การกากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ได้ ยึ ดแนวปฏิ บั ติ ตามหลักการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีส าหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2559 บริ ษั ท ได้ รั บ
การประเมินการกากับดูแลกิ จการบริ ษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่ง เสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) ซึ่งผลการ
ประเมินบริษัทได้ รับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) โดยการประเมินจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD) สาหรับในปี 2559 บริษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี ้


สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทที่เพียงพอ ทันเวลา และเหมาะสมต่ อการตัดสินใจ

บริ ษัท มีน โยบายจัดส่งหนัง สือ นัดประชุม พร้ อ มทัง้ ข้ อมูลประกอบการประชุม วาระต่า งๆ ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ได้ ทราบ
ล่ว งหน้ า ก่อ นวันนัดประชุม 14 วัน และมี การบันทึกการประชุมถูกต้ อง ครบถ้ ว น เพื่อ ให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสามารถตรวจสอบได้
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงข้ อมูลของบริษัท โดยได้ เพิ่มรายละเอียดของเรื่ อง
เพื่ อ พิ จ ารณา เหตุผล ความจ าเป็ น ผลกระทบทั ง้ ด้ านบวกและลบในแต่ ละวาระ ซึ่ง แต่ ละวาระจะมี ความเห็ น ของ
คณะกรรมการประกอบ
ในปี 2559 บริษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้ าก่อนวันนัดประชุม 21 วัน โดยวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัทนาส่งเอกสารให้ ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559


สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียง

ในการประชุม ผู้ถือ หุ้น ในแต่ละครั ง้ ประธานในที่ ประชุม ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้นได้ มีสิทธิ อ ย่า งเท่ าเที ยมกัน
ในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่างๆ


สิทธิท่ จี ะได้ รับการดูแลอย่ างเป็ นธรรม

ผู้ถือหุ้นจะได้ รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิ ต่างๆ ขั ้นพื ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงมีและพึงได้ นอกจากที่กล่าวไว้
ข้ างต้ นแล้ ว (สิทธิ ในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิ ในการโอนหุ้น สิทธิ ในการเลือกตั ้งและถอดถอนกรรมการ สิ ทธิ ในการให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในการแบ่งผลกาไร)


การประชุมผู้ถอื หุ้น

ในหนัง สือ เชิ ญประชุมผู้ถือ หุ้น จะได้ ท ราบวัน เวลา สถานที่ป ระชุม ตลอดจนรายละเอี ยดวาระในการประชุม
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อตั ้งข้ อซักถามล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ ดังจะเห็นได้ จากการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอวาระที่ต้อ งการนาเข้ าที่ประชุม ตลอดจนเสนอชื่ อ
กรรมการล่วงหน้ าเป็ น เวลา 3 เดือนก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี และกาหนดสัดส่วนการถือ หุ้นของผู้มีสิทธิ เสนอไว้ เพียง
ร้ อ ยละ 1 เท่ านัน้ นอกจากนัน้ ประธานกรรมการ ผู้บริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ ป รึกษาทาง
กฎหมายควรเข้ าร่วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามต่างๆ ตามความเหมาะสม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกนาเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป
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บริษัทได้ จดั เก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในที่ปลอดภัย และพร้ อมที่จะ
ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้


การจัดการประชุมผู้ถอื หุ้น
1) ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ต้องมีการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือ น
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท ส่วนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้ นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั ้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมด ได้ เ ข้ า ชื่ อ กัน ท าหนัง สือ โดยระบุเ หตุผลและวัตถุป ระสงค์ ใ นการที่ ข อให้ เ รี ยกประชุม ไว้ โ ดยชัดเจน
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติอนุมัติกาหนดวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2559
ทั ้งนี ้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ละครั ้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นซึง่ ต้ องได้ รับ
การปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัท บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบริษัทต้ องแจ้ งวันที่กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสทิ ธิ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนไป
ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
2) บริษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมที่กาหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีรายละเอียดข้ อมูลของแต่ละ
วาระอย่างเพี ยงพอ รวมทัง้ ความเห็น ของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม พร้ อ มนาส่ง เอกสารข้ อมูล
สาคัญที่ใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ส าหรั บ การประชุ ม สามั ญ ประจ าปี 2559 บริ ษั ท จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อมเอกสารข้ อมู ล คื อ
รายงานประจ าปี 2558 เพื่ อ ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ใช้ ป ระกอบการตัดสิน ใจในการใช้ สิท ธิ อ อกเสียงในแต่ ละวาระได้
อย่างเพียงพอ สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 หนังสือมอบฉันทะ รายการ
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในวันประชุม ขั น้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และแผนที่ สถานที่ ประชุม โดยบริ ษั ทได้ จัดส่ง เอกสารทัง้ หมดที่ กล่า วมาไปยังบริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลักทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd. - TSD) ล่วงหน้ า 24 วัน ก่อนการประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น และจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ฯ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นล่ ว งหน้ า 21 วั น ทั น ตามก าหนด นอกจากนี ้
ยังได้ เผยแพร่ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.gc.co.th
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3) บริษัทยังได้ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมด้ วยข้ อมูลทั ้งหมดที่เกี่ยวข้ องที่ใช้
ประกอบระเบี ยบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเรื่ องที่ต้องพิ จารณาตัดสินใจในที่ป ระชุมไว้ บ น
เว็บไซต์ของบริษัท ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้ า 30 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถเข้ า ถึง ข้ อมูลได้ อ ย่า งสะดวก รวดเร็ ว และตลอดเวลา รวมทัง้ มีเ วลาศึกษาข้ อ มูลล่ว งหน้ าก่ อ นได้ รับ
เอกสาร


การอานวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถอื หุ้น

บริ ษัทตระหนักและเล็งเห็ นถึงความสาคัญต่อ การเคารพในสิทธิ และความเท่ าเทียมกันของผู้ถือ หุ้นทุกรายทัง้
นักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2
ถนนกิ่งแก้ ว ตาบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริ ษัทได้ จัดรถรับ -ส่งเพื่อ ให้ บริ การผู้ถือหุ้นจากที่
ทาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้ าร่วมประชุมได้ โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผู้ถือหุ้น รวมถึง นักลงทุนสถาบันทุกรายได้ มี
ส่วนร่วมในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ ดาเนินการ ดังนี ้
1) เปิ ดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั ้งเปิ ดเผยระเบียบวาระการประชุม
และสาระสาคัญของวาระการประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทันทีไม่เกินวันทาการถัดไป
นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
2) จัดให้ มีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่ งใส มีประสิทธิ ภาพ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับ
ของบริษัท
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3) ดูแลผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และในเวลาที่เหมาะสม อาทิเช่น จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ป ระชุม ระเบี ยบวาระการประชุม และข้ อ มูลประกอบการพิ จารณา
ทุกวาระอย่างครบถ้ วน ตามกฎหมาย ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท และ
สอดคล้ องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
-

เผยแพร่เอกสารและข้ อมูลประกอบการประชุมทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ แก่ รายงานประจาปี และ
รายงานทางการเงินผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน

-

4)

5)

6)
7)
8)

ประกาศคาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
สาหรั บการประชุม สามัญประจ าปี 2560 บริ ษั ท ได้ จัดส่ง สาเนารายงานการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น เมื่ อ วัน ที่
7 เมษายน 2559 หนัง สือ มอบฉัน ทะ รายการเอกสารและหลักฐานที่ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มประชุม ต้ อ งนามาแสดงใน
วัน ประชุ ม ขัน้ ตอนการเข้ าร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น และแผนที่ สถานที่ ป ระชุม โดยจัด ส่ง ไปยัง บริ ษั ท
ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd. - TSD) ล่วงหน้ า
28 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า 25 วันตามที่กาหนดคือ
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยในส่วนข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทาการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.gc.co.th
เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่ มประชุม 2 ชั่วโมง และได้ อานวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้น เช่น สถานที่ พนักงานต้ อนรับ พนักงานลงทะเบียน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับลงทะเบียน และการคานวณผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างสะดวก
ถูกต้ อง และรวดเร็วยิ่งขึ ้น
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสิทธิ เท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม โดยได้ จัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกข้ อซักถามและข้ อเสนอแนะที่สาคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ ในรายงานการประชุม
อย่างครบถ้ วน
เปิ ดเผยมติ ที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นพร้ อมทัง้ ผลการลงคะแนนเสียงผ่ านระบบเผยแพร่ ข้อ มูลของตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ
ภายในวันทาการถัดไปนับจากวันประชุม
จัดทาและจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ แก่หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง และได้ เผยแพร่ รายงาน
การประชุมทางเว็ปไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุม
มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้ติดต่อและประสานงานระหว่างบริ ษัทและ
นักลงทุน
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การดาเนินการประชุมผู้ถอื หุ้น
1) การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท
การประชุม

เมื่อวันที่

ผู้ถอื หุ้น
สามัญ

7 เมษายน 2559

จานวนกรรมการบริ ษัท
เข้ าร่ วมประชุม /ทัง้ หมด

ผู้มิได้ เข้ าร่ วมประชุม

7 คน / 8 คน

นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
(กรรมการ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร)

หมายเหตุ : เนื่องจาก นายเอกชัย ศิริจันทนันท์ ตาแหน่งกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ลาป่ วย จึงไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2559 ได้
2) ประธานที่ประชุมได้ จดั สรรเวลาเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสแสดงความเห็นและสามารถซักถามข้ อมูลต่อที่ประชุม
โดยมีประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริษัท
กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็ นผู้ตอบคาถาม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถให้ ข้อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทได้ อย่างเป็ น
อิสระ
นอกจากนี ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือ บริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคาถามเกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้ า โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับบริ ษัทได้ ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail
address: manage_ir@gc.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังประธานกรรมการบริ ษัท รองประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการ
บริษัทประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ผู้จดั การใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ และให้ ระบุรายละเอียด
ต่างๆ ที่จาเป็ น เพื่อประโยชน์ในการที่บริษัทติดต่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นได้ ด้วย


การเปิ ดเผยผลการประชุมผู้ถอื หุ้น
1) เลขานุการบริ ษัท ได้ จัดท ามติที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น และสามารถเปิ ดเผยข้ อ มูลดัง กล่า วไปยังตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทยได้ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั ้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2559 บริษัทยังได้ เปิ ดเผยเพิ่มเติมถึงคะแนนเสียงของแต่ละมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แบ่งเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย และงดออกเสียง สาหรับ รายงานการประชุม ผู้ถือ หุ้น ได้ จัดทาแล้ ว เสร็ จ เรี ยบร้ อยภายในเวลาที่
กฎหมายกาหนดทุกครั ้งภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น สาระที่สาคัญในรายงานการประชุม ได้ แก่ รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารบริษัทที่เข้ าร่วมประชุม รายชื่อกรรมการบริษัทที่มิได้ เข้ าร่ วมประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง คาแถลง
คาชี แ้ จง ข้ อสัง เกต คาถาม และคาตอบโดยสรุ ป ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ แ จ้ งมติ ที่ ป ระชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ไปยัง ตลาด
หลักทรัพ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยในวันที่ 7 เมษายน 2559 หลัง จากการประชุมแล้ ว เสร็ จ และจัดให้ มีการเผยแพร่
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.gc.co.th
2) เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดูแลและจัดเก็ บรายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น และหนัง สือ บอกกล่าวนัดประชุม ผู้ถือหุ้น
สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในทุกครั ้งนับตั ้งแต่จดทะเบียนเป็ นบริษัทมหาชน
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้ องได้ รับการปฎิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ตามสิทธิ พื ้นฐานที่มีอยู่ ดังนั ้น บริ ษัทจึงมีมาตรการ
ป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรื อการนาข้ อมูลไปเปิ ดเผยกับ
บุคคลที่ เ กี่ยวข้ อ งกับกรรมการและผู้บ ริ ห ารซึ่ง ก่ อให้ เ กิ ดความเสียหายต่ อ ผู้ถือหุ้น โดยรวม รวมทั ้งการมี กระบวนการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ มีการปฎิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเพื่อเป็ นการสร้ างความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้น
ทุกคนจะได้ รับการปฏิบตั ิ และได้ รับการปกป้องสิทธิ พื ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการจึงได้ กาหนดแนวปฏิ บัติไว้
ดังนี ้
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
1) ในการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น บริ ษั ท ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น รายย่อ ยมี สิท ธิ ใ นการเสนอเรื่ อ งที่ เ ห็ น ว่า สาคัญและ
เป็ น ประโยชน์ เ พื่อ พิ จ ารณาบรรจุเป็ น ระเบี ยบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น รวมทัง้ มีสิท ธิ ในการเสนอชื่ อ บุคคลที่ มี
คุณสมบัติเ หมาะสม เพื่ อเข้ า รั บ การพิ จ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท โดยเสนอชื่ อ ของบุคคลที่ จ ะพิ จ ารณาเป็ น
กรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้ า ภายในระยะเวลาและตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทได้ ประกาศไว้ บนเว็บไซต์
ของบริษัทที่ http://www.gc.co.th


- ในการเตรี ยมการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น เมื่ อ วัน ที่ 7 เมษายน 2559 บริ ษัท ได้ แ จ้ ง ไปยัง ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เรื่ อง การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมีสิทธิ ในการเสนอเรื่ องที่สาคัญ
และเป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม รวมทั ้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณา
เลือ กตั ง้ เป็ น กรรมการบริ ษั ท โดยน าเสนอมายัง บริ ษั ท ล่ว งหน้ า ทางระบบไปรษณี ย์ อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ที่ e-mail
address: manage_ir@gc.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริ ษัทภายในระยะเวลาที่กาหนด และปฏิ บัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.gc.co.th
- ในการเตรี ยมประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ในวัน ที่ 24 เมษายน 2560 บริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ว่าบริษัทให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่ องที่
สาคัญและเป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ พิจ ารณาบรรจุเ ป็ น ระเบี ยบวาระการประชุม และเสนอชื่ อ บุคคลเพื่ อ เข้ า รั บ การ
พิจารณาเลือ กตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษั ท รวมทั ้ง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่ง คาถามเป็ นการล่ว งหน้ าก่ อนวัน ประชุม
สามัญผู้ถือ หุ้น ซึ่ง เป็ น การประชุมสามัญประจ าปี 2560 โดยผู้ถือ หุ้น ต้ องเสนอข้ อ มูลมาทางระบบไปรษณี ย์
อิเ ล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address: manage_ir@gc.co.th หรื อ ทางไปรษณี ย์ม ายัง เลขานุการบริ ษั ท ภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนดและปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ ที่ ใ ห้ ผ่า นการพิ จารณาตามกระบวนการที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
กาหนด และในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ หรื อกรณีที่เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขานุการ
บริษัทจะเสนอบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป รวมทั ้งจะได้
ชี ้แจงและตอบคาถามในที่ประชุมด้ วย
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2) การมอบฉันทะ บริษัทจัดให้ มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
ได้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กบั บุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทนตนในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
บริษัทได้ นาส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ มที่กระทรวงพาณิชย์กาหนดทั ้ง 3 แบบฟอร์ ม ไปพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั ้ง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีช่องทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น ไม่สามารถ
เข้ า ร่ ว มประชุม ได้ ด้ว ยตนเอง โดยผู้ถือหุ้น มี ความเป็ น อิ สระในการตัดสิน ใจที่ จ ะเลือ กมอบฉัน ท ะในรู ป แบบที่ ผ้ ถู ื อ หุ้น
ต้ องการ ทั ้งนี ้ บริษัทได้ เพิ่มทางเลือกในหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ หรื อบุคคลอื่นที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์ ที่
จะให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ทั ้งนี ้ สุดแท้ แต่ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
3) บริษัทได้ มีการระบุถงึ เอกสารหรือหลักฐาน รวมทั ้งคาแนะนา ขั ้นตอนในการมอบฉันทะให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถื อหุ้น เพื่อ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น สามารถจัดเตรี ยมได้ อย่างถูกต้ อง และไม่เกิดปั ญหาในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้รับมอบ
ฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกาหนดขึ ้นภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ที่จงใจกาหนดขึ ้นเพื่อให้ เกิดความยุ่งยากแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการมอบฉันทะ
4) ก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการบริษัทผู้ซงึ่ เป็ นประธานที่ประชุมได้ แถลงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบสิทธิ ตามข้ อบังคับของ
บริษัท วิธีในการดาเนินการประชุม และวิธีในการใช้ สทิ ธิลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกัน
5) การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมซึง่ ได้ กาหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น
6) กากับดูแลไม่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไ ม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าตามขั ้นตอนเช่นเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ซึง่ หากที่ประชุมประสงค์จะเปลีย่ นลาดับระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว จะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่ าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม ประธานจึงจะสามารถเปลี่ยนลาดับ ระเบียบวาระ
การประชุมนัน้ ๆ ได้ และเท่ า ที่ผ่า นมาจนถึง ปี 2559 ยังไม่ เ คยปรากฏต่ อ ที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น ว่ า ได้ มี การขอให้ ที่ ป ระชุม
พิจารณาเปลี่ยนลาดับระเบี ยบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ ประการใด อี กทั ้งยั งไม่เคยมีกรณีที่ ผ้ ถู ือ หุ้นที่ มีคะแนนเสียง
รวมหนึ่ง ในสามจะขอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น และบริ ษัท ก็ ไ ม่เ คยเพิ่ ม วาระการประชุม ใดๆ ในที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
7) บริ ษัท ได้ กาหนดวิ ธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระการประชุม โดยใช้ เสียงข้ างมากของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สาหรับการลงคะแนนเสียงการเลือกตั ้งกรรมการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นนั ้นถืออยู่
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมดเลือกตั ้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีที่เลือกตั ้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทั ้งหมดที่มีอยู่นั ้น ลงคะแนน
ให้ แก่บคุ คลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์ จะเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใด
ไม่ได้
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- บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั ้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้นให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
8) บริษัทจัดให้ มีแนวทางว่า ด้ วยการเข้ าทาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ การตกลงเข้ าทาธุรกรรม
ดังกล่าว มีแนวทางที่ชดั เจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี
เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ
9) ในการเปิ ดเผยข้ อมูลกรณีเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ ของบุคคล
ที่เ กี่ยวข้ องกัน นโยบายการกาหนดราคา และมูลค่า ของรายการ รวมทั ้งความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ยวกับ
รายการดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างชัดเจน


การใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทมี นโยบายยึดมั่น ในจริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์ และความสุจริ ตใจในการดาเนินธุรกิจต่อลูกค้ า บริ ษัทคู่ค้ า
และผู้ถือหุ้น มีข้อกาหนดและจรรยาบรรณที่ชดั เจน ในกรณีที่พนักงานหรื อผู้บริ หารนาข้ อมูลบริ ษัทไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้
ส่วนตนหรือกระทารายการที่อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ถือเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินยั
บริษัทจะดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารได้ ทราบว่า กรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รั บทราบ
ข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
ในช่ วง 1 สัปดาห์ ก่อ นและ 24 ชั่วโมงหลัง งบการเงิ นหรื อข้ อมูลภายในของบริ ษั ทเปิ ดเผยต่อ สาธารณชนและห้ ามมิใ ห้
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั ้นต่อบุคคลอื่น
บริษัทได้ ทาการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริหารของบริ ษัทให้ รับทราบเกี่ยวกับหน้ าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
ซึง่ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ทั ้งนี ้ กรรมการและ
ผู้บ ริ ห ารจะต้ องจัดส่งสาเนาการรายงานดัง กล่าวแก่บ ริ ษั ท ในวัน เดียวกับที่ รายงานต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 3 บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
บริษัทเชื่อมัน่ ว่า ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นปั จจัยที่จะช่วยส่งเสริ มให้
บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน ดังนั ้น คณะกรรมการจึงได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และได้
กาหนดไว้ ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ สาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเป็ นลายลักษณ์ อักษร ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้
มีการประกาศแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ ห าร และพนักงานทุกคนได้ รับ ทราบ และยึดถื อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติอ ย่ า ง
สม่าเสมอ ในการประชุมประจาปี และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี ้
ปรั ชญาในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท



การบริหารจัดการองค์ กรของบริ ษัทเพื่อนาไปสู่การเจริ ญเติบโตอย่างยั่งยืนนั ้น มีรากฐานที่เริ่ มจากค่านิยมในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึง่ ประกอบด้ วย
1.
จริยธรรม
2.
คุณธรรม
3.
มุ่งมัน่ สูค่ วามเป็ นมืออาชีพ
4.
พันธมิตร
5.
มุ่งสูส่ งิ่ ที่ดีกว่า
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย



1) นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษั ทตระหนักดี ว่า ผู้ถือ หุ้นคื อ เจ้ า ของกิจการ และบริ ษัทมี หน้ าที่สร้ างมูลค่ าเพิ่มแก่ผ้ ถู ื อหุ้น ในระยะยาว ดังนัน้
บริ ษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สจุ ริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม และจะใช้ ความพยายามอย่างที่สดุ ที่จะ
พัฒนากิจการให้ เติบ โต และสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่ องและยั่ง ยืน โดยยึดหลักการ
ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น
ทั ้งนี ้ จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
-

นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษั ท ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิ น การบัญชี และรายงานอื่น ๆ
โดยสม่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง

-

แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์ กร ทั ้งในด้ านบวกและด้ านลบซึ่ง
ตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

-

ห้ ามไม่ให้ แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัท ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
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2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้ างงาน ควบคู่กับนโยบายที่สาคัญที่เปิ ดโอกาส
ในการจ้ างงานแก่ บุคคลทุกคนอย่า งเสมอภาค ตั ้งแต่ การสรรหาตัว บุคคล การว่ าจ้ างเข้ าท างาน การบรรจุเข้ าท างาน
การฝึ ก อบรมและการพัฒ นาความสามารถ และการโอนย้ าย โดยที่ บ ริ ษั ท จะสรรหาบุ คคลที่ มี ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ที่สอดคล้ อ งกับความต้ องการของบริ ษัท เข้ ามาร่ วมงาน และให้ ความสาคัญต่อการเลื่อนตาแหน่ง การให้
ผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ โดยพิ จ ารณาจากผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน แ ละเพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น
ความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทได้ จัดตัง้ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็ นการดูแลพนักงานในระยะยาว อีกทัง้
บริษัทยังส่งเสริมให้ มีการจัดการอบรมทั ้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
โดยบริษัทมีความเชื่อมัน่ และศรัทธาว่าทุกคน คือทรัพยากรอันล ้าค่า และเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของบริ ษัท ทั ้งนี ้ บริ ษัท
ได้ จดั ทาคู่มือพนักงานเป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งมีเนื ้อหาครอบคลุมถึงค่าตอบแทน สวัสดิการ และข้ อควรปฏิ บัติ เพื่อให้
พนักงานยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
นโยบายและแผนงานต่ า งๆ ด้ า นทรั พ ยากรบุค คล ถูกกาหนดขึ น้ มาเพื่ อ ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถบรรลุเ ป้ า หมาย
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ผู้ปฏิ บัติงานในสายการบังคับบัญชาทุกระดับมีหน้ าที่ต้อ งรับผิดชอบในการปฏิ บัติตาม
นโยบายนี ้ โดยมุ่งหวังให้ มีบรรยากาศในการทางานที่มีความคิดเห็นหลากหลายและมีความเคารพในกันและกัน โดยอาศัย
ความตั ้งใจของพนักงานทั ้งหมดเป็ นสาคัญ และเพื่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) บริ ษัทมี
นโยบายที่จะไม่ให้ มีค่สู มรสของกรรมการบริษัททางานในบริษัท
ทั ้งนี ้ บริษัทมีช่องทางให้ พนักงานร้ องเรียนในกรณีไม่ได้ รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด
3) นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของความพอใจของลูกค้ าที่มีต่อความสาเร็ จของธุรกิจของบริ ษัท จึงมีเจตจานงที่จะ
แสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลยิ่งขึ ้นตลอดเวลา และได้ กาหนดเป็ น
นโยบายและแนวปฏิบตั ิไว้
ทั ้งนี ้ จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
- ส่งมอบสินค้ าและให้ บริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม
- ให้ ข้อมูลข่ าวสารที่ถูกต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ งที่เป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ
ของสินค้ าหรือบริการนั ้นๆ
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้ าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ ง
ให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
- ติดต่อกับลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่วางใจได้ ของลูกค้ า
- จัดให้ มีระบบและกระบวนการที่ให้ ลกู ค้ าร้ องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัย ของสินค้ าและ
บริการ รวมทั ้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดาเนินการ อย่างถึงที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
- ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้ สนิ ค้ า และบริการของบริษัทให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด
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4) นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ้
บริษัทมีนโยบายที่จะให้ การปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั ้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ ยงสถานการณ์ ที่ทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทั ้ง ปฏิบตั ิตามพันธสัญญาให้ ข้อมูลที่เป็ นจริง รายงานที่ถกู ต้ อง การเจรจาแก้ ปัญหา
และหาทางออกตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
ทั ้งนี ้ จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
-

ไม่เรียกหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี ้

-

กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น ต้ องเปิ ดเผยรายละเอียด
ต่อ คู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี ้ และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว

-

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้
เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา

-

ดูแลให้ มีการชาระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยให้ กับเจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้ วน ตามกาหนดเวลาและ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ้ ดังต่อไปนี ้


พิจารณาคุณสมบัติของคู่ค้า

-

คู่ ค้ า หมายถึ ง ผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ ผู้ จ าหน่ า ย ผู้ แทนจ าหน่ า ย ผู้ ให้ บริ ก าร หรื อ ผู้ รั บ จ้ าง ซึ่ ง ต้ องมี
สถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้

-

มีบุคลากร เครื่ องจักร อุปกรณ์ สินค้ า การบริ การ คลัง สิน ค้ า สถานภาพทางการเงิ น และประวัติการดาเนิ น
กิจการที่น่าเชื่อถือ

-

เป็ นผู้ที่มีผลงานน่าพอใจ ทั ้งด้ านคุณภาพสินค้ า การบริการ การส่งมอบ การให้ บริ การหลังการขายการรับประกัน
หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทาธุรกรรมตามที่ตกลงร่วมกัน

-

เป็ นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ ขัดแย้ งกับธุรกิจของบริ ษัท และไม่มีประวัติต้องห้ ามทาการค้ าอันเนื่องจาก
การกระทาทุจริต



ขัน้ ตอนการสมัครเป็ นคู่ค้าดาเนินธุรกิจร่ วมกัน

-

ยื่นเอกสารรับรองทะเบียนนิติบคุ คลหรือบุคคลธรรมดา หนังสือรับรองอื่นๆ และสาเนาจดทะเบียนสรรพากร
(ถ้ ามี)

-

ยื่นสาเนาเลขที่บญ
ั ชีธนาคาร

-

ลงนามสัญญาร่วมกัน (ถ้ ามี)
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5) นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิ บัติต่อคู่แข่งทางการค้ าให้ สอดคล้ องกับหลักสากลภายใต้ กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบตั ิ การแข่งขันทางการค้ า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้ าของคู่ค้าด้ วยวิธีฉ้อฉล
ทั ้งนี ้ จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
-

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

-

ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรือไม่เหมาะสม

-

ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย

6) นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและส่ วนรวม
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคานึงถึงการปฏิ บัติ
ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ ต่างๆ อย่างเคร่ งครัด การคานึงถึงชุมชนใกล้ เคียง การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และการใช้ สงิ่ แวดล้ อมอย่างคุ้มค่า เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
-

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด

-

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสพิเศษให้ กับชุมชนบริ เวณใกล้ เคียง เช่น วันเด็ก วันสาคัญ
ทางศาสนา การเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับการพัฒ นาชุมชน และการช่ว ยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรง ตามที่
บริษัทเห็นสมควร

แนวทางปฏิบัติ คือ
-

กรณีสนับสนุนกิจกรรมต่ างๆ และการเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับการพัฒนาชุมชน

เมื่อบริษัทได้ รับหนังสือเชิญชวนให้ เข้ าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน ทางแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการมีหน้ าที่นาเสนอให้
ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดไว้
-

กรณีช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรง

บริษัทจะร่ วมบริ จาคเงินกาไรจากการดาเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ได้ รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และจะ
ประกาศให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเสมอ
ทั ้งนี ้ การบริจาคหรือการให้ นั ้น จะต้ องไม่ขดั ต่อหลักการปฏิบตั ิเรื่อง นโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่บริษัทกาหนดไว้
-

บริ ห ารงานโดยมี เป้ า หมายในการป้ องกั นไม่ ให้ เ กิดผลกระทบต่ อสิ่ง แวดล้ อ ม พร้ อมทบทวนและประเมิ น ผล
การดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมหรือไม่

-

เลือกใช้ เทคโนโลยี และขัน้ ตอนการดาเนิน งานต่ างๆ ที่มี มาตรฐานด้ านสิ่ง แวดล้ อม โดยคานึง ถึง การควบคุม
ปริมาณมลพิษและการบาบัดมลพิษก่อนนาไปทิ ้ง

หน้ า 12 / 33

-

มุ่งเน้ นการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ พลังงานในบริษัท ได้ แก่
o

สนับสนุนการนาวัสดุกลับมาใช้ ใหม่ เช่น การใช้ กระดาษสองหน้ า

o

การปิ ดเครื่ องทาความเย็น และปิ ดไฟในช่ว งพักงานหรื อช่ว งที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานมิไ ด้ อยู่ใ นห้ อ ง
ทางานเป็ นเวลานาน

o

การจัดให้ มีการแยกขยะ และการนาทรั พยากรบางอย่า งกลับ มาใช้ ใหม่ เช่น กล่อ งพลาสติ ก และ
ถุงใส่สงิ่ ของ เป็ นต้ น

บริษัทมุ่งมัน่ และส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อการใช้ ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ถึงแม้ ว่า การทาโครงการดังกล่าว แม้ จะไม่ได้ ส่งผลชัดเจนในเชิ งตัวเลข อาทิเช่ น ค่าพลังงานหรื อ
ตัวเลขค่าใช้ จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยในการปลูกฝั งให้ เป็ นนิสยั ส่วนตัว และนากลับไปใช้ ในชีวิตประจาวันของครอบครัว เพื่อ
เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
บริ ษั ท อธิ บ ายนโยบายและแนวทางปฏิ บัติด้า นความรั บ ผิ ดชอบต่อ สัง คมและส่ว นรวม ให้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ ห าร และ
พนักงานรับทราบและปฏิบตั ิตามในที่ประชุมพนักงานประจาปี
7) นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อสภาพแวดล้ อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
การปฏิบตั ิงานและการตัดสินใจ ดาเนินการใดๆ ของบริษัท ได้ คานึงถึงเรื่ องการปกป้ อง คุ้มครองสภาพแวดล้ อม
ด้ วยความรับผิดชอบที่จะต้ องทาให้ แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ และการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ทุกอย่างถูกต้ องและสอดคล้ อง
กับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ
บริษัททุกคนต้ องมีความตื่นตัวในเรื่อง ความปลอดภัยและสภาวะแวดล้ อม และควรรับทราบกฎหมายต่างๆ ด้ าน
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้ อม รวมทั ้งนโยบายทั ้งหลายที่บริ ษัทกาหนด ทั ้งนี ้ เนื่องจากกฎหมายต่างๆ
ที่ว่าด้ วยความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้ อมนั ้นมีการแก้ ไขอยู่เสมอ


การขัดแย้ งกันด้ านผลประโยชน์

หลักเกณฑ์สาคัญในเรื่อง "การขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ " คือการที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยง
กิจกรรม การลงทุน หรือผลประโยชน์ ในรู ปแบบใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความซื่อสัตย์ หรื อชื่อเสียงอันดีของ
บริษัท หรือพนักงานเอง
บริษัททุกคนมีหน้ าที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึ ้น เหนือผลประโยชน์ ส่วนตัว และต้ องรักษาข้ อมู ลของ
บริษัทไว้ เป็ นความลับในสภาพการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดการขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ขึ ้น
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ความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์อาจจะเกิดขึ ้นได้ หากพนักงานผู้ใด:



-

ร่ารวยเพิ่มขึ ้นเป็ นการส่วนตัว อันเนื่องมาจากการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอันเป็ นความลับ

-

ยอมรับการจ้ างจากภายนอก ซึง่ เป็ นงานที่ก่อให้ เกิดผลเสียต่อการทาหน้ าที่ในบริษัท

-

รับของกานัล หรือสินจ้ างรางวัลจากผู้อื่น โดยมิได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท อันเนื่องมาจากการให้ บริ การของตน ซึ่ง
ต้ องกระทาอยู่แล้ วตามหน้ าที่อนั เป็ นการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ไปใน ทางที่ผิดก่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง

-

ซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัท หรื อบริ ษัท ย่อย หรื อบริ ษัทในเครื อ โดยอาศัยข้ อมูลสาคัญภายในที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน

-

เปิ ดเผยข้ อมูลภายใน ที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนให้ แก่บคุ คลอื่น
ข้ อมูลอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท

บริษัททุกคนปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎ ระเบียบ รวมทั ้งแนวทางต่างๆ ที่บริ ษัทกาหนดไว้ ในเรื่ อง การรักษาข้ อมูล
ของบริ ษัทอย่ างเคร่ งครัด รวมถึงการไม่ล่ว งละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา หรื อลิขสิทธิ์ บริ ษัท ทุกคนจะไม่เปิ ดเผยหรื อใช้
ข้ อมูลอันเป็ นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัท หรื อข้ อมูลของผู้อื่นที่บริ ษัทได้ รับมาภายใต้ สญ
ั ญาว่าด้ วยการรักษาความลับ ยกเว้ น
สาหรับกรณีที่ต้องเปิ ดเผย เพราะเหตุจาเป็ นในการปฎิบตั ิหน้ าที่ในฐานะพนักงานของบริษัท หรือเมื่อได้ รับการอนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัทเท่านั ้น ห้ ามใช้ หรือเก็บรักษาข้ อมูลของบริษัทไว้ ในสถานที่ที่บุคคลอื่นที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ รั บรู้
ข้ อมูลดังกล่าวพึงจะเห็นได้
ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ จดแจ้ งและได้ รับหนังสือรั บรองการแจ้ งข้ อมูลความลับทางการค้ า ทะเบียนข้ อมูลเลขที่ พก. 776
จากกรมทรั พ ย์ สิน ทางปั ญญา ณ วัน ที่ 11 ธั น วาคม 2550 ซึ่ ง ท าให้ ไ ด้ รับ การคุ้ม ครองตามพระราชบัญญั ติความลับ
ทางการค้ า 2545


การรวบรวมข้ อมูลของธุรกิจ ที่เป็ นคู่แข่ งขัน, ข้ อมูลการผลิต และข้ อมูลทางเทคนิค

บริษัททุกคนปฏิบตั ิตามแนวทางที่เกี่ยวกับการแสวงหาข้ อมูลของธุรกิจที่เป็ นคู่แข่งขัน ข้ อมูลทางการผลิต และ
ข้ อมูลทางเทคนิค แนวทางต่างๆ เหล่านี ้ กาหนดวิธีปฏิ บัติตนที่เหมาะสมไว้ ให้ แก่พนักงานผู้รวบรวมและใช้ ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ อันเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจในฐานะตัวแทนของบริษัท บริษัทจะไม่ใช้ วิธีการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การขโมย
การให้ สนิ บน) หรือวิธีการใดๆ ที่ผิดจรรยาบรรณมาใช้ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งทางธุรกิจ
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นโยบายด้ านการไม่ ล่วงละเมิดสินทรั พย์ ทางปั ญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญเกี่ยวกับทรัพย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ ของบุคคลภายนอก จึงได้
กาหนดนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยการนาผลงานหรื อข้ อมูลอัน
เป็ น สิท ธิ ของบุคคลภายนอกที่ ได้ รับ มาหรื อ ที่ จะน ามาใช้ ภ ายในบริ ษั ท จะต้ อ งตรวจสอบเพื่ อให้ มั่นใจว่า จะไม่ ละเมิ ด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น สรุปแนวปฏิบตั ิได้ ดงั นี ้
1) พนักงานต้ องปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับ และข้ อผูกพันตามสัญญาทั ้งหมดเกี่ยวกับสิทธิ ใน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ อง รวมถึงสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ า และข้ อมูลกรรมสิทธิ์ อื่นๆ โดยจะไม่ละเมิดนา
สิทธิ ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ องและมีผลบังคับใช้ ของบุคคลอื่นไปใช้ ในทางที่ผิด
2) พนักงานที่นาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายใน บริ ษัท
จะต้ องตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่น
3) พนักงานที่ใช้ งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทจะต้ องใช้ ซอฟต์ แวร์ ตามข้ ออนุญาตของเจ้ าของลิขสิทธิ์ และ
เฉพาะที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานจากบริษัทเท่านั ้น เพื่อป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
4) เมื่อ พ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงานจะต้ อ งส่งมอบทรัพย์ สิน ทางปั ญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่า งๆ คืนให้
บริษัทไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลที่เก็บไว้ ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
หากมีคาถามเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลกรรมสิทธิ์หรือข้ อมูลที่มีสิทธิ บัตร รวมถึงซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่น
ควรติ ดต่อ สานักกรรมการผู้จัดการหรื อ ที่ ปรึ กษาทางกฎหมายของบริ ษั ท เพราะบริ ษั ทต้ อ งขอรั บ อนุญาตจากเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์นั ้น เว้ นแต่ว่าการนาข้ อมูลไปใช้ นั ้นได้ รับอนุญาตภายใต้ ข้อกาหนดการใช้ งานโดยชอบธรรมของกฎหมายลิขสิทธิ์
หรือได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธ์ นั ้นแล้ ว


กิจกรรมและการมีส่วนร่ วมทางการเมือง

นโยบายพื ้นฐานของบริษัทกาหนดไว้ ว่า บริษัทจะไม่นาเงินทุนหรือทรัพยากรของบริ ษัทไปใช้ ในการสนับสนุนทาง
การเมือ งให้ แก่ผ้ ูลงสมัครแข่งขัน เป็ นนักการเมือ ง หรื อพรรคการเมือง ยกเว้ น ในกรณี ที่การให้ ความสนับสนุนนัน้ ได้ รับ
อนุญาต ตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม
นโยบายของบริษัทไม่อนุญาตให้ พนักงานนาสิง่ อานวยความสะดวกหรือทรัพยากรของบริ ษัทไปใช้ ในการรณรงค์
หาเสียงทางการเมือง หรือการระดมทุนทางการเมือง หรือเพื่อจุดประสงค์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ
บริษัทห้ ามผู้บงั คับบัญชา พนักงานในทุกระดับชั ้น สัง่ การหรื อโน้ มน้ าวด้ วยวิธีการใดๆ ที่จะทาให้ พนักงาน และ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท
การตัดสินใจของพนักงานที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมทางการเมือง โดยอุทิศเวลาส่วนตัวนอกเวลาทางาน ทรัพย์ สินเงิน
ทอง และทรั พ ย์ สมบัติส่ว นตัว อื่ น ๆ เพื่อ การรณรงค์ ท างการเมื อ ง หรื อ การดาเนิ นกิ จ กรรมทางการเมื อ ง ให้ ถือ ว่ า การ
ดาเนินการทั ้งหมดเป็ นการตัดสินใจโดยส่วนตัวของพนักงานผู้นั ้นเอง
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การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี ้อย่างจริงจัง และอาจส่งผลให้ เกิดการลงโทษทางวินัย ซึ่ง
อาจมีโทษถึงขั ้นให้ พ้นจากการเป็ นพนักงาน ดังนั ้น พนักงานจาเป็ นต้ องรายงานให้ ผ้ บู ังคับบัญชาทราบทันที เมื่อเกิดการ
ละเมิดหรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงานฉบับนี ้
ผู้บัง คับ บัญชามี ห น้ า ที่ รับ ผิ ดชอบในการติ ดตามดูแ ลการปฏิ บัติตามจรรยาบรรณของพนักงานฉบับ นี ้ และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั ้งจัดเก็บบันทึกข้ อมูลทั ้งหมดเกี่ยวกับการกระทาที่ละเมิด หรื ออาจละเมิ ด
จรรยาบรรณของพนักงาน
ข้ อแนะนำ
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนี ้ ไม่อาจอธิบายในเชิงพฤติกรรมได้ ทกุ สถานการณ์ แต่บริ ษัทเชื่อมั่นในการตัดสินใจ
ของพนักงานแต่ละคน เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วว่าสิง่ ใดเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ อง และเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
หากพนักงานไม่ สามารถกาหนดว่า การกระทาใดที่เ หมาะสม ให้ ท่า นตอบคาถามข้ า งล่างต่ อไปนี ้ และหาก
คาตอบคือ"ใช่" พนักงานจึงดาเนินการต่อไปได้
1) การกระทาของท่านถูกต้ องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามนโยบายระเบียบข้ อบังคับของบริษัทหรือไม่
2) การกระทานี ้เป็ น "สิง่ ที่ถกู ต้ องหรือไม่" และการกระทาของท่าน "รู้สกึ ว่าเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ องหรือไม่"
3) การกระทานี ้สอดคล้ องกับสิง่ ที่สาธารณชนพึงเห็นชอบหรือไม่
4) การกระทานี ้จะช่วยสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั บริษัท ในฐานะที่เป็ นบริษัทที่มีจรรยาบรรณหรือไม่


นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิ มนุษยชนสากลจึงได้ กาหนด
ให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห ารและพนักงาน เข้ าร่ ว มในการเคารพสิท ธิ มนุษ ยชน และสิทธิ ใ นที่ ท างานและระบบทั่ว ทัง้ องค์ กร
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
1) บริษัทสนับสนุนให้ พนักงานใช้ สทิ ธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
2) บริษัทจะรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสขุ ภาพ ประวัติการทางาน และอื่นๆ ของ
พนักงาน กรณีการเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทาได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบ
จากพนักงานผู้นั ้น ทั ้งนี ้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้ นแต่ได้ กระทาไปตามระเบียบบริ ษัท หรื อตามคาสัง่ ของ
เจ้ าพนักงานผู้มีอานาจ หรือตามกฎหมาย
3) บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต
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4) พนักงานทุกคนจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามไม่ว่าจะเป็ นทางวาจา หรื อการกระทาต่อ
ผู้อื่นบนพื ้นฐานของวัฒนธรรม เชื ้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ และ/หรื อ
การแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรู ปแบบการทางาน ซึ่งบริ ษัทจะ
เน้ นย า้ ไม่ ให้ พ นักงานแต่ ละคนมองข้ ามความคิ ดเห็ นของผู้อื่น ที่ แตกต่ า งหรื อ เป็ น แนวคิดแปลกใหม่ เพราะแนวคิดใน
นวัตกรรมและการสร้ างสรรค์วิธีการแก้ ปัญหามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของบริษัท


การรั บข้ อร้ องเรี ยนด้ านบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ กาหนดให้ สานักกรรมการผู้จัดการ ทาหน้ าที่เป็ นหน่วยรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านบรรษั ทภิ บาลและจริ ยธรรม
ธุรกิจซึง่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัท สามารถส่งข้ อร้ องเรียนด้ านบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ
- หน่ วยงานรับข้ อร้ องเรี ยน (สานักกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริ ษัท ซึ่งรับผิดชอบในส่ว นงานธรรมาภิ บาล
โดยตรง) หรือกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัท
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จากัด (มหาชน)
13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- โทรสารส่งถึงหน่วยงานรับข้ อร้ องเรี ยน (สานักกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริ ษัท ซึ่งรับผิดชอบในส่วนงาน
ธรรมาภิบาลโดยตรง) หมายเลข 02-763-7949
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สง่ ถึงหน่วยงานรับข้ อร้ องเรียน (สานักกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริ ษัทซึ่งรับผิดชอบ
ในส่วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) อีเมล์: pornpimolt@gc.co.th


นโยบายการรั บข้ อร้ องเรี ยนและคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ และความเข้ าใจอันดีระหว่างผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกกลุม่ กับบริษัท ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ตลอดจนผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
จากการดาเนินงานของบริษัทสามารถแจ้ งเรื่องร้ องเรียนหรือให้ ข้อมูลมายังบริษัทได้ เมื่อพบเห็น หรื อทราบ หรื อมีข้อสงสัย
หรือมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่า บริษัทหรือพนักงานของบริ ษัทมีการกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบตั ิอนั อาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัท
1) มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาโดยสุจริ ต บริ ษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อข้ อมูลที่สามารถ
ระบุตัวผู้ร้อ งเรี ยนหรื อผู้ใ ห้ ข้ อมูล และเก็ บรั กษาข้ อ มูลของผู้ร้องเรี ยนและผู้ใ ห้ ข้ อมูลไว้ เป็ นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้ องเรียนเท่านั ้นที่จะเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้ ทั ้งนี ้ ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิ บัติ
หน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องร้ องเรียน มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูล
ไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนด
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2) ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดหรื อข้ อร้ องเรี ยน
กรณีได้ ประสบ รู้เห็นเป็ นพยาน หรือได้ ทราบถึงการเลือกปฏิบตั ิ และละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน สามารถรายงานสิ่ง
ที่สงสัยว่าเป็ นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
- จดหมายส่ง ถึง ผู้บังคับ บัญชา หรื อ หน่ ว ยงานรับ ข้ อ ร้ อ งเรี ยน (สานักกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริ ษั ท
ซึง่ รับผิดชอบในส่วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) หรือกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัท
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จากัด (มหาชน)
13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- โทรสารส่งถึงหน่วยงานรับข้ อร้ องเรี ยน (สานักกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริ ษัท ซึ่งรับผิดชอบในส่วนงาน
ธรรมาภิบาลโดยตรง) หมายเลข 02-763-7949
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สง่ ถึงหน่วยงานรับข้ อร้ องเรียน (สานักกรรมการผู้จดั การ/เลขานุการบริ ษัทซึ่ งรับผิดชอบ
ในส่วนงานธรรมาภิบาลโดยตรง) อีเมล์: pornpimolt@gc.co.th
3) กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
เมื่ อได้ รับข้ อ ร้ อ งเรี ยน รายงานการกระทาที่ต้อ งห้ าม บริ ษั ท จะพิจ ารณาและดาเนิ น การตามความเหมาะสม
โดยบริษัทจะใช้ มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรักษาความลับและความเป็ นส่วนตัวของบุคคลทั ้งหมดที่เกี่ยวข้ องในการสืบสวน
อย่ า งไรก็ ตาม บริ ษัท ไม่ สามารถรั บ ประกัน การรั กษาความลับ ที่สมบูรณ์ แ บบได้ เนื่ องจากกระบวนการสอบสวนอาจ
กาหนดให้ บ ริ ษั ทต้ อ งติ ดต่อ บุคคลผู้อาจมี ส่ว นร่ ว มในการดาเนิ น การที่ ต้อ งห้ า มนัน้ ตลอดจนพยาน ผู้ร้ ู เ ห็ น การกระท า
ดังกล่าว ในกรณีที่สรุปว่า การละเมิดนโยบายนี ้ได้ เกิดขึ ้น พนักงานผู้นั ้นจะได้ รับโทษทางวินยั จนถึงขั ้นสูงสุดและรวมถึงการ
เลิกจ้ าง ซึง่ เป็ นไปตามขั ้นตอนการสืบหาข้ อเท็จจริงด้ านล่างนี ้


หน่ ว ยงานรั บ ข้ อร้ องเรี ย น (ส านั ก กรรมการผู้ จั ด การ/เลขานุ ก ารบริ ษั ท ) เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบประสานงาน
"ผู้ประสานงาน"




ขั ้นตอนการรับข้ อร้ องเรียนและสืบหาข้ อเท็จจริง
-

รวบรวมข้ อเท็จจริง ผู้รับข้ อร้ องเรียนจะรวบรวมข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ร้องเรี ยนเข้ ามา และ ส่งมอบ
ข้ อมูลทั ้งหมดให้ แก่ผ้ ปู ระสานงาน ภายใน 3 วันทาการนับแต่ที่ได้ รับข้ อร้ องเรียน

-

ประมวลผลและกลัน่ กรองข้ อมูล ผู้ประสานงานพิจารณาข้ อมูล เพื่อประเมินเรื่องที่ร้องเรียนเข้ ามา
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-

คัดเลือกและแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสืบหาข้ อเท็จจริ ง ผู้ประสานงานพิจารณาสรรหากรรมการ
ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทาหน้ าที่คณะกรรมการสอบสวนเป็ นคราวๆ ไป อาทิเช่น
o

o

o

กรณีพนักงานกระทาฝ่ าฝื นกฎหมายหรือข้ อบังคับของบริษัท ควรมีหวั หน้ าฝ่ ายทรัพยากรบุคคลร่ วม
เป็ นกรรมการสอบสวน
กรณีหวั หน้ าฝ่ ายตรวจสอบ เป็ นผู้ถกู ร้ องเรียน ขอให้ นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
และแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนที่เหมาะสม
กรณีกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการธรรมาภิ บาล สรรหา และ
พิจารณาค่ าตอบแทน เป็ น ผู้ถูกร้ อ งเรี ยน ขอให้ น าเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่อ พิจ ารณาและ
แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนที่เหมาะสม

ทั ้งนี ้ กรรมการสอบสวนเรื่องร้ องเรียนจะต้ องไม่มีสว่ นได้ เสียกับเรื่องร้ องเรี ยนดังกล่าว
คณะกรรมการสอบสวน เป็ นผู้รับผิดชอบพิจารณาสืบหาข้ อเท็จจริ ง และสรุ ปผลการพิจารณาแนวทางการแก้ ไข
มาตรการดาเนินการเพื่อชดเชยให้ แก่ผ้ เู สียหาย และอนุมตั ิบทลงโทษ โดยให้ ดาเนินการแล้ วเสร็ จภายใน 90 วันทาการ นับ
แต่วนั แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวน
ยกเว้ น กรณี ตัดสิน ผลสรุ ป และบทลงโทษของ 1) หัว หน้ า ฝ่ ายตรวจสอบ ขอให้ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิ 2) กรรมการบริ หาร กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการธรรมาภิ บาล
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอให้ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิ
รายงานผลให้ ผ้ รู ้ องเรียนทราบ ผู้รับข้ อร้ องเรียน มีหน้ าที่รายงานผลสรุ ปให้ พนักงานผู้ร้องเรี ยนทราบหากพนักงาน
ผู้ร้องเรียนเปิ ดเผยตนเอง ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ทราบผลสรุปจากผู้ประสานงานหรือคณะกรรมการสอบสวน ทั ้งนี ้
ในกรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญ ให้ รายงานผลต่อผู้บริ หารระดับสูง สุดของบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริษัท แล้ วแต่กรณี
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา
ดังนั ้นบริษัทจึงมีนโยบายให้ มีการจัดทางบการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน โครงสร้ างการถือหุ้น
และการกากับดูแลกิจการของบริษัทด้ วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้ าที่ใน
การสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีช่องทางการติดต่อสือ่ สาร ดังนี ้
-

ทางโทรศัพท์ ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ : 02 763 7999 ต่อ 201-204

-

ทางอีเมล์: pornpimolt@gc.co.th, manage_ir@gc.co.th

-

ทางไปรษณีย์:
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
สานักกรรมการผู้จดั การ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จากัด (มหาชน)
13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ข องบริ ษั ท งบการเงิ นดัง กล่า วจัดท าขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่ ได้ รับการรั บรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั ้งมีการเปิ ดเผยข้ อ มูล
ที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้ าที่สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง
และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ มีการปฏิ บัติงานที่
โปร่งใสเป็ น ไปตามระเบียบและนโยบายของบริ ษัทและข้ อกาหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการพิจารณา
คัดเลือก เสนอแต่งตั ้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) การเปิ ด เผยข้ อมูลตามประกาศ หรื อ ข้ อกาหนด หรื อ ข้ อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย และ/หรื อ ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2559 การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษั ท
ผ่านสานักเลขานุการบริษัท มีดงั นี ้
-

เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ กาหนด โดยเฉพาะรายงาน
ทางการเงิน ซึง่ เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส และประจาปี
หลังสอบทาน หรื อหลังตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต พร้ อมทั ้งเปิ ดเผยคาอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ง บ
การเงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน (Management Discussion and Analysis : MD&A)
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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-

เปิ ดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริ ษัท
เช่น รายงานประจาปี เว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้ น

-

จัดส่งรายงานประจาปี 2558 (แบบ 56-2) ให้ กับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี และเปิ ดเผยข้ อมูล สารสนเทศดั ง กล่ า วไปยั ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

-

เปิ ดเผยแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

ทั ้งนี ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ น เป็ นไปอย่างครบถ้ วนและตรงตามกาหนดเวลา
2) การเปิ ดเผยข้ อมูลตามแนวปฏิบตั ิที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่ อ ความโปร่ งใสของบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จัดให้ มีห น่ ว ยงานที่ รับ ผิดชอบงานเกี่ ยวกับ "นักลงทุน
สัม พัน ธ์ " เพื่อ เป็ นศูนย์ กลางในการติดต่อ สื่อ สาร และมี ห น้ า ที่เ ปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษั ทกับผู้ถือ หุ้น ผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อกลุ่มบุคคล
ผู้เกี่ยวข้ องข้ างต้ นได้ รับทราบข้ อมูลที่นามาใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ของบริ ษัทในเชิงลึกได้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่ง
บริษัทได้ ดาเนินการเปิ ดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัท ที่ http://www.gc.co.th โดยบริ ษัทได้
ดาเนินการปรับปรุ งข้ อมูลดังกล่าวให้ เป็ นปั จจุบันอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียและผู้เกี่ยวข้ องทั ้งหลายสามารถ
รับทราบข้ อมูลข่าวสารที่สาคัญของบริษัท อาทิเช่น ข้ อมูลทางการเงิน รายงานประจาปี ข่าวสารองค์ กรและกิจกรรมสังคม
และข้ อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ตลอดเวลา
3) ความสัมพันธ์ กบั นักลงทุน
ในปี 2559 ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ กลุม่ มีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
-

จัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้ อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริ ษัท รวมทั ้งนโยบาย
การกากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ปรั ช ญาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และจริ ยธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ทั ง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัทที่ http://www.gc.co.th เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
บริษัทได้ อย่างสะดวกตลอดเวลาและอย่างเท่าเทียมกัน

-

จัดให้ มีการติดต่อสือ่ สารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนกับบริษัท เพื่อสอบถามข้ อมูลกับผู้บริ หารหรื อข้ อมูลเพิ่มเติม
กับ บริ ษั ทได้ ตลอดเวลาทางระบบไปรษณี ย์อิ เล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address: manage_ir@gc.co.th และ
สามารถลงทะเบียนรับบริการข่าวสารทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้
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-

จัดท าคาอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ย และกิ จ การที่ ค วบคุม ร่ ว มกัน ส าหรั บ
ผลการดาเนินงานรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทราบเป็ นประจาทุกไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัท

-

ร่ วมกิจ กรรมบริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ปี ละ 2 ครั ง้ เพื่อ แถลงผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัทให้ แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

4) ความสัมพันธ์ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นและสาธารณชน
ในปี 2559 บริษัทมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญต่างๆ ดังนี ้
-

จัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส ในวันทาการ
ถัดจากวัน ที่ บ ริ ษั ท ได้ เ ปิ ดเผยงบการเงิ น หลัง สอบทานหรื อ หลัง ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับ อนุญาตไปยั ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-

จัดให้ มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท เพื่อให้ มี
การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทเป็ นระยะๆ ให้ ผ้ ลู งทุนและสาธารณชนทราบ

-

สือ่ พิเศษหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.gc.co.th

-

จัดให้ มี ช่องทางติดต่ อสื่อสารเพื่ อสอบถามหรื อขอข้ อมูลเพิ่ มเติม จากบริ ษัทได้ ตลอดเวลาที่ e-mail address:
manage_ir@gc.co.th
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิ จการของบริ ษัท โครงสร้ างคณะกรรมการที่เหมาะสม
และอ านาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อ ประสิทธิ ภ าพการทางาน รวมทัง้
บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการของบริ ษัท จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ต่อหน้ าที่ มีวิสยั ทัศน์ มีความสามารถ
และประสบการณ์ รวมทั ้งจะต้ องอุทิศเวลาให้ กับบริ ษัท เพื่อที่จะปฏิ บัติหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่ และด้ วยความมีอิสระในการ
ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนั ้น เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น จะต้ องมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยกากับดูแลกิจการ ศึกษา และกลัน่ กรองงานตามความ
จาเป็ น และเพื่อให้ โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทั ้งเพื่อให้ กรอบการทางาน
และอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีความชัดเจน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี ้


องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ จานวนทั ้งสิ ้น 8 ท่าน
ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของคณะกรรมการบริ ษัททั ้งคณะ และถือว่ามีการถ่วงดุ ลของกรรมการที่
เป็ นอิสระซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่บริษัทกาหนดขึ ้นและสอดคล้ องกับกฎหมาย ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระและมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั ้งหมด


วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งตามข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ "ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครั ้งให้ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
ออกจากตาแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั ้นให้ กรรมการจับ สลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนในปี ที่สามและปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออก
จากตาแหน่งนั ้นอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ "
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. กรรมการอิสระที่ได้ รับการแต่งตั ้งครั ้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 จานวน 2 ท่าน ได้ แก่
นายวิระ มาวิจกั ขณ์ และ ดร. พิสฐิ ลี ้อาธรรม
2. กรรมการอิสระที่ได้ รับการแต่งตั ้งครั ้งแรกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 จานวน 1 ท่าน ได้ แก่
นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
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โดยคณะกรรมการธรรมาภิ บาล สรรหา และพิจ ารณาค่าตอบแทนได้ พิ จารณาแล้ ว เห็ นว่า ทั ้ง 3 ท่านเป็ นผู้มี
คุณสมบัติ เป็ น กรรมการตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ นที่ ยอมรับใน
วงการธุ รกิ จ ตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่ ง เป็ น กรรมการทัง้ 3 ท่ า น ได้ ใ ห้ ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตั ้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจพลาสติกและปิ โตรเคมีโดยตรง คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ ทั ้ง 3 ท่าน ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทเกิน 9 ปี
นอกจากนี ้ บริ ษั ท มี น ายสุช าติ ศุภ พยัคฆ์ กรรมการอิ สระ ซึ่ง มี ความเชี่ ยวชาญด้ า นการบัญชี การเงิ น และ
มาตรฐานการบัญชีจากประสบการณ์ ทางานและวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง และยังดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ด้ วย
อย่ า งไรก็ ตาม ในเดื อ นธั น วาคม 2558 รศ. เชาวลีย์ พงศ์ ผาติ โ รจน์ แจ้ ง ความประสงค์ ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้ วยเหตุผลด้ านสุขภาพ โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง้
คุณธานี พุฒิพนั ธุ์พฤทธิ์ เป็ นกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระแทน โดยมีผลการลาออกและเข้ า
ดารงตาแหน่งแทนในวันเดียวกันคือ วันที่ 1 มกราคม 2559


การด ารงต าแหน่ งกรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ของผู้ บริ ห ารสู งสุ ด อั น ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร และ
ผู้จดั การใหญ่

เพื่อให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และผู้จดั การใหญ่ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิ บัติหน้ าที่ในบริ ษัทได้ อย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทได้ มีนโยบายและกาหนดวิธีปฏิ บัติในการไปดารงตาแหน่ง
ใดๆ ที่ บริ ษัท อื่ นของประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร และผู้จัดการใหญ่ เพื่ อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแ ลกิ จการที่ ดี คื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และผู้จดั การใหญ่ มีหน้ าที่รายงาน เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อบริ ษัท ประเภทธุรกิจ และการดารง
ตาแหน่ง เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ นอกเหนือจากการรายงานส่วนได้ เสียเมื่อเข้ าดารงตาแหน่ง


การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง

บริ ษัท มีป ระธานกรรมการบริ ษัท เป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นคนละบุคคลกับประธานเจ้ า หน้ าที่ บริ หาร และ
ผู้จดั การใหญ่ ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ออกจากกันอย่างชัดเจนในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและ
การบริหารงานประจา นอกจากนี ้บริ ษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาหน้ าที่ในการถ่วงดุล และ
ตรวจทานการบริหารงานด้ วย


ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการบริ ษัท

ถึงแม้ บ ริ ษัท จะยึดแนวปฏิ บัติเ รื่ อ ง ความเป็ นอิ สระของประธานกรรมการ โดยมี ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ น
กรรมการอิสระ มาตั ้งแต่แปลงสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนและนาหลักทรัพย์ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย แต่บ ริ ษั ทมิ ได้ กาหนดเป็ นนโยบายของบริ ษั ทว่ า ประธานกรรมการบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็ น
ข้ อจ ากัด ที่ท าให้ บ ริ ษั ทไม่สามารถสรรหาบุคคลที่ เหมาะสมในการดารงตาแหน่งดังกล่า วในช่ วงเวลาที่บ ริ ษั ทต้ องการ
เนื่ อ งจากอุตสาหกรรมพลาสติ กและปิ โ ตรเคมี มี ความจ าเป็ น ที่ ต้อ งการบุคคลที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ยวชาญ
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เฉพาะด้ าน นอกเหนือจากการเป็ นผู้นาที่มีวิสยั ทัศน์ ที่กว้ างไกล และมีความสามารถในการกากับดูแลการบริ หารงานของ
บริษัทให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั ้งผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นของบริษัทด้ วย


คณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ ว ยกรรมการอิ สระ 3 ท่ า น ซึ่ง ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยในการกากับ ดูแ ลกิ จ การ
รายนาม คุณสมบัติ และบทบาทความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ กล่าวไว้ แล้ ว ในหัวข้ อเรื่ อ งการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกาหนดการประชุมเป็ นประจาทุก 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งบทบาทความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อเรื่องการจัดการ
บริษัทยังไม่มีนโยบายจัดตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการจัดตั ้งจะต้ องคานึงถึงหลายปั จจัย ซึ่ง
การบริหารความเสีย่ งดังกล่าวอยู่ในวาระการประชุมผู้บริ หารเป็ นประจาทุกเดือน


การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

บริษัทจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อยปี ละ 5 ครั ้ง (ในปี 2559: 6 ครัง้ ) โดยในแต่ละครัง้ ที่มีการ
ประชุมต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทั ้งหมดจึงจะครบองค์ ประชุม ในการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดวันประชุมไว้ ลว่ งหน้ า และแจ้ งให้ กรรมการทุกท่านทราบเป็ นรายปี เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ ง
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้ อมทั ้งจัดส่งระเบี ยบวาระการประชุม และเอกสารการประชุม ให้ แก่ กรรมการทุกท่ า น
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อ นการประชุม เพื่อให้ กรรมการแต่ละท่ านมีเวลาเพี ยงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจ
อย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ ของการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง้ กรรมการสามารถเสนอเรื่ อง
เพิ่มเติมให้ ที่ประชุมพิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้ อย่างเปิ ดเผยและ
ตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทเป็ นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุม
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทมีจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
เป็ น ประจาก่ อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กรรมการที่ ไม่เ ป็ นผู้บริ ห ารไ ด้ อภิ ปรายปั ญหาต่ างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมด้ วย เพื่อให้ เกิดความเป็ นอิสระในการพิจารณา
คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มีเลขานุการบริษัท ทาหน้ าที่ให้ การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม
ทาหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิ บัติของ
คณะกรรมการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และจัดทารายงานการประชุมเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการบริษัทก่อนที่จะนาเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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การรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงานการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ บริ ษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
พร้ อมนาส่งรายงานดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน รวมทั ้งคณะกรรมการได้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสีย
ของตนเอง และบุคคลที่เ กี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยส่งข้ อ มูลส่วนได้ เสียดัง กล่าวไปยังเลขานุการบริ ษัท เพื่ อ
บริ ษัทสามารถมีข้อ มูลประกอบการดาเนินการตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ การท ารายการที่เ กี่ยวโยงกัน อีกทั ้ง เพื่อเป็ นการ
ป้องกันรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ทั ้งนี ้ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท มีการสรุ ป การเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ ข องกรรมกา รและผู้บริ หารของ
บริ ษัท แต่ละท่า นต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ทเพื่ อรับ ทราบเป็ น วาระประจาในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ททุก
ไตรมาส


การประชุมผู้บริ หารบริ ษัท

บริษัทจัดให้ มีการประชุมผู้บริ หารเดือนละครัง้ เพื่อพิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์ ในระยะสั ้นและระยะยาว และ
พิจารณาบริหารความเสีย่ งของบริษัทร่วมกัน


ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
1) ค่ าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ มี
หน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ ้นจะได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย ที่
เพิ่มมากขึ ้น
2) ค่ าตอบแทนของผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด โดยเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทั ้งผลการประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา


นโยบายแผนการสืบทอดตาแหน่ ง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้ าที่ให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนวางแผน
และดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อสืบทอดตาแหน่งที่ครอบคลุมตาแหน่งผู้บริ หารสูงสุด เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทมีผ้ บู ริ หารที่มี
ความรู้ ความสามารถ นอกจากนี ้ ยังมอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรบุ คคลจัดให้ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง สาหรั บ
ตาแหน่งในระดับผู้บริหารด้ วย เพื่อเตรียมความพร้ อมเมื่อเกิดกรณีที่ผ้ บู ริหารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริ มความรู้ ให้ กับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทจัดเตรียมข้ อมูลต่างๆ สาหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ กรรมการ
ใหม่ รับทราบบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ข้ อมูลธุรกิจ และแนวปฏิ บัติในการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทก่อนการปฏิ บัติหน้ าที่ของกรรมการ ตลอดจนส่งเสริ มการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจให้ กับกรรมการทุก
ท่าน เพื่อเป็ นการช่วยสนับสนุนในการปฏิ บัติหน้ าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพของกรรมการมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง มี
นโยบายในการเสริมความรู้ ให้ กรรมการผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ


การอบรมสาหรั บกรรมการและผู้บริ หาร

คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการส่งเสริ มและอานวยความสะดวก ให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้ มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั ้งหลักสูตรการอบรมภายในและ
ภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านต้ องได้ รับการฝึ กอบรม เพื่อให้ เข้ าใจการปฏิ บัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการ
คณะกรรมการ และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ผ่า นการอบรมหลักสูตรกับ สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program
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การอบรมสาหรั บกรรมการ ประจาปี 2559



การอบรมสาหรั บผู้บริ หาร ประจาปี 2559
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ ฝ่ ายบริ ห ารต้ องรายงานผลการด าเนิ น งานที่ เ กิ ดขึ น้ จริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ
งบประมาณและเป้าหมายให้ แก่คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ ทั ้งรายงานทางการเงิน และความคืบหน้ าของการดาเนินงานในด้ านต่า งๆ ในกรณีที่การดาเนินงานไม่เป็ นไป
ตามแผน/เป้าหมายที่กาหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีสว่ นร่วมแก้ ไข ปรับปรุ ง หรื อดูแลให้ ฝ่ายบริ หารนาเสนอแผนงาน
เพื่อแก้ ไขสถานการณ์
ในขณะเดี ยวกัน คณะกรรมการควรได้ มีการประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ จึงจัดให้ มีการ
ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มี
โอกาสร่วมกันพิจารณาผลงาน และปรับปรุ งแก้ ไข โดยเลขานุการบริ ษัทจะนาเสนอวาระการประเมินผลดังกล่าว เข้ าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการแต่ละท่านได้ ทาการประเมินตนเอง หลังจากนั ้น จะได้ รวบรวม และ
สรุปผลการประเมินดังกล่าวให้ คณะกรรมการทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว สามารถนาไปใช้
พิจารณาเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงาน ของบริ ษัท ทั ้งในระยะสั ้น และระยะยาว โดยได้ ทาการประเมินตามแนวปฏิ บัติ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน 3 รูปแบบได้ แก่
1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั ้งคณะ
2) การประเมินคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
ซึ่ง การประเมิ น ทั ง้ 3 รู ป แบบอยู่บ นพื น้ ฐานของหลัก เกณฑ์ 5 ข้ อ ดั ง นี ้ ก) โครงสร้ างและคุ ณสมบัติ ข อง
คณะกรรมการ ข) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ค) บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ง) การ
พัฒนาตนเองของคณะกรรมการ จ) ความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัททัง้ คณะ มีหวั ข้ อประเมิน ดังนี ้
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้ การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ ดาเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ คณะกรรมการปฏิ บัติหน้ าที่ในการ
ประชุมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริษัทให้ ความสาคัญและใช้ เวลาในการพิจารณาและทบทวนเรื่องต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น
-

ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดาเนินธุรกิจ

-

การกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

-

ดูแลรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ มีความเป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท

-

รายการเกี่ยวโยงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนด

-

ระบบการควบคุมภายใน
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-

ความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ ง

-

นโยบายการแจ้ งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส

-

ติดตามการทาหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ

-

การจัดทางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป

-

กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

-

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และผู้จดั การใหญ่ เป็ นต้ น

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัทรายบุคคล มีหวั ข้ อประเมิน ดังนี ้
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อให้ การทางานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการดาเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
-

ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้ กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เช่น การกาหนดแผนงานของธุรกิจ การดูแลให้ มีการจัดทางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็ นต้ น

-

มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กบั บริษัท

-

ไม่แทรกแซงการทางานของฝ่ ายจัดการ

-

มีการควบคุมและติดตามการดาเนินการของฝ่ ายจัดการอย่างเหมาะสม

-

พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ตลอดเวลา

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อยแบบรายคณะ มีหวั ข้ อประเมิน ดังนี ้
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีความเหมาะสม ทาให้ การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยได้ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการปฏิ บั ติห น้ าที่ ใ นการประชุ ม ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ ให้ ความสาคัญ ใช้ เวลาในการพิจารณา ทบทวน
และปฏิบตั ิตามบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
-

สอบทานให้ บริ ษัท ดาเนิน การตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ ถูกต้ อ ง มี ระบบตรวจสอบภายในที่ ดี และมี ง บ
การเงินที่ถกู ต้ องและน่าเชื่อถือ

-

พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
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-

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั ้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

-

ให้ ความเห็นในการแต่งตั ้ง ถอดถอนหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน

-

ดาเนินการให้ ฝ่ายจัดการให้ มีกระบวนการดาเนินการรับเรื่องร้ องเรี ยนได้ อย่างเหมาะสม
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ ำตอบแทน



-

กาหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหาสอดคล้ องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ

-

ดาเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม

-

จัดให้ มีโครงการสาหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan)

-

วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง

-

พิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั ้งค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินและไม่
เป็ นตัวเงิน

-

กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

-

นาเสนอแนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการและให้ คาแนะนาต่อคณะกรรมการ

-

ดูแลให้ กรรมการและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

-

ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางให้ ได้ มาตรฐานสากล

-

ก าหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ด้ านการก ากั บ ดู แ ลสัง คม ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม ( Corporate Social
Responsibility: CSR) รวมทั ้งติดตามให้ มีการดาเนินการอย่างเหมาะสม

-

วางกรอบแนวทางและการดาเนินการในการต่อต้ านการทุจริต

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารสูงสุดคือ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิ บัติงานของผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้ประเมินเบื ้องต้ น ซึ่งจะพิจารณาในเรื่ องศักยภาพ ใน
การปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง สอดคล้ องกับขีดความสามารถของบริ ษัท และผลการดาเนินงานของบริ ษัทเปรี ยบเทียบกับ
เป้าหมาย และแผนงานประจาปี ตามที่ ร่วมกันกาหนดไว้ จากนั ้นคณะกรรมการบริ ห ารจะนาผลการประเมิ นเสนอต่อ ที่
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจ
ที่เหมาะสม
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาส
จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว
ในกรณีที่ มีการท ารายการที่อ าจเกิ ดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ บริ ษั ทกาหนดให้ ผ้ ูบริ หารเป็ นผู้พิจ ารณา
ความเหมาะสมของรายการดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยให้ คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นหลัก
สำหรั บขั้นตอนกำรอนุมัติ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะดังนี ้
1. กรณี การท ารายการที่ อ าจมี ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่ เ กี่ยวโยงกัน อื่น ๆ ในอนาคตที่ เ ป็ น
รายการระหว่ างกัน ที่เ ป็ น การค้ าปกติ เช่น การซื ้อขายสินค้ าระหว่า งกัน จะอยู่ภายใต้ เ งื่อ นไขและเกณฑ์ การ
กาหนดราคาเช่นเดียวกับลูกค้ าและซัพพลายเออร์ รายอื่นๆ ของบริษัท
2. กรณีการทารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากการค้ าปกติ บริษัทจะมอบหมายให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องรวบรวม
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับแต่ละรายการนั ้นๆ และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ ความเห็น
ต่อ รายการดังกล่า ว ว่ า เป็ นรายการที่ เ ป็ นไปตามลักษณะธุ รกิ จ ทั่ว ไปและเป็ น ไปในราคาที่ ยุติธ รรม จากนัน้
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อ
กาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียในการทารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิ ออก
เสียงอนุมตั ิการทารายการนั ้นๆ


ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบควบคุมภายในของบริ ษัท โดยได้ พิจารณา
และสอบทานร่ วมกับ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษั ท และมีความเห็ นว่ า บริ ษั ท มีความเพี ยงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สนิ อันเกิดจากการที่ผ้ บู ริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ เช่น มีการ
กาหนดอานาจอนุมัติ สัง่ การ และมีการจัดทาระเบียบการปฏิ บัติงานที่เป็ นลายลักษณ์ อักษร รวมทั ้งบริ ษัทยังได้ เล็งเห็น
ความสาคัญของระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มี หน่ว ยงานตรวจสอบภายในที่เ ป็ นอิ สระและ
ระบบการตรวจสอบภายในขึน้ เพื่ อ เป็ นกลไกที่ ส าคัญ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุม ภายใน และเพื่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมี ระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ซึ่ง กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอานาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันควร

หน้ า 32 / 33



การบริ หารความเสี่ยง

บริ ษัท ได้ ใ ห้ ความสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงเป็ นอย่ างมาก โดยได้ จัดให้ มี การกาหนดและประเมิ น
ความเสีย่ งของกิจการเป็ นประจา ไม่ว่าจะเป็ นความเสีย่ งทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการเงิน บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุม
คณะทีมผู้บริ หาร และฝ่ ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ องอย่างสม่า เสมอทุกๆ เดื อน ซึ่งนอกจากจะประเมินความเสี่ยงแล้ ว คณะที ม
ผู้บริหารจะเป็ นผู้กาหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงได้ มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องติดตาม
ความเสีย่ งนั ้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการบริหาร
ปั จจุบนั บริษัทยังไม่ได้ แต่งตั ้งให้ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการจัดตั ้งคณะดังกล่าว จะมีผลต่อ
ค่าใช้ จ่ายของบริษัทที่จะเพิ่มสูงขึ ้น และด้ วยกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่ดาเนินอยู่ข้างต้ น โดยผู้บริ หารยังคงติดตาม
และดูแลความเสีย่ งต่างๆ ของบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด ดังนั ้น คณะผู้บริ หารเห็นควร ให้ ชะลอการจัดตั ้งคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งไปก่อน
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