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การก�ากับดูแลกิจการ
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ

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

ด�าเนนิธุรกิจโดยยึดหลกัการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ และจรรยาบรรณ

ธุรกิจเสมอมา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่บริษัทฯ ด�าเนินการ 

เพ่ือก้าวสู่ความส�าเร็จและการเตบิโตทางธุรกิจ บรษิทัฯ ยังด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี

และได้ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุง่ม่ันทีจ่ะปฏิบตัิ

ตามหลกัส�าคญัในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีทัง้ 6 ประการ คอื

• Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ

การกระท�าของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการ 

ตัดสินใจนั้นได้

• Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

• Equitable Treatment of Stakeholders การปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม               

และมีค�าอธิบายได้

• Transparency ความโปร่งใสในการด�าเนินงานทีส่ามารถ

ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

• Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

• Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนิน

ธุรกิจ และน�ามาใช้ในการด�าเนินงาน มีโครงสร้างการ

บรหิารทีม่คีวามสมัพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2. คณะกรรมการจะปฏบัิตหิน้าทีด้่วยความทุม่เทและรบัผดิชอบ 

มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าท่ีระหว่าง

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดวสิยัทัศน์ กลยุทธ์ 

นโยบายและแผนงานท่ีส�าคญัของบรษิทัฯ โดยจะต้องพิจารณา

ถึงปัจจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีความ

เหมาะสม รวมทั้งต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี 

รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้น�าในเรือ่งจริยธรรม เป็นตัวอย่าง

ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องข้ึน 

ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่ม ี

ความส�าคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประเมนิผลตนเองรายปีเพ่ือใช้

เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

7. คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก�าหนดจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

เพ่ือให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน รวมถึงลกูจ้างทุกคน 

ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ

และระเบียบของบริษัทฯ

8. คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ 

ท้ังในเรือ่งทางการเงนิและท่ีไม่ใช่เรือ่งทางการเงนิ อย่างเพียงพอ 

เชือ่ถือได้ และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยีของ 

บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังจัดให้มี

หน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือ

รบัผดิชอบในเรือ่งการให้ข้อมลูกับนักลงทนุและประชาชนทัว่ไป

9. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะ 

เข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งบริหารท่ีส�าคัญทุกระดับอย่าง 

เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

10. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการ

คอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้

ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

11. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการ

เข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ และมช่ีองทางในการสือ่สารกับบรษิทัฯ 

ที่เหมาะสม
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นอกจากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการได้ก�าหนดหลกัการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จ�านวน 5 หมวด ประกอบด้วย สิทธิ

ของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการได้ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่ว่าด้วย

มาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับ 

พึงกระท�าในการด�าเนนิธุรกิจและการปฏิบตังิาน และใช้เป็นหน่ึง

ในข้อตกลงของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ โดยเพ่ิมเตมิตวัอย่างสถานการณ์

ที่อาจเกิดขึ้นจริงในการท�างาน พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าต่อการ 

กระท�าในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือช่วยให้บคุลากรของบรษิทัฯ สามารถ 

ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมบนพื้นฐาน

ของหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง จรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ มีจ�านวน 15 หมวด ดังต่อไปนี้

 1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. การป้องกันการฟอกเงิน

 3. การสนับสนุนภาคการเมือง

 4. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูล

ภายใน

 6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

 10. การปฏิบัติต่อพนักงาน

 11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

 12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 13. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

 14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 15. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              

และการสื่อสาร

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

และจรรยาบรรณธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ นอกจากน้ี

บรษิทัฯ ยังอยู่ระหว่างการจดัท�าคูม่อืการก�ากับดูแลกิจการทีด่แีละ 

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุง ซึ่งได้สื่อความให้ผู้บริหารและ

พนักงานรับทราบแล้ว โดยจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบต่อไป

การเคารพกฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

การป�องกันการฟอกเง�น การสนับสนุนภาคการเมือง

การมีส�วนได�เสีย
และผลประโยชน�ขัดกัน

การรักษาความลับ 
การเก็บรักษาข�อมูล

และการใช�ข�อมูลภายใน

การปฏิบัติต�อลูกค�า
และผู�บร�โภค

การจัดซื้อ จัดหา
และการปฏิบัติต�อคู�ค�า

ความรับผ�ดชอบต�อชุมชน
สังคม และสิ�งแวดล�อมโดยรวม

การปฏิบัติต�อพนักงาน การปฏิบัติต�อเจ�าหนี้ การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ�งแวดล�อม 

ทรัพย�สินทางป�ญญา 
และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

การรับ การให�ของขวัญ
ทรัพย�สิน หร�อประโยชน�อื่นใด

การปฏิบัติต�อคู�แข�งทางการค�า
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การปฏบิติัตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	
อย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

กัน โดยการด�าเนนิการของบรษิทัฯ ในปี 2561 ท่ีผ่านมา สรปุได้ดงัน้ี

1)	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่  

3 เมษายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์ เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว ซึง่บรษิทัฯ ได้อ�านวยความ

สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีง

อย่างครบถ้วน ดังนี้

	 การด�าเนินการก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายหน่ึงหรอืหลายรายซึง่ถือหุน้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 1 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวันท่ี 1 ตลุาคม ถึง 31 ธันวาคม 

2560 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญ 

ผูถ้อืหุน้) โดยได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการพิจารณา

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

- เผยแพร่มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ เรือ่งการก�าหนดวันประชมุ 

ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 

ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการ 

รับเงินปันผล (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูล

ของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. ทันทีที่คณะกรรมการได้ลง

มติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

- เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 

30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม                

ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 

(ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา 

เพียงพอส�าหรบัศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ โดยผู้ถือหุ้น          

ชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย    

ตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการ

อสิระเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบรษิทัฯ 

ได้สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  (แบบที่ผู้ถือหุ้น

เลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย 

ทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เก่ียวข้องกับการเข้าร่วม

ประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

โดยได้ระบุช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

- ส�าหรบันกัลงทุนสถาบนั บรษิทัฯ ได้ตดิต่อกับตวัแทนนักลงทนุ

สถาบัน เพ่ือประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน            

ในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

	 การด�าเนินการในวันประชุม

- จัดการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานทีท่ีร่ะบบ

ขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานที่กว้างขวาง

เพียงพอส�าหรับรองรับผู้เข้าประชุม

- จดัเจ้าหน้าท่ีไว้อย่างเพียงพอส�าหรับต้อนรบัและให้ค�าแนะน�า

แก่ผู้เข้าประชุม ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนและ

การตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอากรแสตมป์เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกให้ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร

- น�าเทคโนโลยี (ระบบงานประชมุผูถื้อหุน้) มาใช้ในการประชมุ 

ท้ังการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผล

ให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นย�า

- มีการแจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม และขั้นตอนการ 

ออกเสียงลงมติก่อนเริ่มระเบียบวาระ

- ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทุกระเบยีบวาระ และจดัให้ผูถื้อหุน้

ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็น 

สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุม

แล้วเสรจ็ ไม่มผีูถื้อหุน้โต้แย้งผลการนบัคะแนนเสยีงแต่อย่างใด

- ประธานในทีป่ระชมุเปิดโอกาสและส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม

และการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้

มีการตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

- ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือ

เชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

	 การด�าเนินการหลังการประชุม

- เผยแพร่มติท่ีประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จดทะเบียนของ ตลท. ภายในวันท�าการถัดไปหลังเสร็จสิ้น



กลุ�ม
ผู�ถือหุ�น

นักลงทุน

กลุ�มหน�วยงาน
ภาครัฐ
และหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�อง

กลุ�ม
พนักงาน

กลุ�มหุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

คู�ค�า ลูกค�า

สังคม
และชุมชน

กลุ�มผู�มีส�วน
ได�เสีย
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การประชุม โดยระบุผลของมติ และจ�านวนคะแนนเสียงของ  

ผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียง 

- จดัท�ารายงานการประชุมทีร่ะบรุายชือ่กรรมการและผูบ้รหิาร

ระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลท่ีกรรมการน�าเสนอ ค�าถาม              

ค�าตอบ ผลของมติและจ�านวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุม

ในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้น�าส่ง ตลท. และเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

2)	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูล 

ส่วนได้เสยีของตนและผูเ้ก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ 

พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของ 

ผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ 

โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนได้เสยีกับธุรกรรม

ที่ท�ากับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรม

ดังกล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการได้ก�าหนดแบบรายงานการมี

ส่วนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้อง 

พร้อมหลกัเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น การรายงาน

ครั้งแรก การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจ�าไตรมาส 

และการรายงานข้อมูลประจ�าปี

3)	 โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
 เพือ่เปน็การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ 

ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ ประจ�าปี 2561                    

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าคณะผู้ถือหุ้น

จ�านวน 88 ราย ท่ีได้รับสิทธ์ิจากการจับสลากจากผู้สมัคร

จ�านวน 544 ราย เข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้าบริษัท ไออาร์พีซี               

คลีนพาวเวอร์ จ�ากัด (IRPC-CP) จังหวัดระยอง (บริษัทฯ              

ถอืหุน้อยูร่้อยละ 51) โดยไดร้ับการต้อนรับจากคณะผูบ้ริหาร

ของบรษิทัฯ และ IRPC-CP พร้อมรบัฟังการบรรยายภาพรวม

ธุรกิจของบริษทัฯ และ IRPC-CP และเย่ียมชมโรงไฟฟ้าอย่าง

ใกล้ชดิ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้น�าคณะผูถื้อหุน้ทศันศกึษาสวน

สมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จงัหวัดระยอง ซึง่เป็นโครงการท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษทั 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) อีกด้วย

2.	 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ตัง้แต่กลุม่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน กลุม่หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง กลุม่พนกังาน กลุม่หุน้ส่วนทางธุรกิจ คูค้่า ผูร้บัเหมา 

กลุ่มลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด   

นโยบายด้านบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสียไว้ในคูม่อืการก�ากับดแูล

กิจการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกิจ และได้เปิดเผยการด�าเนนิงาน 

ทีเ่ก่ียวข้องกับผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้ในรายงานความย่ังยืนประจ�าปี  2561

1)	 การต่อต้านคอร์รัปชัน
 บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรณยาบรรณธุรกิจ และไม่ยอมรับการ

คอร์รปัชนัทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2561 

ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาค 

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว
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นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

นิยาม

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะ

อยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

1. การให้ รวมถึง การเสนอ / ให้ค�ามั่น / สัญญาว่าจะให้

2. การรับ การเรียกร้อง

ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมให้กับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ

โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวกระท�าหรือ

ละเว้นการกระท�าหรือการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการให้ได้มา

หรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจหรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่เหมาะสมใน

ทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีต

ทางการค้าให้กระท�าได้

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ

มาตรการต่างๆ โดยเคร่งครดัแล้ว บรษิทัฯ ได้ก�าหนดบทบาท

หน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการชดุย่อย และ

ผู้บริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

• ก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูลให้บรษิทัฯ มรีะบบทีส่นับสนุน

การต่อต้านการคอร์รปัชนัท่ีมปีระสทิธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่า 

ฝ่ายบรหิารได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักับการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

• ปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั และมบีทลงโทษ

เมื่อไม่ปฏิบัติตาม 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• วางกรอบแนวทางการก�ากับดแูลการด�าเนินงานทีเ่ก่ียวข้อง

กับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

• ก�าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให ้

ข้อเสนอแนะ  แนวทาง ติดตามและประเมนิผลการด�าเนินงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ก�ากับดแูลการควบคุมภายใน การจดัท�ารายงานทางการเงนิ 

และกระบวนการอื่นท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน รวมทั้งก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน

• สอบทานมาตรการและการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ 

ให้มัน่ใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัมคีวามเพียงพอ 

และมีประสิทธิผล

• สอบทานการประเมนิความเส่ียงและให้ค�าแนะน�าต่อคณะ

กรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัการปฏบิตัทิีค่วรม ีเพือ่ลดความ

เสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องน�าค�าแนะน�าไปปฏิบัติ

• รายงานผลการตรวจสอบภายในเกีย่วกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่าง

สม�า่เสมอ และให้ค�าแนะน�าข้อควรปฏิบตัแิก่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ก�ากับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการ

บรหิารความเสีย่งด้านการต่อต้านคอร์รปัชนั โดยการประเมนิ

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

ผู้บริหาร

• ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน 

ในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน 

• ก�าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

• น�านโยบายและกรอบการป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อน�าไป

ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการ

ต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง

และทางอ้อม และก�าหนดให้บคุลากรของบรษิทัฯ ปฏบิตัติาม

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่าจะไม่รับ ไม่ให้ 

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของ 

บริษัทฯ และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับ

ของขวญัและการเลีย้งรบัรองน้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ทางธุรกิจและประเพณีนิยมเท่านัน้ โดยมมีลูค่าท่ีเหมาะสม 

และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยส�าคัญ

2. บคุลากรของบรษิทัฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การ

ช่วยเหลือทางการเมือง (Political contribution) ตามที่ 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ในจรรณยาบรรณด�าเนินธุรกิจ โดย

จะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระท�าอันเป็นการฝักใฝ่

พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้

ทรพัยากรของบรษิทัฯ ในกิจกรรมท่ีจะท�าให้บรษิทัฯ สญูเสยี 

ความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสีย

หายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว
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3. จดัให้มกีระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการคอร์รัปชนั

และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ 

เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชัน  

โดยทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง 

4. ก�าหนดให้มกีระบวนการตรวจสอบระบบและขัน้ตอนปฏิบติั

การงานขายและการตลาด รวมท้ังงานจดัหาวัสดแุละท�า

สญัญา พร้อมก�าหนดแนวทางในการติดตามประเมนิผล

การปฏิบตัติามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนัด้วย

5. จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง          

ภายใต้มาตรฐานการบญัชท่ีีได้รับการยอมรับในระดบัสากล

6. บริษทัฯ จัดให้มขีัน้ตอนในการเก็บรกัษาเอกสารและบนัทกึ

ต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง

และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอน

การปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดท่ีไม่ได้รับการ

บันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ

7. การบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของ 

บรษิทัฯ มขีัน้ตอนการตรวจสอบ อนมุตั ิและสอบทาน โดย

ต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบ

ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและ

เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรับการคอร์รัปชัน

8. บรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีส่ะท้อน 

ถึงความมุง่มัน่ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั รวมถึง

การให้ความรูแ้ก่พนกังานเกีย่วกับนโยบายและแนวปฏบิตัิ

ในการต่อต้านคอร์รัปชันการสื่อสารและฝึกอบรมอย่าง

ต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน

คอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

9. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนว

ปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นท่ีบริษัทฯ  

มอี�านาจในการควบคมุ คูค้่าทางธุรกจิ และผูม้ส่ีวนได้เสยี 

รวมท้ังสาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น  

เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจ�าปี เป็นต้น เพื่อทราบและ

น�ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

10. บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้ง

เบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ

คอร์รปัชนั รวมถึงการให้คุ้มครองผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน ตาม

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

11. บรษิทัฯ จะด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

กับการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย และตาม

กฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการ

12. ฝ่ายบรหิารมหีน้าท่ีรายงานผลการด�าเนนิงาน ตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ 

บริษัทฯ โดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเดน็ทีพ่บ

อย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

การด�าเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี	2561

- บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ส�าหรับบริษัทฯ ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ 

หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามประกาศ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

- บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการโครงการแนวร่วม

ปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) แล้ว เมือ่วันที ่7 มถุินายน 2561 

- บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และ

ในโอกาสอื่นใด ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจดหมายจาก

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ถึงคูค้่าของ 

บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทที่เข้าลงทุน และบุคคลภายนอกทราบ 

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้าน

คอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “คนไทย...ตื่นรู้สู้โกง” เมื่อวันท่ี                

6 กันยายน 2561 

- บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปัชนัสากล (ประเทศไทย) 

ภายใต้แนวคดิ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทจุรติ” 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

- การอบรมและสื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมและส่ือความให้กับผู้มีส่วน

ได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทน

จากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ โดย

เนื้อหาการอบรมและสื่อความครอบคลุมเรื่องนโยบายการ

ต่อต้านคอร์รปัชนั นโยบายการรบัเรือ่งร้องเรยีนและให้ความ

คุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือ

ประโยชน์อืน่ใด (No-Gift Policy) โดยผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้ลง

นามรับทราบต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ 

ด้วย รายละเอียดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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แจงเบาะแส
การกระทำความผิด

กระบวนการรับเร�่องรองเร�ยน

ผู�แจ�งเร�่องร�องเร�ยน

• พนักงานบร�ษัทฯ
• บุคคลภายนอก 

รับเร�่องตามชองทางที่
บร�ษัทฯ กำหนดและสงเร�่อง

ใหผูประสานงาน (ทันที)

ผู�รับเร�่องร�องเร�ยน
• ประธานกรรมการบร�ษัท
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• เลขานุการบร�ษัท 
• ผู�บังคับบัญชา

ผู�ประสานงาน(หน�วยงานฝ�ายกิจการองค�กรและกฎหมาย)

• ทุจร�ต ฝ�าฝ�นกฎหมาย
• กฎระเบียบ
• เร�่องอื่นๆ

พ�จารณารับเร�่องหร�อไม 
(5 วันทำการ)

ผู�ตรวจสอบเร�่องร�องเร�ยน

• หน�วยงานฝ�ายตรวจสอบภายในองค�กร 
• หน�วยงานฝ�ายกิจการองค�กรและกฎหมาย
• หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

พ�จารณาขอเท็จจร�งและสอบสวน 
(30 วันทำการ)

ตัดสินเร�่องรองเร�ยน 
(15 วันทำการ)

สงเร�่องดำเนิน
การลงโทษตามกระบวนการ

คณะกรรมการผู�ตัดสินเร�่องร�องเร�ยน

ผู�บังคับบัญชาสูงสุดของหน�วยงาน ดังนี้
• รองกรรมการผู�จัดการใหญ�การเง�นและบัญชีองค�กร
• ฝ�ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค�กร
• ฝ�ายกิจการองค�กรและกฎหมาย
• ฝ�ายบร�หารการลงทุนและบร�ษัทในเคร�อ

ผู�ถูกร�องเร�ยน

• พนักงาน

• ผู�บร�หาร

• ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
  และกรรมการผู�จัดการใหญ�
• กรรมการ

• ประธานกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

: ุตหเยามห
นยีรเงอรงอืรเนิสดัตูผรากมรรกะณคงอขจินิพลุดมาต รากำทนัว 03 นิกเมไดไนวสบอสรากาลวเะยะรยายขรากำทนัว 05 รากนินเำดาลวเะยะรมวร

•	ผู้บริหารและพนักงาน

 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้สื่อความเรื่อง

มาตรการต่อต้านคอรร์ปัชนัของบริษทัฯ ในกิจกรรม GPSC 

CG Day 2018 ณ ห้อง Banquet ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ 

อาคารซี 

•	คู่ค้า

 บรษิทัฯ ได้สือ่ความด้านการต่อต้านคอร์รปัชนัในงานสมัมนา

บริษัทคู่ค้า (Supplier Relationship Management) 2018 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

1)		การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต
 ในปี 2561 บริษัทฯ เน้นย�้าให้บุคลากรของบริษัทฯ และคู่ค้า 

เป็นกระบอกเสยีงในการแจ้งเบาะแสเรือ่งร้องเรยีน โดยบรษิทัฯ 

จะด�าเนินการให้ความคุม้ครองผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีนอย่างเป็นธรรม

	 นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและการให้ความคุ้มครอง

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

การทุจริต การละเมิดสิทธิ การกระท�าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ  

ดังต่อไปนี้

	 ช่องทางการร้องเรียน

• จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน

 ที่อยู่: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5                       

ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

• ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)  

compliance_cg@gpscgroup.com 

• เว็บไซต์บริษัทฯ

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

ที่เกี่ยวข้อง

• ผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรยีนจะเลอืกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเอง

ก็ได้ แต่จะต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงของบุคคลและ

หลักฐานท่ีมีความชัดเจนมากเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่า

มเีหตอุนัควรเชือ่ว่ามกีารกระท�าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัข้อก�าหนด ค�าสัง่ ประกาศ หรอืจรรยา

บรรณในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึจะรบัไว้

พิจารณา

• บรษิทัฯ จะไม่เปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถาน

ทีท่�างาน พักงาน ข่มขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจ้าง หรอื

ท�าการอืน่ใดท่ีมลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างผดิปกติวิสยั  

หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิด

เผยต่อบุคคลอื่น เพ่ือค�านึงถึงความปลอดภัยและความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน แหล่งท่ีมา

ของข้อมูล หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เว้นแต่กรณีท่ีมีความ

จ�าเป็นในขัน้ตอนการด�าเนนิการตามนโยบายนี ้หรอืตาม

ที่กฎหมายก�าหนด    

บทลงโทษ

ผู้ใดกระท�าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติ 

ตามนโยบายฯ น้ี รวมท้ังมพีฤตกิรรมท่ีกลัน่แกล้ง ข่มขู ่ลงโทษ

ทางวินยั หรอื เลอืกปฏิบตั ิด้วยวธีิการอนัไม่ชอบเน่ืองมาจาก 

การร้องเรียนต่อผู้แจ้งร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ 

เรือ่งร้องเรยีนกับนโยบายฯ นี ้ถือว่าผูน้ัน้กระท�าผดิวินยั และ 

ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการกระท�าดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทาง

แพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น จ�านวน 1 เรื่อง 

และบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการจดัการตามกระบวนการเรยีบร้อยแล้ว

3.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1)		การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ 

ตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะ

กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย นโยบายการก�ากบัดูแล

กิจการ นโยบายเก่ียวกบัการดูแลสิง่แวดล้อมและสังคม และ

การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้

ความส�าคัญกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทาง 

การเงิน โดยข้อมูลทีเ่ปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บัญชีท่ีเป็นอิสระ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อนัก

ลงทุนถูกต้อง ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด และเพียงพอต่อการ 

ตัดสนิใจของนกัลงทนุ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จดัท�าค�าอธิบาย

และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผย 

งบการเงนิทกุไตรมาส เพ่ือให้นักลงทนุได้รบัทราบข้อมลูและ

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึน้นอกเหนือ

จากข้อมูลในงบการเงินอย่างเดียว

2)		นักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับการเปิดเผยข้อมูล 

ท่ีส�าคัญต่อนักลงทุน เน่ืองจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมูลที่ถูก

ต้องและมีความเท่าเทียมกันมีความจ�าเป็นต่อการตัดสินใจ

ลงทนุ ดังนัน้ บรษิทัฯ จงึได้จดัให้มส่ีวนผูล้งทุนสมัพันธ์ (Investor 

Relations) ซึ่งมีหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ส�าคัญ รายงานทางการเงิน และสารสนเทศที่แจ้งต่อ ตลท. 

โดยฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ มุง่เน้นกลยทุธ์การเปิดเผยข้อมลู

ให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย เท่าเทียม และ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก�าหนด นอกจากนี้ ยังมีการจัด

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือน�าเสนอผลประกอบการของ 

บรษิทัฯ รวมทัง้กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสรมิความสมัพันธ์และความ

เข้าใจของนักลงทุนท้ังสถาบันและรายย่อยจากทั้งในและ 

ต่างประเทศ ท่ีมต่ีอการด�าเนินงานของบรษิทัฯ เพ่ือประโยชน์

ต่อการลงทนุ อนัจะช่วยให้เกิดโครงสร้างผูถื้อหุน้ทีเ่หมาะสมซึง่ 

จะน�ามาสูเ่สถียรภาพและสภาพคล่องท่ีดขีองราคาหลกัทรพัย์
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 ในปีท่ีผ่านมา ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ด�าเนินกลยุทธ์ในการ

พัฒนาการน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่าน

ทางเอกสารน�าเสนอต่างๆ อาทิ ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของ

ฝ่ายจัดการ (MD&A) เอกสารน�าเสนอส�าหรับนักวิเคราะห์ 

(Analyst Presentation) และ Investor Notes เพื่อต้องการ

ให้นักลงทนุและนักวิเคราะห์ได้รบัข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบ

การและสถานะการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ทีส่ามารถน�าไป

ใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และ

แม่นย�า เพื่อมุ่งหวังให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง 

โดยข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gpscgroup.com ทั้งภาษาไทย

และองักฤษ ในกรณีทีผู่ล้งทุนมข้ีอสงสยัและต้องการสอบถาม 

ผูล้งทุนสามารถติดต่อบริษทัฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรอืตดิต่อ

มายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2140-4628, 0-2140-4630, 0-2140-4691, 0-2140-5318,                                   

0-2140-4715  อีเมล ir@gpscgroup.com

สรุปกิจกรรมหลักในป	ี2561

กิจกรรม จำ�นวนครั้ง ปี 2561

Roadshow ในประเทศ 14

Roadshow ต่างประเทศ 3

Analyst Meeting 4

Company Visit / Conference Call 10

การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน 5

น�านักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 1

4.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1)	 การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีและจรรยาบรรณธุรกิจ
 คณะกรรมการได้ก�าหนดให้บริษทัฯ มนีโยบายด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้มอบหมายให้

ฝ่ายจัดการด�าเนินการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือ 

ดงักล่าวผ่านการอบรมและการสือ่ความอย่างต่อเน่ือง รวมถึง 

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีติดตาม

การปฏิบัติดังกล่าว 

2)	 การก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	และ
ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
- ในปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนและก�าหนดนโยบาย 

ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทที่เข้าลงทุน รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

- ในปี 2561 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) 

ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยก�าหนดตามหลัก 

Balanced Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย

มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ความ 

พึงพอใจของลูกค้า ชุมชน และนักลงทุน) มุมมองด้าน

กระบวนการท�างานภายในองค์กร และมุมมองด้านการ

เรยีนรูแ้ละการเตบิโตขององค์กรและพนักงาน (Employee 

Engagement และ Succession Planning)

3)	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการรายใหม่ก่อน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครัง้แรก เพ่ือให้กรรมการ

ใหม่ได้รบัทราบนโยบายธุรกิจ รวมทัง้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น 

ลกัษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง

ผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่ง

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ

 4)	การพัฒนากรรมการ
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการ 

มีดังนี้
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ลำ�ดับ ชื่อ - น�มสกุล DCP DAP RCP ACP AACP RCL RCC Others

1. นายสุรงค์ บูลกุล 121/2009  

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ 64/2007 32/2010 12/2011

3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล SCC/2004 3/2016

4. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ 217/2016  

5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 92/2007 36/2011 7/2017 ELP 

10/2017

R-DF 

1/2010

6. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม

7. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 146/2011 FSD 

12/2011

8. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 131/2010 30/2013  

9. นายอธิคม เติบศิริ 125/2009 41/2017 4/2016

10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 119/2009 21/2009

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่ 7/2001

12. นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต 187/2014

13. นายชวลิต ทิพพาวนิช 152/2011

DCP : Director Certification Program
DAP : Director Accreditation Program
RCP : Role of the Chairman Program
ACP : Audit Committee Program
AACP : Advanced Audit Committee Program

RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders
RCC : Role of Compensation Committee
ELP : Ethical Leadership Program
R-DF : R-DF-Director Forum
FSD : Financial Statements for Directors

ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
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กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี	2561

ในปี 2561 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

- นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เข้าอบรมหลักสูตรการปฏิรูป

ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2/2561 จัดโดยสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- นายคงกระพัน  อนิทรแจ้ง เข้าอบรมหลกัสตูรการป้องกันราช

อาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 60 จดัโดยวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร

- นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า เข้าอบรมหลักสูตรการบริหาร

ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 

(นยปส.) รุ่นที่ 9 ประจ�าปี 2561 จัดโดยสถาบันการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิสญัญา ธรรมศกัดิ ์ส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) และหลกัสตูร Milbank@Harvard Corporate Counsel 

Program โดย Harvard Law School, Cambridge, 

Massachustees ประเทศสหรัฐอเมริกา

- นายบณัฑิต ธรรมประจ�าจติเข้าอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 

(วตท.) รุ่นที่ 27 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม  

นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต และ 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ได้เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการ

ใหม่ของบรษิทัฯ 

5)	การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการ									
ชุดย่อย	ประจ�าปี	2561

	 กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน ในปี 2561 ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการโดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินและแบบ 

ประเมนิการปฏบิติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุย่อยประจ�าปี 2561 ซึง่มทีัง้หมด 3 แบบ ประกอบด้วยแบบ

ประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ แบบประเมินกรรมการราย

บุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น) แบบประเมิน

คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็นแบบประเมินคณะ

กรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะแบบประเมิน

คณะกรรมการชดุย่อย (แบบรายบคุคล) เฉพาะกรรมการ 

ตรวจสอบ

	 เกณฑ์การประเมนิ	คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละ

ข้อทั้งหมด ดังนี้

 มากกว่า 85% = ปฏิบัติเป็นประจ�า / ดีเยี่ยม

 มากกว่า 75% = ปฏบิตัเิป็นส่วนใหญ่ / ดมีาก

 มากกว่า 65% = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง / ดี

 มากกว่า 50% = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างดี

 ต�่ากว่า 50% = ไม่เคยปฏิบัติ / ควรปรับปรุง

 หลังจากน้ันหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้แจกแบบประเมิน

ดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพ่ือประเมินและส่งกลับมายัง

บรษิทัฯ เพ่ือวิเคราะห์ผล จากน้ันจงึรายงานสรปุผลการประเมนิ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือการน�าผลการประเมินไป

ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

	 สรุปผลการประเมิน

1.	 แบบประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ 

 ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิอง

คณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ  3) บทบาท 

หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  4) การประชมุ

คณะกรรมการ  5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

-		ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั	“ดเียีย่ม”	(ร้อยละ	88.76)

2.	 แบบประเมนิกรรมการรายบคุคล	 (ประเมนิตนเองและ

กรรมการท่านอ่ืน)	ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 

1) ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�าของตนเอง  

สามารถอธิบายการตัดสนิใจได้ 

2) ความรบัผดิชอบต่อการปฏิบตัหิน้าทีด้่วยขดีความสามารถ

และประสทิธิภาพท่ีเพียงพอ

3) การปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทียมกัน 

4) มคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิงานทีส่ามารถตรวจสอบได้ 

และมกีารเปิดเผยข้อมลู

5) การมวิีสยัทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะ

ยาว

6) การมจีรยิธรรม / จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

-		ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ	“ดีเย่ียม”	 

(ร้อยละ	96.01)	

-		ผลการประเมินกรรมการท่านอื่นอยู่ในระดับ	 

“ดเีย่ียม”	(ร้อยละ	96.19)
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3.	 แบบประเมินคณะกรรมการชดุย่อย

3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ)  

ทัง้ 4 คณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่  1)โครงสร้างและ

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการชดุย่อย 2) การประชุมของ

คณะกรรมการชดุย่อย  3) บทบาท หน้าท่ี และความ 

รบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย

-	 ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	อยูใ่น

ระดบั	“ดเีย่ียม”	(ร้อยละ	100)	

-	 ผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบั	“ดเีย่ียม”	(ร้อยละ		99.44)

-	 ผลการประเมนิคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ 

ท่ีดอียู่ในระดบั	“ดเีย่ียม”	(ร้อยละ		92.22)	

-	 ผลการประเมินคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	 

อยูใ่นระดบั	“ดีเย่ียม”	(ร้อยละ		86.57)

3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) 

เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 

1) ความรู้ทางธุรกิจ 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3) 

อ�านาจ หน้าที่ 4) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

5) ความเข้าใจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการ

ตรวจสอบ 6) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการ

ประชุม

 -	ผลการประเมินอยูใ่นระดบั	“ดเียีย่ม”	(ร้อยละ		98.24)

6)	 การประเมินการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ในปี 2561 คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิ

งานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้าน                  

ผลการด�าเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด การด�าเนินงาน                   

(Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งรวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานส�าหรับปี (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตาม

กลยุทธ์ในระยะยาวเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับบรษิทัฯ ประกอบ

กับปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะ

ผู้น�า ทั้งน้ี คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกัน

ประเมนิผลการปฏบิตังิานและก�าหนดค่าตอบแทนของประธาน                        

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กับกับการประเมินตนเอง                  

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

7)	 การบริหารผู้สืบทอดต�าแหน่ง
 บริษัทฯ ด�าเนินการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน 

ที่ส�าคัญ โดยได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการด�ารง

ต�าแหน่งบริหาร เพ่ือด�าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร  

ซึง่ครอบคลุมการประเมนิด้านความสามารถ (Competency) 

และคุณลักษณะ (Personal Attribute) โดยน�าผลประเมิน 

ที่ได้มาก�าหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan : IDP) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

ให้มคีวามพร้อมต่อการสบืทอดต�าแหน่งทัง้ในกรณีการเกษยีณ

อายุ และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยจะ

มีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาและรายงานผล 

ต่อคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้

ด�าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร และวางแผนพัฒนา

ส�าหรบัผูบ้รหิารกลุม่ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเป็นผูส้บืทอดต�าแหน่ง

จ�านวน 20 ราย และมีแผนท่ีจะพัฒนาผู้สืบทอดเพ่ิมเติม 

ในอนาคต นอกจากนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการรายงาน

เรื่องแผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ต่อท่ีประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

ประจ�าปี 2561 อีกด้วย

8)		นโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 คณะกรรมการก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่

ที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีท่ีเป็นการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แห่งอื่นได้ไม่เกิน         

4 บริษัท ตามหลักการก�ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณี

ที่เป็นการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคล

อื่นๆ เป็นไปตามหลักการการไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท          

หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้

บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างเป็นระบบ 

ดังนี้
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•	 หลักการการไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท	หน่วยงาน	

หรือนิติบุคคลอื่นๆ

1) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้ง

จากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย 

ให้ด�ารงต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน

ในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อ

คณะกรรมการบริษัทท่ีตนปฏิบัติงานอยู่เพ่ือทราบ  

ภายหลงัท่ีได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 

หรอืได้รบัการแต่งตัง้จากมติคณะรฐัมนตร ีแล้วแต่กรณี

2) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้ง

จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 

องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน ผูเ้ชีย่วชาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือ

จากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร

สูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

และให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งดังกล่าว

3) ในกรณีผู้บรหิารสงูสดุของบรษิทัฯ จะไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญ  

ผูท้รงคณุวุฒ ิท่ีปรกึษา หรอืต�าแหน่งใดๆ ในบรษิทัหรอื 

นิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากท่ีก�าหนดไว้ตามข้อ 2)  

และมใิช่การปฏบิตังิานในกจิการของบรษิทัฯ ให้ผูบ้รหิาร 

สูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีตนปฏิบัติงานอยู่ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่ง 

ดังกล่าว

4) ส�าหรับผู้บริหารและพนักงานท่ีไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุด  

ของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) 

ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความ

เห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

จัดการ (Management Committee : MC) ก่อนการ

ตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

3. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิได้ 
และนางสาวอรรถยา สุโขธนัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน                     

แต่ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเปน็กรรมการ

อิสระ และมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรือ่งคณุสมบตัิ      

และขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                   

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ 

ความเข้าใจ และมปีระสบการณ์ด้านการเงนิและบญัช ีซึง่สามารถ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขต	หน้าท่ี	และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ก�าหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพ่ือให้มีการด�าเนินการเป็นไป

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทาน

ความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจ�า

2. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของ 

บริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึง

ฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผย

ข้อมูลที่ส�าคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.2)  พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลกิจ้าง รวมถึงพิจารณา

ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ

ในการเสนอเพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง

เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร

สงูสดุ ผูบ้รหิาร ฝ่ายจดัการหรอืบคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุ

ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.3)  ส่งเสรมิความเป็นอสิระและให้ความเห็นเก่ียวกับความ

เหมาะสมของผู้สอบบัญชี

3. การควบคุมภายใน

3.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน              

ระบบการควบคมุภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่ง 

ตามกรอบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิผล 

และก�ากับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม

3.2)  ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการในการปรบัปรงุกระบวนการ

ท�างาน หรือระบบงานเพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ 

เพื่อให้มีระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อ

ให้ได้รายงานทางการเงนิทีถู่กต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี

3.3)  ให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดนโยบายด้านการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการ

ปฏิบัติ ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.4)  สอบทานการด�าเนินงาน และกระบวนการในการก�ากบั

ดแูลกจิการของบรษิทัฯ ให้มกีารปฏิบตังิานตามนโยบาย 

กฎ ระเบยีบ ข้อก�าหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏิบติังานและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ

3.5) ด�าเนินการให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการรับและ

ก�ากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
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6. การรายงาน

6.1)  จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย 

ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเหน็เก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของ ตลท. 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

- จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

- รายการอืน่ท่ีเหน็ว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. หน้าที่อื่นๆ

7.1) ในกรณีท่ีการด�าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือ

การปฏิบัติงานอ่ืนใดของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก 

ผู้เชีย่วชาญเฉพาะเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาให้มีการเชิญ

หรือด�าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วย 

ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การด�าเนินการว่าจ้างให้

เป็นไปตามระเบียบข้อก�าหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ 

รวมถึงมีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.2)  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการ 

ตรวจสอบภายในทีพ่บว่ามกีารปฏิบตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และค�าสั่ง 

ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือพิจารณาสัง่ให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด�าเนินการแก้ไขเพ่ือให้

4. การตรวจสอบภายใน

4.1)  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และก�ากับให้หน่วย 

ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร 

และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

4.2)  ก�าหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทาน

และให้ความเหน็ชอบ อนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน 

ประจ�าปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานและพิจารณา

ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

4.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายใน

4.4)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และ

ถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

4.5) พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายใน

4.6) ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญช ี

ให้อยู่ในแนวทางเดยีวกนั รวมทัง้พิจารณาขอบเขตการ

ตรวจสอบกับผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ให้มคีวามสมัพันธ์

และเกื้อกูลกัน

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

5.1) สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของ ตลท. และกฎหมาย 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.2)  พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจ 

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยให ้

เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ ตลท. ทั้งน้ี  

เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ก่อนน�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง

5.4) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และ

รายงานผลการประเมนิพร้อมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี
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เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อก�าหนด ข้อบังคับ 

วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจน 

ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผล 

การตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ 

การกระท�าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง 

- การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่อง

ที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของ ตลท. หรือกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที เพื่อด�าเนิน

การปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการ 

ของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ด�าเนินการให้มีการ

ปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีส่มควร กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหน่ึงอาจรายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ตลท. ได้

7.3) หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งกรณีท่ี 

ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ  

ฝ่ายจดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 

ของบรษิทัฯ กระท�าความผดิในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ี

และหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 281/2  

วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 

มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นให้แก่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและรายงานผล 

ดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และ ตลท. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

7.4)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรอืผูถื้อหุน้

มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายก�าหนด

 ในกรณทีีม่กีารเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิ

ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ เปิดเผยมติ

เปลี่ยนแปลงหน้าท่ี รายชื่อและขอบเขตการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบ 

ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน

ท�าการนับแต่วันท่ีมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยวิธีการตาม

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วย การรายงานโดยผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (อิสระ)

2. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (อิสระ)

3. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

นางศศิธร สติฐติ ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย  

กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น

กรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ  

โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ

รายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการสรรหากรรมการบรษิทัฯ หรอืประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือก 

อย่างมหีลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ และ / หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

2. พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

โดยให้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์หรอืวิธีการก�าหนดค่าตอบแทน 

ทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรม

การบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

3. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น 

กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือแต่งตั้งตาม

ความเหมาะสม

4. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้าง

และองค์ประกอบค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการเป็นประจ�าทกุปี

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

6. ทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์

เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และ

จดัท�ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ และลงนาม

โดยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)

2. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)

3. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

4. นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

นางดุจดาว พุทธสอุตัตา ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย / เลขานกุารบรษิทั ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีดี่

องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วยกรรมการ 

บริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดมีวีาระการปฏิบตังิานตามวาระของการเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแล

กิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 1. ก�าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณ

และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือก�าหนดเป็นระเบยีบปฏิบตัขิอง

องค์กร ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบตัขิององค์กรทีไ่ด้มาตรฐาน 

และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

 2. ก�าหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับ

มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง 

รวมท้ังเข้ารบัการตรวจประเมนิจากองค์กรภายนอกทีม่ชีือ่เสยีง 

และเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจ�า

 3. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 4. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพ่ือให้

เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันก�ากับ 

ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใด

 5. ทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

อย่างสม�่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 6. มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะ

ท�างานก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 7. มอบนโยบายและแนวปฏิบติัในการด�าเนนิงานด้านการบรหิาร 

จัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวม

ถึงการด�าเนนิงานด้านการดแูลสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility)

 8. ติดตามการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความย่ังยืน 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 9. วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

 10. สนับสนุนให้มกีารเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ม ี

ผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

11. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

เข้ารับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงาน

กลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี

12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือน�า

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

13. วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

14. ก�าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อ

เสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

15. รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 

รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจ

มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

16. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการก�ากับดแูล

กิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ

17. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามที่เห็น

สมควร

18. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)

2. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 

อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

และกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการบรษิทัฯ โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งท่ีพ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. ก�าหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยง

องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. การก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการ

บรหิารความเสีย่งองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมนิผล การบรหิาร

ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: 

RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อน�าไปด�าเนินการ

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้

ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ

ก�าหนดมาตรการควบคุมหรอืบรรเทา (Mitigation Plan) และ

การพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ 

RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. การก�ากับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงท่ีเพียงพอ 

และเหมาะสม

6. ก�ากับ ดแูล และสนับสนนุให้มกีารด�าเนนิงานด้านการบรหิาร

ความเสี่ยง ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมิน 

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชันให้เพียงพอ เหมาะสม

7. สนับสนุนและพัฒนาการบรหิารความเสีย่งในทุกระดบัท่ัวทัง้

องค์กร รวมทัง้เครือ่งมอืต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และมปีระสทิธิภาพ 

รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง

8. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ รบัทราบ และในกรณีทีม่ปัีจจยั หรอืเหตกุารณ์ส�าคญั

ซึง่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนียัส�าคญั ต้องรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือทราบและพิจารณาโดยเรว็ทีส่ดุ

9. ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อย่างน้อยไตรมาสละ 

1 ครั้ง 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ																										
ผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ�านวน  

5 คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบรษิทัฯ จ�านวนกรรมการอสิระของบริษทัฯ เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ทีก่�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั

จดทะเบยีนต้องมกีรรมการอสิระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ�านวน

กรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนด

นยิามกรรมการอสิระ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 

และมีส่วนท่ีก�าหนดไว้เข้มกว่าท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ก�าหนด คือ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก�าหนด

ให้กรรมการอิสระต้อง “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้น

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ 

โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย” 

(คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดที่ร้อยละ 1) ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ือง        

ไม่เกิน 9 ปี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1)		การสรรหากรรมการ	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ 
และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ

 การสรรหากรรมการ

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณากลั่นกรอง

บุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย  

รวมถึงบญัชรีายชือ่กรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงาน 

ที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาคณุสมบตัขิองกรรมการ 

ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

• มคีณุสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

และกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

และไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม 

ทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการบรษิทัทีม่มีหาชน

เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

• มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ 

สาขาอาชพี และประสบการณ์ในการท�างานท่ีเป็นประโยชน์

และสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยพิจารณาควบคูกั่บ “ตารางความรูค้วามช�านาญ (Skill 

Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ”

• สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกาย

แขง็แรง มส่ีวนร่วมทีส่ร้างสรรค์ในการประชมุ มคีวามกล้า

ในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ มปีระวตักิารท�างาน

และจริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

• มีภาวะผู้น�า และสามารถติดตามการด�าเนินการของ 

ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

 ท้ังน้ี การพิจารณาต้องไม่มกีารจ�ากดั หรอืแบ่งแยก เพศ เชือ้ชาติ 

ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด 

 ส�าหรบัการสรรหากรรมการเพ่ือเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

แทนกรรมการทีค่รบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�า

ปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญ

ให้ผูถื้อหุน้เสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อ

เสนอรายช่ือดังกล่าวต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ท้ังนี้ 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ

1) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่ง

ตามวาระ

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือก

และน�าเสนอรายชือ่บคุคลท่ีมคีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์

การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยที่  :
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• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

• ให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น 

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะ 

เลอืกต้ังในครัง้น้ัน ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ใน

ล�าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ�านวนกรรมการ

ท่ีพึงม ีให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้เพ่ิมขึน้อกีหน่ึงเสยีง 

เป็นเสียงชี้ขาด

2) การแต่งตัง้กรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการทีว่่างในกรณี

อื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือก

และน�าเสนอรายชือ่บุคคลท่ีมคีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์

การสรรหาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยัง

เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่

ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียั่งเหลอือยู่ของกรรมการ

ที่ตนเข้ามาแทน

การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

1) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออก

จากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสาม (1/3) ถ้าจ�านวนกรรมการ

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวน

ใกล้ทีส่ดุกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่ง 

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้

2) นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น

จากต�าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากัด และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ลงมติให้ออก หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ

บริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไป

ถึงบรษิทัฯ กรรมการซึง่ลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้

นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4) ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง

ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีง และมหุ้ีนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน

หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2)	 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด	
 ในการสรรหาผูม้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทนจะเป็นผูส้รรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตั ิทัง้ด้าน ความรู ้

ประสบการณ์ ความสามารถ คุณลักษณะ และภาวะผู้น�า และ

เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุัติ

การแต่งตั้ง

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทที่เข้า
ลงทุน	

 บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการควบคุมและก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าลงทุน (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

บริษัทที่เก่ียวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ใน

เงนิลงทนุของบรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการสร้างมลูค่าเพ่ิม

และความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยมีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

1. เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม

บรษิทัฯ มกีารก�าหนด “หลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ

ของบริษัทที่เข้าลงทุน” เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส่งบุคคล

ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

โดยจ�านวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเป็น

ไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นส�าคัญ ส�าหรับการลงทุนในบริษัทที่

เก่ียวข้อง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนักเนื่องจาก

สัดส่วนการถือหุ้นน้อย

 อน่ึง หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะผูแ้ทนบรษิทัฯ คอื ก�ากบัดแูล

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการ

ด�าเนินงานหรอืการบรหิารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้อง

และเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการ

คณุภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม นโยบาย

การบริหารบุคคล รวมทัง้นโยบายส�าคัญอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง เป็นต้น

2. ก�าหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการบริษัทย่อยและบรษิทัรว่ม

บรษิทัฯ มกีารก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและ

บริษทัร่วม เพ่ือรับผดิชอบก�ากับดแูลการจดัการ และผลการด�าเนิน

งานของบรษิทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัทีเ่ก่ียวข้องแต่ละบรษิทั

ภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้
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• ด�าเนนิการตดิตาม และให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้การด�าเนินงาน 

ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไป

ตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย  

บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องอย่างต่อเนือ่ง รวมถึงให้

ค�าแนะน�าเพ่ือให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิด

ขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

• พิจารณา ติดตาม และให้ค�าแนะน�าเพื่อให้บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบควบคุมภายใน

รวมถึงระบบการท�างานทีม่ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล

ในการด�าเนินธุรกิจ

• พิจารณา ตดิตาม และด�าเนนิการจดัให้มกีารทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนนิธุรกิจของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบรษิทั

ที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

อย่างสม�่าเสมอ

3. บรษิทัฯ มกีารก�าหนด ระเบียบบรษิทัฯ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ

ลงทุนของบรษิทัฯ และแนวทางการก�ากับดแูลการลงทนุของ

บริษัทท่ีบริษัทฯถือหุ้น เพ่ือก�าหนดนโยบาย ขอบเขต หลัก

เกณฑ์การลงทนุของบรษิทัฯ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

บริหารบริษัทท่ีบริษัทฯถือหุ้น ในการพิจารณาการลงทุน 

ควบคุมการลงทุน และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอด

จนแนวทางการด�าเนินงาน และการบริหารจัดการการก�ากับ

ดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น

4. บริษัทฯ จะด�าเนินการท่ีจ�าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย 

บรษิทัร่วม และบรษิทัท่ีเก่ียวข้องมกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ

ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ 

ทีต้่องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ากับดแูล หน่วยงานราชการต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ท่ีมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5. ในกรณทีีบ่รษิทัย่อย บริษทัร่วม และบรษิทัท่ีเก่ียวข้องมคีวาม

จ�าเป็นต้องเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้อง

ติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

เข้าท�ารายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ 

จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน

และรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก�าหนด 

โดยหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. บริษัทฯ จะด�าเนินการที่จ�าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย  

บรษิทัร่วม และบรษิทัท่ีเก่ียวข้องมรีะบบในการเปิดเผยข้อมลูและ

ระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด�าเนนิธุรกิจ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการป้องกันการ 

ใช้ข้อมลูภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ทราบ โดยมีนโยบายและการด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้

ข้อมูลภายใน ดังนี้

	 นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับ

หน้าท่ีในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่

ของกรรมการและผูบ้รหิารตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม)

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการ

เปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ให้ทีป่ระชมุ 

คณะกรรมการทราบ

3) กรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้�ารงต�าแหน่งระดับบรหิาร

ในสายงานบญัชหีรอืการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป 

หรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบ

ข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือ 

เผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ  

จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว 

โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการ 

ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมลู

ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  

ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้

ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคญัน้ันต่อบคุคลอืน่
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4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  

ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียัง

มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่ง

หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ

หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ

เสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)  

ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมท่ีอาจจะเกิด

ความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าว

จะท�าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืน�าข้อเทจ็จรงิ

เช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว โดยตน 

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว 

เปิดเผยข้อมูลภายในหรอืความลับของบริษทัฯ ตลอดจน

ข้อมลูความลบัของคูค้่าของบรษิทัฯ ทีต่นได้รบัทราบจาก

การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท�าให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีต

กรรมการ ผู้บรหิารและพนกังานมหีน้าท่ีเก็บรกัษาความลบั 

และ / หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการ

ใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ เพ่ือประโยชน์การด�าเนนิธุรกจิ

ของบรษิทัฯ เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานของบรษิทัฯ น�าความลบั และ / หรอื ข้อมูลภายใน

ของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็น

ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

7) ก�าหนดบทลงโทษทางวนัิยหากมกีารฝ่าฝืนน�าข้อมลูภายใน

ไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็น

หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

หรือให้ออกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา

ของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

	 การด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน
1) สื่อความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ 

ตระหนักถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลง 

การถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยตนเอง คูส่มรส  

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการหลังจาก

ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย�้ากับกรรมการและ 

ผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอด้วยการส่งหนังสือ 

หรืออีเมลแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทุกรายให้ 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ดงักล่าว 

(หากมี)

2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง 

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black-Out Period) ซึ่งบริษัทฯ 

ก�าหนดในระหว่างช่วงเวลาทีบ่รษิทัฯ จะมกีารเปิดเผยข้อมลู

ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

เพ่ือให้ข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง 

ทั่วถึงก่อน

3) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและ 

ผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลง

การถือหลกัทรัพย์บริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้รหิารเป็น

รายเดอืนผ่านการรายงานในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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ชื่อ	–	สกุล
จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น

เพิ่ม	/	(ลด)
ระหว่างปี

หมายเหตุ
31	ธ.ค.	60 31	ธ.ค.	61

กรรมการ

1. นายสุรงค์ บูลกุล 73,000 73,000 - -

 โดยคู่สมรส 36,800 36,800 - -

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ 30,000 30,000 - -

3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 73,000 73,000 - -

4. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ - - - -

5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

6. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

7. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต N/A 30,000 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

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

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

10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง - - - -

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่ - - - -

12. นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

13. นายชวลิต ทิพพาวนิช N/A 25,000 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

ผู้บริหารระดับสูง	(ตามนิยาม	ก.ล.ต.)

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช N/A 25,000 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

2. นายสมรชัย คุณรักษ์  63,000 63,000 - -

3. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ - - - -

4. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

5. นางวนิดา บุญภิรักษ์ 58,000 58,000 -

6. นางสาวสุกิตตี ไชยรักษ์ N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

7. นางดุจดาว พุทธสุอัตตา - - - -

หมายเหตุ
(1) N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งในระหว่างปี 2561
(2) กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจ�านวน 1 รายคือ นายสุรงค์ บูลกุล โดยกรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

(3) วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 0.002002

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ในปี	2561	
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ส�าหรบังวดปีบัญชสีิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชสี�าหรับการสอบ

บัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจ�านวนเงินรวม 3.08 ล้านบาท 

โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชขีองบริษทัฯ จ�านวน 1.18 ล้านบาท และ

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจ�านวน 1.64 ล้านบาท และค่าตอบแทน 

ส�าหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จ�านวน 0.26 ล้านบาท

บรษิทั เคพีเอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ�ากัด ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีอง 

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระ

โดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็น

พนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีสาหรับบริษัท							
จดทะเบียนปี	2560	ของ	ก.ล.ต.	ไปปรับใช้	

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและมอบหมายใหฝ้่ายจดัการน�าหลกั

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG 

Code) ของก.ล.ต.ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และ

ได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวด้วย โดยใน 

ปี 2561 บรษิทัฯ ได้น�าหลกัปฏบิตัขิอง CG Code ไปปรบัใช้ (Apply) 

ให้สอดคล้องกับบรบิททางธุรกิจของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสมแล้ว

 ในส่วนของแนวปฏิบัติท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติต่างจากแนวปฏิบัติ

ของ CG Code ได้แก่ 1) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พิจารณาแต่งตัง้ประธานกรรมการ

โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ท้ังในด้านคุณวุฒิ ความเป็น

ผู้น�า และเป็นผู้ท่ีไม่ได้มาจากต�าแหน่งผู้บริหารของผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ และ 2) จ�านวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีจ�านวน 13 คน 

มากกว่าแนวปฏบิตัขิองก.ล.ต. ทีเ่สนอแนะให้มกีรรมการจ�านวน

ไม่เกิน 12 คน ซึ่งจ�านวนกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวมีความ

เหมาะสม เนือ่งจากบรษิทัฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ ทัง้ในด้าน

ขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ รวมถึงการขยายไปต่างประเทศ บรษิทัฯ 

จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องมกีรรมการท่ีมคีวามรู ้ทักษะ และประสบการณ์

ที่เหมาะสม

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ 

การก�ากับการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะยกระดับ

มาตรฐานการบรหิารจดัการบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบยีบ เพือ่ให้ได้รบัความเชือ่ถอืและความไว้วางใจจากผูถื้อหุน้ 

และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ และส่งผลให้บรษิทัฯ ประสบความส�าเร็จ 

อย่างยัง่ยนืตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2561 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานมาปฏิบัติหน้าท่ีก�ากับดูแล 

โดยเฉพาะ จงึได้จดัตัง้ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 

ภายใต้ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย เพ่ือก�ากับดแูลการปฏิบตัิ

งานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ต่อไป 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบ ตามหลักการบริหารความเสี่ยงสากลโดยวาง

แนวป้องกันในสามระดับ (Three Lines of Defense) อันได้แก่

1.	ผู้รบัผดิชอบระดบัแรก	(First	Line	of	Defense) คอื หน่วยงาน 

ที่เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนการ 

มีหน้าท่ีปฏิบัติและก�ากับดูแลงานของตนให้เป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง จัดให้มีกระบวนการ

ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง         

เหมาะสม

2.	ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง	(Second	Line	of	Defense) คือ            

หน่วยงานก�ากับกฎหมายและกฎระเบยีบองค์กร และหน่วงาน 

บริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายกฎเกณฑ์

และมาตรฐานการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ตลอดจน 

ดแูลก�ากับการปฏบิตังิานตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบในความ

รับผิดชอบของตน ให้ค�าปรึกษา ให้ความรู้และสื่อความถึง

นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบตามที่ได้ก�าหนดขึ้น 

3.	 ผู้รับผิดชอบระดับท่ีสาม	 (Third	 Line	 of	 Defense) คือ                

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ 

ท�าหน้าท่ีตรวจสอบกระบวนการท�างานของหน่วยงานที่เป็น 

1st Line of Defense  และ 2nd Line of Defense ให้ปฏิบัติ 

งานตามที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และรายงานด้านการบรหิารไปยังประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



คณะกรรมการบร�ษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�บร�หารระดับสูง

หน�วยงานที่เป�น
เจ�าของกระบวนการ

ผู�ปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ

หน�วยตรวจสอบภายใน
หน�วยงานกำกับกฏหมาย
และกฎระเบียบองค�กร

หน�วยงานบร�หาร
ความเสี่ยงองค�กร

1st

Line of Defense

2nd

Line of Defense

3rd

Line of Defense

ผู�ตรวจสอบภายนอก

องค�กรภายนอกที่กำกับดูแล
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก�าหนด “นโยบายการก�ากับดูแลการ       

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ” ของบริษัทฯ 

โดยส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เพ่ือให้บุคลากร

ของบริษัทฯ ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้การ

ด�าเนนิธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรืน่และถูกต้องภายใต้กฎหมายไทย 

และกฎหมายระหว่างประเทศ และช่วยป้องกันความเส่ียงจาก

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยบุคลากรของ 

บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

1 . การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้าน           

การผูกขาดทางการค้า

3. การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

5. การปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้าน                     

การสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย

7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูล      

ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

8. การปฏิบัติตามนโยบายและหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร
1.  PTT	Group	CG	Day	2018

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ได้แก่ บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (PTT) บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั 

(มหาชน) (TOP) (เจ้าภาพการจัดงาน) บริษัท ปตท.ส�ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (PTTEP) บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (PTTGC) และบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 

(มหาชน) (IRPC) ได้ร่วมกันจดังาน PTT Group CG Day ข้ึนเป็น

ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “PTT Group CG Day 2018: Born to 

be Real” เพ่ือสะท้อนถึงการเป็นตัวจริงของกลุ่ม ปตท. ในการ 

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผสานกับ

หลกัคณุธรรมตามยุทธศาสตร์ชาต ิไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ พอเพียง 

มีวินัย สุจริต จิตอาสา ท้ังนี้ กิจกรรมภายในงานมีการจัด

นทิรรศการท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏบิติัตามหลกัก�ากับกิจการท่ีดี

ของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การแสดงละครเวทีที่ 

สือ่ให้เหน็ถงึการต่อต้านทจุรติคอรร์รปัชนั และการเสวนาในหวัข้อ 

“เมื่อโลกขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี...CG จะก้าวต่อไปอย่างไร” 

โดย CEO ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 6 บริษัท

2.	GPSC	CG	DAY	2018

เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดงาน GPSC                

CG DAY 2018 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญ

ของการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีซึง่เป็นหลกัการท่ีมุง่เน้นการบรหิาร

จัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายใน  มคุีณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ  มคีวาม

โปร่งใสและตรวจสอบได้ และค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียและ                    

ผู้ที่เก่ียวข้องโดยรวม เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

สร ้างประโยชน์ที่ดีให ้แก ่ผู ้ ถือหุ ้นและเติบโตอย่างย่ังยืน                       

ทัง้นี ้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเรือ่ง “แนวทาง

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ             

ต่อต้านการทุจริต (CAC)” การสร้างมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
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โดยเป็นบริษัทฯ ท่ีมีการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เปิดเผย

ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเสียทุกกลุ่มรับทราบ ประกอบกับวิสัยทัศน์และ

บทบาทของกรรมการทีอ่นุมตักิรอบนโยบาย แนวปฏิบตัทิีดี่ต่างๆ 

ให้กับผู ้บริหาร เพ่ือน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ  

พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย

2.	 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านการทุจริต	(CAC)	

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจรติได้มมีติให้การรบัรอง บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 

ในการตอ่ตา้นทุจริต โดยใบรับรองดังกลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจาก 

วันท่ีมีมติให้การรับรอง โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

3.	รายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน						

(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	

2018	:	CGR)

ผลการส�ารวจโครงการการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ประจ�าปี 2561 บริษัทฯ ถูกจัดล�าดับให้อยู่ในระดับดีเลิศ โดย

บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงข้ึนจากร้อยละ 95 เป็น

ร้อยละ 96

ให้กับองค์กร และบทบาทผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของภาคเอกชน

ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์                 

ผู ้อ�านวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน            

การต่อต้านการทุจรติ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รวมถึงการสือ่ความนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกับการก�ากบัดูแล

กิจการท่ีดี และบทบาทหน้าที่ของส่วนก�ากับกฎหมายและกฎ

ระเบยีบองค์กร (Corporate Governance & Compliance Unit) 

เพ่ือให้ผู ้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักใน

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนในการปฏบิตัติามนโยบาย

ที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี  

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู ้จัดการใหญ่ ได้กล่าวสรุปงาน และแสดงความมุ่งมั่นของ 

บริษทัฯ ในการด�าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภบิาลท่ีสามารถผลกัดัน 

ให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1.	ASEAN	CG	SCORECARD

บริษัทฯ ได้รับรางวัล TOP 50 ASEAN PLCs ในงาน 2nd ASEAN 

Corporate Governance (CG) Awards ซึง่เป็นการประเมนิตาม

หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับ

ตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน : ASEAN Capital 

Market Forum (ACMF) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีสูงสุด 50 อันดับแรกในประเทศอาเซียน 
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