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ประกาศ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
เรื่อง: ให้ใช้คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรทบทวนและปรับปรุงคู่มือ สำ�หรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจเพือ่ วางหลักในการทำ�งานของพนักงานทุกระดับและ
การทำ�ธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการ
ทีพ่ ฒ
ั นาสูค่ วามเป็นเลิศ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่า GPSC เป็นบริษัทมหาชนชั้นนำ�ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมุ่งมั่นสู่การเติบโตเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการ GPSC โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ฝ่ายจัดการ จึงเห็นสมควรประกาศให้ใช้คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจปี 2563 ฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเอกสารนี้
ได้มกี ารทบทวน ปรับปรุงและรวบรวมหัวข้อเรือ่ งต่าง ๆ มารวมไว้ในเล่มเดียวกันเพือ่ สะดวก
ต่อการอ้างอิง ได้แก่ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี วิสัยทัศน์และพันธกิจ หลักปฏิบัติ
ว่าด้วยการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ วินยั การรับเรือ่ งร้องเรียน

และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน ทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พุทธศักราช 2535
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2561
(รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หลักการของ United Nations Global Compact
หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของ Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี สำ�หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้ง
มาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ
GPSC อ่าน ทำ�ความเข้าใจ รับไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งลงนามรับทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที  ่ 1  มกราคม  2563

(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
ประธานกรรมการ

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

(นายชวลิต ทิพพาวนิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

7
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5

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
คณะกรรมการ GPSC มีีเจตนารมณ์์ที่่�จะส่่งเสริิมให้้ GPSC เป็็นองค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ เกิิดประสิิทธิิผล มีีการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีและมีีการบริิหารจััดการเป็็นเลิิศ โดยมุ่่�งเน้้น
การสร้้างประโยชน์์ที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้าและคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยรวม มีีหลัักธรรมาภิิบาลในการทำำ�ธุุรกิิจที่่�ทำำ�ให้้กระบวนการทำำ�งานของผู้้�บริิหารและพนัักงาน
GPSC มีีความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ จึึงได้้กำำ�หนดเป็็นนโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
เพื่่�อให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน GPSC ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ าน ดัังต่่อไปนี้้�
		

1

เพื่่�อให้้ มี ี ก ารกำำ �กั ั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่�ดีี ข อง
GPSC คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน
จะยึึดหลััก 6 ประการในการทำำ�งาน คืือ
- Accountabilty
- Responsibility
- Equitable Treatment
- Transparency
- Vision to Create Long Term Value
- Ethics

2

คณะกรรมการ GPSC จะปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ด้้วย
ความทุ่่�มเทและรัับผิิดชอบ มีีความเป็็น
อิิ ส ระและมีี ก ารจัั ด แบ่่ ง บทบาทหน้้ า ที่่�
ระหว่่ า งประธานกรรมการกัั บ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่
ออกจากกัันอย่่างชััดเจน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

3
คณะกรรมการและผู้้�บริิ ห าร GPSC  มีี
บทบาทสำำ �คั ั ญ ในการกำำ � หนดวิิ สั ั ย ทัั ศ น์์
กลยุุทธ์์ นโยบายและแผนงานที่่�สำำ�คัญ
ั ของ
GPSC โดยจะต้้องพิิจารณาถึึงปััจจััยเสี่่�ยง
และวางแนวทางการบริิ ห ารจัั ด การที่่�มีี
ความเหมาะสม รวมทั้้�งต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่าระบบบััญชีี รายงานทางการเงิิน
และการสอบบััญชีีมีีความน่่าเชื่่�อถืือ

4
คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร GPSC จะต้้อง
เป็็นผู้้�นำำ�ในเรื่่�องจริิยธรรม เป็็นตััวอย่่างใน
การปฏิิบััติิงานตามแนวทางการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีของ GPSC และสอดส่่องดููแล
ในเรื่่�องการจััดการแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์และรายการที่่�เกี่่�ยวโยง
กััน

9

คณะกรรมการ GPSC อาจแต่่งตั้้�งคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่่�องขึ้้�น ตามความเหมาะสม
เพื่่�อช่่วยพิิจารณากลั่่�นกรองงานที่่�มีีความ
สำำ�คััญอย่่างรอบคอบ

ผู้้�ถืื อ หุ้้�นของ GPSC จะได้้ รั ั บ การปฏิิ บั ั ติ ิ
อย่่ า งเท่่ า เทีี ย มกัั น  มีี สิ ิ ท ธิิ ใ นการเข้้ า ถึึ ง
ข้้ อ มูู ล สารสนเทศและมีี ช่ ่ อ งทางในการ
สื่่�อสารกัับ GPSC ที่่�เหมาะสม

คณะกรรมการ GPSC ต้้องจััดให้้มีีการ
ประเมิินผลตนเองรายปีี เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะ
กรรมการ

คณะกรรมการและผู้บริหาร GPSC จะจัด
ให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
รั บ ผิ ด ชอบในตำ � แหน่ ง งานที่ สำ � คั ญ ทุ ก
ระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการ
สรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

6

7

คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร GPSC เป็็น
ผู้้�เสนอแนะและพิิ จ ารณากำำ � หนด
จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
เพื่่�อให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหารพนัักงาน
GPSC รวมถึึงลููกจ้้างทุุกคนใช้้เป็็นแนวทาง
ในการประพฤติิ ป ฏิิ บั ั ติ ิ ค วบคู่่�ไปกัั บ ข้้ อ
บัังคัับและระเบีียบของบริิษััทฯ

8

10

11
คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร GPSC จะจััด
ให้้ มี ี ร ะบบที่่�สนัั บ สนุุ น การต่่ อ ต้้ า นการ
ทุุจริิตและคอร์์รัปั ชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อ
ให้้ มั่่� นใจว่่ าฝ่่ ายจัั ด การได้้ ต ระหนัั ก และ
ให้้ความสำำ�คััญกัับการต่่อต้้านการทุุจริิต
และคอร์์รัปั ชััน รวมทั้้�งปฏิิบัติั ติ ามมาตรการ
ต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน

คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร GPSC จะจััด
ให้้มีีการเปิิดเผยสารสนเทศของบริิษััทฯ
ทั้้�งในเรื่่�องทางการ เงิินและที่่�ไม่่ใช่่เรื่่�องทาง
การเงิินอย่่างเพีียงพอเชื่่�อถืือได้้และทัันเวลา
เพื่่�อให้้ ผู้้�ถื ื อ หุ้้�นและผู้้�มีี ส่ ่ ว นได้้ เ สีี ย ของ
บริิษัทั ฯ ได้้รับั สารสนเทศอย่่างเท่่าเทีียมกััน
รวมทั้้�งจััดให้้มีีหน่่วยงานประชาสััมพัันธ์์
และหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่�อรัับ
ผิิดชอบในเรื่่�องการให้้ข้้อมููลกัับนัักลงทุุน
และประชาชนทั่่�วไป
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์

เป็นบริษัท
ผลิตไฟฟ้าชั้นนำ�
ด้านนวัตกรรม
และความยั่งยืน
ในระดับสากล

พันธกิจ
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาวด้วยการเติบโต
ของผลกำ�ไรอย่างมั่นคง
• ส่งมอบพลังงานที่มี		
เสถียรภาพสู่ลูกค้าผ่านการ
ดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ
• ดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• แสวงหานวัตกรรมด้านไฟฟ้า
และสาธารณูปโภคเพื่อการ
บริหารจัดการพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
การจัดเก็บพลังงาน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติเก่ียวกับ
คู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
บุุคลากรของ GPSC ทุุกคนต้้องศึึกษาคู่่มื� อื การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยาบรรณ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยละเอีียดถี่่�ถ้้วนและปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด
ถืือเป็็นวิินััยในการปฏิิบััติิงาน ผู้้�ละเว้้นย่่อมถููกสอบสวนและลงโทษทางวิินััยตามความ
เหมาะสม อาจถึึงขั้้�นลงโทษให้้ไล่่ออกและอาจถููกดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมายในกรณีีที่่�
การกระทำำ�นั้้น� ผิิดกฎหมาย โดยให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับการทำำ�งานของบริิษัทั ฯ
เว้้นแต่่ได้้รัับอนุุญาตเป็็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้้�บัังคัับบััญชา
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำ�กับดูแล
สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามให้พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง
ในกรณีทม่ี กี ารฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ฉบับนี้ ให้วนิ จิ ฉัยตามลักษณะของ
การฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจริยธรรม หรือความสำ�คัญผิด มูลเหตุ
จูงใจ ความสำ�คัญและระดับตำ�แหน่งหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติการทำ�งานและความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน หรือเหตุอื่น
อันควรจะนำ�มาประกอบการพิจารณา
บุคลากรของ GPSC บางส่วนที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
เป็นการเฉพาะ เช่น วิศวกร นักบัญชี ทนายความ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ประมวล
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัดและถือเป็นส่วนหนึง่ ของจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย
บุคลากรของ GPSC ต้องพึงระลึกเสมอว่า GPSC ไม่สามารถกำ�หนดพฤติกรรม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท้งั หมดไว้ในแนวทางปฏิบัติในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น หากบุคลากรของ GPSC ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติงานที่มิได้กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ตั้ง
คำ�ถามเกี่ยวกับการกระทำ�นั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

1
2

ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่ หากขัดต่อ
กฎหมาย ให้ยุติ

การกระทํานั้น

3

ขัดต่อนโยบาย

ของ GPSC หรือไม่
หากขัดต่อนโยบาย
ให้ยุติ

4
5

การกระทํานั้น

การกระทํานั้น

ส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์

ของ GPSC หรือไม่
หากส่งผลเสีย
ต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ

การกระทํานั้น

การกระทํานั้น

ขัดต่อค่านิยม
หรือวัฒนธรรม

ของ GPSC หรือไม่
หากขัดต่อค่านิยม
หรือวัฒนธรรม ให้ยุติ

ส่งผลเสียต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ของ GPSC หรือไม่
หากส่งผลเสีย ให้ยุติ

6

การกระทํานั้น

จะก่อให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ไม่ดี
ในอนาคตหรือไม่
หากก่อให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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ความสำ�คัญ

ของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ที่โปร่งใสและมีมาตรฐาน ชัดเจน
เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้ GPSC มีศักยภาพในการแข่งขันป้องกัน
และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
มีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของ GPSC และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
สนับสนุนให้มีการสื่อสารระหว่าง GPSC และผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำ�เนินงานของ GPSC และตรวจ
สอบการทำ�งานต่าง ๆ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขการดำ�เนินงาน ให้
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างสมำ�เสมอ
สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ GPSC และผูบ้ ริหาร
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้
ฝ่ายบริหารใช้อ�ำ นาจภายใต้กฎเกณฑ์และในขอบเขตที่ก�ำ หนด

แนวปฏิบัติที่ดี

ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ

1		 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการ GPSC พึงเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะ
ผูน้ �ำ ทีต่ อ้ งกำ�กับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมถึงการกำ�หนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำ�หนดกลยุทธ์ นโยบายการดำ�เนินงาน ตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากรสำ�คัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการ
ติดตามประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำ�เนินงาน
1.2 คณะกรรมการ GPSC พึงกำ�กับดูแลบริษัทฯ ให้น�ำ ไปสู่ผลการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี (Governance Outcome) ดังต่อไปนี้
- มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการ
ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบสถาน
ประกอบการหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.2.1 ในการกำ�หนดความสำ�เร็จของการดำ�เนินธุรกิจ คณะกรรมการ GPSC
จะดูแลให้บริษทั ฯ มีผลประกอบการทางการเงินทีด่   ี โดยบริษทั ฯ จะคำ�นึง
ถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
1.2.2 คณะกรรมการ GPSC จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำ�ในการ
กำ�กับดูแลกิจการ เพื่อสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นใน
จริยธรรม
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1.2.3 คณะกรรมการ GPSC จะจัดให้มีนโยบายสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำ�เนินงานเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร อาทิ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
ธุรกิจ เป็นต้น
1.2.4 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการนำ�
นโยบายข้างต้นไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ติดตามผลการปฏิบตั แิ ละทบทวนนโยบาย
และการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำ�
1.3 คณะกรรมการ GPSC จะมีหน้าทีด่ แู ลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร
			(Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้
รวมทัง้ มีกระบวนการอนุมตั กิ ารดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญ (เช่น การลงทุน การทำ�ธุรกรรม
ที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำ�คัญ การทำ�รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น)
1.4 คณะกรรมการ GPSC จะทำ�ความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และกำ�หนดขอบเขตการมอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

1.4.1 คณะกรรมการ GPSC จะจั ด ทำ � ขอบเขต อำ � นาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Role and Responsibility of
the Board) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้
อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะมีการทบทวน
หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวอย่างสมำ�เสมอ เพื่อสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และทิศทางขององค์กร รวมทั้งการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่าง
คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสมด้วย
1.4.2 คณะกรรมการ GPSC จะทำ�ความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตนและ
มอบหมายอำ�นาจการจัดการบริษัทให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ อาจพิจารณาแบ่ง
ออกเป็น ดังนี้
เรื่องที่คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มีการดำ�เนินการ
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ GPSC เป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำ�เนินการ
อย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ GPSC ต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ คณะกรรมการ GPSC อาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้
ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกำ�หนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
(2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
(3) การดูแลโครงสร้างและการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ GPSC ให้เหมาะสมต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) การสรรหา พัฒนา กำ�หนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(5) การกำ�หนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร
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เรื่่�องที่่�คณะกรรมการ GPSC จะดำำ�เนิินการร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ
หมายถึึง เรื่่�องที่่�คณะกรรมการ GPSC ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จัดั การใหญ่่ และฝ่่ายจััดการควรพิิจารณาร่่วมกััน โดยฝ่่ายจััดการเสนอให้้คณะกรรมการ
GPSC เห็็นชอบ ซึ่่�งคณะกรรมการ GPSC จะกำำ�กัับดููแลให้้นโยบายภาพรวมสอดคล้้อง
กัับวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ และมีีกลยุุทธ์์ ทิิศทางการพััฒนาเป้้าหมายหลัักในการ
ประกอบธุุรกิิจ รวมทั้้�งมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการไปดำำ�เนิินการ โดยคณะกรรมการ
GPSC จะติิดตามและให้้ฝ่่ายจััดการรายงานให้้คณะกรรมการ GPSC ทราบเป็็นระยะ ๆ
ตามที่่�เหมาะสม ซึ่่�งได้้แก่่เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(1) การกำ�หนดและทบทวนกลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ
ประจำ�ปี
(2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
(3) การกำ�หนดอำ�นาจดำ�เนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
(4) การกำ�หนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย
และแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) การติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
(6) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน มีความน่าเชื่อถือ
เรื่่�องที่่�คณะกรรมการ GPSC มอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการแทน
หมายถึึง เรื่่�องที่่�คณะกรรมการ GPSC จะกำำ�กัับดููแลระดัับนโยบาย โดยมอบหมาย
ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ ารและกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ และฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบ
หลัักในการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งได้้แก่่เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(1) การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทีค่ ณะกรรมการ
			 GPSC อนุมตั แิ ล้ว (คณะกรรมการ GPSC ควรปล่อยให้ฝา่ ยจัดการรับผิดชอบการ
ตัดสินใจดำ�เนินงาน การจัดซือ้ จัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำ�งาน ฯลฯ ตามกรอบ
นโยบายที่กำ�หนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มี
เหตุจำ�เป็น)
(2) เรื่องที่ข้อกำ�หนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการ GPSC มีส่วนได้เสีย
เป็นต้น
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			 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
2
			 ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�หนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
บริษทั ฯ (Objectives) เป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
โดยรวม
2.1.1 คณะกรรมการ GPSC มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็น
แนวคิดหลักในการกำ�หนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) โดยจัดทำ�
วิสยั ทัศน์และค่านิยมขององค์กร และสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรขับเคลือ่ น
ไปในทิศทางเดียวกัน
2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการ GPSC จะ
กำ�หนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และพิจารณากลยุทธ์ทส่ี ามารถ
สร้างคุณค่าให้ทง้ั แก่บริษทั ฯ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคมโดยรวมควบคูก่ นั ไป
โดยพิจารณาถึง
(1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำ�
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
(2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
(3) ความพร้อม ความชำ�นาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
2.1.3 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�หนดค่านิยมขององค์กรทีส่ ะท้อนคุณลักษณะ
ของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เช่น ร่วมสร้างนวัตกรรม (Innovation)
ร่วมมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ (Performance Excellence) และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เป็นต้น
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2.1.4 คณะกรรมการ GPSC จะส่งเสริมการสือ่ สารและเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์
และเป้ า หมายหลั ก ขององค์ ก รสะท้ อ นอยู่ ใ นการตั ด สิ น ใจและการ
ดำ�เนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2.2 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง (3-5 ปี) และ/หรือประจำ�ปีของบริษัทฯ
สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ โดยมีการนำ�
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2.2.1 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้การจัดทำ�กลยุทธ์ แผนงานและ
งบประมาณประจำ�ปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
บริษัทฯ โดยคำ�นึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น ตลอดจน
โอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และสนับสนุนให้มกี ารจัดทำ�หรือทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์สำ�หรับระยะปานกลาง (3-5 ปี) ด้วย
เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำ�ปีได้คำ�นึงถึง
ผลกระทบในระยะเวลาที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร
2.2.2 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) รวมทั้ง ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกที่
จะทำ�ให้เข้าใจถึงผลกระทบนั้น ๆ และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างแท้จริง
(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการ
สื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการไว้ชัดเจน เพื่อให้กิจการ
สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็น หรือความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก
ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน
ผู้ลงทุนลูกค้า คู่ค้าชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ
หน่วยงานกำ�กับดูแล เป็นต้น
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(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ นำ�ไปวิเคราะห์
และจัดลำ�ดับความสำ�คัญดังกล่าว ตามความสำ�คัญและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่อง
สำ�คัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำ�เนินการ
ให้เกิดผล
2.2.3 ในการกำ�หนดกลยุทธ์ คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มกี ารส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมและนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และตอบสนองอย่างเหมาะสม
ต่อความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
2.2.4 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�หนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางธุ ร กิ จ และศั ก ยภาพของบริ ษั ท ฯ โดยคณะกรรมการจะกำ � หนด
เป้าหมายทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน และตระหนักถึงการตัง้ เป้าหมาย
ทีอ่ าจนำ�ไปสูก่ ารประพฤติทส่ี มุ่ เสีย่ งต่อการผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม
				 (Unethical Conduct) ควบคู่ไปด้วย
2.2.5 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วถึงทั้งบริษัทฯ
2.2.6 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการ
ควบคุมการดำ�เนินงานทีเ่ หมาะสมและติดตามการดำ�เนินการตามกลยุทธ์
แผนงานและงบประมาณประจำ�ปี โดยจัดให้มผี ทู้ �ำ หน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดูแล
และติดตามผลการดำ�เนินงาน
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			 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
3

3.1 คณะกรรมการ GPSC มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำ�หนดและทบทวนโครงสร้าง
คณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ
ที่เหมาะสมและจำ�เป็นต่อการนำ�พาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ที่กำ�หนดไว้
3.1.1 คณะกรรมการ GPSC จะประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน
ตลอดจนเพศและอายุที่จำ�เป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กร โดยจัดทำ�ตารางองค์ประกอบความรู้ความชำ�นาญของ
กรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ GPSC โดยรวม
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1-2 คน
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า สาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
พลังงาน
3.1.2 คณะกรรมการ GPSC จะพิจารณากำ�หนดจำ�นวนกรรมการที่เหมาะสม
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำ�นวนกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 15 คน ตามขนาดบริษัทฯ และความ
ซับซ้อนของธุรกิจ ณ ขณะนั้น

มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำ�งานและจริยธรรมที่ดีงาม
ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
(4) มีภาวะผูน้ �ำ และสามารถติดตามการดำ�เนินการของผูบ้ ริหารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(5) ดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลั ก ทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่จำ�นวนไม่เกิน 4 บริษัท รวมทั้ง
					 GPSC ด้วย
3.1.4 คณะกรรมการ GPSC จะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่สะท้อนอำ�นาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
โดย
(1) กรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำ�งานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
(2) จำ�นวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของ GPSC เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถทำ�งานร่วมกับ
คณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระ ดังนี้

3.1.3 กรรมการ GPSC มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนด
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ
และประสบการณ์ในการทำ�งานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
(3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
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คุณสมบัติกรรมการอิสระของ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ
ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา
ที่ได้เงินเดือนประจำ�หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำ นาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้
ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
			ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่อ
อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่
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20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนในสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีปฏิบัติงาน
สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำ นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ              
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น
กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ�
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
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3.1.5 คณะกรรมการ GPSC จะเปิดเผยรายนามและข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของกรรมการ ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ที่
แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในวิชาชีพ หรือความเชีย่ วชาญอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลของกรรมการ
ที่เกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้น จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง และการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำ�ปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3.2 คณะกรรมการ GPSC จะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแล
ให้มน่ั ใจว่าองค์ประกอบและการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ เอือ้ ต่อการ
ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
3.2.2 ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีข่ อง
ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำ�นาจโดยไม่จ�ำ กัด โดยประธาน
กรรมการกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะต้อง
ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น�ำ ของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของ
ประธานกรรมการ GPSC ประกอบด้วย
(1) การกำ�กับ ติดตามและดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
					 GPSC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและเป็นไปตามนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
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(3) การมีบทบาทในการกำ�หนดวาระการประชุมคณะกรรมการ GPSC
โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยกำ�กับดูแลให้เรื่องสำ�คัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระ
(4) ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียก
ประชุมคณะกรรมการ โดยควรส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ
สำ�หรับการพิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(5) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอ
ที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำ�คัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ
(6) การทำ�หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคุม
การประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำ�หรับ
การนำ�เสนอและการอภิปรายประเด็นสำ�คัญในทุกระเบียบวาระ
และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ
และแสดงความเห็นอย่างอิสระ รวมถึงการนำ�ที่ประชุมไปสู่การลงมติ
และสรุปมติที่ประชุม
(7) การทำ�หน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุม
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบ
วาระที่ก�ำ หนดไว้ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำ�หรับการนำ�เสนอ
และตอบคำ�ถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง
(8) การกำ�กับดูแล ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ที่มีจริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(9) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3.2.4 เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและ
สามารถแสดงความเห็นต่อกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างปราศจากอคติต่อ
ฝ่ายจัดการและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ คณะกรรมการ
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จะกำ�หนดให้กรรมการอิสระดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนือ่ งกันได้ไม่เกิน 9 ปี (หรือ
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน) นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการโดยมติเอกฉันท์ (ไม่รวม
กรรมการอิสระผู้มีส่วนได้เสียนั้น) จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น เพื่อ
ประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.2.5 เพื่ อ ให้ เรื่ อ งสำ � คั ญ ได้ รั บ การพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดอย่ า งรอบคอบ
คณะกรรมการ GPSC ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่องเพื่อกลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวทาง
พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
3.2.6 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มีการเปิดเผยสถิติการทำ�หน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แสดงจำ�นวนครัง้ ของการประชุม
และจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
3.3 คณะกรรมการ GPSC มีหน้าที่กำ�กับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
เพื่อเสนอแต่งตั้ง มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำ�หนดไว้ โดยมอบหมายให้คณะ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ซึ่งควรมีสมาชิกส่วนใหญ่และประธาน
ที่เป็นกรรมการอิสระและมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งตามที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน ดำ�เนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความชำ�นาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการแสดงประวัติของบุคคลที่ได้รับ
การสรรหาและนำ�เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ GPSC ก่อนจะนำ�เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการ GPSC จะ
ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย
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3.4 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการมีโครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับขอบเขต อำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ทีใ่ ช้ปฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรมทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
กับบริษัทฯ และจูงใจให้คณะกรรมการนำ�พาองค์กรให้ด�ำ เนินงานตามเป้าหมาย
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
และเสนอต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนบริษทั ฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลของทีป่ รึกษานัน้ ไว้ในรายงาน
ประจำ�ปี รวมทั้งระบุถึงความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้ง
รูปแบบและจำ�นวนของค่าตอบแทนด้วย
3.5 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุม
3.5.1 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
3.5.2 คณะกรรมการ GPSC ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ในการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั
อื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำ�งานของกรรมการ
ที่ดำ�รงตำ�แหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเท
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงกำ�หนดจำ�นวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำ �รงตำ�แหน่งรวมแล้ว
ไม่ควรเกิน 4 บริษัทจดทะเบียน
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3.5.3 คณะกรรมการ GPSC ได้จัดให้กรรมการมีการรายงานการมีส่วนได้เสีย
และการเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรอื่น
มายังบริษทั ฯ และกำ�กับดูแลให้มกี ารเปิดเผยให้เป็นทีร่ บั ทราบ นอกจากนี้
คณะกรรมการจะดูแลให้มีการรายงานให้ผู้ถือหุ้น  กรณีที่กรรมการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
3.5.4 กรรมการ GPSC ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำ�นวน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี ในกรณี
ที่กรรมการผู้ใดไม่สามารถมาประชุมได้ ให้มีหนังสือแจ้งลาต่อประธาน
กรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย และให้บริษัทฯ จัดให้มีการรายงาน
สถิตจิ �ำ นวนครัง้ ของการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการทุกคนไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีด้วย
3.6 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มกี รอบและกลไกในการกำ�กับดูแลนโยบาย
และการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและกิจการอืน่ ทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สำ�คัญ
ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง เช่น ระเบียบบริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ย่ี จำ�กัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษทั ฯ และแนวทาง
การกำ�กับดูแลการลงทุนของบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้น พ.ศ. 2561 เป็นต้น รวมทั้ง
สื่อสารให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
ด้วย
3.7 คณะกรรมการ GPSC จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำ�ปีของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการรายบุคคล โดยมีทั้งการ
ประเมินตนเองและประเมินแบบไขว้ และจะกำ�กับดูแลให้มกี ารเปิดเผยหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำ�ปี ทั้งนี้ ผลประเมิน
จะถูกนำ�ไปใช้ส�ำ หรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป
3.8 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะ
และความรู้สำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสมำ�เสมอ
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3.8.1 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำ �และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ รวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจของกิจการ
3.8.2 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนา
ความรู้ที่จำ�เป็นอย่างต่อเนื่อง
3.8.3 คณะกรรมการ GPSC จะทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์
มาตรฐานความเสีย่ งและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ ติดตามข่าวสารเพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสมำ�เสมอ
3.8.4 คณะกรรมการ GPSC จะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ของกรรมการในรายงานประจำ�ปี
3.9 คณะกรรมการ GPSC และฝ่ายจัดการจะดูแลให้มั่นใจได้ว่าการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำ�เป็น และมี
เลขานุการบริษทั ทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ทจ่ี �ำ เป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
3.9.1 คณะกรรมการ GPSC ควรวางกำ�หนดการประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี
ปฏิทิน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลา สำ�หรับเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง เว้นแต่ในกรณีทจ่ี �ำ เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิ์
และประโยชน์ของบริษัทฯ อาจมีการแจ้งการนัดประชุมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกำ�หนดเวลาการประชุมปกติก็ได้
3.9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยปกติ
เดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ต้องมีการประชุมเพิ่มเติมเนื่องจากมีเรื่อง
สำ�คัญ ก็สามารถจัดประชุมได้ แต่จะได้รับเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน 15 ครั้ง
ต่อปี
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3.9.3 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้ง
ฝ่ายจัดการสามารถที่จะเสนอเรื่องที่สำ�คัญจำ�เป็น หรือจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะส่งไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
การประชุม และไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนการประชุม สำ�หรับวาระลับ ในกรณี
ที่เป็นเรื่องลับมากและอาจมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาจหารือกับประธานกรรมการเพือ่ ให้
จัดส่งให้กรรมการในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุมก็ได้
3.9.5 คณะกรรมการ GPSC จะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้ข้อมูลหรือเพื่อรับทราบสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำ �ลังพิจารณาโดยตรง หรือเพื่อให้มีโอกาส
ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารหรือประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
3.9.6 คณะกรรมการ GPSC สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่มเติมได้จาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท
หรือผูบ้ ริหารอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ �ำ หนด และ
ในกรณีท่ีจำ�เป็น คณะกรรมการอาจกำ�หนดให้มีความเห็นอิสระจากที่
ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ
ก็ได้

3.9.8 คณะกรรมการ GPSC มีนโยบายให้กรรมการอิสระมีโอกาสที่จะประชุม
ระหว่างกันเองตามความจำ�เป็นเพือ่ อภิปรายประเด็นปัญหาใด ๆ ทีอ่ ยูใ่ น
ความสนใจ และให้แจ้งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการทราบถึงผลการ
ประชุมด้วย
3.9.9 จำ �นวนขององค์ประชุมขั้นตำ �ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมี
กรรมการมาร่วมประชุมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3.9.10 คณะกรรมการ GPSC จะกำ � หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ข อง
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการให้
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับกฎข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ ที่คณะกรรมการควร
จะต้องทราบ ดูแลจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการให้มีความ
เรียบร้อยครบถ้วน เก็บเอกสารสำ�คัญต่าง ๆ บันทึกรายงานการประชุม
และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ ควรให้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำ�ปีและบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และควรจะจัดให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ที่จำ�เป็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

3.9.7 คณะกรรมการ GPSC มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาส
ที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็นเพื่ออภิปรายอย่างอิสระใน
ประเด็นหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการบริษัทที่อยู่ในความสนใจ
ทั้งนี้ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยคณะกรรมการจะให้แจ้งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัททราบ
ถึงผลการประชุมข้างต้นด้วย
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			 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
4
			 และการบริหารบุคลากร
4.1 คณะกรรมการ GPSC จะดำ�เนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้
ทั ก ษะประสบการณ์และคุณ ลักษณะที่จำ �เป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย
4.1.1 คณะกรรมการ GPSC ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
4.1.2 คณะกรรมการ GPSC จะติดตามดูแล โดยให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จัดให้มกี ระบวนการคัดเลือกและจัดจ้างผูบ้ ริหาร
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีเ่ หมาะสมในบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะเป็น
ผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ขึ้นไป
4.1.3 เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการจะกำ�กับดูแล
ให้ มี แ ผนสื บ ทอดตำ � แหน่ ง (Succession Plan) และพั ฒ นาความ
ก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มสื บ ทอดตำ � แหน่ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงภายในบริษัทฯ
4.1.4 คณะกรรมการ GPSC ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและ
พัฒนาเพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
งาน
4.2 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มีการกำ�หนดโครงสร้างค่าตอบแทนและ
การประเมินผลการทำ�งานของพนักงานทุกระดับที่เหมาะสม
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4.2.1 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มกี ารกำ�หนดโครงสร้างค่าตอบแทน
ที่ ส ร้ า งแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการ
บริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
(1) การพิ จ ารณาความเหมาะสมของสั ด ส่ ว นค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น
เงินเดือน ผลการดำ�เนินงานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการดำ�เนิน
งานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan เป็นต้น
(2) การกำ�หนดนโยบายเกีย่ วกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคำ�นึงถึงปัจจัย
เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ของงาน ระดับค่า
ตอบแทนเปรี ย บเที ย บกั บ อุ ต สาหกรรมที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ
กิจการของบริษัทฯ และผลการดำ�เนินงานของกิจการ ในรอบระยะ
เวลาหนึ่ง
(3) ประกาศนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลและการสื่อสาร
ให้เป็นที่รับทราบทั่วกัน
4.2.2 คณะกรรมการ GPSC ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้ พิ จ ารณากลั่ น กรองค่ า ตอบแทนและการประเมิ น
ผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยจะพิจารณาครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์
การประเมินผลงาน ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำ�หนดไว้
และค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อ ื่ น โดยรวมประจำ � ปี ข อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย
4.2.3 คณะกรรมการ GPSC เป็นผู้อนุมัติตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานของ GPSC
ซึ่งจะถูกนำ�ไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และถ่ายทอดลงไปยังฝ่ายจัดการ
หรือผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และพนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละสายงาน
หรือส่วนงาน และคณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้ประธาน
				 เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูง
ให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
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4.3 คณะกรรมการ GPSC จะทำ�ความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้
ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำ�เนินงานของกิจการ เช่น ข้อตกลง
ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ นโยบายของกลุ่ ม บริ ษั ท แม่ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ อำ � นาจในการควบคุ ม
การบริหารจัดการกิจการ และกำ�กับดูแลไม่ให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอด
ตำ�แหน่ง รวมถึงควรให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่จำ�เป็นและเหมาะสม
ของข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
4.4 คณะกรรมการ GPSC จะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�ำ นวน
ความรู้ ทักษะประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม เช่น กำ�กับดูแลให้มีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงาน
ในทุกระดับมีความรู้ความสามารถมีแรงจูงใจที่เหมาะสมและได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม รวมถึงกำ�กับดูแลให้ GPSC มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม

4.5.3 ในกรณี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ GPSC จะไปดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการ
อนุกรรมการคณะทำ �งาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือ
ตำ�แหน่งใด ๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำ หนดไว้ตาม
ข้อ (2) และมิใช่การปฏิบตั งิ านในกิจการของบริษทั ฯ ให้ผบู้ ริหารระดับสูง
นำ�เรื่องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ GPSC ก่อนตอบรับการไป
ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว
4.5.4 สำ�หรับผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงของ GPSC หาก
เข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่อง
เพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดการ (ManagementCommittee : MC) ก่อนการตอบรับการไปดำ�รง
ตำ�แหน่งดังกล่าว

4.5 หลักการการไปดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
4.5.1 ในกรณีผู้บริหารระดับสูงของ GPSC ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำ �นาจตามกฎหมายให้
ดำ�รงตำ�แหน่งในทางราชการหรือการสาธารณประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือ
จากการปฏิบัติงานในกิจการของ GPSC ให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการ GPSC เพื่อทราบ
4.5.2 ในกรณีีผู้้�บริิหารสููงสุุดของ GPSC ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากหน่่วยราชการ
รััฐวิิสาหกิิจ หน่่วยงานอื่่�นของรััฐ องค์์กรอิิสระ หรืือสถาบัันการศึึกษา
ภาครััฐ ให้้ปฏิิบัติั ิงานเป็็นกรรมการ อนุุกรรมการ คณะทำำ�งานผู้้�เชี่่�ยวชาญ
				 ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�ปรึึกษาหรืือตำำ�แหน่่งใด ๆ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ทางราชการหรืือ
สาธารณประโยชน์์นอกเหนืือจากการปฏิิบััติิงานในกิิจการของ GPSC
				 ให้้ฝ่่ายจััดการเสนอเรื่่�องต่่อคณะกรรมการ GPSC เพื่่�อทราบและให้้
				 ข้้อคิิดเห็็นก่่อนที่่�จะเข้้าไปปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ในงานนั้้�น ๆ
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40
			 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
5
			 อย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการ GPSC จะให้ ค วามสำ � คั ญ และสนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ สร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่ธรุ กิจควบคูไ่ ปกับการสร้างคุณประโยชน์
ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีความคิดริเริม่ รูจ้ กั คิดนอกกรอบ
ประยุกต์นำ�เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ
ลดต้นทุนหรือเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
5.1.1 คณะกรรมการ GPSC จะให้ความสำ�คัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การทบทวนกลยุทธ์การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำ�เนินงาน และการ
ติดตามผลการดำ�เนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการ GPSC จะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้
กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ซึง่ อาจครอบคลุม
การกำ�หนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด มุมมองในการ
ออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุง กระบวน
การผลิตและกระบวนการทำ�งาน ทั้งนี้ การดำ�เนินงานข้างต้นควรมี
ลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่บริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า
สังคมและสิ่งแวดล้อม

5.3.1 คณะกรรมการ GPSC จะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model)
ที่ต่างกันอาจทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันและระหว่างกัน
ด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรคำ�นึงถึงผลกระทบ
และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของ
การมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
				 ยั่งยืน
5.3.2 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการมีการปรับปรุง
				 หรื อ ทบทวนเป้ า หมายหลั ก ของการใช้ ท รั พ ยากรให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคำ�นึงถึงการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกอย่างสมำ�เสมอ
5.4 คณะกรรมการ GPSC จะจัดให้มีกรอบการกำ�กับดูแลและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง
ดูแลให้มีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
			พัฒนาการดำ�เนินงานอย่างเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
			กิจการ รวมถึงจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศด้วย

5.2 คณะกรรมการ GPSC จะติด ตามดูแลให้ฝ่ายจัด การประกอบธุร กิจอย่างมี
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสีย
5.3 คณะกรรมการ GPSC จะดู แ ลให้ ฝ่ า ยจั ด การมี ก ารจั ด สรรและจั ด การใช้
ทรัพยากรในบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยคำ�นึง
ถึงผลกระทบตลอดสาย Value Chain
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42
			 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
6
			 และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการ GPSC และผู้บริหารจะกำ�กับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิผลและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
6.1.1 คณะกรรมการ GPSC จะเข้าใจความเสี่ยงที่ส�ำ คัญของกิจการและอนุมัติ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
6.1.2 คณะกรรมการ GPSC จะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความ
เสีย่ งทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ของกิจการสำ�หรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ย งของทุกคนในองค์กรให้เป็น ทิศ ทางเดียวกัน ทั้งนี้
คณะกรรมการจะดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
อย่างสมำ�เสมอ
6.1.3 คณะกรรมการ GPSC และผู้บริหารจะดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความ
เสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
6.1.4 คณะกรรมการ GPSC และผู้บริหารจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการ
ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อ
จัดลำ�ดับความเสี่ยงและมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
6.1.5 คณะกรรมการ GPSC สามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องตามข้อ 6.1.1–6.1.4
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตามที่เหมาะสมกับธุรกิจก็ได้
6.1.6 คณะกรรมการ GPSC จะติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสมำ�เสมอ
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6.1.7 คณะกรรมการ GPSC และผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและ
ตามมาตรฐานที่เป็นสากล
6.2 เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม คณะกรรมการ GPSC ได้
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ โดยได้กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติและหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จดั ให้มกี ฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
6.2.1 คณะกรรมการ GPSC ได้จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
และสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน พร้ อ มทั้ ง รายงานให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ด เผย
รายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำ�ปี
6.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบของ GPSC ต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอ
ของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำ�ปี
6.3 คณะกรรมการ GPSC จะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาส
ของบริษัทฯ และการทำ�ธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่ไม่สมควร
6.3.1 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มีระบบและระเบียบในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำ�หนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
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ในการรักษาความลับ รวมทัง้ การจัดการข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการ
GPSC จะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานตลอดจน
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทาง
การเงิน ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว
ด้วย

6.3.2 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งของผลประโยชน์รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้การทำ�รายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน การดำ�เนินการและ
การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำ�หนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควร
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6.5.1 คณะกรรมการจะกำ�กับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก
ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวก
และมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ไว้ในเว็บไซต์ หรือรายงานประจำ�ปีด้วย
6.5.2 คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการ
ชีเ้ บาะแส โดยได้ก�ำ หนดให้มชี อ่ งทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์
ของกิจการ หรือผ่านกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมี
กระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำ�เนินการและรายงานต่อคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส
ที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

6.3.3 คณะกรรมการ GPSC จะมีขอ้ กำ�หนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสีย
อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึก
ไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ
ทีม่ สี ว่ นได้เสียอย่างมีนยั สำ�คัญ ในลักษณะทีอ่ าจทำ�ให้กรรมการรายดังกล่าว
ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมพิจารณาในวาระนั้น
6.4 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�กับดูแลให้มีการจัดทำ�นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
การต่อต้านคอร์รปั ชันทีช่ ดั เจน และสือ่ สารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอก
เพื่อให้เกิดการนำ�ไปปฏิบัติได้จริง โดยจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการ
ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6.5 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ
ดำ�เนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
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			 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
7
			 และการเปิดเผยข้อมูล
7.1 คณะกรรมการ GPSC และฝ่ายจัดการจะรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการ
จัดทำ�รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เป็น
ระบบ เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวนโยบายที่
เกี่ยวข้อง
7.1.1 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และ
เปิดเผยข้อมูลมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและมีจำ�นวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง
ผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทำ�บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการ GPSC จะ
คำ � นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยในกรณี ที่ เ ป็ น รายงานทางการเงิ น จะ
พิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของ
ผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบ
บัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และ
					 นโยบายของบริษัทฯ
7.1.3 คณะกรรมการ GPSC และฝ่ายจัดการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง
รวมถึงงบการเงิน รายงานประจำ�ปี แบบ 56-1 ที่สามารถสะท้อนฐานะ
การเงินและผลการดำ�เนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจะสนับสนุนให้
บริษทั ฯ จัดทำ�คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management
				
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย
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งบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
เพียงอย่างเดียว
7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อ มูลรายการใดเกี่ยวข้อ งกับกรรมการรายใด
รายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วน
ของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน
การเปิดเผยในส่วนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ (Shareholders’
Agreement) ของกลุ่มตน เป็นต้น
7.2 คณะกรรมการ GPSC และฝ่ายจัดการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง
ทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนี้
7.2.1 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมิน
ฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง
สมำ�เสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไข
โดยเร็วหากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ งึ ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความ
สามารถในการชำ�ระหนี้
7.2.2 ในการอนุมัติการทำ�รายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะดูแลเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการทำ�
รายการดังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำ�เนิน
กิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำ�ระหนี้ของ
บริษัทฯ เกินความเสี่ยงที่ยอมรับได้
7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา
คณะกรรมการ GPSC จะดำ�เนินการให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนรองรับในการ
แก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้
การคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
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7.3.1 ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำ�ระหนี้หรือมีปัญหาทาง
การเงิน คณะกรรมการ GPSC จะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการ
ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูล

7.5 คณะกรรมการ GPSC จะกำ � กั บ ดู แ ลให้ ฝ่ า ยจั ด การจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ
ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำ�หน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียอืน่ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา

7.3.2 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้กิจการกำ�หนดแผนการรองรับแก้ไข
ปัญหาทางการเงิน โดยคำ�นึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึง
เจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝา่ ยจัดการมีการรายงาน
สถานะอย่างสมำ�เสมอ

7.5.1 คณะกรรมการ GPSC จะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication
Policy) หรือนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไป
อย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันทันเวลา ใช้ชอ่ งทางทีเ่ หมาะสมปกป้องข้อมูล
ลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจ
ตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

7.3.3 คณะกรรมการ GPSC จะทำ�ให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ การพิจารณาตัดสินใจ
ใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
7.4 คณะกรรมการ GPSC และฝ่ายจัดการจะจัดให้มกี ารทำ�รายงานการพัฒนากิจการ
อย่างยั่งยืนตามความเหมาะสม
7.4.1 คณะกรรมการ GPSC จะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง การ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับ
การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทัง้ นี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในรายงานประจำ�ปีหรืออาจจัดทำ�เป็นเล่มแยกต่างหากตามความ
เหมาะสมของกิจการ
7.4.2 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำ�คัญและ
สะท้อนการปฏิบัติที่จะนำ�ไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการของบริษัทฯ
อย่างยั่งยืน
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7.5.2 คณะกรรมการ GPSC จะจัดให้มีการกำ�หนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูล
กับบุคคลภายนอก โดยควรเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
เข้าใจธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และ
สามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ การเงินและบัญชี
องค์กร และผู้จัดการส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
7.5.3 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำ�หนดทิศทางและสนับสนุน
งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล
นโยบายการจัดการข้อมูลทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ กำ�หนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสาร
และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.6 คณะกรรมการ GPSC และฝ่ายจัดการจะส่งเสริมให้มกี ารนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
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7.7 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำ �หนดและผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการ GPSC และฝ่ายจัดการจะจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอืน่ ด้วย เช่น เว็บไซต์
ของบริษทั ฯ โดยควรกระทำ�อย่างสมำ�เสมอ พร้อมทัง้ นำ�เสนอข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั
ทั้งนี้ GPSC จะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(1)
(2)
(3)
(4)

วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจำ�ปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำ�เสนอต่อนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุน
หรือสื่อต่าง ๆ
(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า เป็นต้น
(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
(10) การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
(12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
(13) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
นโยบายการกำ�กับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้าน
บริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของ
คณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย
(15) จรรยาบรรณสำ�หรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ
(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพันธ์และเลขานุการบริษัท
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			 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
8
8.1 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในเรื่องสำ�คัญของบริษัทฯ
8.1.1 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้เรื่องสำ�คัญ (ทั้งประเด็นที่กำ�หนดใน
กฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำ�เนินงานของ
กิจการ) ได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่อง
สำ�คัญดังกล่าวควรจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.2 คณะกรรมการ GPSC จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น
(1) กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการให้ ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยมี สิ ท ธิ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอนั้น
เป็นวาระการประชุม หากเข้าตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งหากมี
กรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ
คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
(2) กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะดูแลให้มกี ารเปิดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
8.1.3 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
8.1.4 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อย่างน้อย
30 วันก่อนวันประชุม
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8.1.5 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรจัดทำ�เป็นภาษา
อังกฤษทั้งฉบับด้วย และเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย โดยหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
(2) วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ
โดยแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ
ได้ แ ยกเรื่ อ งการเลื อ กตั้ ง กรรมการและการอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทน
กรรมการเป็นคนละวาระกัน
(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล-นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงิน
ปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณี
ทีเ่ สนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบเช่นกัน
ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ-ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา และ
การทำ�งาน จำ�นวนบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไปที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของ
กรรมการที่เสนอและในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิม
กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกครัง้ ให้ระบุขอ้ มูลการเข้าร่วมประชุม
ปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ค. วาระอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ-นโยบายและหลั ก เกณฑ์
ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำ�แหน่ง และค่า
ตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ
ง. วาระแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี-ชือ่ ผูส้ อบบัญชีบริษทั ทีส่ งั กัด ประสบการณ์
ทำ�งาน ความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการ
อื่น
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(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด
(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลง
คะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภท
ในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอ
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อน
เข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่
จัดประชุม เป็นต้น
8.2 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้การดำ�เนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ของตน
8.2.1 คณะกรรมการ GPSC จะกำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำ�นึง
ถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการ
ประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่
สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
8.2.2 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลไม่ให้มีการกระทำ�ใด ๆ ที่เป็นการจำ�กัด
โอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควร
กำ � หนดให้ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะต้ อ งนำ � เอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
แสดงตนเกินกว่าที่กำ�หนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำ�กับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง
8.2.3 คณะกรรมการ GPSC จะส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้
การดำ�เนินการประชุมสามารถกระทำ�ได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ�
8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท จัดสรรเวลาสำ�หรับแต่ละวาระการประชุมที่กำ�หนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น
และตั้งคำ�ถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
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8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญได้ กรรมการในฐานะ
ผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะวาระสำ�คัญ
ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
8.2.6 กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อ
ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
8.2.7 ก่อนเริม่ การประชุม ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ทราบจำ�นวนและสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม
การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

8.3.3 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึก
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุมและ/หรือไม่เข้าร่วมการประชุม
(2) วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน มติทป่ี ระชุม และผลการลงคะแนน
(เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคำ�ถามและคำ�ตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของ
ผู้ถามและผู้ตอบ

8.2.8 ในกรณีทว่ี าระใดมีหลายรายการ ประธานทีป่ ระชุมจะจัดให้มกี ารลงมติแยก
ในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
8.2.9 คณะกรรมการ GPSC จะสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
และส่งเสริมให้มบี คุ คลทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ป ระชุมทราบพร้อมทั้งบัน ทึกไว้
ในรายงานการประชุม
8.3 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำ�
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
8.3.1 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
ผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันทำ�การถัดไปหลังจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ
8.3.2 คณะกรรมการ GPSC จะดูแลให้มีการจัดส่งสำ�เนารายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

59

58

ความหมาย

ยึึดถืือหลัักจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท
ั ฯ
เป็็นหนึ่่�งในข้้อตกลงของการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท
ั ฯ ดัังต่่อไปนี้้�

จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
“จรรยาบรรณ” หมายถึึง ประมวลความประพฤติิที่่�ผู้้�ประกอบอาชีีพการงาน
แต่่ละอย่่างกำำ�หนดขึ้้�น เพื่่�อรัักษาและส่่งเสริิมเกีียรติิคุุณชื่่�อเสีียงและฐานะของสมาชิิก อาจ
เขีียนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรหรืือไม่่ก็็ได้้
“จรรยาบรรณของ GPSC” หมายถึึง ประมวลความประพฤติิที่่�บุุคลากรของ GPSC
พึึงกระทำำ�เพื่่�อรัักษาและส่่งเสริิมชื่่�อเสีียง เกีียรติิคุุณของ GPSC
จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ GPSC จึึงเป็็นการประมวลแบบแผน กำำ�หนด
ขอบเขตมาตรฐาน ความประพฤติิ และพฤติิ กรรมที่่�บุุ คลากร GPSC ไม่่ ว่่าจะเป็็น
คณะกรรมการ ผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งานทุุ ก คน พึึ ง กระทำำ � ในการดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และ
การปฏิิบััติิงาน โดยพึึงปฏิิบััติิไปในวิิถีีทางเดีียวกััน พร้้อมทั้้�งอยู่่�ภายใต้้กรอบจริิยธรรม
คุุณธรรม ความซื่่�อสััตย์์ในวิิถีที างที่่�สร้้างสรรค์์ เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย เสมอภาค เท่่าเทีียมกััน
เพื่่�อสร้้างรากฐาน และรัักษาภาพพจน์์ของ GPSC ให้้เป็็นองค์์กรที่่�มีีการเจริิญเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน
มาตรฐานทางจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ GPSC ฉบัับนี้้� ได้้ยกตััวอย่่างสถานการณ์์
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจริิงในการทำำ�งานพร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�ต่่อการกระทำำ�ในสถานการณ์์
ต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยให้้บุุคลากรของ GPSC สามารถใช้้เป็็นแนวทางในการประพฤติิปฏิิบัติั ิตน
ที่่�เหมาะสมบนพื้้�นฐานของหลัักจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ได้้อย่่าง
ถููกต้้อง
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1

การเคารพกฎหมาย
และหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากล

GPSC ดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีที่่แ� ตกต่่างกััน แต่่ก็็ยึดถื
ึ อื หลัักสิิทธิิมนุษุ ยชนสากลเป็็นหลัักปฏิิบัติั ร่่ิ วมกััน GPSC

และบุุคลากรทุุกคนจึึงต้้องตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในการเคารพกฎหมายของ
แต่่ละประเทศ และปฏิิบัติั ติ ามปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุษุ ยชน หลีีกเลี่่ย� งการกระทำำ�
ที่่�เป็็นการละเมิิดสิิทธิิ ฝ่่าฝืืนกฎหมายหรืือศีีลธรรมอัันดีี
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
1.1 บุุคลากรของ GPSC จะต้้องทำำ�ความเข้้าใจกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของตนโดยตรงให้้ถี่่�ถ้ว้ นและปฏิิบัติั ติ ามอย่่างเคร่่งครััด หากไม่่แน่่ใจ
ให้้ขอคำำ�ปรึึกษาจากส่่วนกำำ�กัับกฎหมายและกฎระเบีียบองค์์กรของบริิษััทฯ และ
ไม่่ควรปฏิิบััติิไปตามความเข้้าใจของตนเอง โดยไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�  หรืือไม่่ศึึกษา
กฎระเบีียบให้้ถี่่�ถ้้วนก่่อนลงมืือปฏิิบััติิ
1.2 บุุคลากรของ GPSC ที่่�ต้้องไปปฏิิบััติิงานในต่่างประเทศ ควรศึึกษากฎหมาย
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และวััฒนธรรมของประเทศปลายทางก่่อนการเดิินทาง
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสิินค้้า ตััวอย่่างสิินค้้า และอุุปกรณ์์ที่่�นำ�ำ ไปด้้วย เอกสารในการเดิินทาง
วััตถุุประสงค์์การเดิินทาง และการปฏิิบััติิงานในประเทศปลายทางไม่่ผิิดกฎหมาย
ไม่่ขััดต่่อขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และวััฒนธรรมของประเทศปลายทาง
1.3 ฝ่่ายจััดการควรจััดรวบรวมกฎหมาย กฎเกณฑ์์ คำำ�สั่่�ง และระเบีียบของทางราชการ
ให้้เป็็นหมวดหมู่่� เพื่่�อให้้บุคุ ลากรของ GPSC ได้้ศึกึ ษา และให้้การอบรมด้้านกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องแก่่บุุคลากรของ GPSC ทุุกระดัับอย่่างเหมาะสม
1.4 พนัักงานทุุกระดัับของ GPSC ต้้องปฏิิบััติิตามปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน
โดยฝ่่ายจััดการต้้องจััดให้้มีีการให้้ความรู้้�และสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหลัักสิิทธิิ
มนุุษยชนสากลแก่่บุคุ ลากรของ GPSC เพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบัติั เิ ป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิินงาน
และไม่่สนัับสนุุนกิิจการหรืือการกระทำำ�ใดที่่�ละเมิิดหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากล
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ตัวอย่าง

หากท่่านได้้รัับมอบหมายให้้เดิินทาง
ไปปฏิิบััติิงานร่่วมกัับบริิษััทอื่่�นที่่�ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น ท่่านควรเตรีียมความพร้้อมอย่่างไร?

คำ�แนะนำ�
ท่่านควรศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกฎหมาย
กฎระเบีียบ และวััฒนธรรมของประเทศญี่่�ปุ่่�น รวมถึึง
กฎระเบีียบข้้อมููลของบริิษััทที่่�ต้้องไปร่่วมงานหรืือ
ติิดต่่องานด้้วยก่่อนที่่�ท่่านจะเดิินทางไปปฏิิบััติิงาน
โดยขอคำำ � ปรึึ ก ษาได้้ จ ากฝ่่ า ยสำำ �นั ั ก กฎหมาย/
ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััทและกำำ�กัับกิิจการองค์์กรหรืือ
สอบถามจากผู้้�ที่่�เคยเดิินทางไปปฏิิบัติั งิ านที่่�ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมก่่อนไปปฏิิบััติิงาน
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สิิทธิิและความเป็็นกลางทางการเมืือง

ตัวอย่าง

GPSC เป็็นบริิษััทที่่�เป็็นกลางทางการเมืือง โดยจะไม่่กระทำำ�การใดที่่�เป็็นการฝัักใฝ่่

หรืือสนัับสนุุนพรรคการเมืือง กลุ่่ม� การเมืือง หรืือนัักการเมืืองคนใด ไม่่ว่่าในระดัับประเทศ
ระดัับภูมิู ภิ าค หรืือระดัับโลกในรููปแบบใด ๆ ก็็ตาม ทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม GPSC สนัับสนุุน
การดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�เป็็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้้�นๆ และสนัับสนุุนให้้
บุุคลากรทุุกคนของบริิษััทฯ ยึึดมั่่�นในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรง
เป็็นประมุุข และใช้้สิทิ ธิิทางการเมืืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื่่�อให้้บริษัิ ทั ฯ
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างปกติิ โดยปราศจากความกดดัันจากฝ่่ายการเมืือง
แนวปฏิิบััติที่่�ดี
ิ ี
2.1 GPSC ต้้องเป็็นกลางทางการเมืือง กล่่าวคืือ ไม่่นำ�ำ ทรััพยากรของ GPSC ไปสนัับสนุุน
กิิจกรรมทางการเมืืองของพรรคการเมืือง กลุ่่�มการเมืือง หรืือนัักการเมืืองคนใด
ไม่่ว่่าในรููปแบบใดทั้้�งทางตรงหรืือทางอ้้อม และไม่่อนุุญาตให้้ฝ่่ายการเมืืองเข้้ามาใช้้
ทรััพยากร และสถานที่่�ของบริิษััทฯ ในการทำำ�กิิจกรรมทางการเมืือง
2.2 GPSC สนัับสนุุนให้้พนัักงานแสดงออก เข้้าร่่วม สนัับสนุุน และใช้้สิทิ ธิิทางการเมืือง
นอกเวลาทำำ�งานโดยทรััพยากรของบุุคลากรเอง ห้้ามบุุคลากรของ GPSC ใช้้อำ�ำ นาจ
ทรััพยากร เงิินทุุน และชื่่�อ “GPSC” ไปใช้้ในการเรี่่�ยไร หาผลประโยชน์์ หรืือใช้้
ประกอบกิิจกรรมทางการเมืือง
2.3 GPSC ไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการวิ่่�งเต้้นเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งประโยชน์์ส่่วนตนโดยที่่�มิิใช่่การใช้้
หลัักคุุณธรรม (Merit System) เช่่น การวิ่่�งเต้้นโดยใช้้ความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว หรืือ
เสนอผลประโยชน์์ตอบแทน เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ที่่�สููงขึ้้�น หรืือโยกย้้าย
ตำำ�แหน่่ง โดยไม่่มีีเหตุุผลรองรัับอัันสมควร
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หากท่่านชื่่� น ชอบพรรคการเมืื อ งใด
พรรคการเมืื อ งหนึ่่� ง หรืื อ นัั ก การเมืื อ ง
คนใดคนหนึ่่�ง ท่่านจะแสดงออก หรืือแสดง
ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับพรรคการเมืือง หรืือ
นัักการเมืืองที่่�ท่่านชื่่�นชอบอย่่างไร
คำ�แนะนำ�
การแสดงความคิิดเห็็น/การแสดงออกทาง
การเมืืองเป็็นสิิทธิิส่่วนบุุคคลที่่�พนัักงานสามารถ
กระทำำ � ได้้ อ ย่่ า งเหมาะสมแต่่ ต้ ้ อ งตระหนัั ก และ
คำำ�นึึงถึึงภาพลัักษณ์์ของ GPSC เป็็นสำำ�คััญ โดย
การแสดงความคิิดเห็็น/การแสดงออกทางการเมืือง
ต้้องกระทำำ�ในนามของตนเองส่่วนตััว และไม่่ใช้้
ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตนและกิิจการของ GPSC ใน
การสนัับสนุุนของพรรคการเมืือง รวมทั้้�ง ไม่่กระทำำ�
ในนามบริิษัทั ฯ หรืือทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าใจผิิดได้้ว่า่ GPSC
มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องในการสนัับสนุุนพรรคการเมืือง หรืือ
นัักการเมืืองนั้้�น ๆ
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การมีีส่่วนได้้เสีียและผลประโยชน์์ขััดกััน

บุุคลากรของ GPSC ต้้องปฏิิบัติั ิงานโดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของส่่วนรวมของบริิษััทฯ
เหนืือกว่่าประโยชน์์ส่่วนตนและไม่่มีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน นอกจากนี้้�ต้้องคำำ�นึึงถึึง
ประโยชน์์ของบริิษััทฯ เป็็นที่่�ตั้้ง� โดยปราศจากความต้้องการส่่วนตััว หรืืออิิทธิิพล จาก
ผู้้�ใกล้้ชิิด บุุคลากรของ GPSC ต้้องตระหนัักและตรวจสอบตนเองอยู่่�เสมอว่่า ตนเอง
มีีส่่วนได้้เสีียหรืือผลประโยชน์์ขัดกั
ั นั ในการปฏิิบัติั งิ านหรืือไม่่ เมื่่�อพบว่่าตนมีีส่่วนได้้เสีีย
หรืือผลประโยชน์์ขััดกัันแล้้ว บุุคลากรผู้้�นั้้�นพึึงงดการปฏิิบััติิงานนั้้�นหรืือเสนอให้้ผู้้�อื่่�น
เข้้ามารัับผิิดชอบหน้้าที่่�แทนตน เพื่่�อกำำ�จััดข้้อครหาว่่าด้้วยการมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
หรืือใช้้อำ�ำ นาจของตนในทางที่่ผิ� ดิ เพื่่�อสร้้างผลประโยชน์์ให้้แก่่ตนเอง และทำำ�ให้้บริิษััทฯ
เสีียหาย ดัังนั้้�น บุุคลากรทุุกคนพึึงปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันการมีีส่่วนได้้เสีีย และ
การเปิิดเผยรายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และข้้อมููลการมีีส่่วนได้้เสีียตาม
ที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนดไว้้อย่่างเคร่่งครััด
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
3.1 ห้้ามบุุคลากรของ GPSC ใช้้อิิทธิิพลหรืืออำำ�นาจของตนทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทฯ
กัับบุุคคลนั้้�นเอง รวมถึึงห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือนิิติิบุุคคลที่่�บุุคคลนั้้�นถืือหุ้้�นอยู่่�  หรืือ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวดองในครอบครััวทุุกคน นอกเหนืือจากสวััสดิิการที่่�บุุคลากรของ GPSC
ควรได้้เว้้นแต่่จะมีีการเปิิดเผยการมีีส่่วนได้้เสีีย หรืือรายงานความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์แล้้วและได้้รัับอนุุญาตเป็็นการเฉพาะ หรืือได้้รัับอนุุมััติิในหลัักการ
ให้้ทำำ�ได้้
3.2 บุุคลากรของ GPSC หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวดองในครอบครััว สามารถทำำ�ธุรุ กรรม
ที่่�มีีข้อ้ ตกลงทางการค้้าทั่่�วไปกัับบริิษัทั ฯ ได้้ โดยปราศจากการใช้้อิทิ ธิิพลของบุุคลากร
ของ GPSC และมีีข้อ้ ตกลงทางการค้้าที่่�วิญ
ิ ญููชนจะพึึงกระทำำ�กับั คู่่�ค้า้ ทั่่�วไปกัับ GPSC
3.3 การออกคำำ�สั่่�งเพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่บุุคลากรผู้้�ออกคำำ�สั่่�งเอง ย่่อมทำำ�ไม่่ได้้
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3.4 การเข้้าประชุุมพิิจารณาวาระเรื่่�องใดที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมมีีส่่วนได้้เสีีย บุุคลากร
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียควรต้้องออกจากที่่�ประชุุมเป็็นการชั่่�วคราว หรืืองดการออกความเห็็น
ในเรื่่�องนั้้�น ๆ และไม่่รับั เอกสารระเบีียบวาระการประชุุมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วม
ประชุุมท่่านอื่่�นมีีโอกาสพิิจารณาวิิเคราะห์์ วิจิ ารณ์์ โดยปราศจากอิิทธิิพลของบุุคลากร
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียคนนั้้�น
3.5 คณะกรรมการและผู้้�บริิหารของ GPSC ต้้องพิิจารณาความขััดแย้้งของผลประโยชน์์
เกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับบริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วมอย่่างรอบคอบ
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตอย่่างมีีเหตุุผลและเป็็นอิิสระ ภายใต้้กรอบจริิยธรรมที่่�ดีี
โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ
3.6 บุุคลากรของ GPSC ทุุกคนต้้องจััดทำำ�รายงานเปิิดเผยรายการที่่�สงสััยว่่าตนเองหรืือ
ญาติิที่่�มีีความเกี่่�ยวดองในครอบครััว มีีผลประโยชน์์ที่่�ขััดกัันกัับผลประโยชน์์ของ
บริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี (รายงานประจำำ�ปีี) และทุุกครั้้�งที่่�พบรายการ (รายงาน
ตามเหตุุการณ์์) ตาม “แบบเปิิดเผยรายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของ
GPSC” ที่่�กำำ�หนดไว้้ (แสดงไว้้ในภาคผนวก) และแจ้้งผู้้�บังั คัับบััญชาให้้ลงนามรัับทราบ
พร้้อมทั้้�งนำำ�ส่่ง “แบบเปิิดเผยรายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของ GPSC”
ไว้้กัับส่่วนกำำ�กัับกฎหมายและกฎระเบีียบองค์์กร
3.7 กรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�สอบบััญชีีของ GPSC ต้้องรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษััทฯ บริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทย่่อยของ
บริิษััทฯ รวมถึึงรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ทั้้�งของบริิษััทฯ ของตนเอง และ
บุุ ค คลที่่�มีี ค วามเกี่่�ยวข้้ อ งตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� กฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ กำำ�หนด
3.8 การรัับทำำ�งานจากบริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทย่่อยย่่อมทำำ�ได้้ โดยได้้รัับการอนุุมััติิจาก
ผู้้�บัังคัับบััญชา ฝ่่ายบริิหาร และกรรมการแล้้วแต่่กรณีี บุุคลากรของ GPSC ต้้อง
ไม่่รัับงานภายนอกบริิษััทฯ ที่่�เป็็นการแข่่งขัันกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ หรืือ
ก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ขััดแย้้งกัับบริิษััทฯ ไม่่ว่่าจะเป็็นการปฏิิบััติิงานชั่่�วคราวหรืือ
ถาวร เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตเป็็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้้�บัังคัับบััญชา
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3.9 การรัับบุุคลากรใหม่่ที่่�เป็็นผู้้�เกี่่�ยวดองกัับบุุคลากรของ GPSC ต้้องเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส
เป็็นธรรมต่่อผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิอย่่างเดีียวกััน บุุคลากรของ GPSC ต้้องไม่่แทรกแซง
หรืือใช้้อิิทธิิพลของตนเข้้าช่่วยเหลืือให้้รัับผู้้�เกี่่�ยวดองของตนเข้้าทำำ�งาน รวมทั้้�งต้้อง
เปิิดเผยรายการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ตามที่่�ระบุุไว้้ในข้้อ 3.6 ด้้วย

ตััวอย่่าง

	บริิษััทคู่่�ค้้าของ GPSC รายหนึ่่�ง ได้้ส่่ง
จดหมายเชิิ ญ ให้้ ท่่ านเข้้ า ร่่วมงานอบรม
สัั มม นาเกี่่ � ย วกัั บผลิ ิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่ ่ � บริ ิ ษั ั ท คู่่� ค้ ้ า
เป็็นผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่าย โดยจััดอบรมที่่ต่่� างประเทศ
พร้้ อ มทั้้� ง ค่่าใช้้ จ่่ ายตลอดการเดิิ น ทาง
บริิษััทคู่่�ค้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบทั้้�งหมด โดยที่่�
ท่่านมีีหน้้ า ที่่ � รั ั บผิ ิ ด ชอบในการคัั ด เลืื อ ก
ผู้้�จัั ดจำ ำ � หน่่ายสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารโดยตรง
ท่่านควรเข้้าร่่วมการสััมมนาในครั้้�งนี้้�หรืือไม่่

ตัวอย่าง

หากท่่านมีีพี่่ � น้ ้ อ งหรืื อ ญาติิ ส นิิ ท มา
สมััครงานที่่� GPSC ท่่านจะต้้องปฏิิบััติิตน
อย่่างไร
คำ�แนะนำ�
ท่่ า นต้้ อ งไม่่ เข้้ า ไปแทรกแซงขั้้�นตอนหรืื อ
กระบวนการคััดเลืือกบุุคลากรของ GPSC โดยบุุคคล
ผู้้�เกี่่�ยวดองกัับท่่านต้้องสมััครและเข้้ารัับการคััดเลืือก
ตามกระบวนการที่่�เป็็นตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
ของ GPSC อย่่างเท่่าเทีียมกัันกัับผู้้�สมััครท่่านอื่่�น
และถ้้าบุุคคลผู้้�เกี่่�ยวดองของท่่านมีีคุณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วน
จนผ่่านการคััดเลืือกที่่�โปร่่งใส ท่่านและผู้้�เกี่่�ยวดอง
ต้้องเปิิดเผยรายการที่่�อาจจะมีีผลประโยชน์์ขััดแย้้ง
กัันตาม “แบบเปิิดเผยรายงานความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ของ GPSC”
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คำ�แนะนำ�
ท่่านควรนำำ�เรื่่�องดัังกล่่าวปรึึกษาผู้้�บัังคัับบััญชา
เพื่่�อพิิ จ ารณาถึึ ง วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ นการเดิิ น ทาง
ถ้้าเป็็นการสััมมนาที่่�มีีประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ ควร
พิิจารณาให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาคััดเลืือกผู้้�ที่่�เหมาะสม
รายอื่่�นด้้วย เพื่่�อจะได้้ไม่่มีีผลต่่อการตััดสิินใจใน
การเลืือกสิินค้้า หรืือผลิิตภััณฑ์์นั้้�น ๆ เช่่น วิิศวกร
โรงงานให้้ไปสััมมนาแทน หรืือควรได้้รัับการอนุุมััติิ
จากผู้้�บัังคัับบััญชาก่่อน
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การรัักษาความลัับ การเก็็บรัักษาข้้อมููล
และการใช้้ข้้อมููลภายใน

	ข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลัับเป็็นข้้อมููลที่่มิ� ใิ ช่่ข้้อมููลสาธารณะ หรืือเป็็นข้้อมููลที่่ห� ากเปิิดเผย
ต่่อสาธารณชน หรืือตกอยู่่�ในมืือคู่่�แข่่งแล้้ว ย่่อมก่่อให้้เกิิดผลกระทบร้้ายแรงต่่อ GPSC
รวมทั้้�งข้้อมููลทุุกประเภทที่่�คู่่�ค้้าและลููกค้้าได้้มอบให้้แก่่บริิษััทฯ ด้้วยความเชื่่�อใจ ดัังนั้้�น
บริิษััทฯ และบุุคลากรของ GPSC ย่่อมมีีหน้้าที่่�ปกปิิดข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้เป็็นความลัับ
โดยอาจให้้รับรู้้�
ั เฉพาะข้้อมููลที่่จำ� �ำ เป็็นกัับบุุคลากรที่่เ� กี่่ย� วข้้อง จึึงเป็็นหน้้าที่่ข� องบุุคลากร
ที่่�ดููแลหรืือครอบครองข้้อมููลในการดููแลรัักษาความปลอดภััยโดยเคร่่งครััด
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
4.1 GPSC จะมีีการกำำ�หนดชั้้�นความลัับของข้้อมููล และวิิธีีการที่่�บุุคลากรของ GPSC
ต้้องทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระดัับชั้้�นความลัับและการปฏิิบััติิเพื่่�อรัักษาความลัับ
บุุคลากรของ GPSC ต้้องรัักษาความลัับในส่่วนที่่�ตนรัับผิิดชอบ ไม่่ให้้ความลัับตกไป
ยัังบุุคคลอื่่�นรวมทั้้�งบุุคลากรอื่่�นของ GPSC ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
4.2 บุุคลากรของ GPSC แม้้จะเกษีียณอายุุ ลาออก หรืือสิ้้�นสุุดการทำำ�งานกัับ GPSC
ไปแล้้ว จะต้้องรัักษาและไม่่เปิิดเผยความลัับของ GPSC
4.3 GPSC จะรัักษาและปกปิิดข้้อมููลลููกค้้าและข้้อมููลทางการค้้าไว้้เป็็นความลัับ บุุคลากร
ของ GPSC จะไม่่เปิิดเผยความลัับของลููกค้้าต่่อบุุคลากรของ GPSC และบุุคคล
ภายนอกที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง เว้้นแต่่เป็็นข้้อบัังคัับโดยกฎหมายให้้เปิิดเผย การเปิิดเผยเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ทางการฟ้้องร้้องคดีี หรืือคณะกรรมการ GPSC อนุุมัติั ใิ ห้้มีกี ารเปิิดเผย

ไว้้เป็็นความลัับ และต้้องไม่่นำ�ข้
ำ อ้ มููลภายในที่่�ตนล่่วงรู้้�มาจากการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของตน
ไปบอกผู้้�อื่่�น บุุคคลใกล้้ชิิด ครอบครััว ญาติิ หรืือนำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้แสวงหา
ประโยชน์์ในทางมิิชอบเสีียเอง หรืือทำำ�ให้้ประโยชน์์ของบริิษััทฯ ลดลง
4.5 บุุคลากรของ GPSC จะได้้รัับการแจ้้งเตืือน และรณรงค์์ในการละเว้้นการใช้้ข้้อมููล
ภายในผ่่านช่่องทางการติิดต่่อของบริิษัทั ฯ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์สำ�คั
ำ ญ
ั
เช่่น การออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุน การออกหุ้้�นกู้้� 
4.6 การว่่าจ้้างบุุคคลที่่�เคยทำำ�งานกัับคู่่�แข่่งทางการค้้า GPSC ต้้องค้้นหา และศึึกษา
ข้้อตกลงรัักษาความลัับที่่�บุุคคลนั้้�นเคยทำำ�ไว้้กัับคู่่�แข่่งทางการค้้า GPSC และต้้อง
ไม่่กระทำำ�การใดเพื่่�อให้้บุุคคลนั้้�นกระทำำ�การใดอัันเป็็นการผิิดข้้อตกลงกัับคู่่�แข่่ง
ทางการค้้า อัันจะก่่อให้้เกิิดการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีตามมา
4.7 การเปิิดเผยข้้อมููลต้้องเป็็นไปโดยบุุคลากรของ GPSC ที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่� บุุคลากร
ทั่่�วไปไม่่มีีหน้้าที่่�เปิิดเผยข้้อมููล เมื่่�อถููกถามให้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ตนไม่่มีีหน้้าที่่�เปิิดเผย
ให้้แนะนำำ�ผู้้�ถามสอบถามไปยัังผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�เปิิดเผยข้้อมููลนั้้�น เพื่่�อเป็็นการให้้ข้้อมููล
อย่่างถููกต้้อง และเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
4.8 บุุคลากรของ GPSC ควรเก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้อย่่างน้้อย 10 ปีี ทั้้�งที่่�เก็็บไว้้เป็็นเอกสาร
และที่่�เก็็บไว้้เป็็นข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์เผื่่�อมีีการเรีียกใช้้ เอกสารบางประเภทต้้องมีี
การรัักษาไว้้ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด บุุคลากรของ GPSC ควรทำำ�การศึึกษาเป็็น
กรณีีไป เมื่่�อครบกำำ�หนดให้้นำำ�เอกสารไปทำำ�ลายตามขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดในนโยบาย
การจััดการทรััพย์์สินิ การรัักษาความลัับ และการใช้้ข้อ้ มููลของบริิษัทั ฯ อย่่างถููกต้้อง

4.4 ข้้อมููลภายในเป็็นข้้อมููลในการดำำ�เนิินการและบริิหารกิิจการ อัันเป็็นข้้อมููลลัับของ
บริิษััทฯ ที่่�ยัังไม่่เปิิดเผยสู่่�สาธารณะ หากเปิิดเผยแล้้ว ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อบริิษััทฯ
บริิษััทในเครืือหรืือบริิษััทลููกของบริิษััทฯ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งส่่งผลกระทบต่่อมููลค่่า
หุ้้�นที่่�มีีการซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ บุุคลากรของ GPSC พึึงรัักษาข้้อมููลภายใน
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ตัวอย่าง

หากท่่านเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในโครงการ
ของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� อยู่่ใ� นระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
และท่่านมีีเพื่่�อนที่่�เคยทำำ�งานอยู่่�ในแผนก
เดีียวกััน แต่่ลาออกไปแล้้ว โดยเพื่่�อนของ
ท่่านไม่่ได้้มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบหรืือเกี่่�ยวข้้อง
กัั บ โครงการนี้้� ไ ด้้ โ ทรศัั พ ท์์ ม าสอบถาม
ความคืืบหน้้าโครงการนั้้�นกัับท่่าน ท่่านจะ
ตอบคำำ�ถามเพื่่�อนคนนั้้�นอย่่างไร
คำ�แนะนำ�
ควรตอบไปว่่าไม่่สามารถจะเปิิดเผยความ
คืืบหน้้าของโครงการที่่�ท่่านรัับผิิดชอบให้้เพื่่�อนรัับรู้้�ได้้
เนื่่�องจากโครงการยัังไม่่แล้้วเสร็็จ พร้้อมทั้้�งข้้อมููล
ยัั ง ไม่่ มี ี ก ารเปิิ ด เผยต่่ อ สาธารณชนให้้ รั ั บ ทราบ
ดัังนั้้�นจึึงถืือว่่าเป็็นข้้อมููลทางธุุรกิิจที่่�เป็็นความลัับ
ไม่่สามารถเปิิดเผยให้้บุุคคลภายนอกที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
ทราบได้้หากท่่านให้้ข้อ้ มููล หรืือสื่่�อสารคลาดเคลื่่�อน
จนเกิิดความเข้้าใจผิิด อาจส่่งผลกระทบต่่อบริิษัทั ฯ
ในทางลบได้้และเป็็นการกระทำำ�ผิิดระเบีียบของ
บริิษััทฯ
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หากท่่านต้้องการจััดระเบีียบเอกสาร
เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบาย 5ส ของ
บริิ ษั ั ท ฯ โดยมีีเอกสารบางส่่วนที่่ � ท่่ าน
ต้้ อ งการทำำ � ลายทิ้้� ง ท่่านจะต้้ อ งปฏิิ บั ั ติ ิ
อย่่างไร

คำ�แนะนำ�
ก่่อนที่่�ท่า่ นจะทำำ�ลายเอกสาร ท่่านควรพิิจารณา
ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของเอกสารเบื้้�องต้้นก่่อน ถ้้าหากเป็็น
เอกสารสำำ�คััญที่่�ต้้องจััดเก็็บโดยยัังไม่่ครบกำำ�หนด
อายุุ 10 ปีี ตามที่่�บริิษััทฯ หรืือตามระยะเวลาที่่�
กฎหมายกำำ�หนด ท่่านไม่่สามารถทำำ�ลายเอกสาร
นั้้�นได้้ แต่่ต้อ้ งทำำ�การจััดเก็็บอย่่างเป็็นระบบระเบีียบ
เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการใช้้ งานส่่วนเอกสารที่่�ครบกำำ�หนด
อายุุแล้้วควรทำำ�ลายด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสม
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การปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

ตัวอย่าง

หากท่่านพบเห็็นเพื่่�อนร่่วมงานกำำ�ลััง
ปฏิิบััติิงานในกระบวนการผลิิตหรืือบริิการ
ใดที่่�เป็็นการข้้ามขั้้�นตอนการทำำ�งานปกติิ
เนื่่�องจากต้้องการให้้กระบวนการทำำ�งาน
เป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว ท่่านควรปฏิิบัติั อิ ย่่างไร

GPSC คำำ�นึึงถึึงความพึึงพอใจสููงสุุดของลููกค้้า ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�ซื้้อ� สิินค้้าและบริิการจาก

บริิษััทฯ รวมทั้้�งผู้้�บริิโภค ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�ใช้้สิินค้้าและบริิการที่่�บริิษััทฯ ผลิิตด้้วยราคา
ที่่�เป็็นธรรม มีีคุุณภาพ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าและผู้้�บริิโภค โดยต้้องให้้บริิการ
ลููกค้้าและผู้้�บริิโภคด้้วยความรวดเร็็ว มีีอััธยาศััย และไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
5.1 GPSC จะมุ่่�งมั่่�นพััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้ครบวงจร บริิการรวดเร็็ว มีีคุุณภาพ
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและผู้้�บริิโภคอย่่างต่่อเนื่่�อง บุุคลากรของ
GPSC ต้้องทุ่่�มเทเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและผู้้�บริิโภคอย่่างเต็็มที่่�
ด้้วยราคาที่่�สมเหตุุสมผล ทัันต่่อสถานการณ์์ มีีคุุณภาพ ไม่่จำำ�กััดสิิทธิิของผู้้�บริิโภค
และมีีเงื่่�อนไขที่่�เป็็นธรรมสำำ�หรัับผู้้�บริิโภค
5.2 GPSC จะไม่่ทำำ�การใดอัันเป็็นการหลอกลวงหรืือทำำ�ให้้หลงเชื่่�อในคุุณภาพสิินค้้า
และบริิการของ GPSC และควรจะมีีผลสำำ�รวจหรืือผลวิิจััยเพื่่�อสนัับสนุุนการ
โฆษณาและส่่งเสริิมการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการนั้้�น ๆ
แก่่ผู้้�บริิโภคทั่่�วไป
5.3 GPSC  มุ่่�งมั่่�นพัั ฒ นาความปลอดภัั ย ในการใช้้ สิ ิ น ค้้ า และบริิ ก ารของบริิ ษั ั ท ฯ
ความปลอดภััยของผู้้�บริิโภคมีีความสำำ�คััญยิ่่�ง บริิษััทฯ จะกำำ�หนดให้้มีีป้้ายเตืือนภััย
ตรวจสอบความปลอดภััยในสถานประกอบการ รณรงค์์ และอบรมพนัักงานใน
เรื่่�องความปลอดภััยสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคอย่่างเคร่่งครััดและต่่อเนื่่�อง
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คำ�แนะนำ�
ท่่านควรปรึึกษาผู้้�บัังคัับบััญชาถึึงเรื่่�องดัังกล่่าว
โดยผู้้�บัั ง คัั บ บัั ญ ชาและเพื่่�อนร่่ ว มงานของท่่ า น
ควรพิิจารณาถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อความ
ปลอดภััยในการทำำ�งานหรืือต่่อคุุณภาพของสิินค้้า
หรืือบริิการ ซึ่่�งอาจมีีผลต่่อภาพพจน์์ของบริิษััทฯ
และต่่อความพึึงพอใจของลููกค้้าและความน่่าเชื่่�อถืือ
ของบริิษััทฯ ต่่อผู้้�บริิโภคได้้
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การปฏิิบัติ
ั ิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า

คู่่�แข่่งทางการค้้าเป็็นบุุคคลภายนอกที่่�บริิษััทฯ ต้้องแข่่งขัันตามวิิถีีทุุนนิิยมเสรีี
ในการทำำ�ธุุรกิิจ การแข่่งขัันย่่อมต้้องดำำ�เนิินไปอย่่างเป็็นธรรม ไม่่บิิดเบืือนข้้อมููล หลอกลวง
หรืือใช้้วิิธีีอื่่�นใดที่่�ไม่่ถููกต้้อง
แนวปฏิิบััติที่่�ดี
ิ ี
6.1 GPSC ดำำ�เนิินธุุรกิิจบนการแข่่งขัันเสรีี การดำำ�เนิินธุุรกิิจจะต้้องคำำ�นึึงถึึงการแข่่งขััน
อย่่างเป็็นธรรม ไม่่ใส่่ร้า้ ยป้้ายสีี ไม่่โจมตีีคู่่�แข่่งโดยปราศจากข้้อมููลอย่่างสมเหตุุสมผล
6.2 GPSC ควรให้้การสนัับสนุุนการร่่วมมืือกัับคู่่�แข่่งทางการค้้าที่่�เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์
ของผู้้�บริิโภค ความร่่วมมืือระหว่่างบริิษััทฯ กัับบริิษััทคู่่�แข่่งจะต้้องมิิใช่่เป็็นไปเพื่่�อ
การผููกขาด การจััดสรรรายได้้และส่่วนแบ่่งการตลาด การลดคุุณภาพของสิินค้้า
และบริิการ และการกำำ�หนดราคาสิินค้้าและบริิการ อัันจะก่่อให้้เกิิดผลเสีียต่่อ
ผู้้�บริิโภคในภาพรวม บุุคลากรของ GPSC ต้้องระมััดระวัังในการติิดต่่อกัับคู่่�แข่่ง
และบุุคลากรของคู่่�แข่่งทุุกกรณีี ไม่่เปิิดเผยหรืือละเลยให้้ความลัับของบริิษััทฯ
ตกอยู่่�ในมืือของคู่่�แข่่ง
6.3 การควบรวมกิิจการระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับคู่่�แข่่งทางการค้้าต้้องเป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส
เมื่่�อควบรวมกิิจการแล้้ว บริิษััทฯ ต้้องไม่่ใช้้อำ�ำ นาจทางการตลาดของตนไปในทางที่่�
ก่่อให้้เกิิดผลเสีียแก่่ผู้้�บริิโภคโดยรวม
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ตัวอย่าง

หากท่่านได้้รัับเชิิญจากบริิษััทคู่่�แข่่งที่่�
ประกอบธุุรกิิจลัักษณะเดีียวกัันกัับบริิษััทฯ
โดยชวนท่่านไปสััมมนาแลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับสถานการณ์์ตลาดในปััจจุุบันั
และการกำำ�หนดราคาสิินค้้าและบริิการต่่อ
ผู้้�บริิโภค ท่่านจะตอบรัับการไปสััมมนา
ในครั้้�งนี้้�หรืือไม่่
คำ�แนะนำ�
ท่่านควรตอบปฏิิเสธการเข้้าร่่วมสััมมนาใน
หััวข้้อดัังกล่่าว เนื่่�องจากความร่่วมมืือกัับคู่่�แข่่ง
ทางการค้้าจะต้้องมิิใช่่เป็็นไปเพื่่�อการผููกขาด การ
จััดสรรรายได้้และส่่วนแบ่่งการตลาด การลดคุุณภาพ
ของสิินค้้าและบริิการ และการกำำ�หนดราคาสิินค้้า
และบริิการ ซึ่่�งอาจจะก่่อให้้เกิิดผลเสีียต่่อผู้้�บริิโภค
ในกรณีีมีข้ี ้อสงสััยให้้หารืือกัับผู้้�บัังคัับบััญชาก่่อน
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การจััดซื้้�อ จััดหาและการปฏิิบัติ
ั ิต่่อคู่่�ค้้า
GPSC ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดหาพััสดุุ ซึ่่�งเป็็นกระบวนการสำำ�คััญที่่�สนัับสนุุน

การดำำ�เนิินกิิจการและธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ภายใต้้การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� มีีการตรวจสอบ
อย่่างรััดกุุม เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสและประโยชน์์สููงสุุด นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังให้้
ความสำำ�คััญกัับคู่่�ค้้า โดยปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเสมอภาคบนพื้้�นฐานของการแข่่งขัันที่่�
เป็็นธรรม โปร่่งใส และเท่่าเทีียม เพื่่�อก้้าวไปสู่่�การเป็็นพัันธมิิตรที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจระหว่่างกัันในระยะยาว บริิษััทฯ จึึงมีีแนวทางปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืนกัับคู่่�ค้้าควบคู่่�
ไปกัับการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน เพื่่�อให้้คู่่�ค้้าของบริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินงานอย่่าง
มีีจริิยธรรม มีีความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม เคารพสิิทธิิมนุุษยชน มีีการดููแลอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยของลููกจ้้าง รวมถึึงการให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
และสิ่่�งแวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างยั่่�งยืืน
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
7.1 บุุคลากรของ GPSC ที่่�ต้้องจััดหาพััสดุุ ต้้องคำำ�นึึงถึึงความต้้องการ ความคุ้้�มค่่า ราคา
และคุุณภาพของสิินค้้าและบริิการ กระบวนการจััดหาต้้องดำำ�เนิินการถููกต้้องตาม
ระเบีียบข้้อกำำ�หนดและหลัักเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�บริิษัทั ฯ กำำ�หนดไว้้อย่่างโปร่่งใส ให้้ข้อ้ มููล
แก่่คู่่�ค้้าอย่่างเท่่าเทีียม ถููกต้้อง ไม่่มีีอคติิ ไม่่เลืือกปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า สร้้างการแข่่งขััน
ที่่�เป็็นธรรมระหว่่างคู่่�ค้้า วิิธีีการจััดหาพััสดุุ ควรอ้้างอิิงแนวทางปฏิิบััติิที่่�เป็็นสากล
มีีความรััดกุุม สอดคล้้องกัับสถานการณ์์

7.3 บุุคลากรของ GPSC ต้้องไม่่เรีียกรัับประโยชน์์จากการจััดหาพััสดุุ ต้อ้ งวางตััวเป็็นกลาง
ไม่่ใกล้้ชิิดกัับคู่่�ค้้า จนทำำ�ให้้คู่่�ค้้ามีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจ และปฏิิบัติั ิตามข้้อปฏิิบัติั ิ
ในจรรยาบรรณการมีีส่่วนได้้เสีียและผลประโยชน์์ขััดกัันอย่่างเคร่่งครััด
7.4 หน่่วยงานหรืือบุุคลากรของ GPSC ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการจััดหาพััสดุุ ต้้องเก็็บ
เอกสารหลัักฐานต่่าง ๆ เช่่น การอนุุมััติิ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สััญญา
หรืือการปฏิิบััติิตามสััญญาไว้้เป็็นหลัักฐานอ้้างอิิงตามสมควรแก่่ความจำำ�เป็็นตาม
ระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
7.5 GPSC ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อสััญญาอย่่างเคร่่งครััด หากพบว่่าบริิษััทฯ ไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิตามสััญญา หรืือคู่่�ค้้าไม่่อาจปฏิิ บััติิตามสััญญา หรืือเหตุุ อื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามสััญญาได้้ หากเป็็นไปได้้และไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่
บริิษัทั ฯ ให้้ยุติุ กิ ารดำำ�เนิินการและยุุติกิ ารติิดต่่อกัับคู่่�ค้า้ ทัันทีี โดยรายงานผู้้�บังั คัับบััญชา
เพื่่�อปรึึกษาในทัันทีีและหาแนวทางแก้้ไขต่่อไป
7.6 บุุคลากรของ GPSC ที่่�ดำำ�เนิินการจััดหาพััสดุุ มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้คู่่�ค้้าปฏิิบััติิตาม
แนวทางการปฏิิบัติั ิอย่่างยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้าของบริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััด

7.2 GPSC สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเสมอภาคต่ อ ผู้ ค้ า ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง การปฏิ บั ติ
ระหว่างคู่ค้าเอง และการปฏิบัติระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ หน่วยงานจัดหาพัสดุไม่ควร
ดำ�เนินการในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาคู่ค้าอย่างพอเพียงในการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่าง ๆ ข้อกำ�หนดหรือเงื่อนไข
รายละเอี ย ดของสั ญ ญา ไม่ ค วรเป็ น การเอารั ด เอาเปรี ย บจนเกิ น ไป และควร
ขอคำ � ปรึ ก ษาและผ่ า นการทบทวนเนื้ อ หาสั ญ ญาจากส่ ว นกฎหมายธุ ร กิ จ และ
นิติกรรมสัญญา สังกัดฝ่ายสำ�นักกฎหมายในการจัดทำ�สัญญา
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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ตัวอย่าง

หากท่่านรัับผิิดชอบงานจััดซื้้�อจััดหาพััสดุุ
ของบริิษััทฯ และจะทำำ�การเปิิดประมููลงานให้้
กัับผู้้�รับั เหมาหลายรายเพื่่�อทำำ�การเปรีียบเทีียบ
ราคา แต่่ท่่านรู้้�จัักและสนิิทสนมกัับผู้้�รัับเหมา
รายหนึ่่ง� เป็็นการส่่วนตััว ซึ่่ง� ขอร้้องให้้ท่่านช่่วย
สืืบราคาจากผู้้�รับั เหมารายอื่่น� ที่่แ� พงกว่่าหรืือมีี
พฤติิกรรมสมยอมกััน (ฮั้้�ว) โดยแลกเปลี่่�ยนกัับ
การเสนอที่่�พัักตากอากาศในต่่างจัังหวััดให้้
เป็็นการตอบแทน ท่่านจะสามารถทำำ�ได้้หรืือไม่่

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

คำ�แนะนำ�
ไม่่สามารถทำำ�ได้้โดยเด็็ดขาด เนื่่�องจากการ
กระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็นการขััดต่่อจรรยาบรรณในเรื่่�อง
ของการมีีส่ว่ นได้้เสีียและมีีผลประโยชน์์ขัดั กััน ซึ่่�งส่่ง
ผลต่่อการตััดสิินใจ ทำำ�ให้้บริิษััทฯ เสีียผลประโยชน์์
จากการที่่�ไม่่ผ่่านกระบวนการเปรีียบเทีียบราคา
อย่่างโปร่่งใสที่่�แท้้จริิง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวม

GPSC เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม จึึงมีีพัันธกิิจที่่ต้� ้องรัับผิิดชอบในการพััฒนา และคืืน

กำำ�ไรสู่่�ชุุมชนและสัังคมโดยรวม เพื่่�อให้้บริิษััทฯ เจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนตามการพััฒนา
ของสัังคม บริิษัทั ฯ ถืือเป็็นหน้้าที่่แ� ละนโยบายหลัักในการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับกิจิ กรรมของ
ชุุมชนและสัังคม โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการพััฒนาสัังคม ชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�นุุบำำ�รุุง
ศาสนา สร้้างสรรค์์และอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ รวมทั้้�งสนัับสนุุนการศึึกษาแก่่
เยาวชนและสนัับสนุุนกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์แก่่ชุุมชน เพื่่�อให้้ชุุมชนเข้้มแข็็งและ
พึ่่�งพาตนเองได้้
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
8.1 GPSC มุ่่�งที่่�จะทำำ�ความเข้้าใจและสื่่�อสารกัับชุุมชนและสัังคม เกี่่�ยวกัับสถานะและ
ข้้อเท็็จจริิงในการดำำ�เนิินงานต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม และความรัับผิิดชอบของ
บริิษััทฯ ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยไม่่ปกปิิดข้้อเท็็จจริิง ให้้ความร่่วมมืือในการให้้ข้้อมููล
แก่่นัักลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�สนใจทั่่�วไปอย่่างทัันสถานการณ์์
8.2 GPSC มุ่่�งมั่่�นที่่�จะมีีส่ว่ นร่่วมในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเรื่่�องคุุณภาพ ความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งการใช้้ทรััพยากร
ธรรมชาติิให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อม และ
ความปลอดภััยของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางสัังคม
ในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของคนในชุุมชนตามหลัักการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน
8.3 GPSC จะคำำ�นึึงถึึงทางเลืือกในการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิ โดยให้้มีี
ผลกระทบน้้อยที่่�สุุดต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชน สนัับสนุุน
การลดการใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่างฟุ่่�มเฟืือย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

8.4 GPSC ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมแก่่
บุุคลากรของ GPSC ทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�ธุุรกรรมกัับ
คู่่�ค้้าที่่�มีีเจตจำำ�นงเดีียวกัับ GPSC เรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นผู้้�นำำ�ในการส่่งเสริิมการใช้้และการอนุุรัักษ์์พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อ
ประโยชน์์ต่่อชนรุ่่�นหลััง
8.5 GPSC ต้้องคืืนกำำ�ไรส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อทำำ�กิิจกรรมที่่�จะมีีส่่วนสร้้างสรรค์์สัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้มีีคุุณภาพดีีขึ้้�นอย่่างสมํ่่�าเสมอ โดยต้้องเป็็นกิิจกรรมที่่�เหมาะสมและ
สร้้างประโยชน์์แก่่ชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมได้้จริิง หากเลืือกใช้้การบริิจาค
จะต้้องตรวจสอบข้้อมููลผู้้�รัับบริิจาค เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่านำำ�ไปใช้้เพื่่�อการกุุศลอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลก่่อประโยชน์์อย่่างแท้้จริิง และการบริิจาคต้้องมีี
เอกสารหลัักฐานเพื่่�อให้้สามารถตรวจสอบได้้

ตัวอย่าง

หากท่่านพบเห็็นการกำำ�จัดั ของเสีีย
จากกระบวนการผลิิตที่่�ไม่่ถููกวิิธีี หรืือ
ไม่่เหมาะสม เช่่น การทิ้้�งนํ้้�าเสีียลง
ในแหล่่งนํ้้�าของชุุมชน ท่่านจะปฏิิบััติิ
อย่่างไร
คำ�แนะนำ�
ท่่านต้้องรายงานผู้้�บัังคัับบััญชาทราบโดย
ทัันทีี เพื่่�อให้้เกิิดการประสานงานไปยัังหน่่วยงาน
ผู้้�รัับผิิดชอบให้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
และหาแนวทางแก้้ไขเพื่่�อระงัับหรืือป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดความเสีียหายที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อชุุมชน
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวมอย่่างเร็็วที่่�สุุด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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การปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน

บุุคลากรของ GPSC ทุุกคนเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�สุุดในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ GPSC
ซึ่่�ง GPSC ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับพนัักงานของบริิษััทฯ ทุุกคน โดยปราศจากการเลืือก
ปฏิิบัติั พิ ร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้บุคุ ลากรของ GPSC มีีความสามััคคีี ไว้้เนื้้อ� เชื่่อ� ใจกััน ไม่่แบ่่งฝััก
แบ่่งฝ่่าย ปฏิิบััติิต่่อกัันอย่่างสุุภาพ และเคารพในศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ บริิษััทฯ
มีีพัันธกิิจในการคุ้้�มครองป้้องกัันบุุคลากรจากภััยคุุกคามด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทั้้�ง
จากภายในและภายนอก โดยต้้องสร้้างสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ดีีและปลอดภััย
จ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม มีีสวััสดิิการที่่�ดีีให้้แก่่พนัักงาน และจััดหานวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีมาสนัับสนุุนการทำำ�งาน เพื่่�อตอบแทนบุุคลากรของ GPSC ทุุกคนที่่ดำ� �ำ เนิินงาน
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ พนัักงานของบริิษััทฯ ทุุกคนควรปฏิิบัติั ิงานอย่่างเต็็ม
กำำ�ลังั ความสามารถ ด้้วยความรวดเร็็ว รอบคอบ ขยััน อดทน กระตืือรืือร้้น มีีสติิ มีีเหตุุผล
ไม่่ใช้้อารมณ์์ อยู่่�บนฐานความรู้้� และใฝ่่แสวงหาความรู้้�ใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
9.1 GPSC ปฏิิบััติิต่่อบุุคลากรทุุกคนโดยเสมอภาคกััน ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ไม่่แบ่่งแยก
ถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ เพศ อายุุ สีผิี วิ ศาสนา ความพิิการ ฐานะ ชาติิตระกููล สถานศึึกษา
หรืือสถานะอื่่�นใดที่่�มิิได้้เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการปฏิิบััติิงาน
9.2 GPSC ให้้โอกาสบุุคลากรทุุกคนแสดงความสามารถอย่่างเต็็มที่่�  โดยจััดผลตอบแทน
ที่่�เหมาะสม และสร้้างแรงกระตุ้้�นในการทำำ�งาน ทั้้�งในรููปของเงิินเดืือน โบนััส และ
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานที่่�เหมาะสมตามระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�กำำ�หนดไว้้ของบริิษััทฯ
อีีกทั้้�งให้้โอกาสในการศึึกษาเพิ่่�มเติิมทั้้�งในระดัับอุุดมศึึกษาและการอบรมทั้้�งระยะสั้้�น
และระยะยาวตามความเหมาะสม
9.3 บุุคลากรของ GPSC ทุุกคนต้้องปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในความรัับผิิดชอบด้้วยตนเองอย่่างเต็็ม
กำำ�ลัังความสามารถ มีีจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เที่่�ยงธรรม ยึึดมั่่�นในคุุณธรรม
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และจริิยธรรม และมีีความรัับผิิดชอบ ไม่่มอบหมายหน้้าที่่�ของตนให้้บุุคคลใด
บุุคคลหนึ่่�งทำำ�แทน ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม เว้้นแต่่จะเป็็นการจำำ�เป็็น หรืือเพื่่�อ
ความสะดวกรวดเร็็วในงานที่่�ไม่่ต้้องใช้้ความสามารถเฉพาะของตน
9.4 บุุคลากรของ GPSC ต้้องปฏิิบัติั งิ านตามสายการบัังคัับบััญชา รัับคำำ�สั่่�งและรัับผิิดชอบ
โดยตรงต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาของตน ไม่่ข้้ามสายการบัังคัับบััญชาหากไม่่มีีความจำำ�เป็็น
หลีีกเลี่่�ยงการวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์ผู้้�บังั คัับบััญชาและผู้้�ร่ว่ มงานที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย
ต่่อบุุคคลนั้้�น หรืือต่่อบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�บุุคลากรของ GPSC ควรให้้เกีียรติิเปิิดโอกาส
และเปิิดใจรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชา ผู้้�บัังคัับบััญชา และเพื่่�อนร่่วมงาน
อย่่างมีีสติิ ปราศจากอคติิ และรัับฟัังด้้วยเหตุุและผล
9.5 ผู้้�บัังคัับบััญชาต้้องดููแล เอาใจใส่่ และติิดตามการปฏิิบััติิงานของผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา
เพื่่�อป้้องกัันการละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่� รวมถึึงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมิิชอบ ทั้้�งนี้้�
บุุคลากรของ GPSC พึึงพิิจารณาความดีีความชอบและลงโทษผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา
ด้้วยความเสมอภาค สุุจริิตใจ และเป็็นไปตามระเบีียบที่่�กำำ�หนดไว้้ของบริิษััทฯ
9.6 บุุคลากรของ GPSC สามารถใช้้ทรััพยากร แรงงาน สถานที่่�  และสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกของบริิษััทฯ ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�หรืือสวััสดิิการที่่�ตนมีีสิิทธิิโดยชอบได้้อย่่าง
เต็็มที่่� ทั้้�งนี้้� ห้้ามใช้้ทรััพยากร แรงงาน สถานที่่�และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกไปใน
การอื่่�นหรืือเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน
9.7 บุุคลากรของ GPSC ต้้องมีีกิิริิยามารยาทสุุภาพ แต่่งกายเหมาะสมต่่อกาลเทศะ
และประพฤติิตนเหมาะสมกัับหน้้าที่่�การงาน ธรรมเนีียมท้้องถิ่่�น โดยไม่่สร้้าง
ความเสื่่�อมเสีียต่่อภาพลัักษณ์์บริิษััทฯ
9.8 บุุคลากรของ GPSC สามารถใช้้ชื่่�อ และตำำ�แหน่่งของตนเพื่่�อเรี่่�ยไรเงิินเพื่่�อการกุุศล
ที่่�บริิษัทั ฯ เป็็นเจ้้าภาพ โดยห้้ามใช้้ชื่่�อของ GPSC หรืือตำำ�แหน่่งใน GPSC ในการเรี่่�ยไร
เงิินเป็็นการส่่วนตััว ไม่่ว่่าด้้วยวััตถุุประสงค์์ใด
9.9 บุุคลากรของ GPSC ควรให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมที่่�บริิษััทฯ จััดขึ้้�นเพื่่�อสร้้าง
ความสามััคคีี ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน รวมทั้้�งกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมที่่�บริิษััทฯ จััดขึ้้�น
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9.10 ห้้ามบุุคลากรของ GPSC กระทำำ�การที่่�ก่่อความเดืือดร้้อน รำำ�คาญ บั่่�นทอนกำำ�ลัังใจ
ผู้้�อื่่�น ก่่อให้้เกิิดความเป็็นปฏิิปัักษ์์ หรืือรบกวนการปฏิิบััติิงานที่่�มีีลัักษณะเป็็นการ
คุุกคามทางเพศ ไม่่ว่่าต่่อบุุคลากรของ GPSC ด้้วยกัันเองหรืือบุุคคลภายนอกที่่�
เข้้ามาติิดต่่อธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�รวมถึึงการล่่วงละเมิิดทางเพศ การเกี้้�ยวพาราสีี การลวนลาม
การอนาจาร และการมีีไว้้ซึ่่�งภาพลามกอนาจารเก็็บไว้้ในทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ โดย
หากมีีการพบเจอพฤติิกรรมดัังกล่่าว พึึงรายงานผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือผ่่านช่่องทาง
การร้้องเรีียน (Whistleblowing)
9.11 พนัักงานของ GPSC สามารถใช้้สิิทธิิตามกฎหมายว่่าด้้วยสหภาพแรงงานได้้ โดย
บริิษััทฯ จะไม่่กระทำำ�การอัันใดที่่�เป็็นการขััดขวางกิิจกรรมของสหภาพ เว้้นแต่่
กิิจกรรมนั้้�นจะเป็็นการกระทำำ�อัันขััดต่่อกฎหมาย กฎระเบีียบ และจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจที่่�ร้้ายแรงหรืือก่่อความเสีียหายอย่่างร้้ายแรงต่่อบริิษััทฯ

ตัวอย่าง

หากท่่านพบเห็็นเพื่่�อนร่่วมงาน กระทำำ�
การในลัักษณะที่่�ไม่่เหมาะสม เช่่น พููดจา
ดููหมิ่่น� ไม่่ให้้เกีียรติิซึ่่ง� กัันและกััน หรืือปิิดกั้้น�
การแสดงความคิิดเห็็น ท่่านควรปฏิิบััติิ
อย่่างไร

คำ�แนะนำ�
ท่่ า นควรพูู ด คุุ ย  ชี้้�แจงถึึ ง การกระทำำ �ที่่� ไม่่
เหมาะสมนั้้�นว่่าเป็็นการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้อง หรืือ
อาจรายงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาเพื่่�อหาข้้อเท็็จจริิงและ
แนวทางการแก้้ไข เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
ขึ้้�นอีีก
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การปฏิิบัติ
ั ิต่่อเจ้้าหนี้้�

GPSC ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของเจ้้าหนี้้� ผู้้�ซึ่่ง� เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่ม� หนึ่่ง� ของบริิษัทั ฯ
ไม่่ว่่าจะเป็็นเจ้้าหนี้้�ทางการค้้า หรืือสถาบัันการเงิินต่่าง ๆ ที่่�บริิษััทฯ ได้้ทำำ�ธุุรกรรมด้้วย
โดยบริิษััทฯ ปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างโปร่่งใส เท่่าเทีียมกััน รวมถึึงปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ของสััญญาอย่่างเคร่่งครััด พร้้อมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
และทัันเวลา

แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
10.1 ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญาที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด โปร่่งใสและเท่่าเทีียมกััน
ทั้้�งในแง่่การชำำ�ระเงิินและเงื่่�อนไขอื่่�นใดที่่�ได้้ทำ�ข้
ำ ้อตกลงไว้้กัับเจ้้าหนี้้�
10.2 เปิิดเผยข้้อมููลฐานะทางการเงิินแก่่เจ้้าหนี้้�ตามข้้อกำำ�หนดในสััญญาอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน ตรงตามกำำ�หนดเวลา
10.3 แจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบในกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขในสััญญา และร่่วมกััน
หาแนวทางแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว

ตัวอย่าง

สถาบัันการเงิินที่่บริ
� ษัิ ทั ฯ ได้้ทำ�ำ
สัั ญ ญาเงิิ น กู้้�ยืื มติ ิ ดต่่ อขอข้้ อ มูู ล
เกี่่ย� วกัับฐานะทางการเงิินของบริิษัทั ฯ
จากท่่านผู้้�ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้� ป ระสานงาน
ท่่านจะสามารถให้้ข้้อมููล
ได้้หรืือไม่่

คำ�แนะนำ�
ท่่านสามารถให้้ข้้อมููลแก่่สถาบัันการเงิินซึ่่�งมีี
ฐานะเป็็นเจ้้าหนี้้�ของบริิษัทั ฯ ได้้ แต่่ท่า่ นต้้องตรวจสอบ
ข้้อมููลจากหน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบก่่อนว่่า เป็็นข้้อมููล
ที่่�สามารถเปิิดเผยได้้ตามข้้อกำำ�หนดในสััญญา ไม่่ใช่่
ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับและเปิิดเผยข้้อมููลได้้อย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน รวมถึึงผ่่านขั้้�นตอนการอนุุมัติั ใิ นการเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างเหมาะสม
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การควบคุุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

การควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ ถููกต้้อง และเชื่่อ� ถืือได้้
เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน บริิษััทฯ ต้้องกำำ�หนดนโยบายกำำ�กัับดููแลให้้มีี
ระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี มีีการบริิหารความเสี่่�ยงในระดัับที่่�เหมาะสม และมีีการ
ติิดตามประเมิินผลอย่่างสมํ่่�าเสมอ บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นเป็็นบริิษััทที่่�มีีการตรวจสอบภายใน
ที่่�ดีีเยี่่�ยม มีีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่่องดููแล มีีฝ่่ายตรวจสอบภายในที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ มีีฝ่่ายบริิหารและพนัักงานที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการควบคุุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
แนวปฏิิบััติที่่�ดี
ิ ี
11.1 GPSC ต้้องจััดระบบการควบคุุมภายในให้้มีีสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมที่่�ดีี
ให้้บุุคลากรของ GPSC มีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อการควบคุุมภายใน ให้้มีีการประเมิิน
ความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
วััตถุุประสงค์์เป้้าหมายหรืือความสำำ�เร็็จของงาน ให้้มีีกิิจกรรมการควบคุุมที่่�ดีีใน
ทุุกหน้้าที่่�และทุุกระดัับอย่่างเหมาะสม มีีระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารที่่�ดีีเพีียงพอ
เชื่่�อถืือได้้ทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััทฯ และมีีระบบติิดตามและประเมิินผลที่่�ดีี
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบมีีความเหมาะสม มีีการปฏิิบััติิจริิง เกิิดผลสำำ�เร็็จของงาน มีีการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
11.2 GPSC ต้้ อ งกำำ � หนดให้้ มี ี ห น่่ ว ยงานที่่�รัั บผิิ ด ชอบโดยตรงเรื่่�องการประเมิิ น และ
การบริิหารความเสี่่�ยง การประเมิินผลการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบ
การปฏิิ บัั ติิ ตามระบบและนำำ �ผลไปปรัั บปรุุ งมาตรการควบคุุมให้้เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ สิ่่�งแวดล้้อมและปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ผู้้�บัังคัับบััญชาและพนัักงานของบริิษััทฯ ต้้องให้้ความร่่วมมืือกััน
11.3 คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ ต้้องสอบทานให้้มีีระบบการควบคุุมภายใน
ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง และระบบตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอ และรายงานผล
การตรวจสอบต่่อคณะกรรมการ GPSC และผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
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11.4 GPSC ต้้องจััดให้้มีีหน่่วยงานอิิสระที่่�รัับผิิดชอบโดยตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบภายในอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีบุุคลากรที่่�เพีียงพอ มีีความรู้้�
ความสามารถและยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณของผู้้�ตรวจสอบภายใน
11.5 GPSC ต้้องวางรากฐานให้้บุุคลากรของ GPSC ทุุกคนมีีความรู้้�ความเข้้าใจ และ
ให้้ความร่่วมมืือในระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีีการ
รายงานการรัับ การเบิิกอย่่างแม่่นยำำ� ถููกต้้อง สมํ่่�าเสมอ รวดเร็็ว เป็็นนิิสััย มีีการ
สอบทานและปฏิิบััติิตามระบบที่่�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
11.6 บุุคลากรของ GPSC ทุุกคนมีีหน้้าที่่�สนัับสนุุนการทำำ�งาน และให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
ตามความเป็็ น จริิ ง ต่่ อ หน่่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ส่่ ว นกำำ �กั ั บ กฎหมายและ
กฎระเบีียบองค์์กร และผู้้�สอบบััญชีีภายนอก บุุคลากรของ GPSC มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบ
ความถููกต้้องทางการเงิิน และรายงานในทัันทีีเมื่่�อพบข้้อผิิดพลาดหรืือข้้อบ่่งชี้้�
ความผิิดปกติิ

ตัวอย่าง

หากหน่่วยงานของท่่านได้้รัับเลืือกเป็็น
หน่่วยงานรัับตรวจตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำำ�ปีี ท่่านจะสามารถสนัับสนุุน
หน่่วยงานตรวจสอบภายในได้้อย่่างไร
คำ�แนะนำ�
ท่่านสามารถสนัับสนุุนหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้้โดยให้้ความร่่วมมืือตอบคำำ�ถาม ชี้้�แจง
เหตุุผลพร้้อมทั้้�งให้้ข้อ้ มููลที่่�ถููกต้้องตามความเป็็นจริิง
โดยถืือว่่าเป็็นหน้้าที่่�ที่่�บุคุ ลากรของ GPSC พึึงปฏิิบัติั ิ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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การรัับ การให้้ของขวััญ ทรััพย์์สิิน
หรืือประโยชน์์อื่่�นใด

GPSC ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีจรรยาบรรณและ

ความโปร่่งใส มีีการปฏิิบัติั ต่่ิ อผู้เ้� กี่่ย� วข้้องและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน หลีีกเลี่่ย� ง
การกระทำำ�อัันจะนำำ�ไปสู่่�การเลืือกปฏิิบััติิ หรืือก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ที่่�ขััดกััน บริิษััทฯ
จึึงกำำ�หนดแนวปฏิิบัติั ติ ามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปั ชััน เรื่่อ� ง การรัับ-ให้้ของ
ขวััญการเลี้้�ยง หรืือประโยชน์์อื่่น� ใด และประกาศให้้บุคุ ลากรของ GPSC งดรัับของขวััญ
และผลประโยชน์์อื่่น� ใดในทุุกกรณีี เนื่่อ� งจากอาจนำำ�มาซึ่่ง� ความลำำ�บากใจหรืือมีีผลกระทบ
ต่่อการตััดสินิ ใจในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� และเพื่่�อสร้้างมาตรฐานที่่ดีี� ในการปฏิิบัติั งิ านอย่่างเต็็ม
ความสามารถ โดยไม่่หวัังผลประโยชน์์ตอบแทน ทั้้ง� นี้้บุ� คุ ลากรของ GPSC สามารถศึึกษา
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ในคู่่�มืือนี้้�ในส่่วนที่่� 4 การต่่อต้้านการทุุจริิต คอร์์รััปชััน และ
การฝ่่าฝืืนระเบีียบวิินััยและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
12.1 ห้้ามบุุคลากรของ GPSC รวมถึึงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้ของขวััญ ของที่่�ระลึึก ทรััพย์์สิิน
ทั้้�งที่่�เป็็นเงิินสด เช็็ค พัันธบััตร หุ้้�น ทองคำำ� อัญ
ั มณีี อสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือผลประโยชน์์
ตอบแทนใดในทุุกกรณีี แก่่บุุคลากรของ GPSC เอง หรืือบุุคคลภายนอก โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ เพื่่�อจููงใจให้้
กระทำำ�การไม่่กระทำำ�การหรืือประวิิงการกระทำำ�อัันมิิชอบด้้วยหน้้าที่่�
12.2 บุุคลากรของ GPSC งดรัับของขวััญ ทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใด จากผู้้�รัับเหมา
ผู้้�รัับเหมาช่่วง ลููกค้้า คู่่�ค้้า หรืือผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ไม่่ว่่ากรณีีใด
อัันอาจมีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ด้ว้ ยความลำำ�เอีียง หรืือลำำ�บากใจ
หรืือเป็็นผลประโยชน์์ขััดกัันได้้
12.3 กรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องรัับของขวััญ ทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใด และไม่่สามารถ
ส่่ ง คืื น ได้้ ให้้ ผู้้� ได้้ รั ั บ ของขวัั ญ  จัั ด ทำำ �  “แบบฟอร์์ มบั ั น ทึึ ก รายการของขวัั ญ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

ของที่่�ระลึึก หรืือประโยชน์์อื่่�นใด” (ภาคผนวก) นำำ�ส่่งพร้้อมสิ่่�งของที่่�ได้้รัับให้้
ส่่วนกำำ�กับั กฎหมายและกฎระเบีียบองค์์กร เว้้นแต่่กรณีีเป็็นของบริิโภคซึ่่�งมีีวันั หมดอายุุ
น้้อยกว่่า 1 เดืือนให้้เป็็นดุุลพิินิิจของผู้้�บัังคัับบััญชาส่่วนงานที่่�ได้้รัับของขวััญใน
การบริิหารจััดการ
12.4 การให้้ของขวััญหรืือของที่่�ระลึึกตามประเพณีีนิิยม บุุคลากรของ GPSC สามารถ
กระทำำ�ได้้โดยต้้องไม่่ขััดต่่อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และจารีีตประเพณีีท้้องถิ่่�น เช่่น
ให้้ของขวััญในรููปแบบที่่�ช่่วยส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของบริิษััทฯ
12.5 การใช้้จ่่ายสำำ�หรัับเลี้้�ยงรัับรองทางธุุรกิิจและการใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับ
การปฏิิบัติั ติ ามสััญญาทางธุุรกิิจเป็็นเรื่่�องที่่�ยอมรัับได้้ แต่่ต้อ้ งใช้้จ่า่ ยอย่่างสมเหตุุสมผล
โดยควรหลีีกเลี่่�ยงในช่่วงเจรจา หรืือทำำ�สััญญาทางธุุรกิิจที่่�อาจมีีผลต่่อการตััดสิินใจ
12.6 ส่วนกำ�กับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีหน้าที่รวบรวมของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด และดำ�เนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อ
การกุศลหรือสาธารณประโยชน์

ตััวอย่่าง

การได้้รัับรางวััลจากการจัับฉลากใน
งานต่่าง ๆ ที่่มีี� ผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวนมาก เช่่น
งานสััมมนากัับหน่่วยงานภายนอก
ท่่านสามารถเก็็บของรางวััล
คำ�แนะนำ�
เป็็นของตนเองได้้หรืือไม่่
รางวััลที่่�ได้้รับั จากการจัับฉลาก โดยการสุ่่�ม

จากตััวเลืือกจำำ�นวนมาก มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
หลีี ก เลี่่�ยงการเกิิ ด อิิ ท ธิิ พ ลในการตัั ด สิิ น ใจ
อยู่่�แล้้ว ดัังนั้้�นท่่านสามารถรัับเป็็นของตััวเองได้้
แต่่ถ้้ารางวััลมีีมููลค่่าสููงมาก ควรต้้องปรึึกษา
ผู้้�บัังคัับบััญชาเพื่่�อหาแนวปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม
เพื่่�อให้้แ น่่ ใจว่่ า การให้้ นั้้� นไม่่ มี ี เจตนาให้้ เ กิิ ด
แรงจููงใจในการตััดสิินใจ
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ตัวอย่าง

ตััวอย่่าง

การจััดสััมมนาลููกค้้าโดยบริิษััทฯ
จะสามารถทำำ�ได้้หรืือไม่่

การเลี้้ย� งรัับรองในรููปแบบกีีฬาแก่่เจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั
เช่่น การตีีกอล์์ฟร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่ก� ระทรวงพลัังงาน
สามารถทำำ�ได้้หรืือไม่่

คำ�แนะนำ�
คำ�แนะนำ�
หากเป็็นการเลี้้�ยงรัับรองในรููปแบบกีีฬาที่่�
กระทำำ � อยู่่�บ่่ อ ยครั้้�งหรืื อ มีี ก ารจัั ด เป็็ น ประเพณีี
ควรจััดทำำ�การขออนุุมััติิต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ โดย
อาจอยู่่�ในรููปแบบแผนงานประจำำ�ปีเี พื่่�อกำำ�หนดกรอบ
การดำำ�เนิินงาน วงเงิิน รายละเอีียดให้้ชััดเจนเพื่่�อ
ความโปร่่งใส ทั้้�งนี้้� พึึงระมััดระวัังและหลีีกเลี่่�ยง
การเลี้้�ยงรัับรองในช่่วงเจรจาหรืือทำำ�สััญญาทาง
ธุุรกิิจที่่�อาจมีีผลต่่อการตััดสิินใจ และอาจทำำ�ให้้
บุุคคลอื่่�นเข้้าใจผิิดได้้

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

การจััดสััมมนาลููกค้้ากระทำำ�ได้้ แต่่ไม่่ควรจััดใน
รููปแบบทริิปท่่องเที่่�ยว ควรจััดกิิจกรรมเพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลและประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์กับั บริิษัทั ฯ เป็็น
การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์บริิษัทั ฯ เช่่น พาเยี่่�ยมชมบริิษัทั ฯ
เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในธุุรกิิจ หรืือพาลููกค้้าไปเยี่่�ยมชม
ดููงานเรื่่�องเทคโนโลยีีการผลิิต/การจััดการระบบเครืือข่่าย
ด้้วยนวััตกรรม/รููปแบบการทำำ�ธุรุ กิิจใหม่่ในด้้านพลัังงาน
ซึ่่�งจะนำำ � ไปสู่่�โอกาสเป็็ น ธุุ ร กิิ จ ใหม่่ ร ะหว่่ า งบริิษั ั ท ฯ
กัั บ ลูู ก ค้้ า โดยควรกำำ �หนดหลัั กเกณฑ์์ ที่่�ชัั ดเจนและ
เท่่าเทีียมกัันเพื่่�อความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ รวมถึึงมีี
การอนุุมััติิแผนงานและงบประมาณในการจััดกิิจกรรม
ที่่�เหมาะสม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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ความปลอดภััย สุุขอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อม

GPSC ใส่่ใจในความปลอดภััย และสุุขอนามััยต่่อบุุคลากรของ GPSC และชุุมชน

โดยรอบ GPSC มุ่่ง� ส่่งเสริิมและปลููกฝัังจิิตสำำ�นึกึ ด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสิ่่ง� แวดล้้อม ให้้เป็็นวิิถีีดำ�ำ เนิินชีีวิิตประจำำ�วันั ของบุุคลากรของ GPSC เพื่่�อประโยชน์์
ของทุุกคน รวมทั้้�งชุุมชนและสัังคมโดยรวม อีีกทั้้�ง GPSC ยัังสนัับสนุุนให้้มีีการใช้้
ทรััพยากรอย่่างเหมาะสม ลดการใช้้อย่่างสิ้้�นเปลืือง
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
13.1 GPSC ส่่งเสริิมให้้ความปลอดภััยเป็็นวาระสำำ�คัญ
ั โดยจััดทำำ�ข้อ้ กำำ�หนดและมาตรฐาน
ด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�มีีมาตรการไม่่น้อ้ ยกว่่า
ที่่�กฎหมายกำำ�หนดตามมาตรฐานสากล บุุคลากรของ GPSC ต้้องศึึกษา และปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย นโยบาย ข้้อกำำ�หนด มาตรฐาน และคู่่�มืือด้้านคุุณภาพความมั่่�นคง
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด โดยต้้องเข้้า
รัับการฝึึกอบรมด้้านคุุณภาพ ความมั่่�นคง ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม
ตามที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด
13.2 GPSC จะดำำ�เนิินการทุุกวิิถีที างเพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันความสููญเสีียในรููปแบบต่่าง ๆ
อัันเนื่่�องมาจากอุุบัติั เิ หตุุ อัคั คีีภัยั การบาดเจ็็บหรืือเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน ทรััพย์์สินิ
สููญหายหรืือเสีียหาย การละเมิิดระบบรัักษาความปลอดภััย การปฏิิบัติั งิ านไม่่ถูกู วิิธีี
และความผิิดพลาดต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น ตลอดจนรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�
ปลอดภััยต่่อบุุคลากรของ GPSC และมีีการซัักซ้้อมแผนการรัักษาความปลอดภััย
เป็็นประจำำ� ทั้้�งนี้้� ถืือเป็็นหน้้าที่่�รัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและพนัักงานในการรายงาน
อุุบััติิเหตุุอุุบััติิการณ์์โดยปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดไว้้
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13.3 GPSC ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้าและสาธารณููปการ โดยจััดให้้มีีแผนควบคุุมและ
ป้้องกัันเหตุุฉุุกเฉิินในทุุกพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ มีีแผนจััดการเหตุุฉุุกเฉิินและภาวะวิิกฤต
ขององค์์กรเพื่่�อเตรีียมพร้้อมต่่อการจััดการเหตุุฉุุกเฉิินต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เช่่น
เพลิิงไหม้้ การหกล้้น หรืือรั่่�วไหลของนํ้้�ามััน ก๊๊าซ สารเคมีี หรืือของเสีีย และมีีการ
เตรีียมพร้้อมต่่อเหตุุวิกิ ฤตอื่่�นที่่�อาจทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจหยุุดชะงััก เสื่่�อมเสีียชื่่�อเสีียง
และภาพลัักษณ์์ขององค์์กร
13.4 GPSC ต้้องจััดให้้มีีการประชาสััมพัันธ์์และสื่่�อความ เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
และเผยแพร่่ข้้อมููลให้้กัับบุุคลากรของ GPSC พนัักงานของผู้้�รัับจ้้าง ตลอดจนผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ทราบและเข้้าใจนโยบาย กฎระเบีียบ ขั้้�นตอน วิิธีปี ฏิิบัติั ิ
และข้้อควรระวัังต่่าง ๆ ด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม
ตลอดจนนำำ�ไปยึึดถืือปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้องโดยไม่่ก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพ
ทรััพย์์สิินและสิ่่�งแวดล้้อม
13.5 GPSC มุ่่�งมั่่�นในการมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในเรื่่�องคุุณภาพ ความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิให้้
เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด โดยตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางสัังคมในการรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของคนในชุุมชนตามหลัักการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
13.6 หากพบว่่าการปฏิิบััติิงานใดไม่่ปลอดภััย หรืือไม่่อาจปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและ
มาตรฐานด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม หรืือพบว่่า
การปฏิิ บั ั ติ ิ งานมีี ผลกระทบด้้ า นสิ่่�งแวดล้้ อ ม ให้้ บุุ คลากรของ GPSC ยุุ ติ ิ การ
ปฏิิบััติิงานเท่่าที่่�ทำำ�ได้้ชั่่�วคราว เพื่่�อแจ้้งผู้้�ร่่วมงาน ผู้้�บัังคัับบััญชา และหน่่วยงานที่่�
รัับผิิดชอบเพื่่�อดำำ�เนิินการแก้้ไขหรืือวางแผนแก้้ไขต่่อไป และห้้ามปฏิิบััติิงานต่่อไป
โดยเด็็ดขาด
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14
ตัวอย่าง

หากเพื่่� อ นร่่วมงานของท่่านสวมใส่่
อุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล (PPE)
เข้้าไปในเขตพื้้�นที่่�โรงงานอย่่างไม่่ถููกวิิธีี
เช่่น สวมหมวกนิิรภััย แต่่ไม่่คาดสายรััดคาง
ท่่านควรปฏิิบััติิอย่่างไร

คำ�แนะนำ�
ท่่ า นควรแนะนำำ �วิ ิ ธี ี ก ารใช้้ อุ ุ ป กรณ์์
ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล (PPE) อย่่างถููก
วิิ ธี ี ใ ห้้ กั ั บ เพื่่�อนร่่ ว มงาน พร้้ อ มทั้้�งชี้้�แจง
อธิิบายให้้เพื่่�อนร่่วมงานตระหนัักถึึงความ
ไม่่ ป ลอดภัั ย ในการสวมใส่่ อุ ุ ป กรณ์์ PPE
ผิิดประเภทหรืือไม่่ถููกวิิธีี เพื่่�อป้้องกัันความ
สููญเสีียต่่อตนเองหรืือผู้้�อื่่�น อัันเนื่่�องมาจาก
อุุบััติิเหตุุที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้

ทรััพย์์สิินทางปััญญาและการใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร

GPSC สนัับสนุุนให้้บุุคลากรของ GPSC ศึึกษา สร้้างงานวิิจััย เขีียนบทความ หนัังสืือ

คู่่�มืือหรืือตำำ�รา จััดทำำ�สื่่�อสร้้างสรรค์์ สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ งานเขีียนหรืืองานประพัันธ์์
ทางวิิชาการ เผยแพร่่ทั้้�งภายในหรืือภายนอกบริิษััทฯ ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ GPSC เพื่่�อ
เสริิมสร้้างการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� และเพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมของบริิษััทฯ บุุคลากร
ของ GPSC การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารของบริิษััทฯ ในการเสริิมสร้้าง
ความเข้้าใจต่่อบุุคคลภายนอก โดยต้้องมีีความรอบคอบ ระมัั ดระวัังในการใช้้งาน
ต้้องเคารพลิิขสิิทธิ์์�ของเจ้้าของทรััพย์์สิินทางปััญญาด้้วย
แนวปฏิิบััติที่่�ดี
ิ ี
14.1 GPSC ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรของ GPSC เขีียน และตีีพิิมพ์์ผลงานการเขีียนบทความ
หนัังสืือ คู่่�มืือหรืือตำำ�รา ลงในสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ต่่าง ๆ อีีกทั้้�งส่่งเสริิมให้้บุุคลากรของ GPSC
สร้้างสรรค์์โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์และการนำำ�เสนอโดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููล แสดงความคิิดเห็็น และเพื่่�อใช้้ในการศึึกษา โดยผลตอบแทน
จากงานและลิิขสิิทธิ์์�เหล่่านั้้�นย่่อมเป็็นของบุุคลากรนั้้�นเอง แต่่งานใดเป็็นงานที่่�ได้้รับั
มอบหมายจาก GPSC ให้้จััดทำำ�ขึ้้�น เป็็นงานที่่�ใช้้ข้้อมููลของบริิษััทฯ หรืือเป็็นงานที่่�
เรีียนรู้้�จากบริิษััทฯ ให้้บริิษััทฯ เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�และผลตอบแทนที่่�ได้้จากงาน
เช่่นว่่านั้้�น
14.2 GPSC ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรของ GPSC ทำำ�การศึึกษาวิิจััย โดยผลตอบแทนจากงาน
เหล่่านั้้�นย่่อมเป็็นลิิขสิิทธิ์์�ของบุุคลากรนั้้�นเอง แต่่งานศึึกษาวิิจััยใดเป็็นงานที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากบริิษัทั ฯ ให้้จัดั ทำำ�ขึ้้�น หรืือเป็็นงานที่่�ใช้้ข้อ้ มููลของบริิษัทั ฯ หรืือเป็็นงาน
ที่่�เรีียนรู้้�จากบริิษััทฯ ให้้บริิษััทฯ เป็็นเจ้้าของสิิทธิิในงานวิิจััย การขอสิิทธิิบััตร
การเป็็นเจ้้าของสิิทธิิบััตร และผลตอบแทนที่่�ได้้จากงานเช่่นว่่านั้้�น
14.3 บุุคลากรของ GPSC ที่่�มีีหน้้าที่่�รัักษาความลัับทางการค้้า สููตรลัับทางการค้้า หรืือ
วิิธีกี ารประกอบธุุรกิิจที่่�เป็็นความลัับ ต้้องรัักษาความลัับให้้ปลอดภััยที่่�สุุด ไม่่ให้้รั่่�วไหล
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14.4 GPSC ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรของ GPSC ใช้้สื่่�ออิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อประโยชน์์ในการทำำ�งาน
บุุคลากรของ GPSC ต้้องไม่่กระทำำ�การอัันเป็็นการรบกวนระบบคอมพิิวเตอร์์และ
อิินเทอร์์เน็็ตของผู้้�อื่่�นในสำำ�นัักงาน ไม่่ใช้้ระบบคอมพิิวเตอร์์ของบริิษััทฯ เผยแพร่่
ข้้อมููลที่่�ไม่่เหมาะสมในทางศีีลธรรม ขนบธรรมเนีียมและจารีีตประเพณีีหรืือละเมิิด
กฎหมาย เช่่น การสร้้างความเสีียหายแก่่ชื่่�อเสีียงและทรััพย์์สิิน การมีีไว้้ซึ่่�งสื่่�อลามก
อนาจารเก็็บไว้้ในทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ การส่่งต่่อจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-mail)
ที่่�เป็็นการรบกวน สร้้างความรำำ�คาญ หรืือที่่�เป็็นการโฆษณาสิินค้้า ธุุรกิิจและบริิการ
นอกเหนืือจากสิินค้้าและบริิการของบริิษััทฯ และการส่่ง Spam mail เป็็นต้้น
14.5 บุุคลากรของ GPSC ต้้องปฏิิบััติิงานโดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์�ถููกต้้อง
หากปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�บนเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ภายนอกสำำ�นักั งาน ให้้ตรวจสอบลิิขสิิทธิ์์�และ
ปรึึกษาผู้้�บัังคัับบััญชาก่่อนทุุกครั้้�ง ห้้ามติิดตั้้�งและใช้้งานโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�
ลิิขสิิทธิ์์�ไม่่ถููกต้้องในทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ โดยเด็็ดขาด
14.6 บุุคลากรของ GPSC ต้้องเก็็บรัักษารหััสผ่่านของตนให้้เป็็นความลัับ ไม่่บอกบุุคคลอื่่�น
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าถึึงรหััสผ่่านของตน รวมทั้้�งไม่่ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเข้้าไปยััง
เว็็บไซต์์ที่่�ไม่่คุ้้�นเคย และอาจจะเป็็นอัันตรายต่่อระบบคอมพิิวเตอร์์ของบริิษััทฯ
14.7 กรณีีที่่�บุคุ ลากรของ GPSC ขออนุุญาตให้้ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านสมทบหรืือพนัักงานของผู้้�รับั จ้้าง
ใช้้ระบบสารสนเทศของ GPSC บุุคลากรของ GPSC ผู้้�ขอต้้องควบคุุมการใช้้งาน
ของผู้้�ปฏิิบััติิงานสมทบหรืือพนัักงานของผู้้�รัับจ้้าง และต้้องรัับผิิดชอบต่่อความ
เสีียหายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ จากการใช้้ระบบสารสนเทศนั้้�น

ตัวอย่าง

หากท่่านต้้องการทำำ�เอกสารเพื่่�อเผยแพร่่
ให้้ พ นัั ก งานภายในองค์์ ก รทราบเกี่่ � ย วกัั บ
เรื่่� อ งที่่ � ท่่ านต้้ อ งการสื่่� อ สารผ่่านทางอีีเมล
โดยนำำ �รู ู ป ภาพตัั ว การ์์ ตู ู น มาใช้้ เ พื่่� อ เป็็ น
การตกแต่่งสื่่�อให้้เกิิดความน่่าสนใจ ท่่านควร
คำำ�นึึงถึึงเรื่่�องใดบ้้าง

คำ�แนะนำ�
ท่่านควรคำำ�นึึงถึึงรููปภาพที่่�นำำ�มาใช้้ในการ
ตกแต่่งสื่่�อว่่าเป็็นรููปภาพอัันไม่่มีีลิิขสิิทธิ์์�ของผู้้�อื่่�น
สามารถนำำ � มาใช้้ ไ ด้้ อ ย่่ า งถูู ก ต้้ อ งตามกฎหมาย
หากไม่่แน่่ใจ ให้้ปรึึกษาสำำ�นักั กฎหมายของบริิษัทั ฯ

14.8 GPSC จะเข้้าตรวจสอบ ค้้นหา ติิดตาม สอบสวน และควบคุุมการใช้้ระบบสารสนเทศ
ของบุุคลากรของ GPSC เพื่่�อป้้องกัันความปลอดภััยในระบบสารสนเทศของบริิษัทั ฯ
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15

ตัวอย่าง

หากท่่านจำำ � รหัั ส ผ่่านเข้้ า เครื่่� อ ง
คอมพิิ วเตอร์์ ข องท่่านไม่่ได้้ ท่่านจึึ งจด
รหััสผ่่านไว้้ที่่�หน้้าจอคอมพิิวเตอร์์อย่่าง
เด่่นชััดเพื่่�อให้้สะดวกต่่อการทำำ�งาน เป็็น
วิิธีีการปฏิิบัติั ที่ิ ่�เหมาะสมหรืือไม่่

คำ�แนะนำ�
ไม่่เหมาะสม เนื่่�องจากอาจจะมีีบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่
เกี่่�ยวข้้องเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�อยู่่�ในเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์
ของท่่าน ดัังนั้้�นท่่านจึึงควรเก็็บรัักษารหััสผ่่านของตน
ให้้เป็็นความลัับ ไม่่บอกบุุคคลอื่่�น เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
บุุคคลอื่่�นเข้้าถึึงข้้อมููลในระบบคอมพิิวเตอร์์ของ
ท่่านได้้

การป้้องกัันการฟอกเงิิน

GPSC ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันการฟอกเงิิน

และการป้้องกัันการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายทั่่�วโลก พร้้อมกัับกำำ�หนด
แนวทางปฏิิบัติั งิ านให้้สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติป้ิ อ้ งกัันและปราบปรามการฟอกเงิินฯ
โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะป้้องกัันตนเองไม่่ให้้ตกเป็็นเครื่่�องมืือของกระบวนการฟอกเงิิน หรืือ
สนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย และให้้ความสำำ�คััญต่่อการสอดส่่องดููแลและ
ให้้เบาะแสแก่่เจ้้าหน้้าที่่� หากมีีการกระทำำ�ที่่�ไม่่เป็็นไปตามกฎหมาย รวมถึึงดููแลให้้มีี
การบัันทึึกรายการและข้้อเท็็จจริิงทางการเงิิน หรืือทรััพย์์สินิ ต่่าง ๆ ให้้ถูกู ต้้อง เป็็นไปตาม
ที่่�กฎหมายภายในประเทศและระหว่่างประเทศกำำ�หนด
แนวปฏิิบััติที่่�ดี
ิ ี
15.1 บุุคลากรของ GPSC มีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ทั้้�งของ
ประเทศไทยและนานาชาติิ ส ากล ที่่�ว่่ า ด้้ ว ยเรื่่�องการป้้ อ งกัั น และปราบปราม
การฟอกเงิินและการต่่อต้้าน การสนัับสนุุนทางการเงิินให้้แก่่การก่่อการร้้ายในทุุก
ภููมิิภาคหรืือทุุกประเทศที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
15.2 ในการติิดต่่อลููกค้้า หรืือคู่่�ค้า้  บุุคลากรของ GPSC ควรตรวจสอบข้้อมููลพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
ข้้อเท็็จจริิงของลููกค้้า หรืือคู่่�ค้้า เช่่น กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม ข้้อกำำ�หนดตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมาย หรืือกฎระเบีียบกำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งวััตถุุประสงค์์และเจตนารมณ์์
ของความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจของลููกค้้า โดยสามารถตรวจสอบได้้จากเอกสาร
ทางราชการหรืือองค์์กรอิิสระที่่�น่่าเชื่่�อถืือ เพื่่�อขจััดข้้อสงสััยและเป็็นวิิธีีการที่่�ง่่าย
แต่่มีปี ระสิิทธิิภาพต่่อการป้้องกัันมิิให้้ถูกู ใช้้เป็็นตััวกลางในการฟอกเงิิน หรืือสนัับสนุุน
ทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายได้้
15.3 บุุคลากรของ GPSC จะต้้องให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติิ
ตามมาตรการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน และการต่่อต้้านการสนัับสนุุน
ทางการเงิินที่่�กำำ�หนดไว้้ทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ
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15.4 บุุคลากรของ GPSC ต้้องหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�การใด ๆ เพื่่�อปกปิิด หรืืออำำ�พราง
ลัักษณะที่่�แท้้จริิง เช่่น การได้้มาซึ่่�งแหล่่งที่่�ตั้้�ง การจำำ�หน่่าย การโอน การได้้สิิทธิิใด ๆ
ซึ่่�งทรััพย์์สินิ ที่่�เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายว่่าด้้วยเรื่่�องการป้้องกัันและ
ปราบปรามการฟอกเงิิน และการต่่อต้้านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย
เพื่่�อให้้ดููเสมืือนว่่าเป็็นทรััพย์์สิินที่่�ได้้มาโดยถููกต้้องตามกฎหมาย รวมถึึงพฤติิกรรม
การสนัับสนุุน ช่่วยเหลืือตามกรณีีดัังกล่่าวข้้างต้้นด้้วย
15.5 บุุคลากรของ GPSC พึึงระมััดระวัังการติิดต่่อทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลที่่�
ต้้องสงสััยว่่าอาจกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายการฟอกเงิิน หรืือสนัับสนุุนทางการเงิิน
แก่่การก่่อการร้้าย เช่่น กระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด ความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศ
(เช่่น การค้้าผู้้�หญิิงและเด็็ก การค้้าประเวณีี เป็็นต้้น) ความผิิดเกี่่�ยวกัับการฉ้้อโกง
ประชาชน ความผิิดเกี่่�ยวกัับการยัักยอกหรืือฉ้้อโกงทางธุุรกิิจในสถาบัันการเงิิน
ความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ราชการ ความผิิดเกี่่�ยวกัับการกรรโชกหรืือรีีดทรััพย์์หรืือ
การกระทำำ�ลัักษณะคล้้ายคลึึงกัันอัันเป็็นการผิิดกฎหมาย ความผิิดเกี่่�ยวกัับการ
ลัักลอบหนีีศุุลกากรตามกฎหมายว่่าด้้วยศุุลกากร ความผิิดเกี่่�ยวกัับการก่่อการร้้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิิดเกี่่�ยวกัับการพนัันเฉพาะกรณีีเป็็นผู้้�จััดให้้มีี
การเล่่นการพนััน ความผิิดเกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�ง และความผิิดเกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์
เป็็นต้้น

ตััวอย่่าง

หากท่่านต้้ อ งทำำ � ธุุ ร กรรมอย่่างหนึ่่� ง
อย่่างใดกัับลููกค้้าหรืือคู่่�ค้้า และสัังเกตเห็็น
พฤติิกรรม เช่่น ความลัังเลในการให้้ข้อ้ มููล
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน การให้้ข้้อมููลที่่�ไม่่
เพีียงพอเป็็นเท็็จ หรืือปกปิิด ไม่่เปิิดเผย
ข้้อมููลที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ท่่านควรทำำ�อย่่างไร

คำ�แนะนำ�
ท่่านควรตระหนัักถึึงพฤติิกรรมที่่�น่่าสงสััย
ดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�งทำำ�การตรวจสอบข้้อมููลลููกค้้า
หรืือคู่่�ค้้าเบื้้�องต้้นจากแหล่่งข้้อมููลที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ
และร้้องขอเอกสารแสดงตััวตนของลููกค้้าหรืือคู่่�ค้้า
เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักฐานในการทำำ�ธุุรกรรม
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นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน

บทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ

หลัักการ

นอกเหนืือจากการปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ และมาตรการต่่าง ๆ โดยเคร่่งครััด
แล้้ว บริิษััทฯ ได้้กำ�ำ หนดบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทฯ คณะกรรมการชุุดย่่อย
และผู้้�บริิหาร ดัังนี้ี้้���

GPSC ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการบริิหารงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต โปร่่งใส

เป็็นธรรม รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และไม่่ยอมรัับการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
ทุุกรููปแบบ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดยบริิษััทฯ ได้้ร่่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์์เข้้าร่่วม
โครงการ “แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย” (Thai Private Sector
Collective Action Against Corruption: CAC) และกำำ�หนดให้้บุคุ ลากรของบริิษัทั ฯ ปฏิิบััติิ
ตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันของบริิษััทฯ อย่่างจริิงจััง

รููปแบบการคอร์์รััปชััน

การกระทำำ�ที่่�สามารถนำำ�มาซึ่่�งความเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิตและคอร์์รัปั ชััน เช่่น การช่่วยเหลืือ
ทางการเมืือง การบริิจาคโดยอ้้างการกุุศล การให้้เงิินสนัับสนุุน ค่่าของขวััญ ค่่าสิินค้้าหรืือ
ค่่าบริิการต้้อนรัับ และการออกค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ แทนกััน เป็็นต้้น

		

คณะกรรมการ GPSC

		

คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี

• กำำ�หนดนโยบายและกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทฯ มีีระบบที่่�สนัับสนุุนการต่่อต้้าน
			
การทุุจริิตและคอร์์รััปชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าฝ่่ายบริิหารได้้
ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันและ
ปลููกฝัังจนเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
• ปฏิิบััติิตามมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันและมีีบทลงโทษ
เมื่่�อไม่่ปฏิิบัติั ิตาม

ขอบเขตนโยบาย

นโยบายฉบัับนี้้�ใช้้บัังคัับกัับบุุคลากรของ GPSC รวมถึึงผู้้�แทนของนิิติิบุุคคล ลููกจ้้าง
ตััวแทนบริิษััทในเครืือ หรืือบริิษััทที่่� GPSC เข้้าลงทุุน หรืือบุุคคลใดซึ่่�งกระทำำ�การเพื่่�อหรืือ
ในนามของนิิติบุิ ุคคลนั้้�น ไม่่ว่่าจะมีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจในการนั้้�นหรืือไม่่ก็็ตาม

		

• วางกรอบแนวทางการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อต้้าน
การทุุจริิตและคอร์์รััปชัันของบริิษััทฯ
• กำำ�หนดและทบทวนนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน ให้้ข้้อเสนอ
แนะแนวทางติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน

คณะกรรมการตรวจสอบ

• กำำ�กับั ดููแลการควบคุุมภายใน การจััดทำำ�รายงานทางการเงิินและกระบวนการ
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปั ชััน รวมทั้้�งกำำ�กับั ดููแล
การปฏิิบัติั ิตามมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
• สอบทานมาตรการและการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
มาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปั ชัันมีีความเพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล
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• สอบทานการประเมิินความเสี่่�ยงและให้้คำ�ำ แนะนำำ�ต่อ่ คณะกรรมการบริิษัทั ฯ
เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิที่่�ควรมีี เพื่่�อลดความเสี่่�ยงนั้้�น โดยผู้้�บริิหารต้้องนำำ�
คำำ�แนะนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
• รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่่�ยวกัับมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและ
คอร์์รััปชัันของบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ อย่่างสมํ่่�าเสมอและ
ให้้คำำ�แนะนำำ�ข้้อควรปฏิิบััติิแก่่คณะกรรมการบริิษััทฯ และผู้้�บริิหาร

		

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

		• กำำ�กัับดููแล และสนัับสนุุนให้้มีีการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน โดยการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตและ
คอร์์รััปชััน และทบทวนมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันให้้
เพีียงพอเหมาะสม

		ผู้บริหาร
• กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันใน
กระบวนการปฏิิบัติั ิงาน ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
• กำำ�หนดให้้มีีกระบวนการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต
และคอร์์รััปชััน และสื่่�อสารไปยัังพนัักงานและผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
• นำำ�นโยบายและกรอบการป้้องกัันการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันเพื่่�อนำำ�ไปถืือ
ปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�องทั่่�วทั้้�งองค์์กร
• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจระเบีียบ ข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนด
ของกฎหมาย
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แนวปฏิิบััติิ
	บริิษััทฯ จะไม่่ยอมรัับการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ
ทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม และกำำ�หนดให้้บุคุ ลากรของ GPSC ปฏิิบัติั ิ
ตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันของบริิษััทฯ อย่่าง
จริิงจัังดัังนี้้�
• บุุคลากรของ GPSC ต้้องยึึดมั่่�น ถืือมั่่�นว่่าจะไม่่รัับ ไม่่ให้้ของขวััญ ทรััพย์์สิิน หรืือ
ประโยชน์์อื่่�นใดแก่่บุุคลากรของ GPSC และบุุคคลภายนอก นอกจากว่่าการให้้หรืือ
รัับของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรองนั้้�นเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจและประเพณีีนิยิ ม
เท่่านั้้�น โดยมีีมููลค่่าที่่�เหมาะสม และไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการตััดสิินใจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
• บุุคลากรของ GPSC ต้้องมีีความเป็็นกลางและไม่่ให้้การช่่วยเหลืือทางการเมืือง
(Politcal Contribution) ตามที่่�บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดไว้้ในจรรยาบรรณดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยจะไม่่ให้้การสนัับสนุุน หรืือการกระทำำ�อันั เป็็นการฝัักใฝ่่พรรคการเมืือง ทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม ซึ่่�งรวมถึึงการใช้้ทรััพยากรของบริิษััทฯ ในกิิจกรรมที่่�จะทำำ�ให้้บริิษััทฯ
สููญเสีียความเป็็นกลางทางการเมืือง และ/หรืือได้้รัับความเสีียหายจากการเข้้าไปมีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องในกิิจกรรมดัังกล่่าว
• จััดให้้มีกี ระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงจากการคอร์์รัปั ชัันและระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
โดยทบทวนและประเมิินความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินงานที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการทุุจริิตและ
คอร์์รััปชััน อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
• กำำ�หนดให้้มีกี ระบวนการตรวจสอบระบบและขั้้�นตอนปฏิิบัติั กิ ารงานขายและการตลาด
รวมทั้้�งงานจััดหาวััสดุุและทำำ�สััญญา พร้้อมกำำ�หนดแนวทางในการติิดตามประเมิินผล
การปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันด้้วย
• จััดให้้มีกี ลไกรายงานทางการเงิินที่่�โปร่่งใสและถููกต้้อง ภายใต้้มาตรฐานการบััญชีีที่่�ได้้รับั
การยอมรัับในระดัับสากล
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• บริิษัทั ฯ จััดให้้มีขั้้�ี นตอนในการเก็็บรัักษาเอกสารและบัันทึึกต่่าง ๆ ให้้พร้้อมต่่อการตรวจสอบ
เพื่่�อยืืนยัันความถููกต้้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิิน ตลอดจนขั้้�นตอน
การปฏิิบัติั เิ พื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าไม่่มีรี ายการใดที่่�ไม่่ได้้รับั การบัันทึึกหรืือไม่่สามารถอธิิบายได้้
หรืือรายการที่่�เป็็นเท็็จ
• การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและการให้้เงิินสนัับสนุุนของบริิษััทฯ มีีขั้้�นตอนการตรวจสอบ
อนุุมัติั ิและสอบทาน โดยต้้องมีีเอกสารหลัักฐานชััดเจนและสอดคล้้องกัับระเบีียบของ
บริิษััทฯ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและเงิินสนัับสนุุนไม่่ได้้ใช้้เป็็นข้้ออ้้าง
สำำ�หรัับการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
• บริิษััทฯ จััดให้้มีีกระบวนการบริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่�สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นต่่อ
มาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน รวมถึึงการให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานเกี่่�ยวกัับ
นโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน การสื่่�อสารและ
ฝึึกอบรมอย่่างต่่อเนื่่�องแก่่บุุคลากรของ GPSC เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
นโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน รวมถึึงบทลงโทษ
หากไม่่ปฏิิบัติั ิตาม
• บริิษััทฯ สื่่�อสารนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันและแนวปฏิิบััติิไปยััง
บริิษััทย่่อยบริิษััทร่่วม บริิษััทอื่่�นที่่�บริิษััทฯ มีีอำำ�นาจในการควบคุุม คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมทั้้�งสาธารณชน ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ เช่่น เว็็บไซต์์บริิษััทฯ
รายงานประจำำ�ปีี เป็็นต้้น เพื่่�อทราบและนำำ�มาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
ไปปฏิิบััติิ
• บริิษััทฯ จััดช่่องทางการสื่่�อสารให้้บุุคลากรสามารถแจ้้งเบาะแส ข้้อเสนอแนะ และ
ข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน รวมถึึงการให้้ความคุ้้�มครองผู้้�แจ้้ง
เรื่่�องร้้องเรีียน ตามนโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการให้้ความคุ้้�มครอง
• บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อต้้านการทุุจริิต
และคอร์์รัปั ชัันของประเทศไทย และตามกฎหมายของประเทศที่่�บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินกิิจการ
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• ฝ่่ายบริิหารมีีหน้้าที่่�รายงานผลการดำำ�เนิินงาน ตามมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและ
คอร์์รััปชัันนี้้�ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ
คณะกรรมการบริิษััทฯ โดยสม่ำำ��เสมอ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
• หน่่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็็นที่่�พบอย่่างเร่่งด่่วนต่่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และ/หรืือประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
เพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ

ช่่องทางการร้้องเรีียน
บุุคลากรของ GPSC ต้้องทำำ�ความเข้้าใจและปฏิิบัติั ติ ามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและ
คอร์์รััปชัันในทุุกขั้้�นตอนของการปฏิิบััติิงาน หากพบการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายขััดต่่อนโยบายนี้้� 
ให้้แจ้้งกัับผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน ตามนโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการให้้ความคุ้้�มครอง
ของบริิษััทฯ

บทลงโทษ

การกระทำำ�ใด ๆ ที่่�ฝ่่าฝืืนหรืือไม่่เป็็นไปตามนโยบายฉบัับนี้้� ไม่่ว่า่ ทางตรงหรืือทางอ้้อม
จะได้้รัับการพิิจารณาทางวิินััยตามระเบีียบที่่�  GPSC กำำ�หนดไว้้หรืือมีีโทษทางกฎหมาย
ซึ่่�งการลงโทษบุุคลากรที่่�ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปั ชััน ให้้รวมถึึง
การเลิิกจ้้างงานด้้วย
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แนวปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต
และคอร์์รััปชััน เรื่่�อง การรัับ-ให้้ของขวััญ
การเลี้้�ยง หรืือประโยชน์์อื่่�นใด
GPSC ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจมีีความโปร่่งใสและปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกภาคส่่วนอย่่างเท่่าเทีียมกััน
หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�อัันอาจนำำ�ไปสู่่�การเลืือกปฏิิบััติิ หรืือก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ที่่�ขััดกััน
และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน จึึงได้้มีีการกำำ�หนด
แนวปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน เรื่่�องการรัับ-ให้้ของขวััญ
การเลี้้�ยง หรืือประโยชน์์อื่่�นใด (No Gift Policy) เพื่่�อสร้้างมาตรฐานที่่�ดีีในการปฏิิบััติิงาน
อย่่างโปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และสง่่างาม

หลัักการ

บุุคลากรของบริิษัทั ฯ ต้้องยึึดมั่่�น ถืือมั่่�นว่่าจะไม่่รับั -ให้้สินิ บน หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใด
แก่่บุุคลากรของบริิษััทฯ หรืือบุุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศ อัันจะเป็็นการจููงใจให้้กระทำำ�หรืือไม่่กระทำำ�การใดที่่�ส่อ่ ไปในทาง
ทุุจริิตหรืือคอร์์รััปชััน หากพิิสููจน์์ทราบได้้ว่่ามีีการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว ถืือว่่าบุุคลากรของ
บริิษััทฯ มีีความผิิดทั้้�งตามระเบีียบภายในของบริิษััทฯ และตามกฎหมาย

แนวทางปฏิิบััติิ

		

1. การให้้ของขวััญ ของที่่�ระลึึก หรืือประโยชน์์อื่่น� ใด
1.1 การให้้ของขวััญหรืือของที่่�ระลึึกตามประเพณีีนิิยม สามารถกระทำำ�ได้้โดย
ต้้ อ งไม่่ ขั ั ด ต่่ อ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ อ ง และจารีี ต ประเพณีี ท้ ้ อ งถิ่่�น เช่่ น
สำำ�หรัับประเทศไทยไม่่ควรเกิิน 3,000 บาทต่่อคนต่่อโอกาส ตามประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้้ในรููปแบบที่่�ช่่วยส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์
ของบริิษััทฯ ดัังต่่อไปนี้้�
1.1.1 ปฏิิทิิน ไดอารี่่�
1.1.2 สิินค้้าของบริิษััทในกลุ่่�ม ปตท. (Company Product)
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1.1.3 สิินค้้าที่่�ใช้้เป็็นสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ของบริิษััทฯ (Corporate Logo/
Corporate Brand)

1.1.4 สิินค้้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำำ �ริิ  สิินค้้าชุุมชนใน
พื้้�นที่่�ปฏิิ บั ั ติ ิ ก ารของบริิ ษั ั ท ฯ หรืื อ สิิ น ค้้ า เพื่่�อการกุุ ศ ล หรืื อ
สาธารณประโยชน์์ หรืือสิินค้้าที่่�สนัับสนุุนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
1.2 การให้้ของขวััญ ของที่่�ระลึึก ควรดำำ�เนิินการให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการเลืือกปฏิิบััติิ
1.3 ไม่่ให้้ของขวััญ ของที่่�ระลึึก ทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใด แก่่คู่่�สมรส บุุตร
หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ ลููกค้้า คู่่�ค้้า และบุุคคลที่่�ติิดต่่อด้้วย
เนื่่�องจากโดยพฤติิการณ์์ถืือว่่าเป็็นการรัับแทน
1.4 การให้้ ข องที่่�ระลึึ ก เนื่่�องในโอกาสสำำ �คั ั ญ ทางธุุ ร กิิ จ อาทิิ  วั ั น สถาปนา
การจััดตั้้�ง การลงนามสััญญาทางธุุรกิิจ สามารถกระทำำ�ได้้ แต่่หากมููลค่่า
ของที่่�ระลึึ ก เกิิ น กว่่ า 3,000 บาท ต้้ อ งได้้ รั ั บ การพิิ จ ารณาอนุุ มั ั ติ ิ จ าก
ผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััทฯ หรืือตามระเบีียบที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด

			 2. การเลี้้�ยงรัับรอง
การใช้้จ่่ายสำำ�หรัับเลี้้�ยงรัับรองทางธุุรกิิจ อาทิิ การเลี้้�ยงรัับรองเป็็นอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม การเลี้้�ยงรัับรองในรููปแบบการกีีฬา และการใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรง
กัับการปฏิิบััติิทางธุุรกิิจ หรืือเป็็นจารีีตทางการค้้า รวมถึึงการให้้ความรู้้�  ความเข้้าใจ
ทางธุุ ร กิิ จ สามารถกระทำำ � ได้้ แต่่ ต้ ้ อ งเป็็ น การใช้้ จ่ ่ า ยอย่่ า งสมเหตุุ ส มผล
และไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการตััดสิินใจในการปฏิิบััติิงาน หรืือก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์

			 3. การจััดกิิจกรรม CSR ร่่วมกัับหน่่วยงานของรััฐ			
			 หรืือเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
3.1 การจััดกิิจกรรม CSR ร่่วมกัับหน่่วยงานของรััฐ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ สามารถ
ทำำ�ได้้ตามความเหมาะสม โดยต้้องทำำ�ในนามบริิษััทฯ และมีีวััตถุุประสงค์์
สอดคล้้องกัับนโยบาย CSR ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�  ควรมีีหลัักเกณฑ์์ แผนงาน
การวััดผลที่่�ชััดเจนและดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอน ระเบีียบที่่�บริิษัทั ฯ ที่่�กำำ�หนดไว้้
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3.2 การจััดทำำ�กิิจกรรม CSR หรืือกิิจกรรมใด ๆ ในนามบริิษััทฯ ควรหลีีกเลี่่�ยง
กิิจกรรมที่่�มีีนััยสนัับสนุุนในทางการเมืือง

			 4. การรัับของขวััญ ของที่่�ระลึึก หรืือประโยชน์์อื่่�นใด
4.1 บุุคลากรของบริิษััทฯ งดรัับของขวััญ ของที่่�ระลึึก หรืือประโยชน์์อื่่�นใด
ในทุุกกรณีี และมีีหน้้าที่่�แจ้้งให้้บุคุ คลภายนอกทราบถึึงนโยบายงดรัับของขวััญ
ดัังกล่่าวอย่่างทั่่�วถึึง
4.2 กรณีีบุุคลากรของบริิษััทฯ มีีความจำำ�เป็็นต้้องรัับของขวััญ ของที่่�ระลึึก
หรืือประโยชน์์อื่่�นใด และไม่่สามารถส่่งคืืนได้้ ให้้บุุคคลนั้้�นรายงานและ
นำำ�ส่ง่ ไว้้กับั ส่่วนกำำ�กับั กฎหมายและกฎระเบีียบองค์์กรเพื่่�อดำำ�เนิินการรวบรวม
สิ่่�งของดัังกล่่าว และดำำ�เนิินการบริิจาคให้้บุุคคลหรืือหน่่วยงานภายนอก
เพื่่�อการกุุศลหรืือสาธารณประโยชน์์ หรืือดำำ�เนิินการตามระเบีียบของบริิษัทั ฯ
ต่่อไป เว้้นแต่่
4.2.1 กรณีีเป็็นของบริิโภคซึ่่�งมีีวันั หมดอายุุน้อ้ ยกว่่า 1 เดืือน ให้้เป็็นดุุลพิินิจิ
ของผู้้�บัังคัับบััญชาส่่วนงานที่่�ได้้รัับของขวััญในการบริิหารจััดการ
4.2.2 กรณีี ป ฏิิ ทิ ิ น ไดอารี่่�  และสิิ นค้้ า ที่่�ใช้้ เป็็ น สื่่�อประชาสัั ม พัั น ธ์์ ของ
บริิษััทฯ พนัักงานสามารถรัับเป็็นของขวััญส่่วนตััวได้้
4.2.3 กรณีีเป็็นการรัับของขวััญ ของที่่�ระลึึก ในนามองค์์กรต่่อองค์์กร
เช่่น การลงนามสััญญาทางธุุรกิิจ สามารถกระทำำ�ได้้ ทั้้�งนี้้�  ของขวััญ
ของที่่�ระลึึกดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ

			 5. การรัับข้้อเสนอการประชุุมอบรมสััมมนา
			 และเยี่่�ยมชมกิิจการ โดยใช้้งบประมาณของคู่่�ค้้า
5.1 การรัับข้้อเสนอการประชุุม อบรม สััมมนา และเยี่่�ยมชมกิิจการ โดยใช้้งบประมาณ
ของคู่่�ค้้า สามารถกระทำำ�ได้้ หากเป็็นไปตามข้้อตกลงที่่�ระบุุในสััญญาแต่่ต้้อง
ไม่่มีลัี ักษณะแฝงการท่่องเที่่�ยว
5.2 การรัับข้้อเสนอการประชุุม อบรม สััมมนา และเยี่่�ยมชมกิิจการ โดยใช้้
งบประมาณของคู่่�ค้้ า ในกรณีี ที่่� ไม่่ ไ ด้้ ร ะบุุ ใ นข้้ อ ตกลงสัั ญ ญา สามารถ
กระทำำ�ได้้ หากพิิจารณาแล้้วว่่าการรัับข้้อเสนอดัังกล่่าวมีีความเหมาะสม
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และเป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� ต้้องได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากผู้้�บัังคัับบััญชาและ
เป็็นไปตามระเบีียบของบริิษััทฯ
5.3 ไม่่รัับข้้อเสนอเกี่่�ยวกัับการอบรม สััมมนา ที่่�มีีลัักษณะแฝงท่่องเที่่�ยว โดย
ปราศจากเจตนาในการถ่่ายทอดความรู้้�อย่่างแท้้จริิง

			 6. การสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
		 ให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
การสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้� ต้้องเป็็นไปตามระเบีียบของบริิษััทฯ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

			 7. การบริิจาคและให้้การสนัับสนุุนกัับหน่่วยงานของรััฐ
			 หรืือเจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั รวมถึึงองค์์กรการกุุศล
7.1 การบริิจาคและให้้การสนัับสนุุนแก่่องค์์กรใด ๆ ต้้องดำำ�เนิินการภายใต้้เงื่่�อนไข
ดัังต่่อไปนี้้�
7.1.1 เป็็นองค์์กรที่่�เชื่่�อถืือได้้ และ/หรืือมีีการจััดตั้้�งอย่่างถููกต้้องตาม
กฎหมาย
7.1.2 การดำำ�เนิินการต้้องกระทำำ�ในนามบริิษััทฯ อย่่างโปร่่งใส ถููกต้้อง
ตามกฎหมายและเป็็นไปตามระเบีียบของบริิษััทฯ
7.1.3 ไม่่ควรจ่่ายเงิินตรงไปที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รััฐหรืือบุุคคลใด ๆ ในนามบุุคคล
เว้้ น แต่่ มี ี ร ายละเอีี ย ดระบุุ ใ นหนัั ง สืื อ ขอรัั บ การสนัั บ สนุุ น ชัั ด เจน
และมีีหลัักฐานการรัับการสนัับสนุุนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
7.1.4 ควรมีี ก ารติิ ด ตามตรวจสอบ เพื่่�อให้้ มั่่� นใจว่่ า การบริิ จ าค และ/
หรืือการสนัับสนุุนได้้ถููกนำำ�ไปเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ของสาธารณะ และ/
หรืือตรงตามวััตถุุประสงค์์ของการบริิจาค และ/หรืือการสนัับสนุุน
อย่่างแท้้จริิง
บุุ ค ลากรของบริิ ษั ั ท ฯ ต้้ อ งทำำ � ความเข้้ า ใจและปฏิิ บั ั ติ ิ ต ามแนวปฏิิ บั ั ติ ิ
เรื่่�องการรัับ-ให้้ของขวััญการเลี้้�ยงหรืือประโยชน์์อื่่�นใดหากพบข้้อสงสััยประการใด
ให้้ติิดต่่อ ส่่วนกำำ�กัับกฎหมายและกฎระเบีียบองค์์กร
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นโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
และการให้้ความคุ้้�มครอง
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม เป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น  สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
2. เพื่่�อให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ และบุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
ถููกต้้องโปร่่งใส ยุุติิธรรม และสามารถตรวจสอบได้้ โดยสอดคล้้องกัับกฎหมาย
ระเบีียบข้้อบัังคัับ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
3. เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยง และเพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงผู้้�ที่่�แจ้้งเบาะแสหรืือเรื่่�องร้้องเรีียนด้้วยความสุุจริิต
ให้้ได้้รัับความคุ้้�มครองอย่่างเป็็นธรรม

ส่วนที่ 1

บททั่่�วไป
1.1 ขอบเขตในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ช่องทาง
2. ผู้แจ้ง
3. ผู้รับเรื่อง
4. ผู้ถูกร้องเรียน
5. ผู้ประสานงาน
6. คณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวน
7. คณะกรรมการตัดสิน
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		1.	ช่่องทางการร้้องเรีียน
			• จดหมาย : ระบุุหน้้าซองถึึงผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ที่่�อยู่่� : บริิษััท โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)
555/2 ศููนย์์เอนเนอร์์ยี่่�คอมเพล็็กซ์์ อาคารบีี ชั้้�น 5 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจตุุจัักร เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
			• จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-mail Address) :
				whistleblowing_complaint@gpscgroup.com
			• เว็็บไซต์์บริิษััทฯ :
				http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing
			• แจ้้งด้้วยตนเองที่่� : ผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
			• โทรศััพท์์ : 02-140-4600 แจ้้งเรื่่�องที่่� ผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
		 2. ผู้แ้� จ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน ได้้แก่่
			• บุุคคลใดที่่�พบเห็็น หรืือสงสััยโดยสุุจริิต ว่่ามีีการกระทำำ�ที่่�ทุุจริิตหรืือ
				ฝ่่าฝืืนกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง ประกาศ หรืือ
จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ไม่่ว่า่ ตนเองจะได้้รับั ความ
เสีียหายหรืือไม่่ก็็ตาม
• พนัักงานที่่�ถููกกลั่่�นแกล้้ง ข่่มขู่่� ถููกลงโทษทางวิินััยโดยไม่่เป็็นธรรม หรืือ
โดยปราศจากเหตุุผลอัันสมควร เช่่น ลดขั้้�นเงิินเดืือน ถููกพัักงาน ให้้
ออกจากงานหรืือถููกเลืือกปฏิิบััติิ ด้้วยวิิธีีการอัันไม่่ชอบที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
กัับสภาพการจ้้างงานอัันเนื่่�องมาจากการที่่�ตนได้้ร้อ้ งเรีียน ให้้ข้อ้ มููล หรืือ
จะให้้ข้อ้ มููลช่่วยเหลืือในขั้้�นตอนการตรวจสอบเรื่่�องร้้องเรีียน หรืือรวบรวม
ข้้อเท็็จจริิงให้้แก่่ผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน รวมไปถึึงการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีี
การเป็็นพยาน การให้้ถ้้อยคำำ�หรืือการให้้ความร่่วมมืือใด ๆ ต่่อศาล
หรืือหน่่วยงานรััฐ
ในกรณีีที่่�ผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนมีีความประสงค์์ที่่�จะไม่่เปิิดเผยชื่่�อ
ของตนเอง ให้้เป็็นดุุลพิินิจิ ของผู้้�รับั เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�จะรัับเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้
พิิจารณาหรืือไม่่ก็็ได้้ หากเรื่่�องที่่�ร้้องเรีียนนั้้�นมีีรายละเอีียดข้้อเท็็จจริิง
ของบุุคคลและหลัักฐานที่่�ชััดเจน หรืือมีีมูลู ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่ามีีเหตุุอันั ควร
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เชื่่�อว่่ามีีการกระทำำ�ที่่�เป็็นการฝ่่าฝืืนกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�งประกาศหรืือจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ เกิิดขึ้้�น
		

3. ผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
มีีหน้้าที่่�แจ้้งต่่อผู้้�ประสานงานตามความประสงค์์และรายละเอีียดที่่�ผู้้�แจ้้ง
เรื่่�องร้้องเรีียนระบุุไว้้ โดยผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน ได้้แก่่
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
• เลขานุุการบริิษััท
• ผู้้�บัังคัับบััญชา
• ส่่วนกำำ�กัับกฎหมายและกฎระเบีียบองค์์กร

		

4. ผู้้�ถููกร้้องเรีียน
ได้้แก่่ พนัักงาน รวมถึึง พนัักงานของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมในระดัับรอง
จากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ของบริิษััทฯ
สำำ�หรัับการร้้องเรีียนประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
รวมทั้้�งกรรมการคนใด ให้้ปฏิิบััติิตามบทเฉพาะกาล

		

5. ผู้ป้� ระสานงาน
ได้้แก่่ ส่ว่ นกำำ�กับั กฎหมายและกฎระเบีียบองค์์กร มีีอำ�ำ นาจและหน้้าที่่� ดัังนี้้� 
• พิิจารณาการรัับลงทะเบีียนเรื่่�องร้้องเรีียน
• ประสานงานกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ตามนโยบายฉบัับนี้้� 
• สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลหรืือเอกสาร รวมถึึงเรีียกบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องร้้องเรีียน ทั้้�งนี้้�  ให้้ผู้้�ประสานงานกำำ�หนดสิิทธิิ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการเข้้าถึึงข้้อมููล เพื่่�อประโยชน์์ในการพิิจารณา
เรื่่�องร้้องเรีียน
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• จััดเก็็บข้้อมููล บัันทึึกความคืืบหน้้าและผลสรุุป ปรัับเปลี่่�ยนสถานะ
ของเรื่่�องร้้องเรีียน รวมถึึงติิดตาม และกำำ�กัับดููแลให้้การดำำ�เนิินการ
เรื่่�องร้้องเรีียนแล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ตามนโยบายฉบัับนี้้�
• มีี ห น้้ า ที่่�ในฐานะเป็็ น เลขานุุ ก ารคณะกรรมการสืื บ สวนสอบสวน
อีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่�ง
		

6. คณะกรรมการสืืบสวนสอบสวน ได้้แก่่
• ส่่วนบริิหารทรััพยากรบุุคคลและสำำ�นัักงาน
• ส่่วนกำำ�กัับกฎหมายและกฎระเบีียบองค์์กร
ทั้งนี้ คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนอาจให้ส่วนงานใดสังกัดฝ่ายสำ�นัก
กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นเข้าร่วมการสืบสวนสอบสวน
ด้วยก็ได้ โดยคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังนี้
1) รวบรวมหลัักฐานเพื่่�อพิิจารณาและสืืบสวนข้้อเท็็จจริิง โดยสามารถเชิิญ
ให้้พนัักงานคนใดมาให้้ข้้อมููล สอบสวน หรืือขอให้้จััดส่่งเอกสารใด ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน เพื่่�อตรวจสอบหาข้้อเท็็จจริิงเพิ่่�มเติิม
จนเกิิดความชััดเจนและมีีพยานหลัักฐานเพีียงพอต่่อการตััดสิิน
2) สรุุปข้้อเท็็จจริิงพร้้อมพยานหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องร้้องเรีียนให้้กัับ
คณะกรรมการตััดสิินเพื่่�อดำำ�เนิินการพิิจารณาตััดสิินต่่อไป
3) มีีหน้้าที่่�ในฐานะเป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตััดสิินอีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่�ง
โดยดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
• จััดทำำ�รายงานการตััดสิินและประสานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการดำำ�เนิินการลงโทษ
• รายงานผลการตััดสิินต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ทราบ
• รายงานสรุุปเรื่่�องร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และคณะกรรมการตรวจสอบผ่่านเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
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		 7. คณะกรรมการตััดสิิน ได้้แก่่
คณะกรรมการจััดการตามที่่�บริิษัทั ฯ กำำ�หนดไว้้ โดยกรรมการตััดสิินต้้องไม่่
เป็็นผู้้�ถููกร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียนโดยคณะกรรมการ
ตััดสิินมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่� ดัังนี้้� 
				 1) พิิจารณาผลสรุุปข้้อเท็็จจริิงและพยานหลัักฐานจากรายงานคณะกรรมการ
สืืบสวนสอบสวน
2) พิิจารณาตััดสิินลงโทษ โดยพิิจารณาให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการ
ทำำ�งานของบริิษััทฯ ตามดุุลพิินิิจของคณะกรรมการตััดสิิน
				 องค์์ประชุุมคณะกรรมการตััดสิิน
1) การประชุุมคณะกรรมการตััดสิิน ให้้จััดทำำ�เป็็นวาระลัับ เสนอต่่อ
การประชุุมคณะกรรมการจััดการ
2) ต้้องมีีจำ�ำ นวนคณะกรรมการตััดสิินเกิินกึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนคณะกรรมการ
ที่่�กำำ�หนด จึึงจะครบองค์์ประชุุม โดยให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เป็็นประธานคณะกรรมการตััดสิิน (ประธานฯ)
3) กรรมการตััดสิิน 1 คน มีีคะแนนเสีียง 1 เสีียง โดยการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
ให้้ถือื เสีียงข้้างมาก หากกรณีีที่่�มีคี ะแนนเสีียงเท่่ากััน ให้้ประธานฯ เป็็น
ผู้้�วิินิิจฉััยชี้้�ขาด
4) กรรมการตััดสิินจะต้้องไม่่เป็็นผู้้�ถููกร้้องเรีียนหรืือที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือ
มีีส่่วนได้้เสีียกัับเรื่่�องร้้องเรีียน
5) กรรมการตััดสิิน ต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการจััดสรรเวลาในการพิิจารณา
ตัั ด สิิ น ลงโทษ เพื่่�อให้้ เ กิิ ด ความยุุ ติ ิ ธ รรมต่่ อ ผู้้�แจ้้ ง เรื่่�องร้้ อ งเรีี ย น
ผู้้�ถููกร้้องเรีียนและดำำ�เนิินตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบายฉบัับนี้้�
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ส่วนที่ 2

กระบวนการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน
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2.1 การรับเรื่องร้องเรียน
• เมื่่�อได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนให้้ผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน ส่่งเรื่่�องให้้ผู้้�ประสานงาน
ในวัันทำำ�การถััดไป และ/หรืือในโอกาสแรก

				

2.2 การพิจารณาเพื่อรับลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน

• ให้้ผู้้�ประสานงานพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียนในเบื้้�องต้้นก่่อนว่่ามีีเบาะแสหรืือ
ประเด็็นที่่�น่่าสงสััยว่่าจะมีีการประพฤติิผิดิ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ
หรืือไม่่อย่่างไรโดยปฏิิบัติั ดัิ ังนี้้� 
			 2.2.1 กรณีีรัับเรื่่�องร้้องเรีียน เรื่่�องร้้องเรีียนจะต้้องมีีพยานหลัักฐาน
เพีียงพอและมีีความชััดเจน หรืือมีีมููลที่่�อาจจะสืืบสวนต่่อไปได้้
• ลงทะเบีียนรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและส่่งเรื่่�องร้้องเรีียนพร้้อมหลัักฐาน
ให้้กัับคณะกรรมการสืืบสวนสอบสวน (ภายใน 5 วัันทำำ�การ)
• บัั น ทึึ ก เลขที่่�เรื่่�องร้้ อ งเรีี ย นลงใน Whistleblowing Log
• รายงานความคืืบหน้้าให้้กัับผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียนและผู้้�แจ้้ง
เรื่่�องร้้องเรีียนทราบในช่่องทางใดช่่องทางหนึ่่�ง เช่่น ทางโทรศััพท์์
จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หนัังสืือ เป็็นต้้น (ภายใน 5 วัันทำำ�การ)
				2.2.2 กรณีีไม่่รัับเรื่่�องร้้องเรีียน หากเรื่่�องร้้องเรีียนเข้้าเงื่่�อนไขดัังนี้้� 
• เรื่่�องที่่�ไม่่ระบุุพยาน หลัักฐาน ข้้อมููลรายละเอีียดหรืือพฤติิการณ์์
การกระทำำ�การทุุจริิตหรืือประพฤติิผิิดที่่�ชััดเจน หรืือไม่่มีีมููล
เพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการสืืบสวนหรืือสอบสวนข้้อเท็็จจริิงได้้
• เรื่องที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร  ตาม
ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องวินัย
การลงโทษและการร้องทุกข์ของบริษัทฯ หรือเรื่องที่ฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นของบริษัทฯ ที่มีอำ�นาจ
ได้รับไว้พิจารณาดำ�เนินการแล้วหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด
อย่างเป็นธรรมแล้วและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระ
สำ�คัญเพิ่มเติม
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						 - ไม่่ต้้องลงทะเบีียนรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
- แจ้้งให้้ผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียนและผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนให้้ทราบ
พร้้อมเหตุุผล
- บัันทึึกเรื่่�องที่่�ไม่่ได้้รับั เป็็นเรื่่�องร้้องเรีียนลงใน Whistleblowing
								Log พร้้อมเหตุุผล
			
ทั้้�งนี้้�  ไม่่ตััดสิิทธิิผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�จะเสนอเรื่่�องร้้องเรีียนอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
			
หากมีีพยานหลัักฐานเพิ่่�มเติิม

				

2.3 การสืบสวนสอบสวน
• เมื่่�อคณะกรรมการสืืบสวนสอบสวน ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับการ
ลงทะเบีียนตามข้้อ 2.2.1 แล้้ว ให้้ดำำ�เนิินการสืืบสวนสอบสวน เพื่่�อ
รวบรวมพยานหลัักฐานและสรุุปข้้อเท็็จจริิง โดยจััดทำำ�รายงานการสืืบสวน
สอบสวนเพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการตััดสิิน ภายใน 30 วัันทำำ�การ
ทั้้�งนี้้�  หากพบว่่ า ผู้้�ถูู ก ร้้ อ งเรีี ย นไม่่ ไ ด้้ มี ี พ ฤติิ ก รรมตามที่่�ถูู ก ร้้ อ งเรีี ย น
ให้้คณะกรรมการสืืบสวนสอบสวนจััดทำำ�รายงานการสืืบสวนสอบสวน และ
แจ้้งผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนและผู้้�รับั เรื่่�องร้้องเรีียนทราบผลการสืืบสวนสอบสวน

2.4			

2.4 การตัดสิน

2.4.1 เมื่่�อคณะกรรมการตััดสิินได้้รัับรายงานการสืืบสวนสอบสวนตาม
ข้้อ 2.3 และได้้พิิจารณาตรวจสอบโดยรอบคอบและเป็็นธรรม
แล้้วเห็็นว่่าผู้้�ถููกร้้องเรีียน:
					• ไม่่มีีความผิิด ให้้เลขานุุการคณะกรรมการตััดสิินจััดทำำ�รายงาน
การตััดสิินให้้แล้้วเสร็็จ ภายใน 15 วัันทำำ�การนัับถััดจากวัันที่่�
คณะกรรมการตััดสิินมีีมติิ
					•	มีีความผิิด ให้้เลขานุุการคณะกรรมการตััดสิินจััดทำำ�รายงาน
การตััดสิินพร้้อมระบุุบทลงโทษที่่�คณะกรรมการตััดสิินมีีมติิ
ภายใน 15 วัันทำำ�การ นัับถััดจากวัันที่่�คณะกรรมการตััดสิินมีีมติิ
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2.4.2 หากคณะกรรมการตััดสิิน พิิจารณาเห็็นว่่าข้้อมููลยัังไม่่ชััดเจน
เพีียงพอและต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิมให้้คณะกรรมการสืืบสวน
สอบสวนดำำ�เนิินการหาข้้อเท็็จจริิงเพิ่่�มเติิม โดยให้้ถืือว่่าเริ่่�มนัับ
ระยะเวลาการสืืบสวนสอบสวนใหม่่ ตามข้้อ 2.3

• บัันทึึกถ้้อยคำำ�ผู้้�ถูกู ร้้องเรีียน และ/หรืือผู้้�ให้้ข้อ้ มููล และ/หรืือพยาน
แล้้วแต่่กรณีี
• รายงานการประชุุมคณะกรรมการสืืบสวน/สอบสวน
• รายงานการประชุุมคณะกรรมการตััดสิิน

2.4.3 หากดำำ�เนิินการไม่่แล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดเนื่่�องจาก
คำำ�ให้้การ และ/หรืือข้้อเท็็จจริิง และ/หรืือพยานหลัักฐานยัังไม่่มีี
นํ้้�าหนัักมากพอที่่�จะตััดสิินลงโทษหรืือไม่่ลงโทษ รวมถึึงกรณีี
ไม่่ ส ามารถดำำ � เนิิ น การได้้ ภ ายในระยะเวลาที่่�ระบุุ ใ นข้้ อ 2.3
ให้้เลขานุุการคณะกรรมการตััดสิินแจ้้งขอขยายระยะเวลาต่่อ
คณะกรรมการตััดสิินพร้้อมระบุุเหตุุผลและความจำำ�เป็็น โดยบัันทึึก
ไว้้ในรายงานการประชุุมคณะกรรมการตััดสิิน การขยายระยะเวลา
ดัังกล่่าวจะขยายออกไปได้้อีีกไม่่เกิิน 30 วัันทำำ�การ ทั้้�งนี้้�  ตาม
ดุุลพิินิิจของคณะกรรมการตััดสิิน
					
					ทั้้�งนี้้�  การจะขยายเวลาการสืืบสวนสอบสวนออกไปอีีกเกิินกรอบ
เวลาตามข้้อ 2.4.3 จะกระทำำ�ได้้ก็ต่็ อ่ เมื่่�อมีีเหตุุผล และความจำำ�เป็็น
เพื่่�อให้้เกิิดความยุุติิธรรมและได้้รัับความเห็็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

2.5.2.1 ติิดตามข้้อสั่่�งการ ข้้อคิิดเห็็น หรืือข้้อเสนอแนะจากประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่เพื่่�อประสานงาน
กัับหน่่วยงานที่่�ต้้องดำำ�เนิินการตามกระบวนการลงโทษ
หรืือแก้้ไขตามเรื่่�องร้้องเรีียนนั้้�นต่่อไป และรายงานผล
การตััดสิินให้้กับั ผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนและผู้้�รับั เรื่่�องร้้องเรีียน
ทราบ ให้้ส่่วนกฎหมายองค์์กรและงานคดีีดำำ�เนิินการให้้มีี
การชดใช้้ความเสีียหายหรืือดำำ�เนิินคดีีกรณีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความผิิดทางอาญา หรืือทางละเมิิดที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดความเสีียหาย
ต่่อบริิษััทฯ
2.5.2.2 ให้้ส่ว่ นบริิหารทรััพยากรบุุคคลและสำำ�นักั งาน ดำำ�เนิินการ
ลงโทษทางวิินัยั กรณีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคลากรของบริิษัทั ฯ
ที่่�กระทำำ�ความผิิดและฝ่่าฝืืนระเบีียบวิินััยของบริิษััทฯ
2.5.2.3 เลขานุุ ก ารคณะกรรมการตัั ด สิิ น รายงานสรุุ ป ผลการ
ดำำ�เนิินการ การรัับเรื่่�องร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีผ่่านเลขานุุการคณะกรรมการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี และคณะกรรมการตรวจสอบผ่่านเลขานุุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

			

2.5 ขั้นตอนการดำ�เนินการภายหลังการตัดสิน

• เมื่่�อคณะกรรมการตััดสิินพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียนแล้้วเสร็็จ ให้้เลขานุุการ
คณะกรรมการตััดสิินดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
		 2.5.1 กรณีีไม่่มีีความผิิด ให้้ผู้้�ประสานงานแจ้้งผลการดำำ�เนิินการต่่อ
ผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนและผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
			
2.5.2 กรณีีมีีความผิิด เมื่่�อคณะกรรมการตััดสิินพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียน
แล้้วเสร็็จ ให้้เลขานุุการคณะกรรมการตััดสิินดำำ�เนิินการรายงานต่่อ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่เพื่่�อพิิจารณา
สั่่�งการโดยแนบเอกสารเพิ่่�มเติิมดัังนี้้�
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ส่วนที่ 3

การบัังคัับใช้้
ให้้นโยบายฉบัับนี้้�บัังคัับใช้้ ดัังนี้้�
3.1 ใช้้บัังคัับกัับบุุคลากรของบริิษััทฯ ทุุกระดัับ ได้้แก่่ กรรมการ ผู้้�บริิหารและ
พนัักงาน
3.2 กรณีีที่่�ผู้้�ถููกร้้องเรีียนเป็็นพนัักงานของบริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทย่่อย หากบริิษััท
นั้้�น ๆ มีีนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับกระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน ให้้ดำำ�เนิินการตาม
กระบวนการที่่�กำำ�หนดไว้้ของบริิษัทั นั้้�น เว้้นแต่่กรณีีหากไม่่มีนี โยบายที่่�เกี่่�ยวกัับ
กระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนกำำ�หนดไว้้ ให้้นำำ�นโยบายฯ นี้้�ของบริิษััทฯ
ไปปรัับใช้้ โดยจะต้้องดำำ�เนิินการให้้ครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบาย
ฉบัับนี้้�  ยกเว้้นส่่วนใดในนโยบายฉบัับนี้้�ที่่�กำำ�หนดไว้้ขััดหรืือแย้้งกัับกฎหมาย
ของประเทศที่่�บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วมดำำ�เนิินการอยู่่�  ให้้ใช้้ข้้อบัังคัับของ
บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม หรืือกฎหมายของประเทศนั้้�น ๆ แทน

ส่วนที่ 4

การให้้ความคุ้้�มครองผู้้�แจ้้ง
เรื่่�องร้้องเรีียนและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4.1 ผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน จะได้้รัับความคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมจากบริิษััทฯ โดยจะ
พิิจารณาเป็็นกรณีี ๆ ไป เช่่น ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงตำำ�แหน่่งงานลัักษณะงาน
สถานที่่�ทำำ�งาน พัักงาน ข่่มขู่่� รบกวนการปฏิิบััติิงาน เลิิกจ้้าง หรืือทำำ�การอื่่�นใด
ที่่�มีีลัักษณะเป็็นการปฏิิบััติิอย่่างผิิดปกติิวิิสััย หรืือไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�นั้้�น
4.2 บุุคคลใด ๆ ที่่�ได้้รัับทราบเรื่่�องร้้องเรีียน หรืือข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ตามนโยบายนี้้�  จะต้้องปกปิิดเรื่่�องร้้องเรีียน และปกป้้องข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับเรื่่�องร้้องเรีียนให้้เป็็นความลัับ โดยจะไม่่เปิิดเผยต่่อบุุคคลอื่่�น เพื่่�อคำำ�นึึงถึึง
ความปลอดภัั ย และความเสีี ย หายที่่�อาจเกิิ ด ขึ้้�นต่่ อ ผู้้�แจ้้ ง เรื่่�องร้้ อ งเรีี ย น
แหล่่งที่่�มาของข้้อมููล หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		เว้้นแต่่ กรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นในขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการตามนโยบายนี้้�  หรืือ
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
		หากมีี การจงใจฝ่่าฝืืนนำำ�ข้อ้ มููลออกไปเปิิดเผย บริิษัทั ฯ จะดำำ�เนิินการลงโทษ
ทางวิินัยั และ/หรืือดำำ�เนิินการทางกฎหมายกัับผู้้�ที่่�ฝ่า่ ฝืืน แล้้วแต่่กรณีี
4.3 กรณีีที่่�ผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
เห็็นว่่าตนอาจได้้รัับความไม่่ปลอดภััย หรืืออาจเกิิดความเดืือดร้้อนเสีียหาย
บุุคคลดัังกล่่าวสามารถร้้องขอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการ
คุ้้�มครองที่่�เหมาะสมก็็ได้้
4.4 ผู้้�ที่่�ได้้รับั ความเดืือดร้้อนเสีียหายจะได้้รับั การบรรเทาความเสีียหายด้้วยวิิธีกี าร
หรืือกระบวนการที่่�มีีความเหมาะสมและเป็็นธรรม
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บทลงโทษผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน
ที่่�ไม่่สุุจริิต
5.1 กรณีีที่่�มีีหลัักฐานปรากฏชััดแจ้้งเพีียงพอว่่าผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนมีีพฤติิการณ์์
กล่่าวหาผู้้�ถููกร้้องเรีียนโดยไม่่สุุจริิต บริิษััทฯ จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อปกป้้อง
ชื่่�อเสีียงของผู้้�ถููกร้้องเรีียน ดัังนี้้�
5.1.1 ในกรณีีที่่�ผู้้�แจ้้งร้้องเรีียนเป็็นพนัักงาน ให้้ดำำ�เนิินการสอบสวน เพื่่�อ
พิิจารณาลงโทษทางวิินััยตามระเบีียบบริิษััทฯ ว่่าด้้วยการบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
			 5.1.2 ในกรณีีที่่�ผู้้�แจ้้งร้้องเรีียนเป็็นบุุคคลภายนอก และบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม หรืือผู้้�ถููกร้้องเรีียนได้้รัับความเสีียหาย บริิษััทฯ อาจจะ
พิิจารณาดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย
5.2 ผู้้�ใดกระทำำ�การใดโดยจงใจหรืือประมาทเลิินเล่่อ ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายนี้้� รวมทั้้�ง
มีีพฤติิกรรมที่่�กลั่่�นแกล้้ง ข่่มขู่่�  ลงโทษทางวิินััย หรืือเลืือกปฏิิบััติิ ด้้วยวิิธีีการ
อัันไม่่ชอบ เนื่่�องมาจากการร้้องเรีียนต่่อผู้้�แจ้้งร้้องเรีียน หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับเรื่่�องร้้องเรีียนกัับนโยบายนี้้� ถืือว่่าผู้้�นั้้�นกระทำำ�ผิิดกฎหมาย และ/หรืือฝ่่าฝืืน
ระเบีียบวิินััยและต้้องรัับผิิดชอบชดใช้้ความเสีียหายแก่่บริิษััทฯ หรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการกระทำำ�ดัังกล่่าว ตลอดจนรัับผิิดในทางแพ่่งและทางอาญา
หรืือตามกฎหมายอื่่�นต่่อไปด้้วย
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บทเฉพาะกาล

กรณีีการสืืบสวนสอบสวน
และการตััดสิินลงโทษเฉพาะกิิจ
1. บทบาทหน้้าที่่�ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
“คณะกรรมการสืืบสวนสอบสวนเฉพาะกิิจ” คืือ คณะกรรมการที่่�จััดตั้้�งขึ้้�น
เพื่่�อดำำ�เนิินการสืืบสวนสอบสวนกลุ่่�มผู้้�ถูกู ร้้องเรีียนตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในบทเฉพาะกาลนี้้� 
“คณะกรรมการตััดสิินเฉพาะกิิจ” คืือ คณะกรรมการที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อดำำ�เนิินการ
ตััดสิินกลุ่่�มผู้้�ถููกร้้องเรีียนตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในบทเฉพาะกาลนี้้�

2. ขอบเขตในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
• กรณีีผู้้�ถูกู ร้้องเรีียน ได้้แก่่ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่หรืือ
กรรมการบริิษััทฯ คนใดคนหนึ่่�ง
• กรณีีเป็็นเรื่่�องที่่�อาจจะมีีผลกระทบร้้ายแรง และควรพิิจารณาเป็็นการเร่่งด่่วน

3. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
• ให้้ผู้้�ประสานงานส่่งเรื่่�องร้้องเรีียนเสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านเลขานุุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสืืบสวนสอบสวน
เฉพาะกิิจ และคณะกรรมการตััดสิินเฉพาะกิิจ โดยนำำ�ส่่วนที่่�  2 กระบวนการ
จััดการเรื่่�องร้้องเรีียนตามนโยบายนี้้�ไปปฏิิบััติิ
		
เว้้นแต่่ กรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ถููกร้้องเรีียน ให้้เสนอประธานกรรมการ
บริิษััทฯ พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสืืบสวนสอบสวนเฉพาะกิิจ
และคณะกรรมการตััดสิินเฉพาะกิิจแทน
• การดำำ�เนิินการใดที่่�ไม่่ได้้กำ�ำ หนดไว้้ในหััวข้้อนี้้� ให้้นำ�ส่
ำ ว่ นที่่� 1–5 มาปรัับใช้้โดยอนุุโลม
• หากเป็็นกรณีีเร่่งด่่วน หรืือกรณีีมีีนััยสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง และอาจกระทบต่่อชื่่�อเสีียง
ของบริิษััทฯ หรืือต่่อภาพลัักษณ์์ของ ปตท. ให้้ผู้้�ประสานงานแจ้้งต่่อคณะทำำ�งาน
ตามคู่่�มืือการสื่่�อสารในภาวะฉุุกเฉิินและภาวะวิิกฤตทราบเรื่่�อง เพื่่�อแจ้้งให้้
ปตท. ทราบต่่อไปด้้วย ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน PTT Group Way of Conduct
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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บริิษััทย่่อย

บริิษัทั หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่�  GPSC มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือถืือหุ้้�นที่่�มีีสิทิ ธิิ
ออกเสีียงในบริิษัทั หรืือนิิติบุิ คุ คลนั้้�น เกิินกว่่าร้้อยละ 50 ไม่่ว่า่ จะ
ถืือหุ้้�นเองโดยตรงหรืือถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่านบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลใด
ก็็ตาม

บริิษััทร่่วม

บริิษััทที่่� GPSC หรืือบริิษััทย่่อย ถืือหุ้้�น ไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อม
รวมกัันตั้้�งแต่่ร้้อยละ 20 แต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 50 ของจำำ�นวนสิิทธิิ
ออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั และมีีอำ�ำ นาจในการมีีส่ว่ นร่่วมตััดสิินใจ
เกี่่�ยวกัับนโยบายทางการเงิินและการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

ำ ดั (มหาชน)
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริิษัทั โกลบอล เพาเวอร์์ ซินิ เนอร์์ยี่่� จำ�กั
บริิษััทฯ/คณะ
กรรมการ GPSC

ฝ่่ายจััดการ

พนัักงานที่่�มีีหน้้าที่่�หรืือตำำ�แหน่่งในการเป็็นผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�บัังคัับบััญชา
ในสายงานใดหรืือหลายสายงานรวมกัันที่่�มีีอำำ�นาจในการบริิหาร
ตามสายบัังคัับบััญชา กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ
ของ บริิษััท โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)

บุุคลากรของ

กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับของ บริิษััท โกลบอล
เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)

พนัักงาน

พนัักงานทุุกระดัับของบริิษัทั ฯ รวมถึึงพนัักงานทดลองงาน พนัักงาน
ตามสััญญาจ้้างและพนัักงานตามสััญญาจ้้างโครงการ

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

ผู้้�บัังคัับบััญชา

พนัักงานที่่�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ผู้้�จัดั การแผนกขึ้้�นไป หรืือตำำ�แหน่่งอื่่�น
ที่่�เทีียบเท่่าขึ้้�นไป ซึ่่�งมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ในการสั่่�งการ มอบหมายงาน
กำำ�กัับควบคุุมการทำำ�งานให้้เป็็นไปตาม นโยบายของบริิษััทฯ

ปตท.

บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)

เรื่่อ� งร้้องเรีียน

เรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการประพฤติิ ผิิดตามที่่�กำำ �หนดไว้้ตาม
นโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการให้้ความคุ้้�มครอง

การประพฤติิผิิด การกระทำำ�ที่่�ฝ่า่ ฝืืน หรืือไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด
คำำ�สั่่�ง ประกาศของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม ซึ่่�งรวมถึึง
การทุุจริิตเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ที่่�มิิควรได้้โดยชอบด้้วยกฎหมาย
สำำ�หรัับตนเองหรืือผู้้�อื่่�น

ทุุจริิต

หมายถึึง การกระทำำ�ใด ๆ เพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ที่่�มิคิ วรได้้โดยชอบ
ด้้วยกฎหมาย สำำ�หรัับตนเองหรืือผู้้�อื่่�น โดยหมายรวมถึึงการกระทำำ�
ต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• การยัักยอกทรััพย์์ (Asset Misappropriation)
หมายความว่่า การครอบครองทรััพย์์ซึ่่�งเป็็นของผู้้�อื่่�น หรืือ
ซึ่่�งผู้้�อื่่�นเป็็นเจ้้าของรวมอยู่่�ด้้วย เบีียดบัังเอาทรััพย์์นั้้�นเป็็น
ของตนหรืือบุุคคลที่่�สาม
• การคอร์์รััปชััน (Corruption)
หมายความว่่า การติิดสิินบน ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในรููปแบบใด ๆ
อาทิิ การให้้ การเสนอ ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะให้้หรืือการรัับ
การเรีียกร้้องซึ่่�งเงิิน ทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใด โดย
กระทำำ�ต่่อเอกชนด้้วยกัันเอง และ/หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรัั ฐ
ในประเทศไทย และ/หรืื อ เจ้้ า หน้้ า ที่่�ของรัั ฐ ต่่ า งประเทศ
และ/หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การระหว่่างประเทศ รวมถึึง
ผู้้�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วยซึ่่�งการกระทำำ�นั้้�นเพื่่�อจููงใจให้้บุุคคล
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ดัังกล่่าวใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�หรืือละเว้้นการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ไม่่ว่่า
จะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม อัันเป็็นการให้้ได้้มาหรืือ
รัักษาไว้้ซึ่่�งธุุรกิิจหรืือผลประโยชน์์อื่่�นใดที่่�ไม่่เหมาะสมใน
ทางธุุรกิิจ เว้้นแต่่เป็็นกรณีีที่่�กฎหมาย ระเบีียบ ประกาศ
ข้้อบัังคัับ ขนบธรรมเนีียมประเพณีีของท้้องถิ่่�นหรืือจารีีต
ทางการค้้าให้้กระทำำ�ได้้
• การฉ้้อโกง หรืือการตกแต่่งเอกสารทางการเงิิน
หมายความว่่า การหลอกลวงผู้้�อื่่�นด้้วยการแสดงข้้อความเท็็จ
หรืือปกปิิดข้้อความจริิงซึ่่�งควรบอกให้้แจ้้งและโดยการ
หลอกลวงดัังว่่านั้้�น ได้้ไปซึ่่�งทรััพย์์จากผู้้�ถููกหลอกลวงหรืือ
บุุคคลที่่�สาม หรืือทำำ�ให้้ผู้้�ถููกหลอกลวงหรืือบุุคคลที่่�สาม
ทำำ�ถอน หรืือทำำ�ลายเอกสารสิิทธิิใด ๆ

การฟอกเงิิน

การนำำ�เงิินหรืือทรััพย์์สินิ ที่่�ได้้มาจากการกระทำำ�ความผิิด หรืือได้้มา
โดยไม่่ชอบด้้วยกฎหมายมาเปลี่่�ยนสภาพให้้เป็็นเงิินหรืือทรััพย์์สินิ
ที่่�ได้้มาอย่่างถููกต้้อง หรืือเรีียกได้้ว่า่ เป็็นกระบวนการเปลี่่�ยนสภาพเงิิน
หรืือทรััพย์์สิินที่่�ได้้มาโดยผิิดกฎหมายให้้ดููเสมืือนว่่าได้้มาโดยชอบ
ด้้วยกฎหมาย

ประโยชน์์อื่่�นใด

สิ่่�งที่่�มีีมููลค่่า ได้้แก่่ การลดราคา การพาไปท่่องเที่่�ยว การรัับ
ความบัันเทิิง การรัับบริิการ การรัับการฝึึกอบรม การรัับเข้้าทำำ�งาน
หรืือสิ่่�งอื่่�นใดในลัักษณะเดีียวกััน ที่่�นอกเหนืือไปจากปกติิวิิสััย
ตามประเพณีีนิิยม

รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

รายการระหว่่าง GPSC หรืือบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ของ GPSC หรืือรายการระหว่่างบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง
กัันของบริิษััทย่่อย รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันแบ่่งเป็็น 6 ประเภทคืือ

• รายการการค้้าที่่�เป็็นธุุรกิิจปกติิ คืือ รายการธุุรกรรมการค้้า
เกี่่�ยวกัับ สิิ นทรััพ ย์์ /บริิ การ อัั นเป็็ นธุุรกิิ จปกติิของ GPSC
ที่่�ทำำ�เป็็นประจำำ�  และเป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป เช่่น
การซื้้�อขายไฟฟ้้า สาธารณููปโภค การบริิการ เป็็นต้้น
• รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ  คืือ รายการธุุรกรรมการค้้า
เกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์/บริิการ เพื่่�อสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ
ปกติิ ข องบริิ ษั ั ท ให้้ ดำ ำ � เนิิ น การไปได้้ อ ย่่ า งราบรื่่�น ได้้ แ ก่่
การว่่าจ้้างขนส่่งสิินค้้า การว่่าจ้้างทำำ�โฆษณา สััญญาความ
ช่่วยเหลืือทางเทคนิิคหรืือจ้้างบริิหารงาน เป็็นต้้น
• รายการเช่่า/ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ระยะสั้้�น คืือ รายการเช่่า
หรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ไม่่สามารถแสดงได้้ว่่าเป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป และมีีอายุุสัญ
ั ญาไม่่เกิินกว่่า 3 ปีี
• รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการอื่่�น
• รายการความช่่วยเหลืือทางการเงิินกัับบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
เช่่น เงิินทุุนหมุุนเวีียนในรููปแบบเงิินกู้้�  การให้้กู้้�ยืืมคํ้้�าประกััน
เป็็นต้้น ซึ่่�ง GPSC จะต้้องได้้รัับผลตอบแทน เช่่น ดอกเบี้้�ย
ตามอััตราตลาด
• รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอื่่�น นอกจากรายการข้้างต้้น

บุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีอำี �ำ นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รับั
การเสนอให้้เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ GPSC หรืือบริิษััทย่่อย
รวมทั้้�งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและญาติิสนิิทของบุุคคลดัังกล่่าว

ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวดอง/
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ผู้้�บุุพการีี ผู้้�สืืบสัันดาน พี่่�น้้องร่่วมบิิดามารดาหรืือร่่วมบิิดาหรืือ
มารดาเดีียวกััน ลุุง ป้้า น้้า อา คู่่�สมรส ผู้้�บุุพการีีหรืือผู้้�สืืบสัันดาน
ของคู่่�สมรส บุุตรบุุญธรรม หรืือผู้้�รัับบุุตรบุุญธรรม

การมีีส่่วนได้้เสีีย การได้้รัับผลกระทบ ทั้้�งกรณีีได้้รัับประโยชน์์หรืือเสีียประโยชน์์
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

137

136
ผลประโยชน์์
ขััดกััน

การกระทำำ�หรืือสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจ จนทำำ�ให้้เกิิด
ความขััดแย้้งกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนตนกัับผลประโยชน์์ของ
บริิษััทฯ จนส่่งผลกระทบทำำ�ให้้บริิษััทฯ เสีียผลประโยชน์์ ไม่่ว่่า
ทางตรงหรืือทางอ้้อม

เงื่่�อนไข
การค้้าทั่่�วไป

ราคาและเงื่่�อนไขที่่�เป็็นธรรมและไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์
ซึ่่�งรวมถึึงราคา และเงื่่�อนไขดัังต่่อไปนี้้�

ทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา

• ราคาและเงื่่�อนไขที่่�  GPSC หรืือบริิษััทย่่อยได้้รัับ หรืือให้้
กัับบุุคคลทั่่�วไป
• ราคาและเงื่่�อนไขที่่�บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป
ราคาและเงื่่�อนไขที่่�  GPSC สามารถแสดงได้้ ว่ ่ า บุุ ค คลที่่�
ประกอบกิิจการเดีียวกัันให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป

ผลงานอัันเกิิดจากการประดิิษฐ์์ คิิดค้้น หรืือสร้้างสรรค์์ของมนุุษย์์
โดยทรััพย์์สินิ ทางปััญญาครอบคลุุมตามประเภทต่่าง ๆ ดัังนี้้� สิทิ ธิิบัตั ร
ลิิขสิิทธิ์์� เครื่่�องหมายการค้้า และความลัับทางการค้้า

เทคโนโลยีี
สารสนเทศและ
การสื่่อ� สาร

การผสานเทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ากัับระบบสื่่�อสารโทรคมนาคมที่่�
ครอบคลุุมระบบสื่่�อสาร อัันได้้แก่่ วิทิ ยุุ โทรทััศน์์ โทรสาร โทรศััพท์์
เครื่่�องมืือการสื่่�อสารอื่่�นๆ กัับระบบคอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์ ฐานข้้อมููล
และบริิการสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครืือข่่ายโทรคมนาคม
จำำ�นวนมากที่่�เชื่่�อมโยงติิดต่่อกัันและใช้้ร่่วมกัันได้้

อำำ�นาจ
ควบคุุมกิิจการ

สิิทธิิมนุุษยชน

การมีีความสััมพัันธ์์ในลัักษณะใดลัักษณะหนึ่่�งดัังนี้้�
• การถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงในบริิษััทฯ เกิินกว่่าร้้อยละห้้าสิิบ
ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทนั้้�น
• การมีี อำ ำ � นาจควบคุุ ม คะแนนเสีี ย งส่่ ว นใหญ่่ ใ นที่่�ประชุุ ม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อม หรืือไม่่ว่่า
เพราะเหตุุอื่่�นใด
• การมีีอำำ�นาจควบคุุมการแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการตั้้�งแต่่
กึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการทั้้�งหมดไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือโดยอ้้อม
สิิทธิิที่่�มีอี ยู่่�ในตััวมนุุษย์์ทุกุ คน โดยไม่่คำ�นึ
ำ งึ ถึึงเชื้้�อชาติิ เพศ สััญชาติิ
เชื้้�อชาติิ ภาษา ศาสนา หรืือสถานะอื่่�นใด รวมถึึงสิิทธิิในการมีีชีวิี ติ
และเสรีีภาพอิิสรภาพจากการเป็็นทาสและการทรมาน เสรีีภาพ
ในการแสดงความคิิดเห็็นและการแสดงออก สิิทธิิในการทำำ�งาน
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และการศึึกษาและอื่่�น ๆ เป็็นต้้น ทุุกคนมีีสิิทธิิได้้รัับสิิทธิิเหล่่านี้้�
โดยไม่่เลืือกปฏิิบัติั  ทั้้�
ิ งนี้้� เป็็นไปตามกฎหมายหรืือสนธิิสััญญาของ
แต่่ละประเทศที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตาม โดยไม่่ขััดต่่อกฎหมายหรืือต่่อ
ศีีลธรรมอัันดีีของสัังคม

คุุณสมบััติิและ ผู้้�ตรวจสอบภายในต้้องมีีคุุณสมบััติิ และหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
หน้้าที่่�สำำ�คััญของ • มีีความเป็็นอิิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบ
ผู้้�ตรวจสอบ
วิิชาชีีพตรวจสอบภายใน
ภายใน
• มีีสิิทธิิที่่�จะขอตรวจสอบทรััพย์์สิินและกิิจกรรมต่่าง ๆ รวมทั้้�ง

หนัังสืือบััญชีี เอกสารประกอบการบัันทึึกบััญชีี จดหมายโต้้ตอบ
และรายงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• สามารถขอให้้พนัักงานของหน่่วยรัับตรวจให้้ข้้อมููลคำำ�ชี้้�แจง
และส่่งมอบเอกสารในเรื่่�องที่่�ทำำ�การตรวจสอบ
• ให้้ความเห็็นต่่อผลการประเมิินการควบคุุมภายในของ GPSC
ต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

139

138
แบบเปิิดเผยรายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ของ		
ตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โกลบอล
เพาเวอร์์ ซินิ เนอร์์ยี่่� จำ�กั
ำ ดั (มหาชน) ซึ่่�งกำำ�หนดให้้บุคุ ลากรทุุกระดัับยึึดถืือปฏิิบัติั ใิ นการดำำ�เนิินงาน
ด้้วยมาตรฐานขั้้�นสููงสุุด โดยบุุคลากรทุุกระดัับจะต้้องเปิิดเผยรายการที่่�เป็็นผลประโยชน์์ที่่�ขััดกััน
กัับผลประโยชน์์ของ GPSC
รายงานฉบัับนี้้�เป็็นรายงานประเภท  (โปรดทำำ�เครื่่�องหมาย ✕ ในช่่อง )
 รายงานครั้งแรก

 รายงานประจำ�ปี

 รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์

ข้้าพเจ้้าได้้อ่า่ นคู่่�มืือหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี มาตรฐานทางจริิยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ GPSC และข้้อความในแบบการเปิิดเผยฯ ฉบัับนี้้�อย่่างครบถ้้วนและ
ทำำ�ความเข้้าใจอย่่างดีีแล้้ว โดยข้้าพเจ้้าจะปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้ารัับทราบว่่า
การละเว้้นหรืือฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบัติั ติ ามคู่่�มืือดัังกล่่าว อาจต้้องได้้รับั โทษทางวิินัยั ตามขั้้�นตอนการลงโทษ
และความร้้ายแรงของการกระทำำ�
ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี้
ข้อมูลญาติที่ทำ�งานใน

และบริษัทที่

เข้าลงทุน

(กรอกข้อมูลปัจจุบัน หากมากกว่าหนึ่งรายการ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม)
ชื่่�อ (นาย/นาง/นางสาว)................................นามสกุุล..............................ความสััมพัันธ์์.........................
รหััสพนัักงาน.............................หน่่วยงานที่่�สังั กััด................................บริิษัทั ............................................
(โปรดทำำ�เครื่่�องหมาย ✕ ในช่่อง  รวมทั้้�งเพิ่่�มเติิมข้้อมููลหากจำำ�เป็็น (ถ้้ามีี))
 ข้้าพเจ้้า ไม่่มีี รายการที่่�อาจเป็็นผลประโยชน์์ที่่�ขััดกัันกัับผลประโยชน์์ของ GPSC
 ข้้าพเจ้้า มีี รายการที่่�อาจเป็็นผลประโยชน์์ที่่�ขััดกัันกัับผลประโยชน์์ของ GPSC โดยมีี
มีีลัักษณะของรายการดัังต่่อไปนี้้�
		
 มีีข้้อพิิพาทที่่�อาจส่่งผลต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
		
 มีีการทำำ�ธุรุ กรรมที่่�มีีข้อ้ ตกลงทางการค้้าทั่่�วไประหว่่าง GPSC หรืือบริิษัทั ที่่� GPSC
เข้้าลงทุุน กัับ
				  ข้้าพเจ้้า โดยใช้้ชื่่�อข้้าพเจ้้าเอง
				  ข้้าพเจ้้า โดยใช้้ชื่่�ออื่่�น (ระบุุชื่่�อ)................................................................
				  บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้าพเจ้้า หรืือผู้้�แทนของข้้าพเจ้้า
				
ชื่่�อ (นาย/นาง/นางสาว)................................นามสกุุล...............................
				 เกี่่�ยวข้้องเป็็น................................................
(บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตร)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอีียดของรายการที่่�อาจเป็็นผลประโยชน์์ที่่�ขััดกัันกัับผลประโยชน์์ของ GPSC
(กรุุณาแนบเอกสารเพิ่่�มเติิม (ถ้้ามีี))
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
วิิธีีการแก้้ไข ในกรณีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาแล้้ว (ถ้้ามีี)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
						

พนัักงานลงชื่่�อ :

(                                                )
รหััสพนัักงาน :              ชื่่�อย่่อหน่่วยงาน                   
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่� :                /                        /                   

ความเห็็นของผู้้�บัังคัับบััญชา* :

 รัับทราบ

 อื่่�นๆ .............................................................................................................

ผู้้�บัังคัับบััญชาลงชื่่�อ :

(                                      )

ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่� :                /                     /                  
ความเห็็นของผู้้�จััดการฝ่่ายอาวุุโสเลขานุุการบริิษััทและกำำ�กัับกิิจการองค์์กร :

 รัับทราบ    อื่่�นๆ ...............................................................................................................

ผู้้�จััดการฝ่่ายฯ ลงชื่่�อ :

(                                      )
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่� :             /                       /                     
หมายเหตุ * :

* กรณีเป็นพนักงานระดับส่วนขึ้นไปให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสลงนามรับรอง
* กรณีเป็นพนักงานระดับฝ่ายลงไป ไม่สังกัดฝ่ายอาวุโสให้เสนอผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าระดับฝ่ายอาวุโสเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
ลงนามรับรอง
* กรณีเป็นผู้บริหารระดับฝ่ายอาวุโสขึ้นไปให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
1 ระดับ ลงนามรับรอง
(หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข #4743, #5333)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน ได้้พบเห็็น หรืือ สงสััยโดยสุุจริิต ว่่ามีีการกระทำำ�ที่่�ฝ่่าฝืืนกฎหมาย
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง ประกาศ หรืือจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ ประสงค์์ขอแจ้้งเรื่่�องเรีียนต่่อ ผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน ดัังนี้้� (โปรดเลืือก)
 ประธานกรรมการ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการ CG
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เลขานุการบริษัท
 ผูบ้ งั คับบัญชา (หน่วยงาน…………………………)  ส่วนกำ�กับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
 มีีความประสงค์์เปิิดเผยชื่่�อผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน (โปรดกรอกรายละเอีียดข้้อมููลส่่วนตััว)

ชื่อ-นามสกุลผู้แจ้ง :
หน่วยงาน :
อีเมล :
ที่อยู่ :

ตามประกาศ บริิษััท โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ย่ีี� จำำ�กััด (มหาชน)
เร่ืื�อง แนวปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน การรัับ-ให้้ของขวััญ การเลี้้�ยง หรืือ
ประโยชน์์อื่่�นใด

หน่วยงาน : ..............................................................................................................................................
ชื่อผู้ได้รับ : .................................................................... เบอร์ติดต่อ : ..................................................
ลำ�ดับ

โทรศัพท์ :

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการสิ่งของที่ได้รับ

สถานที่ :

3
4
5
6
7
		8

บุคคลที่เกี่ยวข้อง :
1.............................................................................2..................................................................

		9

			 3.............................................................................4..................................................................
รายละเอียดของเหตุการณ์ : …………….…………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………….......………..
………………………………………………………………………………………………………….......………..
• ท่านจะเลือกไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ แต่บริษัทฯ จะติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่มีข้อมูลให้ติดต่อกลับเท่านั้น
• ท่านจะได้รับแจ้งความคืบหน้าว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเพียงพอที่บริษัทฯ จะตรวจสอบต่อไปหรือไม่
•	บริษัทฯ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ
• กรณีท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา และมีผู้ได้รับความเสียหาย ท่านจะได้รับโทษทางวินัย
หรือดำ�เนินคดีตามกฎหมาย ตามกระบวนการของบริษัทฯ ต่อไป
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ได้รับ

1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

หมายเหตุ สิทธิของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

ชื่อองค์กร/บริษัทผู้มอบ

2

 ไม่่ประสงค์์เปิิดเผยชื่่�อผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน (โปรดกรอกรายละเอีียดข้้อมููลการติิดต่่อกลัับ)

วันที่พบเห็น/เกิดเหตุการณ์ :

แบบฟอร์์มบัันทึึกรายการของขวััญ ของท่ีี�ระลึึก หรืือ
ประโยชน์์อ่ืื�นใด

10
หมายเหตุ
รายการของขวัญ ของท่ีระลึก ที่ีแต่ละหน่วยงานสามารถบริหารจัดการได้เอง และไม่ต้องบันทึกลงแบบฟอร์มฯ

1. ของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ส่วนงานที่ได้รับของขวัญในการบริหาร
2. กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของส่วนตัวได้
การดำ�เนินการ สำ�หรับของขวัญที่ไม่เข้าข่ายข้อ 1 และ 2

1. นำ�ส่งของที่ได้รับไว้กบั ส่วนกำ�กับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (GGM)
2. บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกรายการของขวัญ ของที่ระลึก ไว้ในฉบับนี้
3. นำ�ส่งแบบฟอร์มฯ มายังหน่วยงาน GGM
4. หน่วยงาน GGM จะรวบรวมและสรุปรายการสิ่งของพร้อมจัดกลุ่มเพื่อนำ�เสนอ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสเลขานุการบริษัท
และกำ�กับกิจการองค์กรพิจารณาถึงความเหมาะสม และส่งมอบให้หน่วยงาน GGM ดำ�เนินการ
หรือจะประสานงานหาที่บริจาคต่อไปตามสมควร
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
ในการปรับโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ทำ�ให้ชื่อหน่วยงานที่
ปรากฏในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
เดิม

ใหม่

• รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ก ารเงิ น
และบัญชีองค์กร

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

• ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและศั ก ยภาพ
องค์กร

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กร และ/หรือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
องค์กร

• ส่ ว นบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและ
สำ�นักงาน

• หน่วยปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลและ
บริหารสำ�นักงาน

• ฝ่ายสำ�นักกฎหมาย

• สำ�นักกฎหมายองค์กร

• ส่วนกฎหมายองค์กรและงานคดี

• ส่ ว นที่ ป รึ ก ษากฎหมายพั ฒ นาธุ ร กิ จ
และ/หรื อ ส่ ว นกฎหมายธุ ร กิ จ และ
งานคดี

• ส่ ว นกฎหมายธุ ร กิ จ และนิ ติ ก รรม
สัญญา

• ส่ ว นที่ ป รึ ก ษากฎหมายพั ฒ นาธุ ร กิ จ
และ/หรื อ ส่ ว นกฎหมายธุ ร กิ จ และ
งานคดี

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

