9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญและมีเจตนารมณ์ ในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพือเสริ มสร้ างให้ องค์กรมีโครงสร้ าง ระบบงาน และกระบวนการบริ หารและดําเนินงานทีมีประสิทธิ ภาพ
โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ ปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ดังนี
9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการในเรื องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ซึง
ได้ อนุมตั ิใช้ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และทบทวนครังล่าสุดเมือวันที 30 มกราคม 2562 (นโยบายการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษัทฯ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ www.genco.co.th) โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงเปรี ยบเสมือนเป็ นเจ้ าของกิจการ
ได้ มีโอกาสรับรู้ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึงบริ ษัทฯ ถือเป็ น
หน้ าทีและความรับผิดชอบที สําคัญทีจะจัดการประชุมให้ มีความโปร่ งใส ชอบธรรม เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้เกียวข้ อง โดยให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและแนวทางทีหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที
สําคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างทัวถึงและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม สิทธิในการมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตังหรื อถอดถอน
กรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตังและกําหนดค่าจ้ างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการ
เปลี ยนแปลงนโยบายที สํา คัญ ของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี ผู้ถื อ หุ้น มี สิท ธิ เสนอเพิมวาระการประชุมและเสนอชื อผู้ที มี
คุณสมบัติเหมาะสมทีจะได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทฯ
กําหนด
ซึงในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561
โดยบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และมาตรฐานการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี รวมถึงการอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น ดังนี
(1) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระ รายชือกรรมการ และส่งคําถามล่วงหน้ า ระหว่างวันที
14 ธันวาคม 2560 ถึงวันที 31 มกราคม 2561
(2) บริ ษัทฯ เปิ ดเผยมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 2/2561 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2561
ซึงมี มติกํ า หนดให้ จัด การประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2561 ในวัน ที 27 เมษายน 2561 ในเว็บ ไซต์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตังแต่วนั ทีมีมติกําหนดวันประชุม
(3) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ซึงมีวัน เวลา
สถานทีจัดประชุม แผนทีของสถานทีจัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้ วน เพียงพอตาม
กฎหมาย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และ
เอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทังข้ อบังคับของบริ ษัทฯในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
พิจารณาล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอทีจะใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็ นเรื องเสนอเพือทราบ หรื อเพือพิจารณา
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รวมทังมีความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนทีจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นตัดสินใจในการใช้ สิทธิออกเสียงได้ นอกจากนี
บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ล่วงหน้ าเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลได้ โดยสะดวกรวดเร็ว ซึงเป็ นข้ อมูลเหมือนกับทีบริ ษัทฯ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นใน
รูปแบบเอกสาร และยังได้ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน
ในการเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ แจ้ งรายละเอียดเอกสารหลักฐานทีจําเป็ นซึงผู้ถือหุ้น
ต้ องนํ ามาแสดงให้ ครบถ้ วนเพือรักษาสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีกระทรวง
พาณิชย์กําหนด พร้ อมแจ้ งรายชือกรรมการทีเป็ นอิสระ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนมาประชุมแทนได้
เลือกทีจะมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
(4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ล่วงหน้ าก่อน
เวลาประชุมอย่างน้ อย 1 ชัวโมง และได้ อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรี ยมสถานทีและ
เจ้ าหน้ าทีต้ อนรับ จัดเจ้ าหน้ าทีลงทะเบียนในจํานวนทีเหมาะสม มีการนําระบบ Barcode มาใช้ ในการลงทะเบียน
เพือให้ การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายทีเข้ าร่วมประชุม เป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ ว พร้ อมทัง
จัดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) ก่อนเริ มการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิธีกรได้ ชีแจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน
อย่างชัดเจน ซึงการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทฯจะนับ 1
หุ้น เป็ น 1 เสียง และถือเสียงข้ างมากเป็ นมติ ยกเว้ นกรณีการลงมติพิเศษทีกําหนดให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(6) ระหว่างการประชุม ประธานในทีประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้ กรรมการทีเกียวข้ องชีแจงและให้
ข้ อมูลต่างๆ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างครบถ้ วน
(7) ภายหลังการประชุม บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทันที และมีการบันทึกรายงานการประชุม ซึงประกอบด้ วยข้ อมูลสาระสําคัญ ได้ แก่ มติทีประชุมและ
ผลการลงคะแนน โดยแบ่งเป็ นจํานวนเสียงทีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ ไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และมีการบันทึกคําถาม คําชีแจง และความคิดเห็นของทีประชุมไว้ อย่างครบถ้ วนเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ และจัดส่งให้ แก่หน่วยงานทีเกียวข้ องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผู้ถือหุ้น
9.1.2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ ดําเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี
(1) เพือเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดี นอกจากบริ ษัทฯจะจัดให้ มีกระบวนการประชุมผู้ถือ
หุ้นทีโปร่งใส มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้ วนแล้ ว ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอเรื องทีผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เพือการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึง
การเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของบริ ษัทฯ เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริ ษัทฯได้ ประกาศแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงสิทธิ ดงั กล่าวผ่านระบบเผยแพร่
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ข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังนีบริ ษัทฯ ได้
กําหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเสนอเพิมวาระ และเสนอชือบุคคลเพือเลือกตังเป็ นกรรมการล่วงหน้ า ไว้ ดงั นี
 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
 มีสดั ส่วนการถือหุ้นขันตําไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุ้น
 ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนทีกําหนดข้ างต้ นต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นใน
วันทีเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชือกรรมการ
อย่างไรก็ดีในปี 2561 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดยืนความจํานงขอเสนอเพิมระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชือกรรมการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด
(2) กําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือใช้ เป็ นหลักปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของ
บริ ษัทฯ ทีจะประพฤติปฏิบตั ิในสิงทีถูกต้ องด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตระมัดระวัง และรับผิดชอบ โดยมีการอนุมตั ิอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และทบทวนครังล่าสุดโดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 1/2562 เมือวันที 30 มกราคม
2562 ซึงเน้ นการบริ หารงานและ/หรื อปฏิบตั ิงานโดยหลีกเลียงความขัดแย้ งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ หมายรวมถึง
 การไม่หาผลประโยชน์สว่ นตนจากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานบริษัทฯ ไม่ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
 ไม่ใช้ ข้อมูล หรื อข่าวสารอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัททียังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพือแสวงหากําไรหรื อผลประโยชน์จากการซือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 ไม่ใช้ ความลับของบริษัทฯในทางทีผิด และเมือพ้ นตําแหน่งไปแล้ วไม่เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อ
เอกสารทีเป็ นความลับของบริษัทฯ
 กรณีกรรมการต้ องไม่เป็ นกรรมการในบริษัททีเป็ นคูแ่ ข่ง ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในกิจการทีมี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
 ไม่มีผลประโยชน์ในการทําสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ
(3) กําหนดแนวทางการเก็บรักษาข้ อมูลภายในและแนวทางป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน เพือป้องกัน
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานใช้ ข้อมูลภายในเพือหาผลประโยชน์ ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อืนในทางมิชอบ โดยมีการ
อนุมตั ิอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้ และทบทวนครังล่าสุด เมือวันที 30 มกราคม 2562 ดังมีรายละเอียดในหัวข้ อการ
ดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
9.1.3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในเรื องของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย โดยกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึงได้ อนุมัติใช้ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและทบทวนครังล่าสุดเมือวันที 30 มกราคม
2562 มีรายละเอียดดังนี
(1) ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ มุ่ง มันบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ า มันคง โดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ อย่างเต็มที ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง
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รอบคอบ และเป็ นธรรม เพือผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฎิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี
 ปฏิบตั ิหน้ าทีและดําเนินธุรกิจด้ วยความซือสัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยสมําเสมอ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐานโดยอยู่
ภายใต้ กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี
 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้เกียวข้ อง โดยเปิ ดเผยข้ อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ
ทีเป็ นความลับและ/หรื อยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะนามาซึง
ผลเสียของบริษัทฯ
 เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมทังข้ อมูล
สารสนเทศ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สมําเสมอ ทันเวลา ถูกต้ องและ
ครบถ้ วนตามความเป็ นจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนทีมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็ นไป
ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
 บริษัทฯ จะไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) ลูกค้ า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้ าทีมีตอ่ ธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการทีจะตอบสนองต่อความ
ต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนือง โดยมีแนวปฏิบตั ิด้านการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าไว้ ดงั นี
 บริษัทฯ มุง่ มันให้ บริ การด้ วยคุณภาพและเชือถือได้ ภายใต้ มาตรฐานและความปลอดภัย
 บริษัทฯ จะยึดมันความเป็ นธรรมทังในด้ านราคาและความซือสัตย์สจุ ริ ตในการเจรจาและ
การทําสัญญา มีความจริ งใจต่อการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า รวมทังพยายามที
จะแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนจากการดําเนินงาน หรื อการบริ การ เพือคงไว้ ซงึ
ความสัมพันธ์ทียังยืนกับลูกค้ า
 บริษัทฯ จะรักษาข้ อมูลความลับของลูกค้ า โดยไม่นําข้ อมูลของลูกค้ าและ/หรื อบริ การมา
เปิ ดเผยหากไม่ได้ รับการยินยอม หรื อนําไปใช้ หาผลประโยชน์อืนๆ เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลทีต้ อง
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้ อง
(3) คูค่ ้ า
บริ ษัทฯ ตระหนักทีจะทําให้ การปฏิบตั ิต่อคู่ค้ามีความเสมอภาคและเป็ นธรรม ตังอยู่บนพืนฐาน
ของการได้ รับผลตอบแทนทางการค้ าทีเป็ นธรรมทังสองฝ่ าย หลีกเลียงสถานการณ์ ทีทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ โดยบริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทําคู่มือการดําเนินการเกียวกับการจัดซือสินค้ าและบริ การไว้ อย่างชัดเจน มีการ
ปฏิบตั ิตามเงือนไขการค้ า และสัญญาทีตกลงกันไว้ มีการจ่ายชําระเงินตรงตามเวลา รวมทังให้ ความร่ วมมือแก่ผ้ ขู าย
สินค้ าและบริการในด้ านข้ อมูลต่างๆ ทีจําเป็ น โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
 บริษัทฯ จะทําธุรกิจร่วมกับคูค่ ้ าบนพืนฐานของการได้ รับผลตอบแทนทางการค้ าทีเป็ นธรรม
 บริ ษัทฯ จะทําการคัดเลือกคูค่ ้ าโดยดําเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการจัดซือ
จัดจ้ างอย่างถูกต้ องและโปร่งใส
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 บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ทีตกลงไว้ กบั คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด ในกรณีทีบริษัทฯ
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการค้ าข้ อใดได้ บริษัทฯ จะรี บแจ้ งให้ คคู่ ้ ารับทราบ เพือ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
(4) คูแ่ ข่ง
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันเสรี และเป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อคูแ่ ข่งทางการค้ าดังนี
 บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดี และเป็ นธรรม
 ไม่สร้ างข่าวอันเป็ นเท็จเพือทําลายชือเสียงทําให้ คแู่ ข่งเสียหาย
 ไม่แสวงหาข้ อมูลทีเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีทีฉ้ อฉล ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่
เหมาะสม หรื อขัดต่อข้ อกฎหมายใดๆ
(5) เจ้ าหนี
บริษัท ยึดมันในการดําเนินธุรกิจเพือสร้ างความเชือถือให้ กบั เจ้ าหนี โดยมีแนวทางปฏิบตั ิตอ่
เจ้ าหนีดังนี
 บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงและหน้ าทีทีพึงมีตอ่ เจ้ าหนีทาง
ธุรกิจ
 บริษัทฯ จะบริหารการเงินให้ มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย ให้ กบั เจ้ าหนีเงินกู้ยืมทุก
ประเภทอย่างครบถ้ วน ตามกําหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง
 บริษัทฯ จะบริ หารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และจะคงความสามารถในการชําระหนีไว้ ให้
ดีทีสุด แต่หากมีกรณีผิดนัดชําระ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามเงือนไขค่าเบียปรับในอัตราตามที
เจ้ าหนีกําหนด และจะหาแนวทางแก้ ไขโดยเร็ว
(6) สังคม
บริ ษัทฯ จะยึดมันในการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้ อม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ
โดยบูรณาการกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพือนําไปสู่การสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าในเชิง
ธุรกิจอย่างยังยืน
9.1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเปิ ดเผยข้ อ มูล เป็ นหนึ งในหลัก การที มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี บริ ษั ท ฯ ให้
ความสําคัญกับข้ อมูลข่าวสารทีต้ องแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทังทีเป็ นสารสนเทศทาง
การเงิน และทีไม่ใช่ทางการเงิน โดยเปิ ดเผยอย่างถูกต้ องครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ งโปร่ งใสเชือถือได้ และทันเวลา
มีความเท่าเทียมกันของการให้ ข้อมูลแก่ทกุ กลุม่ มีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็ นฝ่ ายทีดูแลรับผิดชอบ ทังนีข้ อมูลต่างๆ ของ
บริ ษัทฯ ทีทําการเปิ ดเผยแก่สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ ว จะมีปรากฏในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ แก่
รายงานประจําปี แบบ 56-1 งบการเงิน มติสําคัญจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ มีการปรับปรุงหน้ าเว็บไซต์เพือให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวก และได้ รับ
ประโยชน์มากทีสุดจากข้ อมูลทีมีทงภาษาไทย
ั
และภาษาอังกฤษ
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ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเกียวกับข่าวสารด้ านการลงทุนได้ ที
ฝ่ ายตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
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รายการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ตามกฎเกณฑ์ในข้ อบังคับว่าด้ วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาทีกําหนด โดยข้ อมูลสรุปการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริ หารในปี 2561 แสดงไว้ ในรายงาน 56-1 ประจําปี 2561 นีในหน้ า 108 แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ยังมีหน้ าทีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยแต่งตังให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีดูแลให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างมีคณ
ุ ภาพและถูกต้ องตามมาตรฐานการ
บัญชีทีรับรองทัวไปและเป็ นไปตามกฏระเบียบทีเกียวข้ อง และให้ มีการรายงานผลการดําเนินงานและเปิ ดเผยข้ อมูลที
สําคัญของบริ ษัทฯ อย่างโปร่ งใสและเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ จัดทํารายงานดังกล่าวไว้ ในรายงาน
ประจําปี ของบริษัทฯ แล้ ว
9.1.5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ในฐานะผู้นํามีบทบาทสําคัญในการนําพาองค์กรไปสูค่ วามสําเร็จ มีบทบาทใน
การกํ าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ ของบริ ษัท ฯ ให้ ความเห็นชอบ
ทบทวนนโยบายสําคัญ กํ ากับดูแลให้ บริ ษัทฯ ดํ าเนินงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมายข้ อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง และตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ ด้ วยความ
ซือสัตย์สจุ ริต มีจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย
เฉพาะเรื องขึนเพือรับผิดชอบในการกํากับดูแลและกลันกรองงานต่างๆ ในแต่ละด้ าน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความมันใจว่า
บริ ษัทฯ มีการดําเนินงานอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้ าทีความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดใน
หัว ข้ อ โครงสร้ างการจัด การ) และรายงานผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการชุด ย่ อ ย
ประกอบด้ วย
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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การถ่ วงดุลของกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และไม่เกิน
15 คน โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 50) และเพือให้ มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารกับกรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร บริ ษัทฯ มีกรรมการทีไม่
เป็ นผู้บริ หาร 8 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80) กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารเพียง 2 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20)
องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงนับว่ามีความเหมาะสมทีจะทําให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมกรรมการแต่ละท่านมีความเป็ นอิสระอย่างเต็มทีในการแสดงความ
คิดเห็น โดยมีการจดบันทึกไว้ ในรายการประชุมอย่างครบถ้ วน
ทังนี จํ านวนและตําแหน่งของกรรมการบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบันสะท้ อนให้ เห็นถึงความเหมาะสมและ
ยุติธรรมตามสัดส่วนของการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่ มิใช่ผ้ บู ริ หาร เพือเป็ นการ
รักษาสมดุลอํานาจและสร้ างความน่าเชือถือในการบริหารงาน
นอกจากนี เพื อให้ ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมิได้ จํากัดจํานวนครังทีกรรมการแต่ละคนจะได้ รับการเลือกกลับเข้ ามาทํางาน
ใหม่ หรื อการจํากัดอายุเกษี ยณของแต่ละท่าน
การรวมหรื อแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน เพือ
แบ่งแยกบทบาทหน้ าทีให้ ชดั เจน และเพือให้ มีความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน ปั จจุบนั ผู้ดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ลําดับทีหนึงทีแสดงไว้ ในโครงสร้ างการ
ถือหุ้น
การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ จะทําการแจ้ งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ สําหรับปี ต่อไปตลอดทังปี ให้ กรรมการ
ทุกท่านได้ ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั งสุดท้ ายของแต่ละปี ทังนี บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยปกติเป็ นประจําทุกเดือน โดยวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ แบ่งเป็ นหมวดหมู่
ชัดเจน และเลขานุการบริ ษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยัง
กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน เว้ นแต่ในกรณีเร่ งด่วน เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
อย่างเพียงพอ โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ วพร้ อมให้ กรรมการและผู้ทีเกียวข้ องสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2561 ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั งสิ นจํ า นวน 9 ครั ง และมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการชุดย่อยตามความจําเป็ น โดยการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ ดงั นี
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รายชือกรรมการ

1. ดร.พสุ โลหารชุน
2. นายมงคล พฤกษ์ วฒ
ั นา 1
3. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ 2
4. นายอังคณี วรทรัพย์
5. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์
6. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
7. นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์ วงศ์
8. นางสาวชนิตร์ นนั ทน์ กุลทนันท์
9. นายอัศวิน วิภศู ิริ
10. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
11. นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ
12. นายเมธี เอือภิญญกุล
13. นายถวิล ไพรสณฑ์
หมายเหตุ

1
2

คณะ
กรรมการ
บริ ษัทฯ
9/9
6/7
1/1
9/9
9/9
8/9
8/9
7/9
6/9
9/9
9/9
6/9
9/9

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุม
คณะ
กรรมการ
บริ หาร

5/5
5/5
5/5

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
ค่าตอบแทน

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ประจําปี
2561
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม

2/2
2/2
2/2

เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม

7/10
10/10
9/10

เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม

นายมงคล พฤกษ์ วฒ
ั นา อดีตรองประธานกรรมการ ลาออกจากตําแหน่งเมือวันที 30 กันยายน 2561
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองประธานกรรมการ เข้ าใหม่เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2561

การประเมินผลการปฎิบัตงิ านโดยตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี โดยในปี 2561 ได้ มี
การจัด ทํ า การประเมิ น ใน 2 รู ป แบบ ตามแนวทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย คื อ การประเมิ น ผลการ
ปฎิบตั ิงานโดยตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ซึงแบ่งการประเมินเป็ น 4 หัวข้ อ ดังนี (1) โครงสร้ างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) เรื อง
อื นๆ ได้ แ ก่ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคณะกรรมการและฝ่ ายจัด การ และการพัฒ นาตนเองของกรรมการ และการ
ประเมินผลการปฎิบตั ิงานโดยตนเองของกรรมการรายบุคคล ซึงแบ่งการประเมินเป็ น 3 หัวข้ อ ดังนี (1) โครงสร้ างและ
คุณสมบัติข องคณะกรรมการ (2) การประชุม คณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ เพือช่วยให้ คณะกรรมการได้ มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ และนําผลการ
ประเมินและข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง านโดยตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทุ ก ชุ ด ได้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน และคณะกรรมการบริ ห าร ในปี 2561
เลขานุการบริ ษัทฯ ได้ ส่งแบบประเมินใน 2 รู ปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน คือการ
ประเมินผลการปฎิบตั ิงานโดยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ซึงแบ่งการประเมินเป็ น 3 หัวข้ อ ดังนี (1)
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ(3) บทบาท หน้ าที และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฎิบตั ิงานโดยตนเองของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึง
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แบ่งการประเมินเป็ น 3 หัวข้ อ ดังนี (1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ
(3) บทบาท หน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ และนํ า ผลประเมิน รวมถึง ข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทํางานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ ต่อไป
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการส่งเสริ มให้ กรรมการเข้ ารับการอบรมเพือเพิมพูนความรู้ ด้านต่างๆ ที
เกียวข้ องกับบทบาทหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายทังในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึงการเข้ าอบรมหลักสูตร
ทีเกียวข้ องมีดงั นี
การเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อเสนอแนะของ กลต.ทีจัดโดยสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director
Accreditation
Program
(DAP)

รายชือกรรมการ / หลักสูตรการอบรม
1. ดร.พสุ โลหารชุน
2. นายมงคล พฤกษ์ วฒ
ั นา
3. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
4. นายอังคณี วรทรัพย์
5. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์
6. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
7. นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์ วงศ์
8. นางสาวชนิตร์ นนั ทน์ กุลทนันท์
9. นายอัศวิน วิภศู ิริ
10. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
11. นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ

Director
Certification
Program
(DCP)
DCP 213/2015

Financial
Statement for
Directors
(FSD)
FSD fsg/2009

Finance for
Non- Finance
Directors
(FND)

Audit
Committee
Program
(ACP)

DAP 49/2005
DCP 101/2008

ACP 22/2008

DAP 109/2014
DCP 264/2018
DAP 124/2016
DAP 44/2005
DAP 7/2004
DAP 109/2014

DCP 40/2004

นอกจากนีในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารเข้ าร่วมในการอบรมหรื อสัมมนาเพือเพิมพูนความรู้ใน
การปฎิบตั ิงานดังนี
รายชือกรรมการและผู้บริ หาร
1. ดร.พสุ โลหารชุน

-

-

หลักสูตรอบรม/สัมมนา
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ "Training of Trainers on Strategic Foresight and Scenario Planning"
สถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ และองค์การเพิมผลผลิตแห่งเอเชีย
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตหรื อ
ประพฤติมิชอบ สําหรับผู้บริ หารกระทรวงอุตสาหกรรม
สัมมนา “พัฒนาความรู้เกียวกับกฎหมายของเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 และกฎหมายทีเกียวข้ อง” กระทรวงอุตสาหกรรม
อบรมหลักสูตร "วิทยาการจัดการสําหรับนักบริ หารระดับสูง Advanced Master of Management
Program” รุ่นที 1 หัวข้ อยุทธศาสตร์ การขับเคลือนอุตสาหกรรมไทยในทศวรรษหน้ า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนระดับ
จังหวัดในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชน”
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รายชือกรรมการและผู้บริ หาร
2. นายมงคล พฤกษ์ วฒ
ั นา

-

3. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ

-

-

4. นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์ วงศ์

-

5. นางสาวชนิตร์ นนั ทน์ กุลทนันท์

-

6. นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ

7. นางสาวปั ญญา พลพิพฒ
ั น์

-

หลักสูตรอบรม/สัมมนา
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “การเพิมประสิทธิภาพการตรวจราชการ การจัดการข้ อร้ องเรี ยนการส่งเสริ ม
และพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0”
สัมมนา “พัฒนาความรู้เกียวกับกฎหมายของเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 และกฎหมายทีเกียวข้ อง” กระทรวงอุตสาหกรรม
สัมมนา “เผยแพร่ ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรม ประจําปี 2561” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สัมมนา”เผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการจัดทําหลักเกณฑ์และพัฒนาระบบมาตรฐานงานกํากับ
และอนุญาตโรงงาน”
สัมมนา " Smart Industrial Safety and Maintenance"
สัมมนา "โครงการเพิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรี ไซเคิลจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2561”
สัมมนา “หลักปฏิบตั ิเทคโนโลยีการผลิตทีสะอาด (การเพิมประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกัน
มลพิษ) สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเกียวกับรถยนต์”
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “แนวทางการตรวจสอบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ” สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “การเสริ มสร้ างความรู้ ทางวิชาการและฝึ กปฏิบตั ิการจัดทําฐานข้ อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด” สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ”โครงการขับเคลือนและประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
ภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด”
สัมมนา “ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อบรมหลักสูตรนักบริ หารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่ นที 5 โดยสถาบันพัฒนา
บุคลากรด้ านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที 264/2018 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “การทบทวนและสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ในการปฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณ
การเงิน และพัสดุ” โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร Digital Strategies for High Education: Enhancing Teaching, Learning and
Assessment สมาคมเครื อข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร CISCO Adoption – Active and Collaboration Learning Environment for
Smart University, CISCO Singapore
อบรมหลักสูตรระดับสูงโครงการ DHLS Professional Teaching มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สัมมนา “รู้จกั FinTech กับ UTCC FinTalk” มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
อบรมหลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที 4/2018 สภาวิชาชีพบัญชี
สัมมนา “เผยแพร่ ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรม ประจําปี 2561” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สัมมนา “เผยแพร่ ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรม ประจําปี 2561” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สัมมนา ”การอนุญาตกากอุตสาหกรรมยุค 4.0 ด้ วยระบบ AUTO E-License” กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
สัมมนา “อุตสาหกรรม 4.0 พัฒนา ใส่ใจ ให้ ยงยื
ั น” สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
สัมมนา “แนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรม” ศูนย์แสมดํา
อบรมหลักสูตร “ จิตวิทยาการบริ หารคนทีแตกต่าง” ศูนย์แสมดํา
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ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้ รับการกลันกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถีถ้ วน
ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ จากคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน โดยเปรี ยบเที ยบอ้ างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากนันจึงมีการเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิในขันสุดท้ าย ทังนีหากกรรมการ
ท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนของกรรมการนีเป็ นส่วนเพิมเติมจากค่าจ้ างปกติของลูกจ้ างแต่ละ
ท่าน โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านได้ นําเสนอไว้ แล้ วตามรายละเอียดในหัวข้ อค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหาร
การควบคุมและการตรวจสอบภายในองค์ กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการบริ หารงานและระบบการควบคุมภายในทีดีมีประสิทธิผล เพือให้
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมทังมีข้อมูลทีสมบูรณ์และเชือถือได้ มีการปฏิบตั ิงานตาม
กฎระเบี ยบข้ อ บัง คับ อย่า งถูกต้ อ ง รวมทังการใช้ ท รั พ ยากรของบริ ษั ท ฯ เป็ นไปอย่า งประหยัด และมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรั กษาทรัพย์สินของบริ ษัทฯ โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มอบหมาย
บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จํากัด เป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเกียวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ การทํางานของหัวหน้ าคณะทํางานผู้ตรวจสอบภายใน ได้ แสดงในเอกสารแนบ 3) โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในจะรายงานผลการตรวจสอบและข้ อสังเกตต่างๆให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริ หารพิจารณา และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาพร้ อมกับให้ ข้อคิดเห็นต่อฝ่ ายบริ หารเพือนําไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ มีความ
รัดกุมรอบคอบยิงขึนกว่าทีปฏิบตั ิในปี ทีผ่านมา
จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ จัดทําข้ อกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือใช้ เป็ นหลักปฏิบตั ิสําหรับ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทีจะประพฤติปฏิบตั ิในสิงทีถูกต้ องด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตระมัดระวัง และ
รับผิดชอบ เพือสร้ างความน่าเชือถือและความไว้ วางใจของลูกค้ า ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทัวไป ดังนี
(1) บริหารงานและ/หรื อปฏิบตั ิงานด้ วยความซือสัตย์สจุ ริต โปร่งใส ภายใต้ กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
(2) บริ หารงานและ/หรื อปฏิบตั ิงานโดยนําความรู้ และทักษะการบริ หารมาใช้ อย่างเต็มความสามารถ
เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ และใช้ ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ
(3) พึงบริ หารงานและ/หรื อปฏิบตั ิงานโดยหลีกเลียงความขัดแย้ งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เพือให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างเต็มทีและมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง
 ไม่หาผลประโยชน์สว่ นตนจากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานบริ ษัทฯ ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
 ไม่ใช้ ข้อมูล หรื อข่าวสารอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ทียังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพือแสวงหากําไรหรื อผลประโยชน์จากการซือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 ไม่ใช้ ความลับของบริษัทฯ ในทางทีผิดและเมือพ้ นตําแหน่งไปแล้ วไม่เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อ
เอกสารทีเป็ นความลับของบริษัทฯ
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 กรณีกรรมการต้ องไม่เป็ นกรรมการในบริษัททีเป็ นคูแ่ ข่ง ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในกิจการทีมี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
 ไม่มีผลประโยชน์ในการทําสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ
(4) บริ หารงานและ/หรื อ ปฏิ บัติงานเพื อผลประโยชน์ ข องผู้มีส่ว นได้ เสียทุกฝ่ าย ตลอดจนรั ก ษา
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
(5) คํานึงถึงทางเลือกในการใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ โดยให้ มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัย ความเสียหายต่อสังคม สิงแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้ อยทีสุด
ทังนีคณะกรรมการบริ ษัทฯ เจ้ าหน้ าทีบริ หารและพนักงานทุกคน ยึดมันในแนวทางการดําเนินธุรกิจที
โปร่ งใส สุจริ ต จึงมีภาระร่ วมกันในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริ ษัทฯและผู้มีส่วนได้ เสียด้ วย
ความซือสัตย์สจุ ริ ตภายใต้ กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษัทฯ และยังยึดมันในจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้ การ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทีมีการอนุมตั ิใช้ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรข้ างต้ นนี ด้ วยความรู้ ความเข้ าใจ และใช้ ดลุ ย
พินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนการรักษาสิงแวดล้ อมอันเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม มุ่งมันในการให้ บริ การกําจัดกากของเสียตามทีกฎหมายกําหนดด้ วยมาตรฐานสูง จะยังประโยชน์ให้ กบั
ประชาชน อีกทังผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดองค์กรอย่างมีวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์
เพือให้ องค์กรสามารถปรับตัวได้ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างยังยืน อันนําพาซึงผลประโยชน์
โดยรวมมาสูล่ กู ค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และบุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ
นอกจากนีบริ ษัทฯ ตระหนักยังถึงการทีสังคมได้ ให้ โอกาสในการทําธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงถือ
เป็ นหน้ าทีประการหนึงทีจะต้ องให้ การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่สงั คม ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการศึกษา สังคม
ศาสนา และการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม สําหรับกิจกรรมทีบริษัทฯ ได้ ให้ การสนับสนุนอย่างสมําเสมอ เป็ นกิจกรรม
ั
ง การบริ จาคเงินเพือกิจกรรมทางสังคม กิจกรรม
ออกหน่วยตรวจสุขภาพชุมชนบริ เวณใกล้ เคียงกับศูนย์ทงสองแห่
ทางด้ านการศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพือการอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม เป็ นต้ น
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้ าทีความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ)
9.2

9.3

การสรรหาและแต่ งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
เมือตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที
คัดเลือก สรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติสอดคล้ องตามทีพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนกําหนด มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ และมีคณ
ุ ลักษณะทีสนับสนุนและส่งเสริ มการดําเนินงานด้ านการกํากับ
ดูแล เพือสร้ างคุณค่าให้ แก่บริ ษัทฯ เช่น จริ ยธรรมดีงาม ความเป็ นอิสระ ความกล้ าหาญ ความคิดสร้ างสรรค์ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีด้ วยความระมัดระวังและความซือสัตย์
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โดยการเลือกตังกรรมการทดแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งเมือครบวาระ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจะนําชือเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริ ษัทฯ ส่วน
การเลื อ กตังกรรมการแทนตํ า แหน่ ง ที ว่ า งลงในกรณี อื นที ไม่ ใ ช่ เ นื องมาจากการครบวาระ ต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนกรรมการทีเหลืออยู่ โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ น
กรรมการแทนนี จะอยูใ่ นตําแหน่งเพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการซึงตนดํารงตําแหน่งแทน
สําหรับการสรรหากรรมการอิสระ บริ ษัทฯใช้ แนวทางเดียวกับกระบวนการสรรหากรรมการ โดย
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามที
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีคณ
บริ ษัทฯกําหนด เพือให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.3.2

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ุ สมบัติ
คณะกรรมการบริ หารทําหน้ าทีพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
เหมาะสมทีจะได้ รับการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง (ผู้บริ หาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้ าหน้ าที
บริหารลงมา) เพือขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ สําหรับการแต่งตังผู้บริ หารในระดับตํากว่าผู้จดั การสายงานธุรกิจ
ผู้บริ หารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
บริ ษั ทฯ มี นโยบายให้ การดํ าเนิ นงานของบริ ษั ทย่ อยที บริ ษั ทฯ ถื อหุ้นโดยตรง รั บ นโยบายโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือให้ กิจการของบริ ษัทย่อยสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ เมือมีกิจการสําคัญหรื อมี
เหตุการณ์ สําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทย่อย ให้ มีการนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ หรื อให้
ความเห็นชอบก่อน เช่นเดียวกับการแต่งตังกรรมการของบริ ษัทย่อย ต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก่อน
9.5

การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
เพือป้องกันกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานใช้ ข้อมูลภายในเพือหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อืนในทาง
มิชอบ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 1/2562 เมือวันที 30 มกราคม 2562 ได้ ให้ ความเห็นชอบทบทวนแนว
ทางการเก็บรักษาข้ อมูลภายในและแนวทางป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี
 ให้ ทกุ หน่วยงาน จัดระบบการเก็บรักษาข้ อมูลภายในทีรัดกุมมีการกํากับดูแลอย่างเหมาะสม
 จํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยให้ รับรู้เฉพาะผู้ทีเกียวข้ องและทีจําเป็ นเท่านัน
 จัดระบบความปลอดภัยในทีทํางานเพือป้องกันแฟ้มข้ อมูลและเอกสารความลับ
 ข้ อมูลหรื อเอกสารทียังไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรื อเป็ นความลับทางการค้ า
พนักงานมีหน้ าทีปกป้อง ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารทีเป็ นความลับทางการค้ านันๆ ต่อ
บุคคลภายนอก
 กรณีทีพนักงานนําข้ อมูลทียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อทีเป็ นความลับของบริ ษัทฯ ไป เปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอก จะถือเป็ นความผิดและจะถูกลงโทษทางวินยั และ/หรื อกฎหมาย แล้ วแต่กรณี
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9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังนายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4165 และ/
หรื อนางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6303 และ/หรื อนางสาวรุ้ งตวัน บุญศักดิเฉลิม ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 6031 แห่งบริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยมี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีรวมทังสิน 2,310,000 บาท แยกเป็ นรายละเอียดดังนี
(1) ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ
จํานวน 1,460,000 บาท
(2) ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย แยกเป็ น
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
จํานวน 305,000 บาท
บริษัท อินดัสเทรี ยล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด จํานวน 215,000 บาท
บริษัท เจนโก้ รี นิวเอเบิล จํากัด
จํานวน 110,000 บาท
บริ ษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด
จํานวน 110,000 บาท
บริ ษัท เจนโก้ โอตานิ จํากัด
จํานวน 110,000 บาท
9.6.2 ค่ าบริการอืนๆ (Non-Audit Fee)
-ไม่มี9.7

บุคลากร
บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฎิ บัติ ต ามนโยบายและแนวปฎิ บัติ เ กี ยวกับ ค่า ตอบแทน สวัส ดิ ก าร และการพัฒ นาความรู้
ศักยภาพของพนักงาน อย่างเป็ นรู ปธรรม (ดังทีได้ เปิ ดเผยนโยบายและแนวปฎิบตั ิดงั กล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ) มี
การจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรู ปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) สวัสดิการด้ านอืนๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และการตรวจสุขภาพประจําปี เป็ นต้ น และบริ ษัทฯ ได้ จัดตังคณะกรรมการสวัสดิการ
พนักงานบริ ษัทฯ ขึนตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึงประกอบด้ วยฝ่ ายนายจ้ างและฝ่ าย
ลูกจ้ าง เพือพิจารณาเรื องสวัสดิการของพนักงาน และมีการกําหนดแนวทางปฎิบัติเกียวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานทีทํางาน ตามมาตรฐานการจัดการด้ านสิงแวดล้ อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้ อม มอก.& OHSAS 18001 และมาตรฐานการจัดการด้ านระบบการบริ หาร
คุณภาพ ISO 9001 ซึงโรงงานได้ รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
9.7.1 จํานวนพนักงาน บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานประจําทังสิน 219 คน ประกอบด้ วย สํานักงานใหญ่ 78
คน และสํานักงานสาขา 141 คน
9.7.2 ข้ อพิพาทแรงงาน
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานทีสําคัญ
9.7.3 ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้ วย
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เงินเดือนและโบนัส
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล

63,079,096 บาท
3,569,662 บาท
384,642 บาท

9.7.4 นโยบายเกียวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็ นอย่างมาก เนืองจากลักษณะธุรกิจของบริ ษัทฯมี
ความจําเป็ นต้ องใช้ พนักงานทีมีความรู้ ความสามารถ เพือให้ นํามาปรับใช้ ในการทํางาน บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริ ม
ให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชีพและการบริ หาร ตลอดจนมีทศั นคติทีดีต่อ
การเจริญเติบโตก้ าวหน้ าไปพร้ อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม การสัมมนา และการดูงาน
สําหรับปี 2561 หลักสูตรการฝึ กอบรมทีบริ ษัทฯ จัดให้ แก่พนักงาน มีหลักสูตรทีเกียวข้ องด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้ อม ได้ แก่ หลักสูตรการสร้ างความตระหนักในระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001,
TIS /OHSAS18001 หลักสูตรความตระหนักในด้ านสิงแวดล้ อม หลักสูตรการควบคุมคุณภาพการเกิดของเสียให้ เป็ น
ศูนย์และการคิดอย่างสร้ างสรรค์ในการทํางานเป็ นทีม หลักการปฎิบตั ิทีดีในการกําจัดกากอุตสาหกรรม หลักสูตรการ
ซ้ อมดับเพลิงเบืองต้ น หลักสูตรความรู้ เบืองต้ นเกี ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย และหลักสูตรการปฐมพยาบาล
เบืองต้ น สําหรับหลักสูตรทีเกียวข้ องด้ านการตลาด ได้ แก่ การเจรจาต่อรองและการโน้ มน้ าวใจอย่างมีประสิทธิ ผล
นอกจากนียังมีหลักสูตรทีเกียวข้ องด้ านการพัฒนาองค์กร ได้ แก่ หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารคนทีแตกต่าง และเทคนิค
การจัดการงานสํานักงานและการจัดเก็บเอกสารในยุค IT
โดยจํานวนชัวโมงเฉลียของการฝึ กอบรมของพนักงานในปี 2561 เท่ากับ 7.56 ชัวโมงต่อคน
ชือหลักสูตร
หลักสูตรทีเกียวข้ องด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิงแวดล้ อม
การสร้ างความตระหนักในระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001,
TIS /OHSAS 18001
ความตระหนักในด้ านสิงแวดล้ อม
การควบคุมคุณภาพการเกิดของเสียให้ เป็ นศูนย์และ
การคิดอย่างสร้ างสรรค์ในการทํางานเป็ นทีม
หลักการปฎิบตั ิทดีี ในการกําจัดกากอุตสาหกรรม
การซ้ อมดับเพลิงเบืองต้ น
ความรู้เบืองต้ นเกียวกับสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
การปฐมพยาบาลเบืองต้ น
หลักสูตรทีเกียวข้ องด้ านการตลาด
การเจรจาต่อรองและการโน้ มน้ าวใจอย่างมีประสิทธิผล
หลักสูตรทีเกียวข้ องด้ านการพัฒนาองค์ กร
จิตวิทยาการบริ หารคนทีแตกต่าง
เทคนิคการจัดการงานสํานักงานและการจัดเก็บเอกสารในยุค IT

จํานวนพนักงาน
ทีเข้ าอบรม (คน)

ระยะเวลาอบรม
(ชัวโมง)

26

6

23
28

6
6

25
60
22
25

6
6
6
6

36

6

23
31

6
6
55

9.7.5 ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านและสิงแวดล้ อมในการทํางาน
บริษัทฯตระหนักและให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบตั ิงานและสิงแวดล้ อม
ในการทํางานเสมอมา โดยได้ มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม (เผยแพร่
บนเว็บไซต์ www.genco.co.th) เพือมุ่งเน้ นการดําเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและข้ อกําหนดของ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
บริ ษัทฯ มีการปฎิบัติตามระเบียบมาตรฐานการจัดการด้ านสิงแวดล้ อม ISO14001 มาตรฐานการ
จัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้ อม มอก.& OHSAS 18001 อย่างเคร่งครัด สําหรับสถิติการเกิด
อุบตั ิเหตุ อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่ วยจากการทํางาน ในปี 2561 สรุปได้ ดงั นี
สถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุ อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่ วยจากการทํางาน ในปี
จํานวนวันลาหยุดงานโดยเฉลียของพนักงาน (วัน/คน)
ลาป่ วย
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทํางาน
ลากิจ
ลาพักร้ อน
จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทีเกียวข้ องกับการทํางาน (ราย)

2561
ปี 2561
4.17 วัน/คน
ไม่มี
2.00 วัน/คน
6.44 วัน/คน
ไม่มี

9.7.6 การสือสารภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการสือสารภายในองค์กร ทังในเรื องของการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษัทฯ โดยจะมีการสือสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ จดหมายข่าว (Newsletter) ซึงจะรวบรวมข้ อมูลข่าวสารที
เกียวข้ องกับกิจกรรมภายในบริษัทฯ ส่งถึงพนักงานทุกต้ นเดือน หรื อสืออีเมล์ อีกช่องทางสือสารทีสําคัญคือ การประชุม
ทีเป็ นทางการในระดับต่างๆ ตามความรับผิดชอบ การประชุมระหว่างกรรมการผู้จดั การกับผู้บริ หารระดับสูง ซึงจะจัด
ขึนเป็ นประจําทุกเดือน
9.7.7 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการ ภายใต้ กรอบการบริ หารจัดการของ
การมีจริ ยธรรมทีดี มีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการทีเกียวข้ องหรื อสุ่มเสียงต่อการทุจริ ต
คอร์ รัปชันภายในองค์กร รวมถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้ อม โดยบริ ษัทฯได้ ประกาศให้
ผู้บริ หารและพนักงานรับทราบถึงนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ซึงประกอบไปด้ วยหน้ าทีความรับผิดชอบ
แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมไปถึงมาตรการการแจ้ งเบาะแสและการ
คุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส และขันตอนการสอบสวนและการลงโทษตามนโยบายดังกล่าว (นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ในเรื อง“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้ หวั ข้ อ“การต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน” หรื อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th)

56

