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9. การก ากับดูแลกจิการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ภายใต้หลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ตามแนวทาง
ปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน ก ากับดแูลฝ่ายบริหารให้
ด าเนินงานตามนโยบายอย่างโปร่งใส  มีจริยธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร  ผู้ ถือหุ้น  ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  
และผู้ที่เก่ียวข้องอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย คณะกรรมการมีความพยายามและมุง่มัน่เพื่อสร้างความเจริญเติบโตต่อไปใน
ระยะยาว ด้วยความรอบคอบภายใต้กรอบข้อก าหนดกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยจะค านึงถึงความเสี่ยงและแนวทางเพื่อควบคมุ
ด้วย 

 ทัง้นี ้ในปี 2557 คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee) ได้
ปรับเปลีย่นหลกัเกณฑ์การส ารวจของโครงการให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การส ารวจของ ASEAN CG Scorecard เพื่อลดความซ า้ซ้อน
ของหลกัเกณฑ์และง่ายตอ่การปฏิบตัิจริง  บริษัทจึงได้ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Report) 
ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ในหลกัการปรับปรุงใหม่นี ้เพื่อยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการให้เทียบเท่า
สากล  โดยมีการจดัแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น

2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั

3. การค านงึถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1.)  สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัดีวา่ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคมุบริษัท ผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทน
ตน และมีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัท ที่ผา่นมาบริษัทจึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิขัน้พืน้ฐานของ
ตนมาอยา่งตอ่เนื่องและไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

การก าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ ถือหุ้น : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ 
ภายในระยะเวลา 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  และอาจเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไปหากมีความจ าเป็น
เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึง่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัท ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี  2562 ในวันที่  29 เมษายน 2562 ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั ง้ที่  1/2562 ในวันที่  27 กันยายน 2562 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 ซอยสุขุมุวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ทัง้นี ้การเลือกสถานที่ส าหรับจัดประชุมได้ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั โดยมีระบบขนส่ง
สาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า BTS, MRT ฯลฯ และได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชุมได้อย่าง
เพียงพอ 



รายงานประจำาปี 2562 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำากัด (มหาชน)
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1. การสง่หนงัสือและเอกสารประกอบการประชมุ : เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศกึษาข้อมลูเป็นการลว่งหน้าก่อนวนั
ประชุม  บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 
14 วนั หรือเป็นไปตามที่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
และประกาศหนงัสือพิมพ์แจ้งวนันัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกันก่อนที่จะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมี
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.glocon.co.th ล่วงหน้า 30 วนั
ก่อนการประชมุ “ในหมวดนกัลงทนุ หวัข้อ ข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น” 

2. การมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน : ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้  โดยใช้
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทได้จดัสง่ให้
พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย  

3.  การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และค าถาม
ล่วงหน้า : ก่อนวนัประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สามารถสง่ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซกัถาม อีกทัง้การเสนอวาระและ
บคุคลเพื่อพิจารณาเข้าเป็นกรรมการได้ลว่งหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียนมายงัเลขานกุารบริษัท เพื่อ
พิจารณาบรรจเุข้าเป็นวาระตอ่ไป 

4. การเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและการลงทะเบียน : บริษัทได้จดัให้มีระยะเวลาในการลงทะเบียนลว่งหน้ากอ่นการ
ประชมุอยา่งน้อย 2 ชัว่โมง และได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเพื่อความถกูต้องแมน่ย า และเพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น 

อีกทัง้  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ค าถาม
ในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี ้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2562 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ 8 ท่าน จาก
ทัง้หมด 8 ท่าน และมีผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้จัดให้มีการบันทึกประเด็นซกัถามและ
ข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

5. การด าเนินการหลงัการประชมุ : ภายหลงัการประชุมแล้วเสร็จบริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุ โดยได้แสดงข้อมลู
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 
14 วนั 

(2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทถือปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิเพื่อที่จะได้รับ
การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ดแูล   
ให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส าคญัตอ่ความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ก ากบั
ดูแลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกันรวมทัง้สิทธิในส่วนแบ่งปันผลที่ชัดเจนและ
ครบถ้วน โดยได้ด าเนินการดงันี ้

1. บริษัทได้ก าหนดสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากบั
หนึง่เสยีง 

2. การจดัท าหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้ด าเนินการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั โดยได้
จดัท าหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระตา่งๆ อย่างครบถ้วน อีกทัง้ จดัให้มีความเห็นของคณะกรรมการในทกุ
วาระ 
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3. บริษัทได้จดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข และแบบ ค. เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่ไมส่ามารถมา
เข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉนัทะให้แก่บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนได้ และได้อ านวยความสะดวกโดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุอยา่งน้อย 21 วนั 

4. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

5. การเลือกตัง้กรรมการ บริษัทก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  โดยบริษัทเปิดโอกาสให้บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีง
สงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้   

6. บริษัทได้จัดท าบตัรลงคะแนนเสียง  ส าหรับให้ผู้ ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแตล่ะวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น
ต้องการออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

7. คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการป้องกนัข้อมลูภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน
เป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมลูซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลบั โดยก าหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีสว่น
เก่ียวข้องเทา่นัน้  

(3.) การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีวา่การสนบัสนนุและข้อคิดเห็น
จากผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท  

ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอย่างดี 
นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี  ้

1. ลูกค้า :  ด้วยแนวคิดการยึดถือลกูค้าเป็นศนูย์กลางท่ีบริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอยา่งครอบคลมุรอบ
ด้าน โดยการให้ค าแนะน า แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการคิดค้นทางเลือกที่
หลากหลายแก่ลกูค้า เพ่ือเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีมาตรฐาน มีความหลากหลายของสินค้า ภายใต้ระบบการบริหาร
จัดการแบบบรูณาการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทัง้การผลิต เทคโนโลยีที่ทนัสมยั การตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ การ
จดัสง่ที่มีประสทิธิภาพ การบริหารงานคลงัสนิค้า โดยค านงึถึงต้นทนุ การประหยดัพืน้ท่ีจดัเก็บและเวลาที่สอดคล้องกบัแผนการผลิตของ
ลกูค้าเพื่อสร้างความมัน่ใจและความสะดวกสบายแก่ลกูค้า 

2. พนักงาน : ปฏิบตัิกบัพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนกังานจะ
ได้รับการปฏิบติัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ พร้อมให้ความมัน่ใจในคณุภาพชีวิต 
และความปลอดภยัในการท างาน 

3. คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสมัพันธ์อันดีต่อคู่ค้า รวมทัง้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหวา่งกนั มีการจดัซือ้จดัจ้างที่โปร่งใส เสมอภาค ยตุิธรรม เป็นไปตามกระบวนการและระเบียบของบริษัท 
ทัง้นีเ้พื่อพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพให้ยัง่ยืน 

4. ผู้ถือหุ้น  : บริษัทมุ่งมัน่ที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืนจนสามารถก้าวขึน้เป็นบริษัทชัน้น าใน
อตุสาหกรรมพลาสติก ทัง้นีก็้เพื่อสร้างความมัน่ใจและมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตา่งๆ อยา่ง
ถกูต้องครบถ้วน อีกทัง้ให้ความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกในการตรวจสอบระบบการท างานของบริษัท ให้มีการควบคมุภายในที่ดีเป็นท่ี
ไว้วางใจตอ่ผู้ ถือหุ้นและสามารถตรวจสอบได้ 



รายงานประจำาปี 2562 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำากัด (มหาชน)
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5. เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมลูทางการเงินที่ถกูต้องรวมทัง้มีการจ่ายช าระ
หนีต้รงตามเวลาทกุครัง้

6. คู่แข่ง  : บริษัทด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและไมท่ าลายช่ือเสยีงหรือก่อให้เกิดความเสยีหายโดยมิ
ชอบต่อคู่แข่ง ไม่มีการใช้วิธีการที่จะได้ข้อมูลใดๆ ของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่
ปราศจากความเป็นจริง 

7. ชุมชนและสังคม :  มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคมโดยรวม  มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอยา่ง
คุ้มคา่ ควบคมุและปอ้งกนัมลภาวะที่อาจสง่ผลกระทบตอ่พนกังานและชมุชนใกล้เคียง รวมถึงมีขัน้ตอนในการก าจดัมลภาวะอนัเกิดจาก
กระบวนการผลติอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการ 

8. ภาครัฐ  :  บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดตา่งๆ ของภาครัฐ อยา่งเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบในทกุด้าน 

(4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงิน
และข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีส าคญัที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลู
สารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงิน
ดังกล่าว จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ของบริษัท ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
1. เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย www.set.or.th
2. เว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ www.sec.or.th
3. เว็บไซต์ของบริษัท www.glocon.co.th
4. การสื่อสารผ่านกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น Business Forum, Analyst

Meeting , Opportunity Day เป็นต้น
5. การสือ่สารโดยตรงผา่นอีเมล โทรศพัท์  โทรสาร และเฟสบุ๊คของบริษัท
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่สอบถาม หรือขอทราบข้อมลูของบริษัทเพิ่มเติม ได้ที่ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และก ากับดูแลกิจการ 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศบิลดิง้ ชัน้ 20 ซอยสขุมุวิท 55 
ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : 0-2712-5487-88 
โทรสาร  : 0-2712-5750 

อีเมล : ir@glocon.co.th

 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การถือหลกัทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบทนัที เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน น าข้อมลูไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือพวกพ้อง และมิให้เปิดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกนั
ไมใ่ห้น าข้อมลูภายในของบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ  

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท น าข้อมลูภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
และการกระท าดงักลา่วก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท   บริษัทจะพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 การควบคุมภายใน
บริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ควบคุมทุกด้าน เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้อง มีการตรวจสอบภายในโดยใช้บริษัทภายนอกที่มีความช านาญเฉพาะด้านการตรวจสอบเพื่อมีความเป็นอิสระ 
สามารถถ่วงดลุได้อย่างเต็มที่ โดยหน่วยงานภายนอกจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมัน่ใจได้ว่าระบบการด าเนินงาน
ของบริษัทมีความโปร่งใส นา่เช่ือถือ และมีประสทิธิภาพเพียงพอท่ีจะรักษาและดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้นและสนิทรัพย์ของบริษัทได้  

(5.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1  คณะกรรมการบริษัท  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  มีจ านวนทัง้หมด 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ   มีประสบการณ์และ
ทกัษะที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ด ารงต าแหน่ง
ดงักลา่ว 

1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระผู้ ไม่มีสว่น
ได้เสยีและไมม่ีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องใดๆ กบับริษัท, คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลดงัที่ได้กลา่วมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความนา่เช่ือถือของงบการเงิน  
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1.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ทา่น โดยมี 2 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริษัท ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเพื่อมาร่วมงานกบับริษัท รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
สามารถจูงใจผู้มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกบับริษัทได้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักลา่วจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานที่ชดัเจน โปร่งใส 
และเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ทา่น โดยมี ประธานคณะบริหารความเสีย่งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึง่ครอบคลมุถึงความเสี่ยงประเภทตา่งๆ ที่ส าคญั เช่น  ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสีย่ง
ด้านการลงทนุ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ และก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปริมาณความเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบั
ที่เหมาะสม 

2. การก าหนดวาระกรรมการ
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 18 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 และถ้า

จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่และกรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระที่ชดัเจน น าสง่เอกสารก่อนการประชุมลว่งหน้า อย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนการประชมุ เว้นแตก่รณีมีเหตจุ าเป็นเร่งดว่น  และมีการบนัทกึรายงานการประชุม
และจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้  นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทกุเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่อง
และเป็นปัจจุบนั ในการประชมุ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ร่วมกนัก าหนดวาระการประชมุและพิจารณาเร่ือง
เข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองตา่งๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ
การประชมุได้ด้วย 

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัิของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 

ทจ.4/2552  

5. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ ก าหนดนโยบายวางเปา้หมายพฒันาแผน

ธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท 
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6. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยมีการให้แนวทางกับฝ่ายจัดการและ

พนกังานเพื่อทราบและเข้าใจถึงแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริต ด้วยวิถีทางที่
ถกูต้องเหมาะสม และติดตามการปฏิบตัิงานตามแนวทางดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เพื่อให้เป็นการถ่วงดลุอ านาจของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัทจึงก าหนดให้มีคณะกรรมการ ที่เป็นอิสระ

อยา่งน้อย 3 ทา่น ทัง้นี ้คณะกรรมการท่ีเป็นอิสระทัง้ 3 ทา่นนีม้ีคณุสมบตัิและคณุวฒุิที่เหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ 
  คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย 
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 6 ทา่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น

8. การรวมหรือแยกต าแหน่ง
บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร โดยมีการจ าแนกและก าหนดขอบเขตหน้าที่การบริหารงาน

อย่างชดัเจน และบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท าหน้าที่ในการถ่วงดลุและตรวจทาน
การบริหารงานของฝ่ายจดัการอีกด้วย 

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีการขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และมีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมพิจารณาอย่างเหมาะสมรอบคอบในเร่ืองที่เก่ียวกบัรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) แล้ว 

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัท มีนโยบายจ่าย

ค่าตอบแทนผู้บริหารในระดบัที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภท
เดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแตล่ะทา่น โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นรูปของเงินเดือน และเบีย้ประชมุ  

11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายใน โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ท าหน้าที่สอบทานการปฏิบตัิงานในฝ่าย
ตา่งๆ ของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี วตัถปุระสงค์เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า 
การปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล มีการทบทวนความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในอยา่งสม ่าเสมอ  มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์  มีการควบคุมการด าเนินงานด้านรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง  เช่ือถือได้และทนัเวลา 
รวมทัง้การปฏิบตัิตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อบงัคบัของทางราชการ  เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น  


