 

จัดการของบริษัทฯ

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน
บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการควบคุมและก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

บริษัทที่เก่ียวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ใน 

เงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม

และความเชือ่มัน่ให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีด 

ดังต่อไปน้ี

1.  เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการก�าหนด “หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้ง

กรรมการของบริษัทที่ เข ้าลงทุน” เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณาส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารใน

การก�ากับดูแลกิจการ
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย โดยจ�านวนบุคคลท่ีจะเข้าร่วมเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือ

เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นส�าคัญ ส�าหรับการลงทุนใน

บริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก 

อนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนบริษัทฯ คือ ก�ากับ

ดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องให้มีแนวทาง

ในการด�าเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทาง

ปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทาง

กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น นโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชีการ

เงิน นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารบุคคล รวมทั้งนโยบาย

ส�าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2.  ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบก�ากับดูแลการจัดการ และ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่

เกี่ยวข้องแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้

•  ด�าเนินการติดตาม และให้ค�าแนะน�าเพื่อให้การด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องเป็นไป

ตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

•  ติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย ่อย  

บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 

ให้ค�าแนะน�าเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

•  พิจารณา ติดตาม และให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบควบคุมภายใน 

รวมถึงระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด�าเนินธุรกิจ

•  พิจารณา ติดตาม และด�าเนินการจัดให้มีการทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่

เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่าง

สม�่าเสมอ

3.  บริษัทฯ จะก�าหนดแผนงานและด�าเนินการเพื่อท�าให้มั่นใจได้

ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวม

ถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ากับดูแล หน่วย

งานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึง

สาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้

4.  ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความ

จ�าเป็นต้องเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อ 

ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ จะต้องติดตามให้ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าท�ารายการ

ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการ

ได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก�าหนดโดยหน่วยงาน

ก�ากับดูแลที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

5.  บริษัทฯ จะด�าเนินการที่จ�าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีระบบในการเปิดเผยข้อมูล

และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการ

ด�าเนินธุรกิจ 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2559 
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – สกุล
จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น 

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่างปี

หมายเหตุ
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

กรรมการ

1. นายสุรงค์ บูลกุล  73,000  73,000  -  - 

โดยคู่สมรส  36,800  36,800  -  - 

2. นายณอคุณ สิทธิพงศ์  73,000  73,000  -  - 

3. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  73,000  48,667  (24,333)  - 

4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์  73,000  73,000  -  - 

5. นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล  73,000  73,000  -  - 

6. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ  N/A  -  -  กรรมการแต่งต้ังใหม่ มีผล 20 ม.ค. 59 

7. นายชวลิต พันธ์ทอง  30,000  30,000  -  - 

8. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  73,000  73,000  -  - 

9. นายอธิคม เติบศิริ  73,000  73,000  -  - 

10. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์  73,000  73,000  -  - 

11. นายปฏิภาณ สุคนธมาน  73,000  73,000  -  - 

12. นายเติมชัย บุนนาค  25,000  25,000  -  - 

ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.)

13. นายโกวิท  จึงเสถียรทรัพย์  58,000  58,000  -  - 

14. นายสมรชัย คุณรักษ์     63,000  63,000  -  - 

15. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ  N/A  -  -  ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่ มีผล 1 พ.ย. 59 

16. นางวนิดา  บุญภิรักษ์  58,000  58,000  -  - 

17. นายกล้าหาญ โตช�านาญวิทย์    58,000  58,000  -  - 

18. นายพยนต์ อัมพรอารีกุล   58,000  58,000  -  - 

19. นางศศิธร สติฐิต  N/A  10,000  -  ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่ มีผล 1 ก.ค. 59 

20. นายไกรสร พัววิไล  N/A  46,000  -  ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่ มีผล 1 พ.ย. 59 

21. นายยงยุทธ์ กลีบบัว    58,000  58,000  -  - 

22. นายองค์การ ศรีวิจิตร  50,000  50,000  -  - 

23. นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี  N/A  -  -  ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่ มีผล 1 พ.ย. 59 

24. นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข  N/A  49,000  -  ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่ มีผล 1 พ.ย. 59 

25. นายเสาร์ชัย สุขเกษม  N/A  46,000  -  ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่ มีผล 1 พ.ย. 59 

26. นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ดี  N/A  19,999  -  ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่ มีผล 1 ธ.ค. 59 

หมายเหตุ  :  N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เน่ืองจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี 2559
 :  กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจ�านวน 1 รายคือ นายสุรงค์ บูลกุล / กรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

การก�ากับดูแลกิจการ




