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	 รายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) 

(บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น 

เพ่ือสอดส่องดูแลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความย่ังยืน และการ

ด�าเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน 

คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ปีระกอบด้วยกรรมการจ�านวน 

4 ท่าน ได้แก่ นายครุจุติ นาครทรรพ (กรรมการอสิระ) เป็นประธาน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ีนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ (กรรมการ

อสิระ) นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ (กรรมการ) และ นางสาวเพียงพนอ 

บุญกล�่า (กรรมการ) เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดมีกีารประชมุท้ังสิน้ 

5 ครั้ง โดยสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนงานด้านการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณ 

ธุรกิจ การบรหิารจดัการความย่ังยืน และการด�าเนินงานด้าน

การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2560 และ

ติดตามการด�าเนินการอย่างสม�า่เสมอ

2. พิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มีกระบวนการและข้ันตอนท่ีชัดเจน 

ส�าหรบัการจดัประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ให้มปีระสทิธิภาพ 

ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และ

หลังการประชุม

3. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างานและตดิตามผลการจดัการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560

4. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างานและติดตามการเตรียมความ

พร้อมในการเข้ารบัการประเมนิจากโครงการส�ารวจการก�ากับ

ดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจ�าปี 2560 

ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างานและติดตามการเตรียมความ

พร้อมในการเข้ารับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 

Action Coalition against Corruption : CAC)

6. พิจารณาเห็นชอบนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการ

คอร์รัปชนั ได้แก่ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั (ฉบบัปรบัปรงุ) 

และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 

(Whistleblowing and Complaints Handling Policy)

7. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ

และชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561

8. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 

9. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (Compliance Policy)

10. ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายและการ

ก�ากบัดแูลบรษิทัในกลุม่ ปตท. ในด้านการต่อต้านคอร์รปัชนั 

(PTT Way of Conduct) ประจ�าปี 2560

11. พิจารณาแนวคิด (Theme) และรูปแบบการจัดงาน PTT 

Group CG Day ประจ�าปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณธุรกิจของ

กลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ในปี 2560 ที่

ผ่านมา



104 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 0

ในรายชือ่หุน้ย่ังยืนท่ีสามารถผ่านเกณฑ์การประเมนิด้านความ

ย่ังยืนที่ ตลท. จัดท�าข้ึนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

เพ่ือเป็นข้อมลูให้แก่ผูล้งทุนทีต้่องการลงทนุในหุ้นท่ีมคีณุภาพ

และคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว

• ได้รบัรางวัลรายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2560 (Sustainability 

Report Awards 2017) ประเภทรางวลัเกียรตคิณุ (Recognition) 

จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะที่บริษัทฯ มีการ

เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ในนามคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการ

ก�ากับดูแลกจิการทีดี่ ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการก�ากับดแูล

กิจการที่ดีและการบริหารจัดการความย่ังยืนของบริษัทฯ ได้รับ

การยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้

• ได้รับการประเมินจากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

• ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM 

Checklist) 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

• ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียน

ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ด้าน 

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ต่อเน่ือง

เป็นปีที่สอง โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการประเมินจาก

ข้อมูลด้านความย่ังยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จ�านวน 656 บรษิทั 

• ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืน ประจ�าปี 2560 

โดยตลท. ซึ่งมอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่




