9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและมีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563
บริษทั ฯ ได้ปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุน้
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึ งกาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการในเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้
อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 (นโยบายการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th) โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบเสมื อนเป็นเจ้าของกิจการได้มีโอกาส
รับรู้ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ งบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่สาคัญที่จะจัดการประชุมให้มีความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยให้
เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้งและกาหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และมาตรฐานการกากับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และส่งคาถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25
ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
(2) บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ซึ่งมีมติกาหนดให้จัดการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มีมติกาหนดวันประชุม
(3) ก่อ นวัน ประชุม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น บริษั ทฯจัด ส่ งหนั งสื อ เชิญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น ซึ่ งมี วัน เวลา
สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่ จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้ว น เพียงพอตาม
กฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และ
เอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทั้ งข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ แก่ผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมี
ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้
เผยแพร่ห นังสือเชิญ ประชุม และเอกสารประกอบการประชุ มทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษั ท ฯ
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ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
เอกสาร และยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน
ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้ น บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จาเป็นซึ่งผู้ถือหุ้น
ต้องนามาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
กาหนด พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบ
ฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
(4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่
ต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่ล งทะเบียนในจานวนที่ เหมาะสม มีก ารน าระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบี ยน เพื่ อให้ การ
ลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่า งสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตร
ลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุน้
(5) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่าง
ชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะนับ 1 หุ้น เป็น 1
เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติพิเศษที่กาหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(6) ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูล
ต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
(7) ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทันที และมีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสาคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการ
ลงคะแนน โดยแบ่งเป็นจานวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการบันทึกคาถาม คาชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และ
จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดาเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากบริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ทีโ่ ปร่งใส มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นเสนอ
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้
ถือ หุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษั ทฯได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบถึงสิทธิดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในเว็บไซต์ของบริษั ทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ไว้ดังนี้
▪
▪

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นตา่ ไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุ้น
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▪

ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กาหนดข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นใน
วันทีเ่ สนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ
อย่างไรก็ดีในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจานงขอเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อ กรรมการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด
(2) กาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสาหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสั ตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ โดยมีการอนุมัติอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และทบทวนครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
ซึ่งเน้นการบริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
หมายรวมถึง
▪ การไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ ไม่ทางตรงหรือ
ทางอ้อม
▪ ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหากาไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
▪ ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯในทางทีผ่ ิด และเมื่อพ้นตาแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ
▪ กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
▪ ไม่มผี ลประโยชน์ในการทาสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ
(3) กาหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกัน
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการอนุมัติ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้และทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดังมีรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่อง
การใช้ข้อมูลภายใน
9.1.3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย ซึ่งได้อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรและทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มี
รายละเอียดดังนี้
(1) ผู้ถอื หุ้น
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น บริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า มั่ น คง โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้ นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี้
▪ ปฏิบัติหน้าที่และดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยสม่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
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▪ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ
ที่เป็นความลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะนามาซึ่ง
ผลเสียของบริษัทฯ
▪ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไป
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
▪ บริษัทฯ จะไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) ลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบตั ดิ า้ นการให้บริการแก่ลูกค้าไว้ดังนี้
▪ บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพและเชื่อถือได้ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย
▪ บริษัทฯ จะยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและความซื่อสัตย์สจุ ริตในการเจรจาและ
การทาสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทัง้ พยายามที่
จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน หรือการบริการ เพื่อคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า
▪ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยไม่นาข้อมูลของลูกค้าและ/หรือบริการมา
เปิดเผยหากไม่ได้รับการยินยอม หรือนาไปใช้หาผลประโยชน์อื่นๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลทีต่ ้อง
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) คู่ค้า
บริษัทฯ ตระหนักที่จะทาให้การปฏิบัติต่อคู่ค้ามีความเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การได้รับผลตอบแทนทางการค้าที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่า ย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยบริษัทฯ ยังได้จัดทาคู่มือการดาเนินการเกี่ยวกับการจั ดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายชาระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้าน
ข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็น โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
▪ บริษัทฯ จะทาธุรกิจร่วมกับคู่คา้ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนทางการค้าที่เป็นธรรม
▪ บริษัทฯ จะทาการคัดเลือกคู่ค้าโดยดาเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส
▪ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทฯ
ไม่สามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้ารับทราบ เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
(4) คู่แข่ง
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
▪ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม
▪ ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จเพื่อทาลายชื่อเสียงทาให้คู่แข่งเสียหาย
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▪ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ
(5) เจ้าหนี้
บริษัท ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
ดังนี้
▪ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าทีท่ พี่ ึงมีต่อเจ้าหนี้ทาง
ธุรกิจ
▪ บริษัทฯ จะบริหารการเงินให้มีการชาระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ให้กบั เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุก
ประเภทอย่างครบถ้วน ตามกาหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
▪ บริษัทฯ จะบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และจะคงความสามารถในการชาระหนีไ้ ว้ให้
ดีที่สุด แต่หากมีกรณีผิดนัดชาระ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขค่าเบี้ยปรับในอัตราตามที่
เจ้าหนี้กาหนด และจะหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว
(6) สังคม
บริษัทฯ จะยึดมั่นในการดาเนิน ธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดย
บูรณาการกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อนาไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน
9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสาคัญ
กับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่
ทางการเงิน โดยเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงโปร่งใสเชื่อถือได้ และทันเวลา มีความเท่าเทียมกันของ
การให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม มีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็นฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ทาการเปิดเผยแก่
สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว จะมีปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แ ก่ รายงานประจาปี แบบ 56-1 งบ
การเงิน มติสาคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุดจากข้อมูลที่มีทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเกี่ยวกับข่าวสารด้านการลงทุนได้ที่
ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2502-0900 ต่อ 603
โทรสาร: 0-2502-0999
อีเมล์: ir@genco.co.th
เว็บไซต์: www.genco.co.th
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และเพือ่ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้จัดทารายการถือครอง
หลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตาม
กฎเกณฑ์ในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในเวลาที่กาหนด โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
นายประกอบ วิวธิ จินดา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
นายอังคณี วรทรัพย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
พลอากาศตรี โฆษก
ประคองทรัพย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์วงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
นางสาวชนิตร์นันทน์
กุลทนันท์
คูส่ มรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
นายอัศวิน วิภูศริ ิ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
นายบุรนิ ทร์ อมรพิชิต
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
นางสาวปัญญา พลพิพัฒน์
คูส่ มรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

จานวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
-

จานวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
-

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ระหว่างปี
-

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

-

28/01/2563

-

-

-

-

28/01/2563

-

-

-

-

01/04/2542

-

-

-

-

20/03/2551

-

-

-

-

-

-

-

-

14/03/2557

-

-

-

-

23/12/2559

-

-

-

-

01/10/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

01/02/2553

-

-

-

-

11/11/2559

-

-

-

-

14/05/2562

-

-

-

-

11/11/2559
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คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่รั บผิดชอบต่องบการเงินของบริษั ทฯ และบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและเป็นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผลการดาเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญของ
บริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทารายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
และแสดงไว้ในรายงาน 56-1 ประจาปี 2563 นี้ในหน้า 105
9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นามีบทบาทสาคัญในการนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ มีบทบาทในการ
กาหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ ทบทวน
นโยบายสาคัญ กากับดูแลให้บริษัทฯ ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึน้ เพือ่ รับผิดชอบ
ในการกากับดูแลและกลั่นกรองงานต่างๆ ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่น ใจว่า บริษัทฯ มีการดาเนินงานอย่าง
รอบคอบ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ) และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ
▪ คณะกรรมการบริหาร
▪ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
▪ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
การถ่วงดุลของกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15
คน โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษทั ฯ มีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50)
และเพื่ อให้ มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ ไ ม่เป็ นผู้บ ริห ารกับ กรรมการที่ เป็ นผู้ บริหาร บริษัท ฯ มีกรรมการที่ ไม่เป็ น
ผู้ บ ริ ห าร 8 ท่ า น (คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 80) กรรมการที่ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารเพี ย ง 2 ท่ า น (คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 20)
องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทาให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น โดย
มีการจดบันทึกไว้ในรายการประชุมอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ จานวนและตาแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรม
ตามสัดส่วนของการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุล
อานาจและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน
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นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิได้จากัดจานวนครั้งที่กรรมการแต่ ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาทางานใหม่ หรือการ
จากัดอายุเกษียณของแต่ละท่าน
การรวมหรือแยกตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษั ทฯ และประธานเจ้าหน้ าที่ บริหารของบริษั ทฯ ไม่เป็ น บุค คลคนเดียวกัน เพื่ อ
แบ่ งแยกบทบาทหน้าที่ ให้ ชัด เจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอานาจการดาเนินงาน ปั จจุบันผู้ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้น
การปฐมนิเทศกรรมการ
สาหรับกรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ บริษัทฯได้จัดการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่
ได้เข้าใจและรับทราบถึงข้อมูลของธุ รกิจ โดยกรรมการผู้จัดการหรือเลขนุการบริษัทฯ จะเป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อ
กรรมการท่านใหม่ พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับกรรมการ ได้แก่ ข้อบังคับบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ หนังสือรับรองบริษัทฯ นโยบายการกากับดูแลกิจการ รายงานประจาปี รายงานทางการเงิน คู่มืออานาจดาเนินการ
รวมถึงการแนะนาให้รับทราบถึงระเบียบกฎเกณฑ์ที่สาคัญสาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะทาการแจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สาหรับปีต่ อไปตลอดทั้งปีให้กรรมการ
ทุ ก ท่ านได้ ท ราบในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งสุ ด ท้ ายของแต่ ละปี ทั้ งนี้ บ ริษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยปกติเป็นประจาทุกเดือน โดยวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน
และเลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการเป็น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดย
มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
ฯ แล้วพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้นจานวน 9 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามความจาเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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รายชื่อกรรมการ

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุม
คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์1
3/3
2
2. นายประกอบ วิวิธจินดา
3/3
3. นายอังคณี วรทรัพย์
9/9
5/5
4/4
4. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์
9/9
5/5
4/4
5. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
9/9
5/5
4/4
6. นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์
6/9
7. นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
8/9
8. นายอัศวิน วิภูศิริ
6/9
9/12
9. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
9/9
12/12
10. นายบุรินทร์ อมรพิชิต
9/9
12/12
11. นายเมธี เอือ้ ภิญญกุล
4/9
12. นายถวิล ไพรสณฑ์
9/9
1
หมายเหตุ
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ยุติการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
2
นายประกอบ วิวิธจินดา ยุติการปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ประจาปี
2563
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม

การประเมินผลการปฎิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาปี โดยในปี 2564 ได้มี
การจัดทาการประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือการประเมินผลการปฎิบัติงาน
โดยตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ซึ่ งแบ่ งการประเมิ น เป็ น 4 หั ว ข้ อ ดั งนี้ (1) โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข อง
คณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) เรื่องอื่นๆ
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ และการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานโดยตนเองของกรรมการรายบุค คล ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบั ติของ
คณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อช่วย
ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ และนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สาหรับการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในปี 2564 เลขานุการบริษัทฯ ได้ส่ง
แบบประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน คือการประเมินผลการปฎิบัติงานโดย
ตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยรายคณะ ซึ่ งแบ่ งการประเมิน เป็ น 3 หั ว ข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุ ณ สมบั ติข อง
คณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ย่อย และการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยตนเองของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
(1) โครงสร้างและคุณ สมบั ติของคณะกรรมการ (2) การประชุม คณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยแบบประเมินผลทั้ง 4 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
ระดับ 4
=
ดีเยี่ยม
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ระดับ 3
=
ดี
ระดับ 2
=
พอใช้
ระดับ 1
=
ควรปรับปรุง
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัว ข้อ เห็นว่าการ
ดาเนินการส่วนใหญ่ทาได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ใน
ภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดาเนินการส่วนใหญ่ทาได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดาเนินการส่วน
ใหญ่ทาได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ผลการประเมิน รายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการ
ดาเนินการส่วนใหญ่ทาได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
(3) คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดาเนินการส่วนใหญ่
ทาได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการ
ดาเนินการส่วนใหญ่ทาได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
(4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่า
การดาเนินการส่วนใหญ่ทาได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.37 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม
3 หัวข้อ เห็นว่าการดาเนินการส่วนใหญ่ทาได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.55
ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะได้นาผลการประเมินมาวิเคราะห์และทาการพัฒนาปรับปรุง รวมถึงนาข้อเสนอแนะ
มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่การทางานเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ต่อไป
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษั ท ฯ ให้ ค วามส าคัญ ในการส่งเสริม ให้ กรรมการเข้ ารับ การอบรมเพื่ อ เพิ่ มพู น ความรู้ ด้ านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุด ย่อยต่างๆ ซึ่งการเข้าอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องมีดังนี้
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของ กลต.ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
รายชือ่ กรรมการ / หลักสูตรการอบรม
1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
2. นายประกอบ วิวิธจินดา
3. นายอังคณี วรทรัพย์
4. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์
5. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
6. นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์
7. นางสาวชนิตร์นนั ทน์ กุลทนันท์
8. นายอัศวิน วิภูศิริ
9. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
10. นายบุรินทร์ อมรพิชิต

Director
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Program
(DAP)

Director
Certification
Program
(DCP)

Financial
Statement for
Directors
(FSD)

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 128/2016

DCP 40/2004
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สาหรับการอบรมหรือสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอื่นๆในปี 2563 ไม่มี (อยูใ่ นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19)
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รั บการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้ วนถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน จากนั้นจึงมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในขั้นสุดท้าย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้าง
ของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนของกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่า น โดยค่าตอบแทน
ของกรรมการแต่ละท่านได้นาเสนอไว้แล้วตามรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
การควบคุมและการตรวจสอบภายในองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้
การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมู ลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
การดูแลป้องกันระวังรักษาทรั พย์สินของบริษัทฯ โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายบริษัท ควอนตั้ม
พอยท์ คอนซัลติ้ง จากัด เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุ ด ประสบการณ์การ
ทางานของหัวหน้าคณะทางานผู้ตรวจสอบภายใน ได้แสดงในเอกสารแนบ 3) โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ
ตรวจสอบและข้อสังเกตต่างๆให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารพิจารณา และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาพร้อมกับให้ข้อคิดเห็นต่อฝ่ายบริหารเพื่อนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมรอบคอบยิ่งขึ้นกว่าที่ปฏิบัติ
ในปีที่ผ่านมา
จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทาข้อกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็นหลักปฏิบัติสาหรับกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถอื หุน้ และสาธารณชนทั่วไป ดังนี้
(1) บริหารงานและ/หรือปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถอื หุ้น รวมทัง้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(2) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยนาความรู้และทักษะการบริ หารมาใช้อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และใช้ดุลยพินจิ ในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ
(3) พึงบริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง
▪ ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษทั ฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม
▪ ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหากาไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ

49

▪ ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางทีผ่ ิดและเมื่อพ้นตาแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
ที่เป็นความลับของบริษัทฯ
▪ กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
▪ ไม่มผี ลประโยชน์ในการทาสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ
(4) บริ ห ารงานและ/หรื อ ปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก ฝ่ า ย ตลอดจนรั ก ษา
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
(5) คานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยทีส่ ุด
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน ยึดมั่นในแนวทางการดาเนินธุ รกิจที่
โปร่งใส สุจริต จึงมีภาระร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่ อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ และยังยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้การ กากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ที่มีการอนุมัติใช้อ ย่างเป็นลายลักษณ์อักษรข้างต้นนี้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนการรั กษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่ อสังคมโดยรวม
มุ่งมั่นในการให้บริการกาจัดกากของเสียตามที่กฎหมายกาหนดด้วยมาตรฐานสูง จะยังประโยชน์ให้ กับประชาชน อีกทั้ง
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดองค์กรอย่างมี วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรสามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันนาพาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมมาสู่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
นอกจากนี้บริษัทฯ ตระหนักยังถึงการที่สังคมได้ให้โอกาสในการทาธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงถือเป็น
หน้าที่ประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม ศาสนา
และการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาหรับกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ เป็นกิจกรรมออกหน่วย
ตรวจสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ทั้งสองแห่ง การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางด้านการศึกษา
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ)
9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
เมื่อตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่
คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติส อดคล้องตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกาหนด มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ และมีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแล
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ เช่น จริยธรรมดีงาม ความเป็นอิสระ ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์
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โดยการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งเมือ่ ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะนาชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบ ริษัทฯ ส่วนการ
เลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่
ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดารงตาแหน่งแทน
สาหรับการสรรหากรรมการอิสระ บริษั ทฯใช้แ นวทางเดีย วกั บกระบวนการสรรหากรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่
บริษัทฯกาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.3.2

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุ คคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณ สมบัติ
เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงคือระดับผู้อานวยการใหญ่ขึ้นไป (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับ
ต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สาหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต่ากว่า
ผู้อานวยการใหญ่ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง รับนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ เมื่อมีกิจการสาคัญหรือมีเหตุการณ์สาคัญ อัน
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ บริษั ท ย่ อ ย ให้ มี ก ารน าเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จารณาอนุ มั ติ หรือ ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ น
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
9.5

การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทาง มิ
ชอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบทบทวนแนวทางการ
เก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้
▪ ให้ทุกหน่วยงาน จัดระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่รัดกุมมีการกากับดูแลอย่างเหมาะสม
▪ จากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรูเ้ ฉพาะผู้ทเี่ กี่ยวข้องและที่จาเป็นเท่านั้น
▪ จัดระบบความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารความลับ
▪ ข้อมูลหรือเอกสารที่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือเป็นความลับทางการค้า
พนักงานมีหน้าที่ปกป้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับทางการค้านั้นๆ ต่อ
บุคคลภายนอก
▪ กรณีที่พนักงานนาข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไป เปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก จะถือเป็นความผิดและจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี
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9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาว
ปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกเป็น
รายละเอียดดังนี้
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อบริษทั ผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบ

ค่าสอบบัญชี (บาท)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร
จากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์
นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร
(เอเซีย) จากัด
บริษทั เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จากัด
นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จากัด
นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร
บริษัท เจนโก้ โอตานิ จากัด
นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

1,280,000
250,000
170,000
110,000
110,000
140,000
2,060,000

9.7

บุคลากร
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาความรู้ศักยภาพ
ของพนั กงาน อย่างเป็น รูปธรรม (ดั งที่ ได้เปิ ดเผยนโยบายและแนวปฎิ บัติ ดังกล่ าวบนเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ) มีการจ่าย
ผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน เงิ นรางวัล (โบนัส ) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกัน
สุขภาพ ประกันชีวิต และการตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น และบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานบริษัท
ฯ ขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณา
เรื่องสวัสดิการของพนักงาน และมีการกาหนดแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน ตาม
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
มอก.& OHSAS 18001 และมาตรฐานการจัดการด้านระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001 ซึ่งโรงงานได้รับการรับรอง
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
9.7.1 จานวนพนักงาน และผลตอบแทน 3 ปีที่ผ่านมา
รายการ
จานวนพนักงานบริษัทฯ รวม
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ประกอบด้วย
-เงินเดือนและโบนัส
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ
ค่ารักษาพยาบาล

ปี 2563
118 คน

ปี 2562
199 คน

ปี 2561
219 คน

45,167,373 บาท
1,847,712 บาท
332,975 บาท

60,041,490 บาท
3,421,776 บาท
370,988 บาท

63,079,096 บาท
3,569,662 บาท
384,642 บาท
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9.7.2 ข้อพิพาทแรงงาน 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
9.7.3 นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯมีความ
จาเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้นามาปรับใช้ในการทางาน บริษทั ฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชีพและการบริหาร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการเจริญเติบโต
ก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา และการดูงาน
สาหรับปี 2563 หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน มีหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรการสร้างความตระหนักในระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001, TIS
/OHSAS18001 หลักสูตรการสร้างจิตสานึกข้อกาหนด ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 หลักสูตร QE
Integrated Internal Audit (ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015) การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ
โดยจานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2563 เท่ากับ 7.35 ชั่วโมงต่อคน
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
การสร้างความตระหนักในระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001, TIS/
OHSAS 18001
การสร้างจิตสานึกข้อกาหนด ISO 9001: 2015 และ
ISO 14001: 2015
QE Integrated Internal Audit (ISO 9001: 2015 & ISO 14001:
2015)
การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น
การอพยพหนีไฟ

จานวนพนักงาน
ทีเ่ ข้าอบรม (คน)

ระยะเวลาอบรม
(ชั่วโมง)

23

7

27

7

19

7

23
32

7
7

9.7.4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการทางาน
บริษัทฯตระหนักและให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมใน
การทางานเสมอมา โดยได้ มีการกาหนดนโยบายคุ ณภาพ ความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (เผยแพร่บน
เว็บไซต์ www.genco.co.th) เพื่อมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อกาหนดของระบบ
มาตรฐานการจัดการ
บริษัทฯ มีการปฎิบัติตามระเบียบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 อย่างเคร่งครัด สาหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทางาน ในปี 2563 สรุปได้ดงั นี้
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทางาน 3 ปีที่ผ่านมา
จานวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน/คน)
ลาป่วย
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทางาน
ลากิจ
ลาพักร้อน
จานวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทางาน (ราย)

ปี 2563
9.90
ไม่มี
2.55
10.55
ไม่มี

ปี 2562
6.89
0.05
2.42
8.72
ไม่มี

ปี 2561
4.17
ไม่มี
2.00
6.44
ไม่มี

9.7.5 การสื่อสารภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัท ฯ โดยจะมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ อีเมล์ ซึ่งเป็ นช่องทางการสื่อสารใช้ติดต่องานที่ มีรูปแบบทางการ
จดหมายข่าว (Newsletter) เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในบริษัทฯ ส่งถึงพนักงานทุกต้น
เดือน และยังมีการประชาสั มพั นธ์กิจกรรมขององค์กรผ่านเครือข่ายสื่ อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก และไลน์ กลุ่ม
นอกจากนี้ช่องทางสื่อสารที่สาคัญคือ การประชุมที่เป็นทางการในระดับต่างๆ ตามความรับผิดชอบ การประชุมระหว่าง
กรรมการผู้จัดการกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน
9.7.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการ
มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯได้ประกาศให้ผู้บริหารและ
พนักงานรับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางในการ
ปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมไปถึงมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
และขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษตามนโยบายดังกล่าว (นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัป ชั่นของบริษัท ฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ“การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th)
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