
การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีประจ าปี 2563 

บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำร ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และเช่ือมั่นว่ำระบบกำร

บริหำรจดักำรที่ดี กำรมีคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่มีวิสยัทศัน ์มีควำมรบัผิดชอบต่อหนำ้ที่ มีกลไกกำรควบคมุและกำร

ถ่วงดลุอ ำนำจ เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนเป็นไปอยำ่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้กำรเคำรพสทิธิควำมเทำ่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ และ

มีควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย จะเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเพิ่มมลูค่ำและผลตอบแทนสงูสดุ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ

บรษัิทฯ ในระยะยำว 

โดยในปี 2563 จำกกำรถือปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรของทกุคนในองคก์ร ท ำใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัผล

กำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2563 อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” โดยไดร้บัสญัลกัษณข์อง

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแห่งชำติ จ ำนวน 5 ดวง ซึ่งจดัโดย สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รว่มกบั 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และไดร้บัผลการประเมินคณุภาพการจดั

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย , สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดว้ยคะแนน 100 คะแนน  

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ Collective Action Coalition: CAC ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต อีกทัง้ บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกับการ

ด าเนินคดีที่เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการแข่งขนั การท าลายความน่าเช่ือถือ การผกูขาดทางการคา้ เหตกุารณเ์ลือกปฏิบตัิ 

เหตทุจุริตคอรร์ปัชนั ตลอดจนไม่มีค่าปรบัหรือการถกูลงโทษที่ไม่ใช่การปรบั อนัเนื่องจากการด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบั

กฎหมายหรอืขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง และการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

บริษัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ภำยใตห้ลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย1 และขอ้ก ำหนดขององคก์ำรเพื่อควำมรว่มมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ2 (OECD) รวมไปถึงมีกำรปรบัใหม้ี

ควำมสอดคลอ้งกับหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)3 ที่ออกโดยส ำนกังำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ และ

ก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยและแนวปฏิบตัิเป็นประจ ำทกุปี เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรเปลี่ยนแปลงซึง่อำจเกิดจำกกำร

ด ำเนินธุรกิจ สภำพแวดลอ้ม สถำนกำรณ ์หรือกฎหมำย โดยรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.gfpt.co.th) 

ภายใตห้วัขอ้ การก ากบัดแูลกิจการ ซึง่แบง่ออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่  

 

 

 

 

                                                           
1 หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2555 ศนูยพ์ฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษัิทจดทะเบียน ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2 หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004 
3 หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017 



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดย

ครอบคลมุสทิธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ตำมกฎหมำย อนัไดแ้ก่ สทิธิในกำรซือ้ขำยหรอืโอนหลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู ่สทิธิในกำร

รบัสว่นแบ่งเงินปันผล สิทธิในกำรไดร้บัขำ่วสำรขอ้มลูของกิจกำรอยำ่งเพียงพอ สิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิใน

กำรเสนอวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ลว่งหนำ้ สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเลือกตัง้หรือถอดถอน

กรรมกำรบรษัิท กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษัิท กำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี ก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชี และเรือ่ง

ที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพืน้ฐำนของบริษัทฯ อันได้แก่ กำรแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือ      

บรคิณหส์นธิ กำรลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นตน้   

คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีแนวปฏิบตัิที่ดีในกำรดแูลผูถื้อหุน้มำกกวำ่สทิธิขัน้พืน้ฐำนตำมกฎหมำย โดยกำรใหส้ิทธิ

ในกำรไดร้บัทรำบขอ้มลูข่ำวสำรที่มีนยัส ำคญัของบริษัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ ทนักำล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบกำร ค ำ

วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน ผลกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ จดหมำยขำ่วถึงผูถื้อหุน้ เป็นตน้ ผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และ

เว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่เป็นช่องทำงที่สำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยง่ำยและสะดวก  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรจะไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิด หรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระและช่ือบุคคลล่วงหนำ้ เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรและเสนอ

ค ำถำม เป็นเวลำ 3 เดือนก่อนวนัสิน้ปี ระหว่ำงวนัที่ 1 ตุลำคม ถึง 30 ธันวำคม 2562 และเมื่อครบก ำหนดเวลำดงักลำ่ว 

พบวำ่ ไมม่ีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอระเบียบวำระ หรอืเสนอช่ือบคุคล หรอืสง่ค ำถำมลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุ  

ในวนัที่ 25 กุมภำพนัธ ์2563 บริษัทฯ ไดเ้ผยแพรม่ติคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ พรอ้มก ำหนดวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 เวลำ 

9.30 น. โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสยีงลงคะแนน และมีสทิธิรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 

10 มีนำคม 2563 (Record Date) และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 

บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เอกสำรประกอบกำรประชุมต่ำงๆ รวมถึง

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 2563 นบัเป็น 33 วนัก่อนวนัประชุม และบริษัทฯ มอบหมำยใหบ้ริษัท ศนูย์

รบัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทำง

ไปรษณียล์งทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนำคม 2563 นบัเป็น 14 วนัก่อนวนัประชมุ  

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 จัดขึน้ในวนัศุกรท์ี่ 3 เมษำยน 2563 เวลำ 9.30 น. ณ อำคำรจีเอฟพีที 

เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผูถื้อหุน้มำประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบ

ฉนัทะ รวมจ ำนวน 309 รำย นบัเป็นจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 865,061,768 หุน้ คิดเป็น 68.99% ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทัง้หมด ซึ่งภำยหลงักำรประชมุเสร็จสิน้ บริษัทฯ ไดม้ีกำรเผยแพรม่ติที่ประชมุและผลกำรลงคะแนนของแตล่ะวำระภำยใน



วนัที่ประชุม อีกทัง้ บริษัทฯ มีกำรเผยแพรร่ำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 พรอ้มภำพและเสียงที่บนัทึก

กำรประชมุ ผำ่นระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ในวนัท่ี 17 เมษำยน 2563 

โดยในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 บริษัทฯ มีกำรเผยแพรร่ำยละเอียดกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ผำ่น

ทำง ระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ภำยใตห้ัวขอ้ขอ้มูล

ส ำหรบัผูถื้อหุน้ 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันกำรใชข้อ้มูลภำยใน ไม่ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ใช้ขอ้มูล

ภำยในเพื่อหำผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทำงมิชอบ เพื่อป้องกันกำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับกำรซือ้ขำย

หลกัทรพัยจ์ำกบคุคลซึง่รูห้รอืครอบครองขอ้มลูภำยใน โดยไดก้ ำหนดนโยบำยปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน และขอ้ปฏิบตัิใน

กำรเก็บรกัษำขอ้มลู และกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน เป็นลำยลกัษณอ์กัษรใน

คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่จะมอบใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ พนกังำนเมื่อแรกเขำ้ท ำงำน โดยสรุปสำระส ำคญั 

ดงันี ้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน บคุคลที่อยู่ในฐำนะที่สำมำรถรูห้รือครอบครองขอ้มลูภำยในของบริษัทฯ 4 

อนัเนื่องมำจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ และบคุคลตำมมำตรำ 243 พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

รวมถึงบคุคลตำมมำตรำ 244 พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผูท้ี่มีควำมใกลชิ้ดของ

บุคคลตำมมำตรำ 243 หำ้มด ำเนินกำรเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชนจ์ำกกำรที่มีโอกำสได้รบัรูข้ ้อมูลภำยในที่มี

ผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์หรือกำรตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยข์องบริษัทฯ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนหรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อกำรซือ้ ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ หรือกำรเขำ้ผกูพนัตำมสญัญำ

ซือ้ขำยลว่งหนำ้ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยไ์มว่ำ่เพื่อตนเองหรือผูอ้ื่น อนัเป็นกำรกระท ำผิดตำมมำตรำ 240 และมำตรำ 242 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ตอ้งเก็บรกัษำขอ้มูลที่ส  ำคญัทำงธุรกิจ ตลอดจนขอ้มูลควำมลบั

เก่ียวกับบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ของบริษัทฯ ไวอ้ย่ำงเขม้งวดที่สดุและอยู่ในวงจ ำกัด โดยไม่เปิดเผยต่อ ผูไ้ม่

เก่ียวขอ้งทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัทฯ หรือใชแ้สวงหำผลประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่นในทำงมิชอบ แมจ้ะเกษียณอำย ุ

ลำออก หรือสิน้สดุกำรท ำงำนกบับรษัิทฯ แลว้ก็ตำม เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยต่อบคุคลภำยนอกตำมกฎหมำยตำ่งๆ 

ที่เก่ียวขอ้ง 

                                                           
4 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน บุคคลท่ีอยู่ในฐำนะท่ีสำมำรถรูห้รือครอบครองขอ้มูลภำยในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมกำร  ผู้บริหำรตำมค ำนิยำมท่ีก ำหนดโดยประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ พนักงำน ลกูจำ้งทุกระดับ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย ท่ีปรึกษำดำ้นอ่ืนๆ และผู้
ประเมินทรพัยส์ินของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทในเครือท่ีไดร้บั ครอบครอง หรือสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูภำยในของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบพุกำรี พ่ี 
นอ้ง บตุร ญำติ-สนิท และคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสำมีภริยำของบคุคลดงักลำ่วขำ้งตน้ดว้ย เป็นตน้   



• บริษัทฯ มีกฎระเบียบกำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงดำ้นระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสำรสนเทศอย่ำงเขม้งวด 

เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูข่ำวสำรที่ส  ำคญัถกูเปิดเผย กรณีที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน น ำขอ้มลูภำยใน ของบริษัทฯ 

ไปใชใ้นทำงมิชอบ  

• บคุคลภำยนอกซึ่งมีโอกำสเขำ้มำเก่ียวขอ้งหรือมีโอกำสไดล้ว่งรูข้อ้มลูภำยในที่ส  ำคญัของบริษัทฯ ตอ้งลงนำม   

ในขอ้ตกลงกำรรกัษำควำมลบัขอ้มลู (Confidentiality Agreement) เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบคุคลเหลำ่นัน้จะใชค้วำมระมดัระวงั

รกัษำควำมลบัและขอ้มลูภำยในท ำนองเดียวกบับคุลำกรของบรษัิทฯ 

• กำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัทำงธุรกิจตอ้งเป็นไปโดยบุคลำกรของบริษัทฯ ที่มีอ  ำนำจหนำ้ที่ เมื่อไดร้บัค ำถำม

เก่ียวกบัขอ้มลูที่ส  ำคญัทำงธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหนำ้ที่ในกำรเปิดเผยขอ้มลูนัน้ ควรแนะน ำใหผู้ถ้ำมติดต่อไปยงัผูม้ีหนำ้ที่

เปิดเผยขอ้มลู 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และบคุคลที่อยูใ่นฐำนะที่สำมำรถรูข้้อมลูภำยในของบริษัทฯ อนัเนื่องมำจำกกำร

ปฏิบตัิหนำ้ที่ และบคุคลตำมมำตรำ 243 พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบคุคลตำม

มำตรำ 244 พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผูท้ี่มีควำมใกลชิ้ดของบคุคลตำมมำตรำ 

243 หำ้มน ำขอ้มูลภำยในของบริษัทฯ งบกำรเงิน หรือขอ้มูลอื่นที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ที่ยงัมิได้

เปิดเผยต่อสำธำรณชนหรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันน ำมำซึ่ง

ผลประโยชนข์องตนเองและผูอ้ื่น 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และบคุคลที่อยูใ่นฐำนะที่สำมำรถรูข้อ้มลูภำยในของบริษัทฯ อนัเนื่องมำจำกกำร

ปฏิบตัิหนำ้ที่ และบคุคลตำมมำตรำ 243 พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบคุคลตำม

มำตรำ 244 พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผูท้ี่มีควำมใกลชิ้ดของบคุคลตำมมำตรำ 

243 ที่ไดล้ว่งรูข้อ้มลูภำยในที่ส  ำคญั หำ้มท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผย

ขอ้มลูตอ่สำธำรณชน และภำยใน 24 ชั่วโมงหลงัจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่ว (Blackout Period)  

• หำกพบว่ำกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน ท่ีไดล้ว่งรูข้อ้มลูภำยในที่ส  ำคญั คนใดกระท ำผิดวินยั หรือมีควำม

ประพฤติที่สอ่ไปในทำงที่จะท ำใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัควำมเสื่อมเสียและควำมเสียหำย จะไดร้บัโทษตัง้แต่กำรตกัเตือน กำรตดั

คำ่จำ้ง กำรพกังำนโดยไมไ่ดร้บัคำ่จำ้ง จนถึงกำรเลกิจำ้ง 

บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร (ตำมค ำนิยำมของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์) ซึง่รวมถึงจ ำนวน

หลกัทรพัยท์ี่ถือครองของบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง (คูส่มรสหรือผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสำมีภรรยำ บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ 

และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะ ถือหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้) มีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ5 ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ภำยใน 3 วนั นบัจำก

วนัท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย ์และแจง้ใหเ้ลขำนกุำรบรษัิทรบัทรำบเพื่อจดัท ำบนัทกึกำรเปลีย่นแปลงและ

                                                           
5 รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย ์และ รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย ์



สรุปจ ำนวนหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรเป็นรำยบุคคล เพื่อน ำเสนอใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัททรำบในกำร

ประชมุครัง้ถดัไป และใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรถือครองหลกัทรพัยไ์วใ้น 56-1 One Report 

2 การก ากับดูแลด้านความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจซึ่งอำจเกิดสถำนกำรณท์ี่มีผลประโยชนส์ว่นตนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุระดบั 

ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนน์ัน้ อำจเกิดขึน้ไดห้ลำยรูปแบบ ดงันัน้ เพื่อผลประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ โดยปรำศจำกผลประโยชนส์ว่นตนเขำ้มำเก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จึงไดก้ ำหนดแนวทำงที่ทกุคนพึงถือปฏิบตัิ 

ดงันี ้

2.1  การรับเงนิหรือประโยชนต์อบแทน 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งไม่รบัเงินหรือประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นกำรสว่นตวัจำกลกูคำ้ คู่คำ้

ของบรษัิทฯ หรอืจำกบคุคลใด อนัเนื่องจำกกำรท ำงำนในนำมบรษัิทฯ 

2.2  การเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรางวัล 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก ำนลั สิทธิประโยชนพ์ิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกูคำ้ คู่คำ้ของ

บรษัิทฯ หนว่ยงำนภำยนอกหรอืบคุคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ธุรกิจ ยกเวน้กำรให ้กำรเลีย้งรบัรองทำงธุรกิจตำมประเพณีนิยม 

ส่วนลดกำรคำ้ และโครงกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษัทฯ ซึ่งแนวทำงปฏิบัติดังกล่ำวนี ้ไดถู้กน ำไปใชเ้ป็นพืน้ฐำนกำร

ก ำหนดนโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุรติ และคอรร์ปัชนั ของบรษัิทฯ ดงัรำยละเอียดปรำกฏบนเว็บไซตบ์รษัิทฯ (www.gfpt.co.th) 

ภำยใตห้วัขอ้นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั 

2.3  การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ  

ในกรณีที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ไปมีสว่นรว่มโดยเป็นผูถื้อหุน้หรือมีอ ำนำจจดักำรในกิจกำรท่ีแขง่ขนั

กบัธุรกิจของบรษัิทฯ อนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบเป็น ลำยลกัษณ์

อกัษร ยกเวน้กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในองคก์รกำรกศุลท่ีไมแ่สวงหำก ำไร ทัง้นีก้ำรด ำรงต ำแหนง่ดงักลำ่ว จะตอ้งไมข่ดั

ตอ่บทบญัญตัิของกฎหมำย หรอืขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และตอ้งไมใ่ชต้  ำแหนง่งำนในบรษัิทฯ 

ไปใชอ้ำ้งอิงเพื่อสง่เสรมิธุรกิจภำยนอก 

2.4  การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

กำรท ำธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตอ้งไมก่ระทบตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ และเวลำ

ท ำงำนของบริษัทฯ และหำ้มประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย ไมว่ำ่กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนดงักลำ่วจะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยออ้มก็ตำม 

2.5  การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

กำรท ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ในนำมส่วนตัว ครอบครวั หรือในนำมนิติบุคคลใดๆ ท่ี

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน นัน้มีสว่นไดส้ว่นเสยี จะตอ้งเปิดเผยสว่นไดส้ว่นเสยีตอ่บรษัิทฯ ก่อนเขำ้ท ำรำยกำร อีกทัง้

หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นผูอ้นุมตัิในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรหรือกระท ำกำรใดๆ  ในนำม

บริษัทฯ ผูท้  ำรำยกำรในนำมบริษัทฯ มีหนำ้ที่ตรวจสอบควำมสมัพนัธ์ของคู่คำ้ว่ำเก่ียวขอ้งกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ



พนกังำนหรอืไม ่ก่อนท ำรำยกำร เพื่อปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์ดๆ ที่อำจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยำมของควำมสมัพนัธ์

ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์รื่อง “กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั” ภำยใต้

ประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

2.6  การท ารายการระหว่างกัน 

ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั บรษัิทฯ จะดแูลใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัทกุรำยกำรจะตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำ 

และอนุมตัิโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ตำมล ำดบั โดยกำรพิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีกำร ตำมประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรำยกำรที่กระท ำกับบุคคลภำยนอก (Fair and  

Arm's Length Basis) มีกำรก ำหนดรำคำตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกต ิและค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ โดยผูท้ี่มีสว่น

ไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรที่ตนมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำร

ระหวำ่งกนัไวใ้น 56-1 One Report 

3  การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษัทฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะมีหนำ้ที่รำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สีย

ของตนเองและของบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งที่เขำ้ข่ำยกำรมีสว่นไดเ้สีย รำยกำรที่เก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรที่เก่ียวกบักำร

ไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยข์องตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง โดยใหย้ึดแนวปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของคณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก่อนน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำ

อนุมตัิทุกครัง้ก่อนท ำรำยกำร โดยกรรมกำรผูม้ีสว่นไดเ้สียจะไม่เขำ้รว่มพิจำรณำ หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรลงมติใน

วำระท่ีเก่ียวกบักำรมีสว่นไดเ้สยีของตน ซึง่เลขำนกุำรบรษัิทมีหนำ้ที่รวบรวมและจดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีใหแ้ก่

ประธำนกรรมกำรบรษัิทและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีไดร้บัรำยงำน 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัในสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียในกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงเท่ำเทียมกนัตำมกฎหมำย หรือตำม

ขอ้ตกลงที่มีกบับริษัทฯ รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนสำกลตำ่งๆ ทัง้ในดำ้นสิทธิมนุษยชน กำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ 

โดยไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตำ่งๆ ดงันี  ้

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรสรำ้งควำมเติบโต และผลตอบแทนที่ดีใหผู้ถื้อหุน้อย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงถึง

สภำวะเศรฐกิจและควำมเสี่ยงในปัจจุบนัและอนำคต เพื่อเพิ่มมลูค่ำใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว 

รวมไปถึงกำรใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งและกำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั 

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติต่อพนกังำนและลูกจำ้งอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน 

เพื่อใหพ้นักงำนไดร้บัผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวสัดิกำรที่เหมำะสมไม่นอ้ยกว่ำที่กฎหมำย



ก ำหนด มีกำรอบรมใหค้วำมรู ้พัฒนำศักยภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีกำรดูแล

สขุอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรพฒันำคุณภำพสินคำ้และบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำสินคำ้ มี

คุณภำพได้มำตรฐำน ในระดับรำคำที่เหมำะสม เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด 

ตลอดจนมุ่งพฒันำและรกัษำสมัพนัธภำพที่ยั่งยืน มีกำรติดตำมวดัผลควำมพึงพอใจของลกูคำ้

เพื่อกำรพฒันำปรบัปรุงสินคำ้และบรกิำร รวมทัง้ยงัจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิตำม

ขอ้ตกลงที่ไดใ้หไ้วก้บัลกูคำ้อยำ่งเครง่ครดั และปฏิบตัิตอ่ลกูคำ้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ 

คู่ค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรปฏิบตัิต่อคู่คำ้อยำ่งยตุิธรรมและเสมอภำค เพื่อสรำ้งควำมน่ำเช่ือถือซึง่กนั

และกนั รวมถึงมีกระบวนกำรและขอ้ตกลงที่เป็นธรรม และจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุดแูลมิใหม้ี

กำรน ำขอ้มลูของคู่คำ้ไปเปิดเผยหรือน ำไปใชเ้พื่อด ำเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมำย รวมถึงกำร

คดัเลือกคู่คำ้ที่มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจำรณำจำกกำรวำงกลยทุธ์ทำงธุรกิจของคู่คำ้ที่

สอดคลอ้งกบักลยทุธท์ำงธุรกิจของบริษัทฯ มีกำรชีแ้จงและดแูลใหคู้ค่ำ้เคำรพสิทธิมนษุยชนและ

ปฏิบตัิตอ่แรงงำนตนเองอยำ่งเป็นธรรม รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไข ขอ้ก ำหนดของสญัญำ และพันธะทำงกำรเงินอย่ำง

เคร่งครดั ทัง้ในเรื่องกำรช ำระคืนหนี ้เงินกูย้ืม ดอกเบีย้ โดยเฉพำะเรื่องเง่ือนไขค ำ้ประกนัต่ำงๆ 

รวมถึงกรณีที่เกิดกำรผิดนดัช ำระหนี ้

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส และไม่สรำ้งควำมไดเ้ปรียบทำงกำร

แข่งขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม ปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล สนบัสนุนและส่งเสริมกำร

แข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรี ไม่กระท ำผิดกฎหมำยหรือขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กลำ่วหำ

คูแ่ขง่ในทำงเสือ่มเสยีโดยไมม่ีขอ้มลูจรงิ 

ชุมชน สังคม : 

และสิ่งแวดล้อม  
บรษัิทฯ มุง่มั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกิจและสงัคม เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ควบคู่กบักำรเติบโตของบรษัิทฯ อย่ำงยั่งยืน โดยป้องกนั ลด จดักำรและดแูลใหม้ั่นใจวำ่บรษัิทฯ 

จะไม่สรำ้งหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อสิ่งแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัส่งเสริมใหค้นในองคก์ร

ตระหนักถึงกำรดูแลพัฒนำ สรำ้งจิตส ำนึก และรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 

รวมถึงกำรรว่มกิจกรรม และกำรเปิดรบัฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตำ่งๆ จำกภำคประชำ

สงัคมในทกุๆ สว่น เพื่อใหเ้กิดแนวทำงรว่มกนัในกำรด ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกบักำรพฒันำ

ชมุชนสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรบริษัทดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัของบริษัทฯ ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงินและขอ้มลูที่ไมใ่ช่ทำงกำร

เงิน6 อย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปรง่ใส ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรเก่ียวกับกำร

เปิดเผยสำรสนเทศ และกำรปฏิบตัิกำรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศ

ของบรษัิทจดทะเบียน ของประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหนว่ยงำนอื่นของรฐั 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 205-2 

บรษัิทฯ มีการจดัการบรหิารความเสีย่ง ในเรือ่งการทจุรติ คอรร์ปัชนั และก าหนดนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอร์

รปัชนั เสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกาศใช ้โดยมีก าหนดสื่อสารใหแ้ก่พนกังานทกุระดบั ตัง้แต่ขัน้ตอนการ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ตลอดจนมีการวางแผนพฒันาการรณรงคเ์รื่องการปฏิบตัิการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชันไปยงั

องคก์รผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ในอนาคตตามล าดบัดว้ย ซึง่ปัจจบุนับรษัิทฯ ไดเ้ริม่ด าเนินการรณรงค ์สง่เสรมิใหบ้รษัิทยอ่ย 

บริษัทรว่ม ในกลุม่บริษัทจีเอฟพีที รว่มปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ตา้นทจุริตฯ ของบริษัทฯ ก่อนด าเนินการสง่เสรมิใหคู้ค่า้ 

และผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ รายอื่นๆ รว่มปฏิบตัิตามโครงการ Collective Action Coalition: CAC ของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนัเป็นล าดบัตอ่ไป 

“หา้มคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ด าเนินการหรือ

ยอมรบัการทจุริตและการคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อหาประโยชนใ์หก้บัตนเอง ครอบครวั เพื่อน 

คนรูจ้กั ไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหส้นิบน ทัง้ที่เป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยนโยบายการตอ่ตา้น

การทจุรติและการคอรร์ปัชนันีค้รอบคลมุถึงทกุธุรกิจและทกุหนว่ยงานทัง้ภายนอกและภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท จีเอฟพี

ที จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย และจะใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและการคอรร์ปั

ชันนีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของทางบรษัิทฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย”  

โดยรายละเอียด ค านิยาม ขอ้พึงปฏิบตัิ ช่องทางการแจง้ และการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต และการคอรร์ปัชนั 

ปรากฏบนเว็บไซตบ์รษัิทฯ (www.gfpt.co.th ภายใตห้วัขอ้ นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั) 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ เช่น โครงสรำ้ง

คณะกรรมกำร, บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษัทฯ ซึ่ง

สำมำรถดูขอ้มูลเพิ่มเติมในแบบ 56-1 One Report หวัขอ้ “โครงสรำ้งกำรก ำกับดูแลกิจกำร และขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกับ

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย ผูบ้รหิำร พนกังำนและอื่นๆ”  

                                                           
6 ขอ้มลูขัน้ต  ่ำของบรษัิท ที่ระบใุน หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดท่ี 4 ขอ้ 2 

http://www.gfpt.co.th/


คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและแนวปฏิบตัิที่ดีอยำ่ง

สม ่ำเสมอ และมกีำรประชำสมัพนัธใ์หพ้นกังำนทกุคนทรำบถงึนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและแนวปฏิบตัิ ผำ่นระบบ

สำรสนเทศ ทัง้ภำยใน (Intranet) และไดแ้สดงใหส้ำธำรณชนรบัทรำบผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.gfpt.co.th ภำยใต้

หวัขอ้ กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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