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

ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจเสมอมา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่บริษัทฯ ด�าเนินการเพ่ือ

ก้าวสู่ความส�าเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังด�าเนินธุรกิจ

อย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง เพ่ือให้สอดคล้อง

กับกฎหมายทีเ่ป็นปัจจบุนั โดยคู่มือฉบับนี้ได้ประกาศใช้ในปี 2563 

เป็นต้นไป เพ่ือวางหลักในการท�างานให้กับพนักงานทุกระดับ

และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

เกิดประสทิธผิล มกีารบริหารจดัการทีพั่ฒนาสู่ความเป็นเลศิ มคีวาม

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนช้ันน�าใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีด่�าเนนิธรุกิจอย่างมธีรรมาภบิาล  

และมุ่งมั่นสู่การเติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบัิติการก�ากับดแูลกิจการ
ทีด่ี

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็น

องค์กรทีม่ปีระสิทธภิาพในการด�าเนนิธุรกิจให้เกิดประสทิธผิล มกีาร

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น

การสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และค�านึงถึง 

ผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีและผูท้ีเ่ก่ียวข้องโดยรวม มหีลกัธรรมาภบิาลในการ

ท�าธุรกิจ ที่ท�าให้กระบวนการท�างานของผู้บริหารและพนักงานของ 

บริษัทฯ มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได้ จงึได้ก�าหนดเป็นนโยบาย

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ดงัต่อไปนี้

1.  เพ่ือให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงาน จะยึดหลัก 6 ประการในการท�างาน คือ

• Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ 

การกระท�าของตนเอง สามารถช้ีแจงและอธิบายการตดัสินใจ 

นัน้ได้

• Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

• Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

เท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีค�าอธิบายได้

• Transparency ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถ

ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง

• Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์ใน

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

• Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและ 

รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่

ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญในการ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่ส�าคัญของ 

บริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทาง

การบริหารจดัการทีม่คีวามเหมาะสม รวมทัง้ต้องด�าเนนิการเพ่ือ

ให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  

มีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้น�าในเร่ือง

จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับ 

ดแูลกิจการทีด่ขีองบริษัทฯ และสอดส่องดแูลในเร่ืองการจดัการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที ่

เกี่ยวโยงกัน

5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองข้ึน

ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความ

ส�าคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองและ

ประเมินกรรมการท่านอื่นรายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจ

สอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เป็นผู ้เสนอแนะ และ

พิจารณาก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจของบริษัทฯ เพ่ือ

ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงลูกจ้าง 

ทกุคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัคิวบคูไ่ปกับข้อบงัคบั

และระเบียบของบริษัทฯ

8. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผย

สารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเร่ืองทางการเงินและที่ไม่ใช่เร่ือง

ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ 

และผูม้ส่ีวนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกัน  

รวมทัง้จดัให้มหีน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนกัลงทนุ 

สัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเร่ืองการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและ

ประชาชนทั่วไป

6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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9. ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะได้รับการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกัน มสิีทธิ

ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการส่ือสารกับ 

บริษัทฯ ที่เหมาะสม

10. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จัดให้มีระบบการคัดสรร

บุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญทุกระดับ

อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

11. คณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษัทฯ จดัให้มรีะบบทีส่นบัสนนุการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจ

ว่าฝ่ายจดัการได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักับการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน

นอกจากนโยบายดงักล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯได้ก�าหนดแนว 

ปฏบัิตใินเร่ืองอืน่ๆ ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบริษัทฯ คอื

หลกัการการไปด�ารงต�าแหน่งในบรษัิท หน่วยงาน หรอืนิติบคุคล

อ่ืนๆ ของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผู้

บริหารระดับสูงและพนักงาน

(1) ในกรณผีูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ได้รับแต่งตัง้ตามกฎหมาย 

หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ�านาจตาม 

กฎหมายให้ด�ารงต�าแหน่งในทางราชการหรือการสาธารณ 

ประโยชน์ใดๆ นอกเหนอืจากการปฏบิตังิานในกิจการของบริษัทฯ 

ให้ฝ่ายจดัการเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ 

(2) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วย

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือ

สถาบนัการศกึษาภาครัฐให้ปฏบิตังิานเป็นกรรมการ อนกุรรมการ 

คณะท�างาน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคณุวุฒ ิทีป่รึกษา หรือต�าแหน่ง 

ใดๆ เพ่ือท�าหน้าทีท่างราชการหรือสาธารณประโยชน์ นอกเหนอื

จากการปฏบิตังิานในกิจการของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจดัการเสนอเร่ือง

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็นก่อนที่จะ

เข้าไปปฏบิตัหิน้าทีใ่นงานนัน้ๆ

(3) ในกรณีผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ อนกุรรมการ คณะท�างาน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคณุวุฒิ 

ทีป่รึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนติบิคุคลอืน่นอกเหนอื

จากที่ก�าหนดไว้ตามข้อ (2) และมิใช่การปฏิบัติงานในกิจการ 

ของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารระดับสูงน�าเร่ืองขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว

(4) ส�าหรับผูบ้ริหารและพนกังานทีไ่ม่ใช่ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

หากเข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3) ดงักล่าวข้างต้น ให้

เสนอเร่ืองเพ่ือทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการจดัการ (Management Committee : MC)  

ก่อนการตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เท่าเทียมกัน โดยการด�าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา 

สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2563 จดัข้ึนเมือ่วันที ่4 มถุินายน 

2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

ส�านักงานใหญ่ ซ่ึงบริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้น 

ในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วน ดังนี้

การด�าเนินการก่อนการประชุม
• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายหนึง่หรือหลายรายซ่ึงถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 1 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอ 

ระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ ระหว่างวันที ่1 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2562 (ล่วง 

หน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดย

ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และข้ันตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต ์

ของบริษัทฯ 

• เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการก�าหนดวัน

ประชุม ระเบยีบวาระการประชุม รวมถึงวันก�าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 

ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับ

เงินปันผล (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท

จดทะเบยีนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทนัที

ทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ ได้ลงมต ิเมือ่วันที ่29 เมษายน 2563

• เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะบน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 (ล่วงหน้า 

21 วันก่อนวันประชุม) และได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าว

ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 (ล่วง

หน้า 7 วันก่อนวันประชุม) เพือ่ให้ผูถื้อหุน้มเีวลาเพียงพอส�าหรับ

ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม โดยผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะได้

รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ 

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

มอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯ ได้สนบัสนุนให้

ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบทีผู่ถื้อหุน้เลอืกการลงคะแนน

เสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุม

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค�าถามทีเ่ก่ียวข้องกับการเข้าร่วมประชุม

และระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ระบุ

ช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
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• ส�าหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุน

สถาบัน เพ่ือประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน ในการ 

เตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

การด�าเนินการในวันประชุม
• จดัการประชุม ณ อาคารส�านกังานใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากดั (มหาชน)  

ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง

• จัดเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอส�าหรับต้อนรับและให้ค�าแนะน�า

แก่ผู ้เข้าประชุม ในเร่ืองข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนและ

การตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร

• น�าเทคโนโลย ี(ระบบงานประชุมผูถื้อหุ้น) มาใช้ในการประชุม ท้ัง

การลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผลให้การ

ด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า

• มกีารแจ้งกฎเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประชุม และข้ันตอนการออกเสียง

ลงมติก่อนเริ่มระเบียบวาระ

• ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจัดให้ผู้ถือหุ้นได้

ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

• จดัให้มทีีป่รึกษากฎหมายอสิระและตวัแทนผูถื้อหุน้เป็นสักขีพยาน 

ในการตรวจนบัคะแนนเสียง ทัง้นี ้เมือ่การประชุมแล้วเสร็จ ไม่มี

ผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด

• ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

และแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีการ

ตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

• ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญ

ประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

การด�าเนินการหลังการประชุม
• เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จดทะเบียนของ ตลท. ภายในวันท�าการถัดไปหลังเสร็จส้ินการ

ประชุม โดยระบุผลของมติ และจ�านวนคะแนนเสียงของผู้เข้า

ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด

ออกเสียง 

• จัดท�ารายงานการประชุมที่ระบุรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสูงทีเ่ข้าประชุม ข้อมลูทีก่รรมการน�าเสนอ ค�าถาม ค�าตอบ 

ผลของมติและจ�านวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละ 

ระเบียบวาระ โดยได้น�าส่ง ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต ์

ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

2. การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

ของตนและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ

พิจารณาธรุกรรมของบริษัทฯ ทีอ่าจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ 

และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดย

กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทฯ จะ

ไม่มส่ีวนร่วมในการประชุมและการตดัสินใจท�าธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมหลักเกณฑ์

การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น การรายงานคร้ังแรก การรายงาน

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียประจ�าไตรมาส และการ

รายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจ�าปี

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่

กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุน กลุ่มลูกค้า กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง กลุม่พนกังาน กลุม่หุ้นส่วนทางธรุกิจ กลุม่คูค้่า 

และผู้รับเหมา ตลอดจนชุมชน และสังคม โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ

กลุ่มไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ

ด�าเนินธุรกิจ ฉบับปี 2563

บริษัทฯ มมีาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�าหนดให้ 

บคุลากรของกลุม่บริษัทฯ จดัท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เป็นประจ�าทุกปี รวมถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ระหว่างปี บุคลากร 

ของกลุม่บริษัทฯ จะต้องจดัท�ารายงานเพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบด้วย 

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือหากคู่ค้ามีความ

สัมพันธ์กับพนักงานจัดหา พนักงาน ผู้บริหาร ให้คู่ค้ารายงานความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสและตรวจ

สอบได้ อนัเป็นมาตรการควบคมุภายในในการต่อต้านการทจุริตและ

คอร์รัปชัน ที่ด�าเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ของบริษัทฯ 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ซ่ึงว่าด้วยมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่

บุคลากรทุกระดับพึงกระท�าในการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน  

และใช้เป็นหนึ่งในข้อตกลงของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพ่ิมเติมตัวอย่าง

สถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนจริงในการท�างาน พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า

ต่อการกระท�าในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมบน 

พื้นฐานของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง
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จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจ�านวน 15 หมวด 

ดังต่อไปนี้

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

2. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง

3. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูล

ภายใน

5. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

7. การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

9. การปฏิบัติต่อพนักงาน

10. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

13. ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

14. ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

15. การป้องกันการฟอกเงิน

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ฉบับปี 2563 ซ่ึง

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย

และสาธารณชนได้รับทราบ

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย 
แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญเกี่ยวกับการ

ทบทวนนโยบาย แนวปฏบิติั และระบบการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดีหรอืกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ประกอบด้วย

1. ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

1) ก�าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ในปี 2563 

บริษัทฯ ได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

• ออกนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ได้แก ่

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

- แนวปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน  

เร่ืองการรับ - ให้ของขวัญ การเลีย้ง หรือประโยชน์อืน่ใด 

- นโยบายการรบัเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุม้ครอง

• เผยแพร่คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธรุกิจ (CG & Code of Conduct) ฉบบัปรับปรุง โดยมกีาร

ปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. และให้

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่ม ปตท. ที่มีการปรับปรุง

หัวข้อและเนื้อหาให้ทันสมัยขึ้น

2) ด�าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

(PTT Group Way of Conduct) และให้ค�าปรึกษาและสอบทาน 

เอกสารในฐานะ Policy Owner ในเร่ืองที่เก่ียวข้องตาม 

แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group 

Way of Conduct)

3) จดัท�ารูปเล่ม GPSC Group Way of conduct สือ่ความและ

ตดิตามผลการด�าเนนิการตาม PTT Group Way of Conduct

4) ส่งเสริมให้บคุลากรปฏบิตัติามแนวทางการก�ากับดแูลกิจการ

ที่ดี

• จัดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลงนามรับทราบเล่มคู่มือ 

CG ฉบับปี 2563

• สื่อความให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชัน โดยสื่อความเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียน

และให้ความคุ้มครอง เพ่ือให้บุคลากรรับทราบถึงแนว

ปฏิบัติในการรับเร่ืองร้องเรียน การสอบสวนและการ

ตดัสินลงโทษ รวมทัง้ การรักษาความลบัและการให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล 

5) สื่อความแก่บุคลากรบริษัทฯ เพ่ือขอความร่วมมืองดรับ-ให้

ของขวัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จัดช่องทางให้มี

การรวบรวมน�าสิ่งของที่ได้รับ น�าไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ 

ตามความเหมาะสม รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ

ดังกล่าว

6) เสริมสร้างการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจ การควบคมุภายในทีด่ ีและการปฏบิตัติาม

กฎหมายและกฎระเบียบองค์กร โดยจัดการอบรมหลักสูตร 

“Corporate Governance and Code of Conduct” และ

ท�าแบบทดสอบผ่าน E-Learning ทัง้นี ้พนกังานได้ลงนามรับ

เล่มคูม่อืการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกิจ (CG  

& Code of Conduct) แบบ online ผ่านช่องทางนีด้้วย และ

ผลการเข้าร่วมเป็นจ�านวน 100%

7) สนบัสนนุการปฏบิตัติามหลกั CG ของกรรมการและผูบ้ริหาร 

• จัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการอบรมกรรมการ

• จัดประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร

• จัดประชุมกรรมการอิสระ 

• ป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน (การแจ้งเตอืนการท�ารายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
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และผู้บริหาร (แบบ 59-2) และการแจ้งเตือนถึงระยะ 

เวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black-Out  

Period) ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทฯ 

จะมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ข้อมลูนัน้ได้รับการเผยแพร่

สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน

• ดแูลและแจ้งเตอืนให้กรรมการและผูบ้ริหารมกีารรายงาน

การมีส่วนได้เสียตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

ก�าหนด

• ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ชุดย่อย โดยในปี 2563 ได้มกีารทบทวนแล้ว ไม่มี

การเปลีย่นแปลงกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ

กรรมการบริษัทฯ ชุดย่อย

• การประเมินตนเอง และประเมินกรรมการท่านอื่นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ

• จดัท�ารายงานการปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี  

(CG Code) ของ ก.ล.ต.

8) จดัอบรมและส่ือความให้พนกังานส�าหรับงาน GPSC QSHE 

and KM Day 2020

9) เข้าร่วมจดังาน PTT Group CG Day 2020: โลกยคุใหม่ในแบบ 

CG

10) สรุปผลและรายงานต่อผู้บริหารและกรรมการเร่ืองรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู ้บริหาร 

พนักงาน ประจ�าปี 2563

11) เสริมสร้างการตระหนักรู้ของสาธารณชนและการดูแลสิทธิ

ของผู้มีส่วนได้เสีย

•  ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย) 

- จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นตามหลักการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี 

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม

และช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึง

ของดจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจ�าปี 

2563

• สร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนผ่านการเปิดเผย

ข้อมูล

- จัดท�าข้อมูลเพื่อเปิดเผยการด�าเนินงานด้าน CG 

Compliance และ Internal Control ของบริษัทฯ ใน

รายงานประจ�าปี แบบแสดงข้อมูล 56-1 และรายงาน

ความยั่งยืน

- จดัท�าข้อมลูการด�าเนนิงานด้าน CG และ Compliance 

ของบริษัทฯ โดยมผีูต้รวจสอบภายนอกมาประเมนิ เพ่ือ

ปรับปรุงตวัช้ีวัดของดชัน ีDow Jones Sustainability   

Indices (DJSI)

• ส่งข้อมูลบริษัทฯ เพ่ือเข้ารับการประเมินโดยหน่วยงาน

ภายนอก ดังนี้

- รายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

(Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies 2020 : CGR) ผลส�ารวจโครงการส�ารวจ

การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี  

2563 บริษัทฯ ถูกจดัล�าดับให้อยูใ่นระดบัดเีลิศ (5 ดาว)  

ได้รบัคะแนนเฉลี่ยโดยรวม เท่ากบัปี 2562 ในคะแนน

ร้อยละ 96 

- ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard ในระดบั ASEAN  

Asset Class Award ซึ่งจะได้รับคะแนนการประเมิน

จาก The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 

ในระดับ 97.5 คะแนนขึ้นไป

- ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against  

Corruption : CAC) ในปี 2563 โดยการรับรอง 

ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง 

2. ด้านการก�ากับกฎหมายและกฎระเบยีบองค์กร (Compliance)

1) รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่เก่ียวข้องกับ

บริษัทฯ โดยด�าเนินการติดตามและรวบรวมกฎหมายหรอืข้อ

ก�าหนดอื่นๆ ทั้งที่เป็นกฎหมายใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือน�าข้ึนทะเบียนกฎหมายในระบบ และจัดท�า Database 

กฎหมาย เพ่ือน�าเข้าระบบ Compliance Management 

System (CMS)

2) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส�าหรับกฎหมายใหม่ 

(รายเดือน)และติดตามการด�าเนินการของผู้ประสานงาน

3) รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายประจ�าปี 2563 

4) ออกนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

• นโยบายการจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับและการ

ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง 

• นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 

ต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่กระบวนการก่อการร้าย

• นโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

• นโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ 

ต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
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• นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรองรับการบังคับใช้ของ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ) และจดัอบรมให้ความ

รู้กับผู้บริหาร และสื่อความผ่านทาง Email ให้พนักงาน

ทราบ ทั้งนี้ ได้วางแผนการด�าเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ  

ทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือบริหารจดัการข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัทฯ

5) จัดสื่อความให้ความรู้กับพนักงานผ่านช่องทาง Email

6) ด�าเนนิการปรับปรุงระบบ Compliance Monitoring System  

(CMS) และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ

รวบรวมข้อมูลของ กลุ ่มบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด 

(มหาชน) (กลุม่โกลว์ฯ) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับระบบ 

CMS ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระบบหลังจากรวบรวมแล้ว 

เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งาน (Test run script)  

6.3.2 การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจด

ทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ

น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

(CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ  

และได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวด้วย โดย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้น�าหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ให้

สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมแล้ว

6.3.3 การปฏบิติัในเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

1) การจัดท�าตารางการมอบอ�านาจอนุมัติ (Table of Authority): 

ท�าการปรับปรุงตามโครงสร้างใหม่จากการควบรวมการด�าเนิน

งานกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โกลว์ฯ) ซ่ึง

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 รวมถึงการให้ค�าปรึกษา

ในการปรับใช้ตารางอนมุตัดิงักล่าว ซ่ึงได้รับการปรับปรุง 2 คร้ัง 

และประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และ 31 สิงหาคม 

2563 ตามล�าดับ 

2) การจดัการเร่ืองร้องเรียน เร่ืองประพฤตผิดิต่อจรรยาบรรณธรุกิจ  

เร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 

ธันวาคม 2563 มีจ�านวน 1 เร่ือง โดยบริษัทได้ด�าเนินการตาม

กระบวนการการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว

3) การประเมนิการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบริษัทจดทะเบยีนในไทย  

(CGR Checklist) โดยในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้ส่ง

ข้อมูลการประเมิน และ CGR Checklist 2020 ให้กับสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับ

การประเมินจากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

4) การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนใน

ภมูภิาคอาเซียน ASEAN CG Scorecard โดยในปี 2562 บริษัทฯ 

ได้ส่งข้อมูลให้ทาง IOD ในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศไทย

ในการร่วมพัฒนาและยกระดับการจัดอันดับ ASEAN CG 

Scorecard โดยบริษัทฯ ได้รางวัล ASEAN Asset Class PLCs  

ส�าหรับบริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนข้ึนไป จาก

ทั้งหมด 130 บริษัท

5) การประเมินการจดัประชุมผูถื้อหุ้น AGM Checklist โดยสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ผ่าน

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินครอบคลุมข้ันตอนต่างๆ ในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้คะแนน AGM Checklist เต็ม 

100 คะแนน  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

145บริิษััท โกลบอล เพาเวอริ์ ซิินเนอริ์ยี่่� จำำากัด (มหาชน)


