
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

CORPORATE 
GOVERNANCE
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด�าเนิน
ธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
เสมอมา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่บริษัทฯ ด�าเนินการเพ่ือก้าวสู่
ความส�าเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล โปร่งใส และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ 

คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ได้ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
มีหลักธรรมาภิบาลในการท�าธุรกิจ ท่ีท�าให้กระบวนการท�างานของ
ผู ้บริหารและพนักงานบริษัทฯ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให ้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1.  เพ่ือให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการ  

ผู้บริหาร พนักงาน จะยึดหลัก 6 ประการในการท�างาน คือ

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ ่มเทและ 
รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

3.  คณะกรรมการและผู ้บริหารบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญในการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีส�าคัญของ 
บริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงและวางแนวทางการ
บริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องด�าเนินการเพ่ือ
ให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  
มีความน่าเชื่อถือ

4.  คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้น�าในเร่ือง
จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ี 
เกี่ยวโยงกัน

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องข้ึน
ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากล่ันกรองงานท่ีมีความ
ส�าคัญอย่างรอบคอบ

6.  คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง 
รายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการ 

7.  คณะกรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัฯ เป็นผูเ้สนอแนะ และพิจารณา
ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริษัทฯ

8.  คณะกรรมการและผู ้บริหารบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผย
สารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ือง
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กัน รวมทัง้จดัให้มหีน่วยงานประชาสมัพันธ์และหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เพ่ือรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป

9.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการส่ือสารกับ
บริษัทฯ ที่เหมาะสม

10.  คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการคัดสรร
บุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญทุกระดับ
อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

11.  คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักับการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชัน รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน

•  Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�า
ของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

•  Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีด 
ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

•  Equitable Treatment การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีม
กัน มีความเป็นธรรม และมีค�าอธิบายได้

•  Transparency ความโปร่งใสในการด�าเนินงานท่ีสามารถ 
ตรวจสอบได้ และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง

•  Vision to Create Long Term Value การมวีสิยัทัศน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

• Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

ACCOUNTABILITYACCOUNTABILITY RESPONSIBILITYRESPONSIBILITY
EQUITABLE
TREATMENT
EQUITABLE
TREATMENT

TRANSPARENCYTRANSPARENCY
VISION TO

CREATE LONG TERM
VALUE

VISION TO
CREATE LONG TERM

VALUE
ETHICSETHICS
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นอกจากนโยบายดังกล ่าว ในป ี  2562  
คณะกรรมการได้ก�าหนดหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ จ�านวน 5 หมวด 
ประกอบด้วย สทิธิของผูถื้อหุน้ การปฏบิตัต่ิอ
ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทต่อผูม้ส่ีวน
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งว่าด้วย
มาตรฐานความประพฤตแิละพฤตกิรรมทีบ่คุลากรทุกระดบัพึงกระท�าในการด�าเนนิธุรกิจและ
การปฏิบัติงาน และใช้เป็นหน่ึงในข้อตกลงของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2562  
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
โดยเพ่ิมเติมตัวอย่างสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจริงในการท�างาน พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า 
ต่อการกระท�าในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจ�านวน 15 หมวด ดังต่อไปนี้

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได ้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยใน 
ปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนุมติัคูม่อืการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี

และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ซึ่งได้สื่อความ
ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบแล้ว โดยจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบภายใน 
ปี 2563 ต่อไป

การเคารพกฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชน

สากล

สิทธิและความเป�นกลาง
ทางการเมือง

การมีส�วนได�เสียและ
ผลประโยชน�ขัดกัน

การรักษาความลับ 
การเก็บรักษาข�อมูล 

และการใช�ข�อมูลภายใน

การปฏิบัติต�อลูกค�า
และผู�บร�โภค

การปฏิบัติต�อคู�แข�ง
ทางการค�า

การจัดซื้อ จัดหา และ
การปฏิบัติต�อคู�ค�า

ความรับผิดชอบต�อ
ชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อมโดยรวม
การปฏิบัติต�อพนักงาน การปฏิบัติต�อเจ�าหนี้

การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน

การรับ การให�ของขวัญ 
ทรัพย�สินหร�อ
ประโยชน�อื่นใด

ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ

สิ�งแวดล�อม

ทรัพย�สินทางป�ญญา 
และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

การป�องกัน
การฟอกเง�น

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15
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สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยการด�าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1.	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจําปี	2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว ซ่ึงบรษิทัฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการ
เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วน ดังนี้

การด�าเนินการก่อนการประชุม
•  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงหรอืหลายรายซึง่ถือหุน้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 1 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอ
ระเบยีบวาระการประชมุและชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ ระหว่างวันที ่1 ตลุาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยได้เปิดเผย
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

•  เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการก�าหนดวันประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ ้นที่
มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นและสิทธิในการรับ
เงนิปันผล (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทันท ี
ที่คณะกรรมการได้ลงมติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

•  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ล่วงหน้า 30 
วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให ้
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 (ล่วงหน้า 21 วัน
ก่อนวันประชมุ) เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมเีวลาเพียงพอส�าหรบัศกึษาข้อมลู
ประกอบการประชมุ โดยผูถื้อหุน้ชาวต่างชาตจิะได้รบัเอกสารเป็น
ฉบับภาษาอังกฤษ 

•  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
มอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ หรอืมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยบรษิทัฯ ได้สนบัสนนุให้
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ผู้ถือหุ้นเลือกการลงคะแนน
เสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม

•  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่งค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าร่วมประชมุ
และระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ระบุ
ช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

•  ส�าหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุน
สถาบัน เพ่ือประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน ในการ 
เตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

การด�าเนินการในวันประชุม
•  จัดการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีระบบ
ขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมขีนาดของสถานท่ีกว้างขวางเพียงพอ 
ส�าหรับรองรับผู้เข้าประชุม

•  จดัเจ้าหน้าท่ีไว้อย่างเพียงพอส�าหรบัต้อนรบัและให้ค�าแนะน�าแก่
ผูเ้ข้าประชมุ ในเรือ่งขัน้ตอนและวิธีการลงทะเบยีนและการตรวจ
เอกสาร รวมถึงจัดให้มีอากรแสตมป์เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้
ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร

•  น�าเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) มาใช้ในการประชุม  
ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผลให้การ
ด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า

•  มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียง
ลงมติก่อนเริ่มระเบียบวาระ

•  ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจัดให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

•  จดัให้มทีีป่รกึษากฎหมายอสิระและตวัแทนผูถ้อืหุ้นเป็นสกัขพียาน
ในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด

•  ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และการแสดงความเห็นอย่างเตม็ท่ี และได้บรหิารจดัการให้มกีาร 
ตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

•  ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ 
เชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

การด�าเนินการหลังการประชุม
•  เผยแพร่มติท่ีประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

จดทะเบียนของ ตลท. ภายในวันท�าการถัดไปหลังเสร็จส้ิน 
การประชุม โดยระบุผลของมติ และจ�านวนคะแนนเสียงของ 
ผู้เข้าประชมุในแต่ละระเบียบวาระ ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
งดออกเสียง

•  จัดท�ารายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลที่กรรมการน�าเสนอ ค�าถาม ค�าตอบ 
ผลของมติ และจ�านวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระ โดยได้น�าส่ง ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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2.	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
บริษทัฯ ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสยีของ
ตนและผูเ้ก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ 
บริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ 
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่ม ี
ส่วนได้เสยีกับธุรกรรมทีท่�ากับบรษิทัฯ จะไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 
ท�าธุรกรรมดงักล่าว ท้ังนี ้คณะกรรมการได้ก�าหนดแบบรายงานการมี
ส่วนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้อง พร้อม
หลักเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น การรายงานครั้งแรก การ
รายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลู การมส่ีวนได้เสยีประจ�าไตรมาส และ
การรายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจ�าปี

3.	 โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัด
โครงการผูถื้อหุน้เย่ียมชมกิจการ ประจ�าปี 2562 เมือ่วันที ่12 ธันวาคม 
2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าคณะผู้ถือหุ้นจ�านวน 96 ราย ที่ได้รับสิทธิ์จาก
การจับสลาก จากผู้สมัครจ�านวน 807 ราย เข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้า 
เก็คโค่-วัน จังหวัดระยอง โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของ 
บริษัทฯ พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ และ 
โรงไฟฟ้าฯ และเย่ียมชมโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี บริษัทฯ  
ได้น�าคณะผู้ถือหุ้นทัศนศึกษาเย่ียมชมโรงเรือนปลูกผลไม้เมืองหนาว
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) อีกด้วย

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่
กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุน กลุ่มลูกค้า กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ กลุ่มคู่ค้า 
และผู้รับเหมา ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มไว้ในคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และได้เปิดเผยการด�าเนินงานทีเ่ก่ียวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

1.	 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเล้ียง หรือ
ประโยชน์อื่นใด และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความ
คุม้ครอง และปรบัปรงุให้ครบถ้วนครอบคลมุถึงการต่อต้านการทุจรติ
และคอร์รัปชันในทุกๆ ด้าน รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti - Fraud and 
Corruption Policy)
• นิยาม
  เพ่ิมเติมค�าว่า “ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระท�าใดๆ เพ่ือ

แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส�าหรบัตนเอง
หรอืผูอ้ืน่ โดยหมายรวมถึงการยักยอก (Asset Misappropriation) 
การตกแต่งบัญชี  (Financial Statement Fraud) และ 
การคอร์รัปชัน (Corruption) โดยการคอร์รัปชันน้ัน เน่ืองจาก 
บริษัทฯ มีธุรกิจท่ีด�าเนินการอยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้ 
เพ่ิมเติมถึงการให้ การเสนอ ให้ค�ามั่น สัญญาว่าจะให้ หรือ 
การรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดต่อ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
ระหว่างประเทศด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ  
กระท�าการใดๆ ที่อาจเป็นการติดสินบนได้

• รูปแบบการคอร์รัปชัน
  บริษัทฯ ได้ก�าหนดรูปแบบกิจกรรมอันเป็นลักษณะการกระท�า

ที่สามารถน�ามาซ่ึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้ เช่น  
การช่วยเหลอืทางการเมอืง การบรจิาคเพ่ือการกุศล เงนิสนับสนนุ 
ค่าของขวญั ค่าบรกิารต้อนรบั โดยบรษิทัฯ ได้เพ่ิมเตมิรปูแบบการ
คอร์รปัชนั ให้รวมถึงค่าสนิค้า และการออกค่าใช้จ่ายอืน่ๆ แทนกนั 
อีกด้วย เพื่อให้ครอบคลุมกับพฤติกรรมการคอร์รัปชันในปัจจุบัน

• ขอบเขตนโยบาย
  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมให้มีการบังคับใช้นโยบายฉบับน้ี 

นอกจากบังคับใช้กับบุคลากรของบริษัทฯ แล้ว ให้รวมถึงผู้แทน
ของนติบิคุคล ลกูจ้างตวัแทน บรษิทัท่ีบรษิทัฯ ถือหุ้น หรอืบคุคลใด 
ซึ่งกระท�าการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีหน้าท่ี
และอ�านาจในการนั้นหรือไม่ก็ตามอีกด้วย

•  แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในปี 2562
  บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  

ทั้งทางตรงและทางอ้อม และก�าหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ 
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ 
อย่างจริงจัง ดังนี้

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

พนักงาน
ชุมชน

นักลงทุน

ลูกค�า

กลุ�ม

หุ�นส�วนทางธุรกิจ
กลุ�ม

ผู�ถือหุ�น
กลุ�ม

หน�วยงานภาครัฐ
กลุ�ม

และ

และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

คู�ค�า
กลุ�ม กลุ�ม

กลุ�ม

และผู�รับเหมา

สังคม
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 1.  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่าจะไม่รับ ไม่ให้  
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของ  
บริษัทฯ และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับของ
ขวัญและการเลี้ยงรับรองน้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจและประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยส�าคัญ

 2.  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การ 
ช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political Contribution) ตามท่ีบรษิทัฯ 
ได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณด�าเนินธุรกิจ โดยจะไม่ให้การ
สนับสนุน หรือการกระท�าอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของ 
บรษิทัฯ ในกิจกรรมทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ สญูเสยีความเป็นกลาง
ทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไป 
มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

 3.  จดัให้มกีระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการคอร์รปัชนัและ
ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพและเหมาะสมอย่าง
สม�่าเสมอ เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยทบทวน
และประเมินความเสี่ยงจากการด�าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง

 4.  ก�าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอน 
ปฏิบัติการงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาวัสดุและ
ท�าสัญญา พร้อมก�าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล
การปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนัด้วย

 5.  จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง  
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 6.  บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึก
ต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้อง
และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการ
ปฏิบัตเิพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่มรีายการใดท่ีไม่ได้รบัการบนัทึกหรอื
ไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ

 7.  การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ 
มีข้ันตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมี
เอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคล้องกับระเบยีบของบรษิทัฯ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน 
ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน

 8.  บริษทัฯ จดัให้มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ท่ีสะท้อน
ถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
รวมถึงการให้ความรู ้แก่พนักงานเก่ียวกับนโยบายและ 
แนวปฏิบตัใินการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั การสือ่สาร
และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือ 
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษ
หากไม่ปฏิบัติตาม

 9.  บรษิทัฯ สือ่สารนโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนัและ
แนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ  
มีอ�านาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย  
รวมท้ังสาธารณชน ผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
บรษิทัฯ รายงานประจ�าปี เป็นต้น เพ่ือทราบและน�ามาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

 10.  บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
และคอร์รัปชัน รวมถึงการให้คุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

 11.  บริษัทฯ จะด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนัของประเทศไทย และ
ตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการ

 12.  ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงานผลการด�าเนินงานตามมาตรการ
ต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนันีต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 13.  หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบ
อย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี ้บรษิทัฯ มช่ีองทางการร้องเรยีนส�าหรบับคุลากรของบรษิทัฯ 
และบคุคลภายนอก โดยก�าหนดรายละเอยีดไว้ในนโยบายการรบัเรือ่ง
ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

การด�าเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2562
•  บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ส�าหรบับรษิทัฯ ในการป้องกันการให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าท่ี
ขององค์การระหว่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

•  บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่ง
ได้รบัการรบัรองจากโครงการแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (CAC) มา
โดยตลอด เพ่ือเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการย่ืนต่ออายุในปี 2564

•  บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และใน
โอกาสอื่นใด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.gpscgroup.com และ
จดหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ถึงคู่ค้าของบริษัทฯ ลูกค้า รวมทั้งบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น และ
บุคคลภายนอกทราบ 

•  บรษิทัฯ ได้มกีารให้บคุลากรของบรษิทัฯ ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
พนักงาน จัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�าปี

•  บริษัทฯ ได้เข ้าร ่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รปัชนัแห่งชาติ ภายใต้หวัข้อ “รวมพลงั...อาสาสูโ้กง” เมือ่วนัท่ี  
6 กันยายน 2562
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•  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

•  การอบรมและสื่อความด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

  ในป ี2562 บรษิทัฯ ไดจ้ัดอบรมและสือ่ความให้กบัผู้มีส่วนไดเ้สยี 
กลุ ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู ้บริหาร ตัวแทนจาก
บริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ โดยเนื้อหา
การอบรมและสื่อความครอบคลุมเรื่องนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเล้ียง 
หรือประโยชน์อื่นใด นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความ
คุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 

 - ผู้บริหารและพนักงาน
   ปฐมนิเทศบุคลากรท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เพ่ือส่ือสาร 

ความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวกับ
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

   เมือ่วันท่ี 29 สงิหาคม 2562 บรษิทัฯ ได้สือ่ความเรือ่งมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในกิจกรรม 
“QSHE & KM Day 2019” โดยมีกิจกรรมแบบทดสอบความ
เข้าใจเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน 

 - คู่ค้า
   เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้สื่อความเรื่อง

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ใน
งานสัมมนาคู่ค้า ประจ�าปี 2562 (GPSC Annual Supplier 
Seminar 2019) ซึ่งได้เน้นย�้าถึงบทบาทหน้าที่ระหว่าง
บุคลากรของบริษัทฯ กับคู่ค้า ในการด�าเนินงานร่วมกันอย่าง
มีหลักธรรมาภิบาล

 - บริษัทในกลุ่ม/บริษัทในเครือ
   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม 

ปตท. จดักิจกรรม PTT Group CG Day 2018 ภายใต้แนวคดิ 
“Digitalization: CHALLENGE The GOVERNANCE”  
โดยเชิญหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง รวมถึงคู่ค้าของแต่ละ
บริษัท มาร่วมรับทราบถึงความมุ่งมั่นและการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาลของกลุ่ม ปตท.

2.	 การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 
การรับเรื่องและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
ด�าเนินการได้สอดคล้องกับโครงสร้างของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป
และเพ่ือให้กระบวนการมีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยจะประกาศใช้
ในปี 2563 ดังนี้

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
การกระท�าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของ 
บริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการร้องเรียน
• จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน :
 ที่อยู่ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
    555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
    ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900
• ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail Address):
 whistleblowing_complaint @ gpscgroup.com
• เว็บไซต์บริษัทฯ :
 http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing
• แจ้งด้วยตนเองที่ : ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
•  โทรศัพท์ : 0 2140 4600 แจ้งเรื่องที่ ส่วนก�ากับกฎหมายและ 

กฎระเบียบองค์กร
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กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
•  ผู ้แจ้งเร่ืองร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจาก 

บรษิทัฯ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป เช่น ไม่มกีารเปลีย่นแปลง
ต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือท�าการอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นการ
ปฏิบัติอย่างผิดปกติวิสัย หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น

•  บุคคลใดๆ ท่ีได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
เรื่องร้องเรียนตามนโยบายน้ี จะต้องปกปิดเรื่องร้องเรียน และ
ปกป้องข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ โดย
จะไม่เปิดเผยต่อบคุคลอืน่ เพ่ือค�านงึถึงความปลอดภยัและความ
เสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้ต่อผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน แหล่งทีม่าของข้อมลู 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 �เว้นแต่ กรณีท่ีมีความจ�าเป็นในขั้นตอนการด�าเนินการตาม
นโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายก�าหนด

  หากมี การจงใจฝ่าฝืนน�าข้อมลูออกไปเปิดเผย บรษิทัฯ จะด�าเนิน
การลงโทษทางวินัย และ/หรือ ด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ท่ี
ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

•  กรณีทีผู่แ้จ้งเรือ่งร้องเรยีนหรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจ
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย บุคคลดังกล่าวสามารถร้องขอต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือก�าหนดมาตรการคุ ้มครองท่ี 
เหมาะสมก็ได้

•  ผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะได้รบัการบรรเทาความเสยีหาย 
ด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

กระบวนการรับเร�่องร�องเร�ยน

• พนักงานบริษัทฯ
• บุคคลภายนอก

• ประธานกรรมการบริษัทฯ
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• เลขานุการบริษัท
• ผูบังคับบัญชา

• ทุจริต ฝาฝนกฎหมาย
• กฎระเบียบ
• เรื่องอื่นๆ

• หนวยงานฝายตรวจสอบภายในองคกร
• หนวยงานฝายกิจการองคกรและกฎหมาย
• หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน ดังนี้
• รองกรรมการผูจัดการใหญการเงินและ
   บัญชีองคกร
• ฝายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร
• ฝายกิจการองคกรและกฎหมาย
• ฝายบริหารการลงทุนและบริษัทในเครือ

(หน�วยงานฝ�ายกิจการ
องค�กรและกฎหมาย)

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

• พนักงาน • ประธานเจาหนาที่บริหาร
   และกรรมการผูจัดการใหญ
• กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทฯ

แจ�งเบาะแส
การกระทำความผิด

รับเร�่องตามช�องทางที่
บร�ษัทฯ กำหนดและส�งเร�่อง

ให�ผู�ประสานงาน (ทันที)

พ�จารณารับเร�่ิองหร�อไม�
(5 วันทำการ)

พ�จารณาข�อเท็จจร�งและ
สอบสวน (30 วันทำการ)

ส�งเร�่องดำเนินการ
ลงโทษตามกระบวนการ

ผู�ถูกร�องเร�ยน

ตัดสินเร�่องร�องเร�ยน
(15 วันทำการ)

• ผูบริหาร

หมายเหตุ : รวมระยะเวลาด�าเนินการ 50 วัน ท�าการ ขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วันท�าการ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสินเรื่องร้องเรียน
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.	 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายงาน
ทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อก�าหนด
ของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติ
หน้าท่ีในรอบปีที่ผ ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการดูแล 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
เป็นต้น คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับความถูกต้องและครบถ้วน
ของรายงานทางการเงิน โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อ 
นกัลงทนุถูกต้อง ไม่ท�าให้ส�าคัญผดิ และเพียงพอต่อการตดัสนิใจของ
นักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือให้นักลงทุนได ้
รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึ้น 
นอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงินอย่างเดียว

2.	 นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ
ต่อนักลงทุน เน่ืองจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความ
เท่าเทียมกันมีความจ�าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ดังน้ัน บริษัทฯ จึง
ได้จัดให้มีส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งมีหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ รายงานทางการเงิน และ

บทลงโทษผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ไม่สุจริต
1.  กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

มีพฤติการณ์กล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต บริษัทฯ จ�าเป็น
ต้องด�าเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

 1.1  ในกรณีที่ผู ้แจ้งร ้องเรียนเป็นพนักงาน ให้ด�าเนินการ
สอบสวน เพ่ือพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบยีบบรษิทัฯ 
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1.2  ในกรณีที่ผู้แจ้งร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู ้ถูกร้องเรียนได้รับความ 
เสียหาย บริษัทฯ อาจจะพิจารณาด�าเนินคดีตามกฎหมาย

2.  ผู้ใดกระท�าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายน้ี รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย 
หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียน 
ต่อผู้แจ้งร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับ
นโยบายนี ้ถือว่าผูน้ัน้กระท�าผดิกฎหมาย และ/หรอื ฝ่าฝืนระเบยีบ
วินัยและต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือ 
ผู ้ท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท�าดังกล่าว ตลอดจนรับผิด 
ในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

  โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Blowing) เก่ียวกับการละเมิด 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อร้องเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์และรับลงทะเบียนจ�านวน 4 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ 
ด�าเนินการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงและด�าเนินการ
พิจารณาทางวินัยกับผู้เก่ียวข้องแล้ว ตามกระบวนการที่ก�าหนด
ไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของ 
บริษัทฯ

สารสนเทศทีแ่จ้งต่อ ตลท. โดยฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ มุง่เน้นกลยุทธ์
การเปิดเผยข้อมูลให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย  
เท่าเทยีม และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก�าหนด นอกจากน้ี ยังมกีาร
จดักิจกรรมนักลงทุนสมัพันธ์เพ่ือน�าเสนอผลประกอบการของบรษิทัฯ  
รวมทั้งกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจของ 
นักลงทุน ท้ังสถาบันและรายย่อยจากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีต่อ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ต่อการลงทุน อันจะช่วย
ให้เกิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม ซึ่งจะน�ามาสู่เสถียรภาพและ 
สภาพคล่องที่ดีของราคาหลักทรัพย์

ในปีทีผ่่านมา ส่วนผูล้งทนุสมัพันธ์ได้ด�าเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
น�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทางเอกสารน�าเสนอ
ต่างๆ อาท ิค�าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เอกสาร
น�าเสนอส�าหรับนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation) และ Investor 
Notes เพ่ือต้องการให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลประกอบการและสถานะการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ ท่ีสามารถน�า
ไปใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และแม่นย�า 
เพ่ือมุง่หวงัให้ราคาหลกัทรพัย์สะท้อนราคาทีแ่ท้จรงิ โดยข้อมลูเหล่านี ้
รวมทั้งข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.gpscgroup.com ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ลงทุน
มีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ 
ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2140 4646, 0 2140 5318, 0 2140 4691  
อีเมล : ir @ gpscgroup.com
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.	 การกํากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณธุรกิจ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติคู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ฉบับ
ปรับปรุง เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน ท้ังพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พุทธศักราช 2561 (รวมถึงฉบับท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) หลักการของ 
United Nations Global Compact หลักการก�ากับดูแลกิจการของ 
Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  
ป ี  2560 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ

โดยคู่มือฉบับนี้จะประกาศใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป เพ่ือวางหลักใน
การท�างานให้กับพนักงานทุกระดับและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการ
ที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 
อนัจะเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ว่าบรษิทัฯ 
เป็นบรษิทัมหาชนชัน้น�าในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท่ีด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างมธีรรมาภิบาล และมุง่มัน่สูก่ารเตบิโตเจรญิก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน

กิจกรรม จ�านวนครั้ง ปี 2562

Roadshow ในประเทศ 13

Roadshow ต่างประเทศ 8

Analyst Meeting 5

Company Visit / Conference Call >15

การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน 5

น�านักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 2

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 1

สรุปกิจกรรมหลักในปี 2562 

2.	 	การกําหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ	และ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

•  ในปี 2562 คณะกรรมการได้ทบทวนและก�าหนดนโยบาย ทศิทาง 
และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเข้าลงทุน 
รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

•  ในปี 2562 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ (Key Performance Indicators: KPIs) ทั้งด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน โดยก�าหนดตามหลัก Balanced 
Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน  
มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ความพึงพอใจของลูกค้า) มุมมอง 
ด ้านกระบวนการท�างานภายในองค์กร และมุมมองด้าน 
การเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน (Employee 
Engagement & Succession Planning)

3.	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่ ก่อนการ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพ่ือให้กรรมการใหม่ได ้
รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมท้ังข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ  
แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ ้น ผลการ 
ด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ 
การเป็นกรรมการบริษัทฯ 

4.	 การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่าง 
ต่อเนือ่ง เพ่ือเสรมิให้การด�าเนนิงานของคณะกรรมการมปีระสทิธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการ มีดังนี้
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ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล DCP DAP RCP ACP AACP RCL RCC Others

1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 51/2004 24/2004 FND14/2004
ACEP4/2012

2 นายคุรุจิต นาครทรรพ 64/2007 32/2010 12/2011 R-CF2/2013
C-Conference
1/2014

3 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล SCC/2004 3/2016

4 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ 217/2016 24/2016

5 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม 164/2019

6 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 146/2011 FSD 12/2011

7 นายวุฒิกร สติฐิต 158/2012

8 นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า 7/2001 18/2019 ACPG38/2017
BNCP 7/2019

9 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 8/2001 38/2012 DCPU5/2015
ELP7/2017

10 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 119/2009 21/2009

11 นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต 187/2014

12 นายบุญชัย ชุณหวิกสิต 244/2017

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

ACEP: Anti-corruption for Executive Program

R-CF: R-CF-Chairman Forum

ACPG: Anti - Corruption: The Practical Guide

RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders

RCC: Role of Compensation Committee

FSD: Financial Statements for Directors

FND: Finance for Non-Finance Director

C-Conference: Collective Action Against Corruption Conference 

DCPU: Director Certification Program Update

BNCP: Board Nomination and Compensation Program

ELF:  Ethical Leadership Program

กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี	2562
ในปี 2562 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้
•  นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม เข้าอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP 164 / 2019) จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  นางสาวเพียงพนอ บญุกล�า่ เข้าอบรมหลกัสตูร Risk Management 
Program for Corporate Leaders (RCL 18/2019) และเข้าอบรม
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP 7 / 2019) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย

•  นายคงกระพัน อนิทรแจ้ง เข้าอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้าน
วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14 / 2562) สถาบันวิทยาการ

พลังงาน และเข้าอบรมหลักสูตร Leadership Development 
Program III (LDP III / 2019) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้น�าและ 
การเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.

•  นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน รุ ่นที่ 14 (วพน. 14 / 2562) สถาบัน
วิทยาการพลังงาน และเข ้าอบรมหลักสูตร Leadership 
Development Program III (LDP III / 2019) รุ่นที่ 4 สถาบัน
พัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.

•  นายวฒุกิร สตฐิติ นายไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร นายวิรตัน์ เอือ้นฤมติ และ
นายบุญชัย ชุณหวิกสิต ได้เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
ของบริษัทฯ 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ�าปี 2562
กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน
ในปี 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการโดยการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินและ
แบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชดุย่อย ประจ�าปี 2562 ซึง่มท้ัีงหมด 3 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมนิ
คณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมิน
ตนเองและกรรมการท่านอื่น) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย 
ซึ่งแบ่งออกเป็น แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) 
ทัง้ 4 คณะ และแบบประเมนิคณะกรรมการชดุย่อย (แบบรายบคุคล) 
เฉพาะกรรมการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85 = ปฏิบัติเป็นประจ�า / ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ / ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65 = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง / ดี
มากกว่าร้อยละ 50 = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างดี
ต�่ากว่าร้อยละ 50 = ไม่เคยปฏิบัติ / ควรปรับปรุง

หลังจากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้น�าส่งแบบประเมิน 
ดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพ่ือประเมินและส่งกลับมายังบริษัทฯ 
เพ่ือวิเคราะห์ผล จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการประเมินต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อน�าผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป

สรุปผลการประเมิน
1. แบบประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วย 5 หวัข้อ ได้แก่
 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2) นโยบายของคณะกรรมการ
 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 4) การประชุมคณะกรรมการ
 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ 
 • ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” (ร้อยละ 91.66)

2.  แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการ
ท่านอื่น) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่

 1)  ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง 
สามารถอธิบายการตัดสินใจได้

 2)  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

 3)  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
 4)  มคีวามโปร่งใสในการด�าเนินงานทีส่ามารถตรวจสอบได้ และ

มีการเปิดเผยข้อมูล
 5)  การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 
 6) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
 • ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.31)
 •  ผลการประเมินกรรมการท่านอื่น 
  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.36)

3. แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
3.1  แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ 

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่
 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
 2)  การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 
 3)  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย
 •  ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 
  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 99.00)
 •  ผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.11)
 •  ผลการประเมินคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.20)
 •  ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 91.22)
3.2  แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะ

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่
 1) ความรู้ทางธุรกิจ
 2)  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 3)  อ�านาจ หน้าที่
 4)  ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
 5)  ความเข้าใจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการตรวจสอบ
 6) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม
 •  ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” (ร้อยละ 96.33)
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การประเมินการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ในปี 2562 คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยหลกัเกณฑ์
การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลการด�าเนินงานเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดการด�าเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่ง 
รวมถึงผลการปฏิบัตงิานประจ�าปี (ระยะสัน้) และผลการปฏิบตังิานตาม
กลยุทธ์ในระยะยาวเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับบริษัทฯ ประกอบกับ 
ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้น�า ที่จะ
ช่วยสร้างความย่ังยืนในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ท้ังนี้ คณะกรรมการ 
โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน ได้ร ่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนด 
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินตนเอง
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การบริหารผู้สืบทอดต�าแหน่ง
บริษัทฯ ด�าเนินการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ โดย
ได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการด�ารงต�าแหน่งบริหาร เพ่ือ 
ด�าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมการประเมิน
ด้านความสามารถ (Competency) และคุณลักษณะ (Personal 
Attribute) โดยน�าผลประเมนิทีไ่ด้มาก�าหนดเป็นแผนพัฒนารายบคุคล 
(Individual Development Plan: IDP) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ให้มีความพร้อมต่อการสืบทอดต�าแหน่ง ทั้งในกรณีการเกษียณอายุ 

และเพ่ือรองรบัการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดยจะมกีารตดิตาม
ความคืบหน้าของการพัฒนาและรายงานผลต่อคณะผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประเมินศักยภาพ 
ผู้บริหาร และวางแผนพัฒนาส�าหรับผู้บริหารกลุ่มที่มีศักยภาพท่ีจะ
เป็นผูส้บืทอดต�าแหน่งจ�านวน 20 ราย และมแีผนท่ีจะพัฒนาผูส้บืทอด
เพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการรายงาน
เรื่องแผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ต่อที่ประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�าปี 2562 
อีกด้วย

นโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ 
ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพ่ือก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีท่ีเป็นการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สามารถด�ารงต�าแหน่งแห่งอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่เป็นการด�ารง
ต�าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นไปตามหลักการ 
การไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และบุคลากร
ของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณากล่ันกรอง 
อย่างเป็นระบบ ดังนี้

หลักการการไปดํารงตําแหน่งในบริษัท	 
หน่วยงานหรือนิติบุคคลอื่นๆ
1.  ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ได ้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได ้รับ 
การแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายให้
ด�ารงต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของ 
บริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ ภายหลังที่ได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้หรอืได้รบัการแต่งตัง้จาก
มติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

2.  ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ได้รบัการแต่งตัง้จากหน่วยราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอืน่ของรฐั  
องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท่ีปรึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานใน
กิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและ
ให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

3.  ในกรณีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะ
ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อนกุรรมการ คณะท�างาน ผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูท้รงคณุวุฒ ิท่ีปรกึษา หรอืต�าแหน่งใดๆ ในบรษิทัหรอืนติบิคุคลอืน่ 
นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ตามข้อ 2. และมิใช่การปฏิบัติงาน 
ในกิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
ตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

4.  ส�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานทีไ่ม่ใช่ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1. หรือ 
2. หรือ 3. ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพ่ือทราบหรือขอความ
เห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (GPSC 
Management Committee: GPSC MC) ก่อนการตอบรับการไป
ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการ 3 คน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ�านวน 3 คน มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ด้าน
กฎหมาย ด้านบญัชกีารเงิน และด้านการบรหิาร มคุีณสมบติัเหมาะสมที่
จะสามารถปฏิบัตหิน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิ 
ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) โดยมนีางสาวอรรถยา สโุขธนงั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน
องค์กร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ  
1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน  
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมี
คุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขต
การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้  กรรมการ 
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และ 
มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินได้

ขอบเขต	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  ก�าหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพ่ือให้มีการด�าเนินการเป็นไปตาม

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความ 
เหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจ�า

2. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
 2.1  สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง  
การเงินอย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ
โดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 2.2  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้ผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็น
อิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีท่ีเห็นว่าไม่

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ)

2 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ)

3 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการชุดย่อย

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

 2.3  ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกับความ 
เหมาะสมของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบญัช ี
โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

3. การควบคุมภายใน
 3.1  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการ

ควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงตามกรอบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และก�ากับ
ให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ 
ตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม

 3.2  ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการ
ท�างาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้
มรีะบบการท�างานทีม่ปีระสทิธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้ได้รายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี

 3.3  ให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี รวมท้ังติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติ
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3.4  สอบทานการด�าเนินงาน และกระบวนการในการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ 
ระเบยีบ ข้อก�าหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏบิตังิาน และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค�าส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ

 3.5  ด�าเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและก�ากับ
ดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

4. การตรวจสอบภายใน
 4.1  สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ และก�ากับให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบตัติามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณา
ความเพียงพอของบคุลากร งบประมาณ และความเป็นอสิระ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 4.2  ก�าหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและ
ให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี  
และการเปลีย่นแปลงแผนงานและพิจารณาผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน

 4.3 ประเมนิผลการปฏิบตังิานของหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และ

ถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 4.5 พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 4.6  ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ  

ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้อยู่
ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ
กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน
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5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
 5.1  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 5.2  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมี 
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ

 5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก่อนน�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้
มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 5.4  ประเมนิผลการปฏบิติังานโดยการประเมนิตนเอง และรายงาน
ผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี

6. การรายงาน
 6.1  จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  -  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  -  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ

  -  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด ้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ ตลท.  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  -  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
  -  จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม 

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
  -  ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  -  รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. หน้าที่อื่นๆ
 7.1  ในกรณีท่ีการด�าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการ

ปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจ�าเป็น
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณาให้มีการเชิญหรือด�าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเรือ่งด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ ได้ ทัง้นี ้การด�าเนินการ 
ว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด ข้อบังคับของ 
บรษิทัฯ รวมถึงมอี�านาจแต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 7.2  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบ 
ภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติ ท่ีฝ่าฝ ืนกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และค�าส่ังที่เก่ียวข้องกับ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงเพ่ือ
พิจารณาส่ังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ 
บริษัทฯ ด�าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ 
ระเบยีบ ข้อก�าหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏบิตังิาน และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค�าส่ังที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ 

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายในท่ีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�า
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ อย่างร้ายแรง

  - การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  -  การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องท่ี

ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
  -  การฝ่าฝ ืนกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของ ตลท. หรือกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

   ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที เพ่ือด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการบริษัทฯ  
หรือฝ่ายจัดการไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจ
รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้

117

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
�าป
ี

25
62



 7.3  หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัแจ้งกรณีทีผู่ส้อบบญัชี
พบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่า กรรมการ ฝ่ายจดัการ หรอืบคุคล
ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ กระท�าความผิด 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 
281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308  
มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ
มาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนนิการตรวจสอบ 
และรายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต ้นให ้แก ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้ รับทราบและรายงานผล 
ดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับ 
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)

2 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)

3 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน 

นางสาวพัลลภา อชานนท์ ผู ้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและ
ก�ากับกิจการองค์กร/เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 
บรษิทัฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอสิระ  
โดยกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงาน
ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีพ้นจาก
ต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตามวาระอาจได้รบั 
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

 7.4  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น 
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือตามที่กฎหมายก�าหนด

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ เปิดเผยมติเปลี่ยนแปลงหน้าท่ี 
รายชื่อและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี
การเปลีย่นแปลงตามแบบท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ก�าหนดต่อ ตลท. ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง 
ดงักล่าว โดยวธีิการตามข้อก�าหนดของ ตลท. ว่าด้วย การรายงานโดย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขต	หน้าที	่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
1.  คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ 

รายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์
และความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มี 
การก�าหนดหลกัเกณฑ์หรอืวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
และสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือแต่งต้ังตาม 
ความเหมาะสม

4.  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและ
องค์ประกอบค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

6.  ทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมทัง้รายชือ่ผูท่ี้อยูใ่นเกณฑ์เหมาะสม
ที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด

7.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ และจดัท�ารายงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

2 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

3 นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

4 นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ขอบเขต	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
1.  ก�าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณ

และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือก�าหนดเป็นระเบยีบปฏบิตัขิององค์กร 
ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรท่ีได้มาตรฐานและ 
เป็นแนวทางที่ถูกต้อง

2.  ก�าหนดนโยบายพร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการประเมินระดับ
มาตรฐานการก�ากับดแูลกจิการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมท้ัง
เข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็น
ที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจ�า

3.  ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรือ่งเก่ียวกับการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี

4.  ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพ่ือให้เป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันก�ากับ ได้แก่ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใด

5.  ทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่าง
สม�า่เสมอ โดยเปรยีบเทยีบกับแนวปฏิบตัขิองสากล และเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

6.  มอบนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ ให้คณะท�างาน
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

7.  มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการความย่ังยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึง 
การด�าเนินงานด้านการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility)

8.  ติดตามการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความย่ังยืน และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

9.  วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 
การต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

10.  สนับสนนุให้มกีารเผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี  
ให้เป็นท่ีเข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้มีผลใน 
ทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

11.  ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 
เข้ารบัการจดัอนัดบัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดโีดยหน่วยงานกลาง
ภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี

12.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

13.  วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 
การต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

14.  ก�าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั ให้ข้อเสนอแนะ  
แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ 
การต่อต้านการคอร์รัปชัน

15.  รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนัียส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

16.  ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ

17.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นผู ้พิจารณาแต่งต้ัง
เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่เห็นสมควร

18. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ นางสาวพัลลภา อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ากับกิจการองค์กร/เลขานุการ
บริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมี 
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีดมีวีาระการปฏิบตังิานตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิทัฯ โดยกรรมการทีพ้่นจาก
ต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

2 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง
1.  ก�าหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
2.  การก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ 
รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.  ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 
ความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน 
(Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) 
(ระดับจัดการ) เพื่อน�าไปด�าเนินการ

4.  พิจารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กร และให้ข้อคิดเหน็ 
ในความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังแนวทางการก�าหนด
มาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนา
ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMCC เพ่ือให้ 
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5.  การก�ากับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 
มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

6.  ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกมิติ รวมถึงความเสี่ยงด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risk) และการ 
ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ

7.  สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับท่ัวท้ัง
องค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง

8.  รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กรให้คณะกรรมการบรษิทัฯ
รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนัียส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

9.  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อย่างน้อยไตรมาสละ  
1 ครั้ง

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 คน ซึง่ประกอบไปด้วย
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน 
ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของบรษิทัฯ จ�านวนกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องมี
กรรมการอสิระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนยิามกรรมการอสิระตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ ท้ังน้ี โดยนับรวมการถือหุ้นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/
ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�าหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ
เดยีวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็น 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยืม  
ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคูส่ญัญาม ี
ภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์

ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังน้ี การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไป
ตามวิธกีารค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว  
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ สังกดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่า
บรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้นซึ่งเป็น 
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

การก�าหนดนยิามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ มส่ีวนท่ีก�าหนดไว้เข้มกว่า 
ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด คือ สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการอิสระต้อง “ถือหุ้นไม่เกิน 
ร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคุมบริษัทฯ ท้ังน้ี โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอสิระด้วย” (คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดทีร้่อยละ 1)  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
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กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ
1)  การแต่งต้ังกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่ง 

ตามวาระ
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและ 

น�าเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การ
สรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอ
รายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่

 •  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 •  ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
 •  บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบั 

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใน 
ครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธาน 
ที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2)  การแต่งตั้งกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างในกรณีอื่น 
ที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและ
น�าเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การ
สรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ 
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
1)  ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 

ออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสาม (1/3) ถ้าจ�านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้

2)  นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ต�าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

3)  กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบรษิทัฯ 
โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 
กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน
ทราบด้วยก็ได้

4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู ้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1.	 	การสรรหากรรมการ	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ	และ 

การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ	
 การสรรหากรรมการ
  คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคล
ท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อ
กรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานท่ีน่าเชือ่ถือซึง่เป็นฐาน
ข้อมลูกรรมการท่ีได้รวบรวมรายชือ่ผูท้รงคณุวุฒใินสาขาต่างๆ ไว้ 
จากน้ันคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 •  มคีณุสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และ
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ ท่ีมีมหาชนเป็น 
ผู ้ถือหุ ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
 •  มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขา

อาชีพ และประสบการณ์ในการท�างานท่ีเป็นประโยชน์
และสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
พิจารณาควบคู่กับตารางความรู้ความช�านาญ (Skill Matrix) 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 •  สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ี มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง มส่ีวนร่วมทีส่ร้างสรรค์ในการประชมุ มคีวามกล้าใน
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการท�างานและ
จริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

 •  มภีาวะผูน้�า และสามารถติดตามการด�าเนินการของผูบ้รหิาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 •  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

  ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจ�ากัด หรือแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด 

  ส�าหรับการสรรหากรรมการเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
บรษิทัฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ือเรยีนเชญิให้ผูถื้อหุน้ 
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือเสนอรายชื่อ 
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด
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2.	 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาและแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ในกรณีท่ีมีต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกท้ังมีคุณสมบัติเหมาะสมใน

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการควบคุมและก�ากับดูแลการ 
ด�าเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้
1.  เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม บริษัทฯ มีการก�าหนด “หลักเกณฑ์การสรรหาและ 
แต่งตั้งกรรมการของบริษัทท่ีเข้าลงทุน” เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู ้บริหารใน 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจ�านวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็น
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นไปตามสัดส่วน 
การถือหุน้ของบรษิทัฯ หรอืเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นส�าคญั 
ส�าหรบัการลงทุนในบรษิทัท่ีเก่ียวข้อง บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายเข้าไป
ควบคุมมากนักเนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นน้อย

  อนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนบริษัทฯ คือ ก�ากับ
ดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องให้มีแนวทาง
ในการด�าเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
ท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั เช่น นโยบายการก�ากับดแูล
กิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการ
จัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายการบรหิารบคุคล รวมทัง้นโยบายส�าคญัอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นต้น

2.  ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีการก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบก�ากับดูแลการจัดการ และผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัท่ีเก่ียวข้องแต่ละ
บริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้

 •  ด�าเนินการติดตาม และให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม
สัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 •  ติดตามผลการด�าเนินงานด้านต ่างๆ ของบริษัทย ่อย  
บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้ 
ค�าแนะน�าเพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก�าหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันเวลาและเหมาะสม

 •  พิจารณา ติดตาม และให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้บริษัทย่อย  
บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องมรีะบบควบคมุภายในรวมถึง 
ระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด�าเนินธุรกิจ

 •  พิจารณา ติดตาม และด�าเนินการจัดให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส�าคัญต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ี
เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่าง
สม�่าเสมอ

3.  บรษิทัฯ มกีารก�าหนดระเบยีบบรษิทัฯ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การลงทุน
ของบริษัทฯ และแนวทางการก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัท
ที่บริษัทฯ ถือหุ้น เพ่ือก�าหนดนโยบาย ขอบเขต หลักเกณฑ์การ
ลงทนุของบรษิทัฯ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการบรหิารบรษิทัที่
บริษัทฯ ถือหุ้น ในการพิจารณาการลงทุน ควบคุมการลงทุน และ
รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงาน  
และการบริหารจัดการการก�ากับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น

4.  บริษัทฯ จะก�าหนดแผนงานและด�าเนินการเพ่ือท�าให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูล
ต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ากับดูแล หน่วยงานราชการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน  
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5.  ในกรณีท่ีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีความ
จ�าเป็นต้องเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตาม
ให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องเข้าท�ารายการ
ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม 
หลกัเกณฑ์ว่าด้วยการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัและรายการได้มา
และจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6.  บรษิทัฯ จะด�าเนนิการท่ีจ�าเป็นและตดิตามให้บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  
และบริษัทที่เก่ียวข้องมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจ

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น

ด้านต่างๆ อาท ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการท�างาน และ
ภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีท่ีกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนกังาน ต้องรบัทราบหรอืพิจารณาข้อมลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ  
โดยมนีโยบายและการด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน 
ดังนี้

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1)  ให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เก่ียวกับหน้าทีใ่น

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังทีม่กีารแก้ไข
เพิ่มเติม) 

2)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทราบ

3)  กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารใน 
สายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ 
เทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
ท่ีเป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ 
ต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะ 
เผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงนิและสถานะ
ของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
แล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการ 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบรษิทัฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า
เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพ่ือการซื้อ
หรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น
ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น 
(ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทางอ้อมท่ีอาจจะเกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะท�า
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน�าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออก
เปิดเผยเพ่ือให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีต
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูล
ภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของ 
คู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้บุคคล
ภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท�าให้
เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

6)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ 
ผู ้บริหารและพนักงานมีหน้าท่ีเก็บรักษาความลับ และ/หรือ 
ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ และมหีน้าทีใ่นการใช้ข้อมลูภายในของ 
บริษัทฯ เพ่ือประโยชน์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ 
ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ น�าความลบั  
และ/หรอื ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บรษิทัอืน่ 
ที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

7)  ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไป
ใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ 
ตดัค่าจ้าง พักงานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน 
ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและความ
ร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1)  ส่ือความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ ตระหนัก

ถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบรษิทัฯ โดยตนเอง คูส่มรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะต่อ 
ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการ
หลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงเน้นย�้ากับกรรมการและ 
ผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอด้วยการส่งหนังสือหรืออีเมล 
แจ ้งเตือนกรรมการและผู ้บริหารทุกรายให ้รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว (หากมี)

2)  แจ้งเตอืนให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานทีเ่ก่ียวข้องทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ (Black - out Period) ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดในระหว่าง 
ช่วงเวลาท่ีบรษิทัฯ จะมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัท่ีอาจมผีลกระทบ
ต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เพ่ือให้ข้อมลูน้ันได้รบัการเผยแพร่
สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน

3)  เปิดเผยการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
ไว้ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากน้ี  
คณะกรรมการยังได้ติดตามการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์
บรษิทัฯ ของกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนผ่านการรายงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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ชื่อ - นามสกุล
จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่างปี

หมายเหตุ
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62

กรรมการ

1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร - - - เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562

2 นายคุรุจิต นาครทรรพ 30,000 57,029 27,029 -

3 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 73,000 138,789 65,789 -

4 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ - - - -

5 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม - - - -

6 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 30,000 57,029 27,029 -

7 นายวุฒิกร สติฐิต - - - -

โดยคู่สมรส 10,000 10,000 ไม่เปลี่ยนแปลง -

8 นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า - - - -

9 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต N/A - - เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562

10 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง - - - -

11 นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต - - - -

12 นายบุญชัย ชุณหวิกสิต N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562

13 นายชวลิต ทิพพาวนิช 25,000 47,000 22,000 -

ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.) และเลขานุการบริษัท

1 นายชวลิต ทิพพาวนิช 25,000 47,000 22,000 -

2 นายสมรชัย คุณรักษ์ 63,000 73,500 10,500 -

3 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ - - - -

4 นางวนิดา บุญภิรักษ์ 58,000 109,100 51,100 -

5 นางรสยา เธียรวรรณ N/A 28,228 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562

6 นางสาวสุกิตตี ไชยรักษ์ - - - -

7 นางภัทริณี สุพนธนา - - - -

8 นางพัลลภา อชานนท์ N/A 1,000 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562

หมายเหตุ :
- N / A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งในระหว่างปี 2562

- กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจ�านวน 1 ราย คือ นายวุฒิกร สติฐิต โดยกรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

- วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 0.020168

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2562 
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
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ค่าบริการอื่น
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบังานบรกิารอืน่ (Non -
Audit Fee) ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา ซึง่ได้แก่ ค่าบรกิารตรวจสอบการ
ปฏิบตัติามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน การสอบทานอตัราส่วน
ทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีให้แก่ส�านักงาน 
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จ�านวน 6.29 ล้านบาท บุคคลหรือ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จ�านวน 8.69 ล้านบาท

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่น

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
จ�านวน 10.01 ล้านบาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ�านวน 
1.01 ล้านบาท และของบริษัทย่อย จ�านวน 9.00 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ 
น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
(CG Code) ท่ีจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ 
บริษทัฯ และได้ตดิตามผลการปฏิบตัติาม CG Code ดงักล่าวด้วย โดย
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้น�าหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ตาม 
ที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

ในส่วนของแนวปฏิบติัท่ีบรษิทัฯ ไม่ได้ด�าเนนิการตาม CG Code ได้แก่ 
จ�านวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีจ�านวน 13 คน มากกว่าแนวปฏิบัติ
ของ ก.ล.ต. ที่เสนอแนะให้มีกรรมการจ�านวนไม่เกิน 12 คน เนื่องจาก 
บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ จงึมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องมกีรรมการ
ที่มีทักษะและคุณสมบัติที่หลากหลายมากขึ้น

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

การก�ากับการปฏิบัติงาน 
นับตั้งแต่ปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะตามวิสัยทัศน์
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีก�ากับดูแลโดยเฉพาะ 
ได้แก่ ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ซ่ึงอยู่ภายใต้
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ากับกิจการองค์กร โดยในปี 2562  
ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรมีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบ ตามหลกัการบรหิารความเสีย่งสากลโดยวางแนวป้องกัน
ในสามระดับ (Three Lines of Defense) ได้แก่
1.	 	ผู้รบัผิดชอบระดบัแรก	(First	Line	of	Defense) คอื หน่วยงานที่ 

เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนการ มีหน้าที ่
ปฏิบัติและก�ากับดูแลงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2.	 	ผู้รับผิดชอบระดับท่ีสอง	(Second	Line	of	Defense) คือ 
หน่วยงานก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนดูแล
ก�ากับการปฏบิตังิานตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบในความรบัผดิชอบ 
ของตน ให้ค�าปรึกษา ให้ความรู ้  และสื่อความถึงนโยบาย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบตามที่ได้ก�าหนดขึ้น

3.	 	ผู้รบัผิดชอบระดบัท่ีสาม	(Third	Line	of	Defense) คือ หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ท�าหน้าท่ี 
ตรวจสอบกระบวนการท�างานของหน่วยงานที่เป็น First Line of 
Defense และ Second Line of Defense ให้ปฏิบัติงานตามที่
ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะรายงาน
ผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
ด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่
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นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้ก�าหนด “นโยบายการก�ากับดแูลการปฏบิตังิาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ” ของบริษัทฯ โดยส่วน
ก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทฯ  
ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็น
ไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบ โดยบคุลากรของบรษิทัฯ มหีน้าท่ีปฏบิตัติาม 
นโยบายฯ ดังต่อไปนี้
1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2)  การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการ

ผูกขาดทางการค้า
3) การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
4) การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
5) การปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6)  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และต่อต้านการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย
7)  การจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลของ 

บริษัทฯ อย่างถูกต้อง
8) การปฏิบัติตามนโยบายและหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การดําเนินงานของส่วนกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 ส่วนก�ากับกฎหมายและ 
กฎระเบียบองค์กรมีการด�าเนินการ ดังนี้
•  จัดท�านโยบายย่อยในลักษณะเป็นแนวปฏิบัติ โดยได้สื่อความ

ภายในเพ่ือให้บุคลากรบริษัทฯ น�าไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้
นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบยีบ ได้แก่ นโยบายการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา 
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และต่อต้านการ
สนบัสนุนทางการเงนิแก่กระบวนการก่อการร้าย และนโยบายการ
สนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด
ทางการค้า โดยจะมีการประกาศใช้ในปี 2563 ต่อไป

•  ด�าเนินการรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ และจัดประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ภายในบรษิทัฯ เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของแต่ละกฎหมายท่ี
ออกมาใหม่ว่ามคีวามเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ หรอืไม่ และจดัท�าฐาน
ข้อมลูการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบบรษิทัฯ ทีร่ะบคุวาม
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถานะการด�าเนินการ  
(Compliance Inventory Control)

•  มีการประชุมร่วมกับกลุ ่ม ปตท. เพ่ือให้มีการด�าเนินการท่ี
สอดคล้องกัน แลกเปลี่ยนความรู ้และข้อเสนอแนะในการ 
ปฏิบัติงานด้าน Compliance ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให ้
มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

•  ด�าเนินการจัดท�าระบบ Compliance Monitoring เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และใช้การแจ้งเตือนเพ่ือไม่ให้เกิดการ 
ไม่ปฏิบัติส�าหรับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงการจัดท�ารายงาน
การปฏิบัติตามให้กับผู้บริหารได้อีกด้วย

•  จัดอบรม Compliance Risk Management ให้กับผู้บริหารและ
พนักงาน จ�านวน 3 ครัง้ เพ่ือให้บคุลากรของบรษิทัฯ มคีวามเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ของตนได้มากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�บร�หารระดับสูง

LINES OF
DEFENSE
LINES OF
DEFENSE

LINES OF
DEFENSE
LINES OF
DEFENSE

LINES OF
DEFENSE
LINES OF
DEFENSE

11
STST

22
NDND

33
THTH

หน�วยงานที่เป�นเจ�าของ
กระบวนการ

ผู�ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ

หน�วยงานกำกับกฎหมาย
และกฎระเบียบองค�กร

หน�วยงานบร�หาร
ความเสี่ยงองค�กร

หน�วยงาน
ตรวจสอบภายใน

ผู�ตรวจสอบภายนอก

องค�กรภายนอกที่กำกับดูแล
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การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร
1. PTT Group CG Day
วันท่ี 11 กันยายน 2562 นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัฯ พร้อมด้วยผูบ้รหิารและพนกังานของ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย PTTEP, GC, TOP, IRPC และ PTTOR 
ร่วมเปิดงาน PTT Group CG DAY 2019 ภายใต้แนวคิด DIGITALIZATION 
CHALLENGE FOR THE GOVERNANCE ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขับเคล่ือน 
ธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยน�าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย  
มาเสริมกระบวนการท�างานในเชิงการปฏิบัติงาน (CG in Practice) เพ่ือให้
มีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
และบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างย่ังยืนอีกด้วย งานดังกล่าวจัด ณ ห้อง 
Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี กรุงเทพฯ

2.	การอบรมหลกัสตูร	Compliance	Risk	
Management
ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบยีบองค์กร 
ร่วมกับส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ส�านักงาน ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร 
Compliance Risk Management เพ่ือ
ให้พนักงานทราบถึงบทบาทและหน้าท่ีที่
เก่ียวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษัทฯ โดยได้รับเชิญ 
อาจารย์จริาพร สเุมธีประสทิธ์ิ เป็นวิทยากร

3. QSHE&KM Day 2019 
เมือ่วันที ่29 สงิหาคม 2562 นางสาวพัลลภา  
อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท
และก�ากับกิจการองค์กร และนางสาว
พัชณียา มไหสวริยะ ผู้จัดการส่วนก�ากับ
กฎหมายและกฎระเบียบองค ์กร ได ้ 
สื่อความในหัวข้อ Fighting Fraud ต่อสู้ 
รู ้ทันโกง มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชันและการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ให้กับผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ  
รับทราบ รวมถึงมกีารท�าแบบทดสอบและ
เล่นเกมเพ่ือสร้างบรรยากาศให้มีความ
สนุกสนานมากยิ่งขึ้น 

5.	วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ	
เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 นายชวลิต 
ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวพัลลภา 
อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท
และก�ากับกิจการองค์กร และพนักงาน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ ่ม ปตท. 
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต ้
แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” เพื่อแสดง
พลังและเจตจ�านงในการเป็นต้นแบบ 
ของสงัคมทีจ่ะต่อสูแ้ก้ไขปัญหาคอร์รปัชนั 
ให ้ส�าเร็จอย่างเป ็นรูปธรรม ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
(BITEC) จัด ข้ึนโดยองค ์กรต ่อต ้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

6.	วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	
(ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยนางสาว
อรรถยา สุโขธนัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในองค์กร ตัวแทนผู ้บริหาร และ
พนักงานบริษัท  โกลบอล เพาเวอร ์  
ซินเนอร ์ ย่ี  จ�ากัด (มหาชน) ร ่วมกับ 
ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัในกลุม่ ปตท.  
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ZERO 
TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจรติ” 
ซึ่งจัดขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น 
ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
โดยมีพลเอก ประยุทธ ์  จันทร ์ โอชา  
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

4.	กิจกรรมสัมมนาคู่ค้าประจําปี	2562	
เมือ่วันท่ี 14 พฤศจกิายน 2562 นางสาวอาทิตยาภา 
มณีโชติ พนักงานก�ากับดูแลองค์กรอาวุโส ส่วน
ก�ากับกฎหมายและกฎระเบยีบองค์กร ได้สือ่ความ
เรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับ 
คู ่ค้า รวมถึงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและ
การให้ความคุ้มครอง นโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบาย 
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้
ของขวัญ การเล้ียง หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให ้
คูค้่ารบัทราบถึงการยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลของ 
บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น
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รางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Report of  
Thai Listed Companies 2019: CGR)
ผลการส�ารวจโครงการการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2562 บริษัทฯ  
ถูกจดัล�าดบัให้อยู่ในระดบัดเีลศิ (5 ดาว) ได้รบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมเท่ากับปี 2561 ในคะแนน
ร้อยละ 96 ดังนี้ 

ปี บริษัทจดทะเบียน 
โดยรวม SET100 Index SET50 Index บริษัทฯ

2561 81% 88% 91% 96%

2562 82% 90% 92% 96%

ล�าดับ หมวด

คะแนนปี 2561 คะแนนปี 2562
บริษัท 

จดทะเบียน
โดยรวม

บริษัท 
จดทะเบียน

โดยรวม

บริษัท 
จดทะเบียน

โดยรวม

บริษัท 
จดทะเบียน

โดยรวม

บริษัท 
จดทะเบียน

โดยรวม

SET100 
Index

SET50 
Index

บริษัทฯ

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 96% 96% 96% 96% 94% 97% 97% 98%

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน

95% 95% 95% 95% 92% 96% 97% 98%

3 การค�านึงถึงบทบาทของ  
ผู้มีส่วนได้เสีย

88% 88% 88% 88% 81% 90% 93% 98%

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 93% 93% 93% 93% 86% 94% 96% 99%

5 ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

82% 82% 82% 82% 75% 84% 87% 94%

เปรียบเทียบผลคะแนนรายหมวด
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