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9.   การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ดังนี ้
 

 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการในเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้
อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2562 (นโยบายการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th)  โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของกิจการได้มีโอกาส
รับรู้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ส าคัญที่จะจัดการประชุมให้มีความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยให้
เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด   มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้งและก าหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคัญของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด   
  ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 
โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และมาตรฐานการก ากับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
  (1)   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายช่ือกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 
ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 
 (2) บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
ซึ่งมีมติก าหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันท่ีมีมติก าหนดวันประชุม  
 (3) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  บริษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น  ซึ่งมีวัน  เวลา  
สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอตาม
กฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และ
เอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมี
ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
เอกสาร และยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน   
  ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นซึ่งผู้ถือหุ้น
ต้องน ามาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
ก าหนด พร้อมแจ้งรายช่ือกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบ
ฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้  
 (4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชุมอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง และได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่
ต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจ านวนที่เหมาะสม มีการน าระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน เพื่อให้การ
ลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตร
ลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุน้ 
 (5) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่าง
ชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 
เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ  ยกเว้นกรณีการลงมติพิเศษที่ก าหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (6) ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องช้ีแจงและให้ข้อมูล
ต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน 
 (7) ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทันที และมีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระส าคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการ
ลงคะแนน โดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีการบันทึกค าถาม ค าช้ีแจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และ
จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น  
 

 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
  บริษัทฯให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเปน็ธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ด าเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดี นอกจากบริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการประชุมผูถ้ือหุ้น
ทีโ่ปร่งใส มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  รวมถึงการเสนอ
ช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นคราวเดียวกัน  โดยบริษัทฯได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ไว้ดังน้ี 
 

▪ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได ้
▪ มีสัดส่วนการถือหุ้นข้ันต า่ไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุ้น 
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▪ ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่ก าหนดข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นใน 
 วันทีเ่สนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ 

อย่างไรก็ดีในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจ านงขอเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและการเสนอช่ือกรรมการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด 
 (2) ก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ  ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ โดยมีการอนุมัติอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และทบทวนครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 
ซึ่งเน้นการบริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ ของบริษัทฯ 
หมายรวมถึง 

▪ การไมห่าผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบรษิัทฯ  ไม่ทางตรงหรือ 
          ทางอ้อม 

▪ ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระส าคัญตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ 
 บริษัทท่ียังไม่ได้เปดิเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขาย 
 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
▪ ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯในทางทีผ่ิด และเมื่อพ้นต าแหน่งไปแล้วไมเ่ปิดเผยข้อมูลหรือ 
 เอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ 
▪ กรณกีรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีในกิจการที่ม ี
 ลักษณะเป็นการแข่งขันกบับริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
▪ ไม่มผีลประโยชน์ในการท าสญัญาใดๆ ของบริษัทฯ 

 (3) ก าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกัน
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการอนุมัติ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้และทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดังมีรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่อง
การใช้ข้อมูลภายใน 
 

 9.1.3 การค านงึถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มี
รายละเอียดดงันี ้
  (1)  ผู้ถอืหุ้น 
  บริษัทฯ มุ่ งมั่นบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ 
และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี้  

▪ ปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินธรุกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 โดยสม ่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู ่
 ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจรยิธรรมและแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
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▪ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้กี่ยวข้อง โดยเปดิเผยข้อมลูภายในใดๆ ของบริษัทฯ  
 ที่เป็นความลับและ/หรือยังไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะนามาซึ่ง 
 ผลเสียของบริษัทฯ 

▪ เคารพสทิธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูล 
 สารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม ่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและ 
 ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยมขี้อมูลสนับสนุนท่ีมีเหตุผลอย่างเพยีงพอ และเป็นไป 
 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

▪ บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  (2)  ลูกค้า 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้าท่ีมีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัตดิา้นการให้บริการแก่ลูกค้าไวด้ังนี ้
 

▪ บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการด้วยคณุภาพและเช่ือถือได้ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย 
▪ บริษัทฯ จะยดึมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและความซื่อสัตยส์จุริตในการเจรจาและ 

   การท าสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกคา้ รวมทัง้พยายามที ่
   จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน หรือการบริการ เพื่อคงไว้ซึ่ง 
   ความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับลูกค้า 

▪ บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูความลับของลูกค้า โดยไม่น าข้อมลูของลูกคา้และ/หรือบริการมา 
  เปิดเผยหากไมไ่ด้รับการยินยอม หรือน าไปใช้หาผลประโยชน์อื่นๆ เวน้แต่เป็นข้อมูลทีต่้อง 
  เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  (3)  คู่ค้า 
 บริษัทฯ ตระหนักที่จะท าให้การปฏิบัติต่อคู่ค้ามีความเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การได้รับผลตอบแทนทางการค้าที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยบริษัทฯ ยังได้จัดท าคู่มือการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามเง่ือนไข
การค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายช าระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้าน
ข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็น โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

▪ บริษัทฯ จะท าธุรกิจร่วมกับคู่คา้บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนทางการค้าที่เป็นธรรม 
▪ บริษัทฯ จะท าการคัดเลือกคู่ค้าโดยด าเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ 

 จดัจ้างอยา่งถูกต้องและโปร่งใส  
▪ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทฯ  

ไม่สามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้ารับทราบ เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

  (4)  คู่แข่ง 
 บริษัทฯ ด าเนนิธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี ้ 

▪ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม 
▪ ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จเพื่อท าลายชื่อเสียงท าให้คู่แข่งเสียหาย  
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▪ ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าดว้ยวธิีท่ีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่ 
 เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ 
  (5)  เจ้าหนี ้
  บริษัท ยึดมั่นในการด าเนินธรุกจิเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีแนวทางปฏิบตัิต่อเจ้าหนี้
ดงันี ้

▪ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าทีท่ีพึ่งมีต่อเจ้าหนี้ทาง 
 ธุรกิจ  

▪ บริษัทฯ จะบรหิารการเงินให้มีการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุก 
 ประเภทอย่างครบถ้วน ตามก าหนดเวลา และปฏบิัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง 

▪ บริษัทฯ จะบรหิารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และจะคงความสามารถในการช าระหนีไ้วใ้ห ้
  ดีที่สุด แตห่ากมีกรณผีิดนัดช าระ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขค่าเบี้ยปรับในอัตราตามที ่
  เจ้าหนี้ก าหนด และจะหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว 
  (6)  สังคม 
  บริษัทฯ จะยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
ควบคู่ไปกบัการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดย
บูรณาการกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อน าไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน 
 

 9.1.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 การเปิดเผยข้อมูลเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความส าคัญ
กับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่
ทางการเงิน โดยเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงโปร่งใสเช่ือถือได้ และทันเวลา มีความเท่าเทียมกันของ
การให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม มีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็นฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ ท้ังนี้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีท าการเปิดเผยแก่
สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว จะมีปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานประจ าปี แบบ 56-1 งบ
การเงิน มติส าคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากท่ีสุดจากข้อมูลที่มีทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเกี่ยวกับข่าวสารด้านการลงทุนได้ที่ 
 ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์  
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม จ ากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 447 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท:์ 0-2502-0900 ตอ่ 603 
 โทรสาร: 0-2502-0999 
 อีเมล์: ir@genco.co.th 
 เว็บไซต์: www.genco.co.th 

mailto:ir@genco.co.th
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 และเพือ่ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้จัดท ารายการถือครอง
หลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตาม
กฎเกณฑ์ในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในเวลาที่ก าหนด โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี ้
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 
 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
2563 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม  
2562 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ระหว่างปี 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

1. 
 

นายกอบชยั สังสทิธิสวสัด์ิ  - - - - 28/01/2563 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

2. 
 

นายประกอบ วิวธิจนิดา  - - - - 28/01/2563 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

3. นายอังคณ ีวรทรัพย ์ - - - - 01/04/2542 

 คู่สมรสและบตุรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

4. พลอากาศตรี โฆษก  
ประคองทรัพย ์

- - - - 20/03/2551 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

5. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิร ิ - - - - 14/03/2557 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

6. นางสาวฐานนัดร์ พิทกัษ์วงศ์  - - - - 23/12/2559 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

7. นางสาวชนิตรน์ันทน ์
กุลทนันท์  

- - - - 01/10/2558 

 คูส่มรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

8. นายอัศวิน  วิภูศริ ิ - - - - 01/02/2553 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

9. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  - - - - 11/11/2559 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

10. นายบุรนิทร์ อมรพิชิต - - - - 14/05/2562 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

11. นางสาวปัญญา พลพิพัฒน์  - - - - 11/11/2559 

 คูส่มรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งให้
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและเป็นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของ
บริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท ารายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
และแสดงไว้ในรายงาน 56-1 ประจ าปี 2563 นี้ในหน้า 105 
 
 9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้น ามีบทบาทส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ มีบทบาทในการ
ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ ทบทวน
นโยบายส าคัญ ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึน้เพือ่รับผิดชอบ
ในการก ากับดูแลและกลั่นกรองงานต่างๆ ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการด าเนินงานอย่าง
รอบคอบ 
 
  คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ) และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย  

▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ คณะกรรมการบรหิาร 
▪ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
▪ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 การถ่วงดุลของกรรมการ 
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 
คน โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50) 
และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 8 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80) กรรมการที่ เป็นผู้บริหารเพียง 2 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20) 
องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบรษิัทฯ จึงนับว่ามคีวามเหมาะสมที่จะท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น โดย
มีการจดบันทึกไวใ้นรายการประชุมอย่างครบถ้วน  
 ทั้งนี้ จ านวนและต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรม
ตามสัดส่วนของการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุล
อ านาจและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน 
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 นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิได้จ ากัดจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาท างานใหม่ หรือการ
จ ากัดอายุเกษียณของแต่ละท่าน 
 
 การรวมหรือแยกต าแหนง่ 
 ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน  ปัจจุบันผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริษัทฯ เปน็ตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้น  
 

 การปฐมนิเทศกรรมการ 
 ส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ บริษัทฯได้จัดการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่
ได้เข้าใจและรับทราบถึงข้อมูลของธุรกิจ โดยกรรมการผู้จัดการหรือเลขนุการบริษัทฯ จะเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อ
กรรมการท่านใหม่ พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับกรรมการ ได้แก่ ข้อบังคับบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ หนังสือรับรองบริษัทฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ รายงานประจ าปี รายงานทางการเงิน คู่มืออ านาจด าเนินการ 
รวมถึงการแนะน าให้รับทราบถึงระเบียบกฎเกณฑ์ที่ส าคัญส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้รับทราบ 
 

 การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ จะท าการแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปีต่อไปตลอดทั้งปีให้กรรมการ
ทุกท่านได้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งสุดท้ายของแต่ละปี  ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยปกติเป็นประจ าทุกเดือน โดยวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 
และเลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการเป็น
การล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วัน  เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดย
มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
ฯ แล้วพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้  
 ในปี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้นจ านวน 9 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามความจ าเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการ 

การประชุม 

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ 

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 
ประจ าป ี
2563 

1.  นายกอบชยั สังสิทธิสวัสดิ์1 3/3    เข้าร่วม 
2.  นายประกอบ ววิิธจินดา2 3/3     
3.  นายอังคณ ี วรทรัพย ์ 9/9 5/5  4/4 เข้าร่วม 
4.  พล.อ.ต.โฆษก  ประคองทรัพย์  9/9 5/5  4/4 เข้าร่วม 
5.  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิริ   9/9 5/5  4/4  
6.  นางสาวฐานันดร์ พิทักษว์งศ์   6/9    เข้าร่วม 
7.  นางสาวชนิตร์นันทน์  กุลทนันท์   8/9     
8.  นายอัศวิน  วภิูศิริ   6/9  9/12  เข้าร่วม 
9.  ดร.สมยศ  แสงสุวรรณ  9/9  12/12  เข้าร่วม 
10.  นายบุรินทร์ อมรพิชิต  9/9  12/12  เข้าร่วม 
11.  นายเมธ ี  เอือ้ภิญญกุล  4/9     
12.  นายถวิล ไพรสณฑ์   9/9     

หมายเหตุ 1  นายกอบชยั สงัสิทธิสวสัดิ์ ยตุิการปฏบิตัิหนา้ที่เป็นการชั่วคราว เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2563 
 2  นายประกอบ วิวิธจินดา ยตุิการปฏบิตัหินา้ที่เป็นการชั่วคราว เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2563 

 การประเมินผลการปฎิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี โดยในปี 2564 ได้มี
การจัดท าการประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือการประเมินผลการปฎิบัติงาน
โดยตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้  (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ  (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) เรื่องอื่นๆ 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ และการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานโดยตนเองของกรรมการรายบุคคล ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ  (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อช่วย
ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ส าหรับการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในปี 2564 เลขานุการบริษัทฯ ได้ส่ง
แบบประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน คือการประเมินผลการปฎิบัติงานโดย
ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ  (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ย่อย  และการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยตนเองของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 โดยแบบประเมินผลทั้ง 4 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
 ระดับ 4  = ดเียี่ยม 
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 ระดับ 3  = ด ี
 ระดับ 2  = พอใช้ 
 ระดับ 1  = ควรปรับปรุง 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี ้
 (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ใน
ภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 3.74 
 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการด าเนินการส่วน
ใหญ่ท าได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 
 (3) คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่
ท าได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
 (4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นวา่
การด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.37 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 
3 หัวข้อ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.55 
 ทัง้นี้ทางบริษัทฯ จะได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และท าการพัฒนาปรับปรุง รวมถึงน าข้อเสนอแนะ
มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่การท างานเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ต่อไป 
 
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งการเข้าอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวขอ้งมีดังนี ้
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของ กลต.ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

รายชือ่กรรมการ / หลักสูตรการอบรม 

Director 
Accreditation 

Program 
(DAP) 

Director 
Certification 

Program 
(DCP) 

Financial 
Statement for 

Directors 
(FSD) 

Finance for 
Non- Finance 

Directors 
(FND) 

Audit 
Committee 

Program 
(ACP) 

1.  นายกอบชัย สงัสิทธสิวัสดิ ์      

2.  นายประกอบ ววิิธจนิดา       

3.  นายอังคณี    วรทรัพย ์ DAP 49/2005     

4.  พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์   DCP 101/2008   ACP 22/2008 

5.  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิริ   DAP 109/2014     

6.  นางสาวฐานนัดร์  พิทักษ์วงศ ์   DCP 264/2018    

7.  นางสาวชนิตร์นนัทน์ กุลทนันท์   DAP 124/2016     

8.  นายอัศวนิ  วภิูศิริ   DAP 44/2005     

9.  ดร.สมยศ แสงสุวรรณ DAP 7/2004 DCP 40/2004    

10.  นายบุรินทร์ อมรพิชิต DAP 128/2016     
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ส าหรับการอบรมหรือสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอ่ืนๆในปี 2563 ไม่ม ี(อยูใ่นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19)  
 
 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน จากนั้นจึงมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในขั้นสุดท้าย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้าง
ของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนของกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทน
ของกรรมการแต่ละท่านได้น าเสนอไวแ้ล้วตามรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 
 การควบคุมและการตรวจสอบภายในองค์กร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้
การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเช่ือถือได้ มีการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
การดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายบริษัท ควอนตั้ม 
พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบภายใน  (รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ
ท างานของหัวหน้าคณะท างานผู้ตรวจสอบภายใน ได้แสดงในเอกสารแนบ 3)  โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ
ตรวจสอบและข้อสังเกตต่างๆให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารพิจารณา  และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาพร้อมกับให้ข้อคิดเห็นต่อฝ่ายบริหารเพื่อน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมรอบคอบยิ่งขึ้นกว่าที่ปฏิบัติ
ในปีท่ีผ่านมา  
 จริยธรรมทางธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท าข้อก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ใช้เป็นหลักปฏิบัติส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถอืหุน้และสาธารณชนท่ัวไป ดังนี ้
 (1)  บริหารงานและ/หรือปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น รวมทัง้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 (2) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยน าความรู้และทักษะการบริหารมาใช้อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และใช้ดุลยพินจิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ  
 (3) พึงบริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง 

▪ ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษทัฯ  ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

▪ ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษทัฯ 
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▪ ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางทีผ่ิดและเมื่อพ้นต าแหนง่ไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสาร
ที่เป็นความลับของบริษัทฯ 

▪ กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีในกิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

▪ ไม่มผีลประโยชน์ในการท าสญัญาใดๆ ของบริษัทฯ 
 (4) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนรักษา
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 
 (5)    ค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัย 
ความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยทีสุ่ด  
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน ยึดมั่นในแนวทางการด าเนินธุ รกิจที่
โปร่งใส สุจริต จึงมีภาระร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ และยังยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้การ ก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ที่มีการอนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรข้างต้นนี้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
มุ่งมั่นในการให้บริการก าจัดกากของเสียตามที่กฎหมายก าหนดด้วยมาตรฐานสูง จะยังประโยชน์ให้ กับประชาชน อีกทั้ง
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรสามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันน าพาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมมาสู่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  
 นอกจากนี้บริษัทฯ ตระหนักยังถึงการที่สังคมได้ให้โอกาสในการท าธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงถือเป็น
หน้าที่ประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม  ศาสนา 
และการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส าหรับกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างสม ่าเสมอ เป็นกิจกรรมออกหน่วย
ตรวจสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ทั้งสองแห่ง  การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางสังคม  กิจกรรมทางด้านการศึกษา 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ) 
 
9.3   การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 9.3.1    การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 
  เมื่อต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่
คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนก าหนด มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล 
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ เช่น จริยธรรมดีงาม ความเป็นอิสระ ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์  
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  โดยการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งเมือ่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะน าช่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการ
เลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่
ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด ารงต าแหน่งแทน 
  ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯใช้แนวทางเดียวกับกระบวนการสรรหากรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่
บริษัทฯก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 9.3.2   การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงคือระดับผู้อ านวยการใหญ่ขึ้นไป (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับ
ตอ่จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต ่ากว่า
ผู้อ านวยการใหญ่ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 บริษัทฯ  มีนโยบายให้การด าเนินงานของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง รับนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีกิจการส าคัญหรือมีเหตุการณ์ส าคัญอัน
อาจมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย ให้มีการน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อน  
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 เพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทาง มิ
ชอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบทบทวนแนวทางการ
เก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้ 

▪ ใหทุ้กหน่วยงาน จัดระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่รัดกมุมีการก ากับดูแลอย่างเหมาะสม 
▪ จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะโดยใหร้ับรูเ้ฉพาะผู้ทีเ่กี่ยวข้องและที่จ าเป็นเท่านั้น 
▪ จัดระบบความปลอดภัยในที่ท างานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารความลับ 
▪ ข้อมูลหรือเอกสารที่ยังไมส่ามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือเป็นความลับทางการค้า 
 พนักงานมีหน้าที่ปกป้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลบัทางการค้านั้นๆ ต่อ
 บุคคลภายนอก 
▪ กรณีที่พนักงานน าข้อมูลที่ยังไม่เปดิเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไป เปิดเผยต่อ 
 บุคคลภายนอก จะถือเป็นความผดิและจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณ ี
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   
 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายบุญเลศิ แก้วพันธุ์พฤกษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4165 และ/หรือนางสาว
ปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6303 และ/หรือนางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลมิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย แยกเป็น
รายละเอียดดังนี ้
 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 

รายการ 
ที่ 

ชื่อบริษทัผู้จ่าย ชื่อผู้สอบ ค่าสอบบัญชี (บาท) 

1 บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จ ากัด (มหาชน) 

นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 1,280,000 

2 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 250,000 

3 บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์  
(เอเซีย) จ ากดั 

นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 170,000 

4 บริษทั เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ ากัด นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 110,000 

5 บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 110,000 
6 บริษัท เจนโก้ โอตานิ จ ากัด นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 140,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 2,060,000 

 
9.7 บุคลากร     
 บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาความรู้ศักยภาพ
ของพนักงาน อย่างเป็นรูปธรรม (ดังที่ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฎิบัติดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) มีการจ่าย
ผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล  ประกัน
สขุภาพ ประกันชีวิต และการตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น  และบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานบริษัท
ฯ ขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณา
เรื่องสวัสดิการของพนักงาน และมีการก าหนดแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน ตาม
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
มอก.& OHSAS 18001 และมาตรฐานการจัดการด้านระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001 ซึ่งโรงงานได้รับการรับรอง
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)  
 

 9.7.1 จ านวนพนกังาน และผลตอบแทน 3 ปีที่ผ่านมา  
 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนพนักงานบริษัทฯ รวม  118 คน 199 คน 219 คน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ประกอบด้วย    

 -เงินเดือนและโบนัส 45,167,373 บาท 60,041,490 บาท 63,079,096 บาท 

 -ประกันสังคม 1,847,712 บาท 3,421,776 บาท 3,569,662 บาท 

 -ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ 
 ค่ารักษาพยาบาล 

332,975 บาท 370,988 บาท 384,642 บาท 
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 9.7.2 ข้อพิพาทแรงงาน 3 ปีที่ผ่านมา  
 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคัญ ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา  
 

 9.7.3 นโยบายเกี่ยวกบัการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน 
  บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯมีความ
จ าเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้น ามาปรับใช้ในการท างาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชีพและการบริหาร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการเจริญเติบโต
ก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา และการดูงาน  
 ส าหรับปี 2563 หลักสตูรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จดัใหแ้ก่พนักงาน มีหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรการสร้างความตระหนักในระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001, TIS 
/OHSAS18001 หลักสูตรการสร้างจิตส านึกข้อก าหนด ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 หลักสูตร QE 
Integrated Internal Audit  (ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015) การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนไีฟ  
 โดยจ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2563 เท่ากับ 7.35 ช่ัวโมงต่อคน 
 

ชื่อหลักสูตร จ านวนพนักงาน 
ท่ีเข้าอบรม (คน) 

ระยะเวลาอบรม 
(ชั่วโมง) 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 

  

 การสร้างความตระหนักในระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001, TIS/ 
OHSAS 18001 

23 7 

 การสร้างจิตส านึกข้อก าหนด ISO 9001: 2015 และ  
ISO 14001: 2015 

27 7 

 QE Integrated Internal Audit  (ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 
2015) 

19 7 

 การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น 23 7 

 การอพยพหนีไฟ 32 7 

 
 9.7.4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
 บริษัทฯตระหนักและให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมใน
การท างานเสมอมา โดยได้มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (เผยแพร่บน
เว็บไซต์ www.genco.co.th)  เพื่อมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อก าหนดของระบบ
มาตรฐานการจัดการ  
 บริษัทฯ มีการปฎิบัติตามระเบียบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 อย่างเคร่งครัด ส าหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน  ในปี 2563 สรุปได้ดงันี ้
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน 3 ปีที่ผ่านมา 
 

จ านวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน/คน) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ลาป่วย 9.90 6.89 4.17 

ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน ไม่มี  0.05  ไม่มี 

ลากิจ 2.55 2.42 2.00 

ลาพักร้อน 10.55 8.72 6.44 

จ านวนผูเ้สยีชีวติจากอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน (ราย) ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
 9.7.5 การสื่อสารภายใน  
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ โดยจะมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ อีเมล์ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารใช้ติดต่องานที่มีรูปแบบทางการ 
จดหมายข่าว (Newsletter) เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในบริษัทฯ ส่งถึงพนักงานทุกต้น
เดือน และยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก และไลน์กลุ่ม 
นอกจากนี้ช่องทางสื่อสารที่ส าคัญคือ การประชุมที่เป็นทางการในระดับต่างๆ ตามความรับผิดชอบ การประชุมระหว่าง
กรรมการผู้จัดการกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน  
 
 9.7.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลกจิการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการ
มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ภายในองค์กร รวมถึงการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม     โดยบริษัทฯได้ประกาศให้ผู้บริหารและ
พนักงานรับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางในการ
ปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  รวมไปถึงมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
และขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษตามนโยบายดังกล่าว (นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ“การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” หรือ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ www.genco.co.th)   
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