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การก ากับดแูลกจิการ ประจ าปี 2559 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล ซึง่จะเป็นการสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบับริษัท ท าให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, คูค้่า, ลกูค้า ตลอดจนสงัคมสว่นรวม ในระยะยาว  คณะกรรมการ
บริษัทจงึมีความเหน็ชอบและอนมุตัินโยบายก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือเป็นแนวทางปิิบตัิส าหรับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจน
พนกังานทกุคน  

ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการปิิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และ ปี 2555 ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาอยา่งตอ่เน่ือง  โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการปิิบตัิตามแนวทางดงักลา่วตามรายละเอียด ดงันี ้

หมวดที่ 1  สทิธิของผู้ถือหุ้น 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั เข้าร่วมประชมุ

ผู้ ถือหุ้น  โดยบริษัทฯ ได้เลือกสถานท่ีจดัการประชมุท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง และไมจ่ดัประชมุในวนัหยดุหรือนอกเวลาราชการ  
นอกจากนัน้ ก่อนการประชุมสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จะน าข้อมลูในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุ วนั เวลา สถานท่ี 
และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเร่ือง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีค าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการ  รวมทัง้เอกสารแนบต่าง ๆ  อาทิเช่นข้อมลูของกรรมการท่ีครบวาระและจะเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่งโดยได้ระบช่ืุอนามสกลุ อาย ุประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททัว่ไป ประเภท
ของกรรมการท่ีเสนอ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา และวนัเดือนปีท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ข้อมลูของ
กรรมการอิสระ ส าหรับการเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายละเอียดหลกัฐานท่ีใช้
แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุรวมทัง้แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ และแบบฟอร์มใบมอบฉนัทะ แบบ ข และแบบ ค  ซึ่งมีระบุช่ือ
กรรมการอิสระจ านวน 3 คนเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  โดยเอกสารทกุชิน้จะจดัท าเป็นภาษาไทย และองักฤษ 
และน าขึน้บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีข้อมูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ประชมุและการตดัสินใจ 

นอกจากนัน้  ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามค าถามเป็นการล่วงหน้า ทางอีเมล มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี 
IR@grouplease.co.thได้ ซึง่มีเปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซต์ของบริษัท โดยไมจ่ าเป็นต้องรอจนถงึการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนเข้าประชุม  และการนบัคะแนนเสียง  
ท าให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็ว ถกูต้อง และแม่นย า นอกจากนัน้ บริษัทฯได้จดัเตรียมอากรแสตมป์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมาประชมุโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีการจ ากดัสิทธิในการเข้าประชมุของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาสาย ในการประชุมผู้ ถือหุ้น   ส าหรับปี 2559 ไม่มีกรรมการท่านใดขาดการประชุม และในวาระการแต่งตัง้กรรมการท่ีครบ
วาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง นัน้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบคุคล  โดยบริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงใน
ทกุวาระ และเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ไว้เป็นหลกัฐาน เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ตวัแทนของผู้สอบ
บญัชีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ  

นอกจากเอกสารท่ีจดัท าเป็น 2 ภาษาแล้ว  เน่ืองจากประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นชาวตา่งชาติ  ประธาน จงึ
ได้ด าเนินการประชุมเป็น  ภาษาอังกฤษ แต่มีการแปลเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคน ทัง้ชาวไทยและ
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ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจโดยเท่าเทียมกนั  นอกจากนัน้ ในท่ีประชมุ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุแสดงความ
คิดเหน็และซกัถามในเร่ืองตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุหรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อยา่งเตม็ท่ีในแตล่ะวาระก่อนการลงคะแนน
เสียง  และยงัสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหลงัจากท่ีการประชมุด าเนินไปจนเสร็จสิน้ครบทกุวาระแล้ว 

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ทุกครัง้ จะมีการบันทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม และ

กรรมการท่ีลาประชุม(ถ้ามี)  ค าชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทัง้ ค าถามค าตอบท่ีเป็นสาระส าคญั 
และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร  และได้เปิดเผยให้สาธาณชน
ทราบถงึผลการลงคะแนนเสียงของแตล่ะวาระในการประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

4. สทิธิในการได้รับส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงนิปันผล 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯนัน้  บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 จากก าไรสทุธิ  

ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตจ่ะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  โดยใน
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559  ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 สิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 237,960,099.16 บาท หรือร้อยละ 69.94 ของก าไรสทุธิ  หรือคิดเป็น 0.1560 บาท
ตอ่หุ้น ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ืออยู ่ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2559 มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึง่จ่ายเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  

หมวดที่ 2  การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการเร่ืองการก าหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของ
คณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์ และได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ  ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการ
ล่วงหน้าทัง้ภาษาไทยและองักฤษประมาณ  30 วนัก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  บริษัทฯได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทกุ
วาระโดยใช้บตัรลงคะแนน และใช้วิธีนบัคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นทกุราย   ก่อนเร่ิมการประชมุ ท่ีประชมุจะ
ได้รับแจ้งถงึขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ และการนบัคะแนนเสียงดงักลา่ว รวมทัง้จ านวนคะแนนเสียงเหน็ด้วย ท่ีต้องการเพ่ือให้มติใน
วาระนัน้ ๆ  ได้รับการอนมุตัิ ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ 

 
2. การคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือ
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เป็น
การล่วงหน้า โดยได้แสดงรายละเอียดหลกัเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถด าเนินการดงักล่าวได้ 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใด ๆ หรือรายช่ือบุคคลเพ่ือให้
บริษัทพิจารณาส าหรับการประชมุสามญัประจ าปี 2559 และกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล  บริษัทไมไ่ด้เพิ่มวาระการประชมุหรือสลบัวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 

 
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายในการควบคมุบคุลากรของบริษัทฯ ในการน าข้อมลูภายในองค์กรท่ียงัไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะชนไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทัง้เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน โดยก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการ 
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ผู้บริหารรวมทัง้พนกังานท่ีรับทราบข้อมลูของบริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทลงโทษ ส าหรับบคุคลท่ีใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่น
ตนหรือท าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอ่ืนไว้ในข้อบังคับการท างานของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯจะแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้จดัการฝ่ายต่าง ๆ  และประธานเจ้าหน้าท่ีปิิบตัิการ พิจารณาการลงโทษ โดยแบ่งเป็นการว่ากล่าวตกัเตือนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ีพนกังานกระท าผิดประมาทเลินเล่อ และพิจารณาให้ออกจากงาน ในกรณีท่ีกระท าผิดโดยเจตนาและสร้าง
ความเสียหายอยา่งร้ายแรงให้กบับริษัทฯ ตามนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ   

นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้ด าเนินการแจ้งให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร (ตามค านิยามของ ส านกังาน กลต.) เข้าใจ
ถงึภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อ ส านกังาน กลต. ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองเม่ือใด จะมีการรายงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการรับทราบ และสดัส่วนการถือครองหลกัทรัพย์ จะมีปรากิ อยู่ในรายละเอียดของกรรมการ และผู้บริหาร ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ 

 
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมและกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้
อยา่งอิสระ จะไมมี่สว่นร่วมในการพิจารณาตดัสินใจในวาระนัน้ 
 
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

การก าหนดนโยบายการปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความส าคญัและเคารพในสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง  ๆซึง่ผู้ ท่ีนบัวา่เป็นผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท 

ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน คูค้่า เจ้าหนี ้ คูแ่ข่ง สิ่งแวดล้อมและสงัคม เป็นต้น คณะกรรมการและผู้บริหารจงึมีการก าหนด
นโยบาย และแนวปิิบตัิ เก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท ดงันี ้

 นโยบายและแนวปฏบิัตเิก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน บริษัท
สง่เสริมให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างานให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภยั
ตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยูเ่สมอบริษัทได้ระบไุว้ในระเบียบข้อบงัคบัของพนกังาน ให้
พนกังานซึง่ใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะในการท างาน จะต้องสวมหมวกกนัน็อค ทกุครัง้ท่ีขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ ไมว่า่จะอยูใ่นระหวา่งปิิบตัิหน้าท่ีหรือไมก่็ตาม โดยในปี 2559 บริษัทฯ ไมมี่สถิติ
การเกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรงจากการท างานแตอ่ยา่งใด เช่นเดียวกบัในปี 2558 ท่ีผ่านมา 

 นโยบายและแนวปฏบิัตเิกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดกิารแก่พนักงาน บริษัทได้
ก าหนดนโยบายและแนวปิิบตัิเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทน และสวสัดิการแก่พนกังาน  โดย
จะไมจ่่ายคา่จ้างต ่ากวา่อตัรากฎหมายแรงงานขัน้ต ่า โดยจะจ่ายในอตัราท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัการจ่ายผลตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนับริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินโบนสั
ประจ าปี ตามผลการด าเนินงานของบริษัทรวมทัง้มีการประเมินผลการปิิบตัิงานของ
พนกังานเป็นประจ าทกุปี เพ่ือการปรับขึน้เงินเดือนประจ าปี โดยวิธีเทียบผลงานของพนกังาน
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กบัเปา้หมายท่ีวางไว้ รวมทัง้ปัจจยัทางจริยธรรมและความประพฤติด้านอื่น ๆ ของพนกังาน 
เช่น ป่วย สาย ลา ขาดงาน ฯลฯ นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้จดัให้มีเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
และสวสัดิการประกนัสขุภาพให้กบัพนกังาน และจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี เพ่ือดแูล
ให้พนกังานมีสขุภาพดีอยูเ่สมอ มีเงินช่วยเหลือค่าคลอดบตุร เงินช่วยเหลือกรณีแตง่งาน  งาน
บวช และงานศพ รวมทัง้มีโครงการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรของพนกังาน อีกด้วย 

ส าหรับคา่ตอบแทนในระยะยาว บริษัทมีโครงการ ESOP (Employee Stock Option Plan)
เพ่ือจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้กบักรรมการ และพนกังาน เพ่ือจงูใจให้พนกังานมีความรู้สกึ
วา่ตนเองมีความเป็นเจ้าของบริษัท ท าให้เกิดความมุง่มัน่ ทุม่เทกบัการท างาน และนบัเป็น
เงินออมยามเกษียณอีกรูปแบบหนึง่  

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนักงาน บริษัทฯ จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับ
พนกังาน โดยพนกังานจะได้รับสว่นท่ีบริษัทสบทบตามสดัสว่นอายงุาน 

 แนวปฏบัิตเิก่ียวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานแก่พนักงานบริษัทมีแนว
ปิิบตัิให้มุง่เน้นการพฒันาทัง้ความรู้ และ ทกัษะในการท างานเพ่ือเป็นการเพิ่มศกัยภาพให้แก่
พนกังานทัง้พนกังานปัจจบุนั และพนกังานท่ีเข้าใหม่โดยในแตล่ะปี นอกเหนือจากการจดัปฐมนิเทศ
ให้กบัพนกังานใหมแ่ล้ว บริษัทจะจดัอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงระเบียบ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปิิบตัิงาน เพ่ือเป็นการอพัเดทความรู้ให้แก่พนกังาน และสง่เสริมให้
พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมทกัษะในหลกัสตูรตา่ง  ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสายงานโดยตรง ตลอดจน
หลกัสตูรอ่ืน  ๆท่ีมุง่เน้นการสร้างทศันคติท่ีดีในการท างานหรือการพฒันาทกัษะของผู้บริหาร เป็นต้น 
ทัง้นีก้ารฝึกอบรมมีทัง้การจดัอบรมโดยวิทยากรจากภายในและ การสง่พนกังานไปรับการอบรมจาก
องค์กรภายนอกบริษัทโดยหวงัผลให้พนกังานได้น าความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการอบรมมา
พฒันาการปิิบตัิงานของตน เพ่ือความก้าวหน้าของตนเองและบริษัทโดยรวม  โดยในปี 2559 บริษัท 
ได้เน้นการพฒันาทกัษะด้านบญัชี และ IT  และมีพนกังานได้รับการอบรมเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ และ
ทกัษะในการท างาน จ านวนทัง้สิน้ 719 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 9.14 ชัว่โมง หลกัสตูรท่ีจดัอบรม 
อาทิ การปรับกลยทุธ์บริหารทีมงานอยา่งมืออาชีพ  เทคนิคการตอ่รองเพ่ือการตดิตามหนีท้าง
โทรศพัท์ให้มีประสิทธิภาพ  การบญัชีเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับองค์กรท่ีมิใช่ สถาบนัทางการเงิน  
คอร์สอบรมตา่ง ๆ  เฉพาะทางด้าน  IT และการอบรมภาษาองักฤษ ส าหรับผู้บริหาร ฯลฯ เป็นต้น 

 นโยบายเก่ียวกับการละเมดิสิทธิมนุษยชน  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมข้่องเก่ียวกบัการละเมิด
สิทธิมนษุยชนใด  ๆ พนกังานทกุคน จะได้รับการปิิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัในแงข่องสิทธิมนษุยชน 
โดยไมค่ านงึถงึ เชือ้ชาติ  สีผิว เพศ อาย ุภาษา  ศาสนา  หรือสถานภาพทางกาย  ปัจจบุนับริษัทมี
พนกังานท่ีพิการทางการได้ยิน จ านวน 8 คน ซึง่ทกุคนจะได้รับคา่จ้าง และสวสัดิการตา่ง  ๆเทา่เทียม
กบัพนกังานปกตทิกุประการรวมทัง้ได้รับการมอบหมายงานด้านเอกสาร ซึง่เหมาะสมกบัสถานภาพ
ทางกาย 

 นโยบายและแนวปฏบัิตเิก่ียวกับลูกค้าบริษัทมีความมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่
ลกูค้า โดยการเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้าโดยจะเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการบริการให้
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ลกูค้าทราบอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์ และไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริงรวมทัง้รักษา
สมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลกูค้า พฒันารูปแบบการให้บริการและเพิ่มจดุให้บริการการให้สินเช่ือ 
และสาขา และช่องทางในการให้บริการช าระคา่งวด แก่ลกูค้า โดยเน้นการให้บริการท่ีมีคณุภาพ  
สะดวก และ รวดเร็วของการให้บริการเพ่ือให้เป็นไปตามพนัธกิจของบริษัท คือ First, Fast and 
Forward นอกจากนัน้  บริษัทจะพิจารณาวงเงินกู้ให้เหมาะสมกบัสถานะของลกูค้าแตล่ะราย เพ่ือ
ไมใ่ห้ลกูค้ามีภาระหนีส้ินมากเกินไป และจะไมใ่ห้ลกูค้าท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีกู้ เงินเพ่ือซือ้
รถจกัรยานยนต์ บริษัทมีนโยบายการรักษาความลบัของลกูค้า โดยไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าหาก
ไมไ่ด้รับอนญุาตจากลกูค้า เว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบท
บงัคบัของกฎหมาย  

 นโยบายและแนวปฏบัิตเิก่ียวกับคู่แข่ง บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรมตอ่บริษัทอ่ืน  ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจเดียวกนัโดยประพฤตปิิิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ี
อตุสาหกรรมหรือผู้ก ากบัดแูลจากทางการก าหนดไว้ ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทาง
การค้า ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 

 นโยบายและแนวปฏบัิตเิก่ียวกับคู่ค้า การคดัเลือกคูค้่าเป็นไปอยา่งยตุิธรรมโดยค านงึถงึความ
เสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า หลีกเลี่ยงคูค้่าท่ีมีพฤติกรรมท่ีสอ่ไป
ในทางท่ีอาจท าให้เกิดการทจุริตตอ่กิจการของบริษัท  ปิิบตัิต่อคูค้่าตามเง่ือนไขทางการค้าและ หรือ
สญัญาท่ีมีการลงนามกนัอยา่งเป็นธรรมไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ ใด  ๆ ท่ีไมส่จุริตกบัคู่
ค้า 

 นโยบายและแนวปฏบิัตเิก่ียวกับเจ้าหนี ้ บริษัทฯยดึมัน่ในสญัญาและถือปิิบตัิตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ในสญัญากบัเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ทัง้การช าระคืนหนีต้ามก าหนด และการ
ปิิบตัิตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ   ในสญัญา 

 นโยบายและแนวปฏบิัตเิก่ียวกับการไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิบริษัท 
มีนโยบายและแนวปิิบตัิ ท่ีจะไมอ่ดุหนนุหรือใช้ประโยชน์จากสนิค้าท่ีไมมี่ลขิสทิธ์ิ เช่น  จะไมใ่ช้
ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ ท่ีไมมี่ลขิสทิธ์ิถกูต้อง เป็นต้น 

 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและห้ามจ่ายหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ
ของบริษัทคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก าหนดให้บริษัทมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ขึน้ 
เม่ือเดือนมกราคม 2559   โดยแตเ่ดิมบริษัท ได้ก าหนดเป็นข้อห้ามไว้แล้วในระเบียบข้อบงัคบัของ
พนกังาน และระบไุว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการได้น านโยบายและ
แนวปิิบตัิดงักลา่ว มาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหมเ่พ่ือให้ชดัเจนเป็นปัจจบุนัมากขึน้ โดย
นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นี ้ ถือเป็นสว่นเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วยโดยท่ี
นโยบายระบวุา่ :  
“กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการทจุริต คอร์
รปัชนั การให ้หรือการรบัสินบน กบัเจ้าหนา้ทีข่องรฐั หรือ เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม เพือ่แลกกบัผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครวั เพือ่น และคนรู้จกั หรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บับริษัทฯ หรือ การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และจะตอ้งปฏิบติัตาม
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จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายในประเทศไทย ทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อตา้นการทจุริต 
คอร์รปัชัน่ “ 
 กระบวนการประเมนิความเส่ียงจากการทุจริตคอรัปช่ัน และแนวปฏบิัตเิก่ียวกับ

การก ากับดูแลและการควบคุมดแูลเพ่ือป้องกันและตดิตามความเส่ียงจากการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1) บริษัทฯ มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึง่เป็นผู้ท าหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงจาก
การทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึง่ครอบคลมุการตรวจสอบ
รายการตา่ง  ๆ ท่ีมีความเสี่ยงตอ่การทจุริต ทัง้จากพนกังานท่ีกระท าตอ่บริษัทฯ ใน
หน้าท่ี หรือตอ่บคุคลภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า หรือองค์กรของราชการ เป็นต้น และ
รายงานผลการตรวจสอบให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือด าเนินการตามกิ
ระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายแล้วแตก่รณี  ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องท า
การประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ปิิบตัิงานในแตล่ะฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ทบทวนมาตรการจดัการความเสี่ยง 
และระเบียบตา่ง  ๆให้มีความเหมาะสมท่ีจะควบคมุความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได้ตลอดจนติดตามการน านโยบายฉบบันีไ้ปปิิบตั ิ

2) หากพบวา่มีการทจุริตเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพ่ือหา
ข้อเทจ็จริง และหากพบวา่มีความผิดจริงผู้กระท าผิด จะต้องได้รับโทษทางวินยัตาม
ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท  

3) เพ่ือความเป็นธรรมตอ่ผู้ ท่ีถกูกลา่วหาวา่ได้กระท าคอร์รัปชัน่ ในกรณีท่ีเหน็วา่ตนเอง
มิได้กระท าความผิดตามท่ีถกูกลา่วหา  พนกังานดงักลา่วสามารถย่ืนค าร้องทกุข์ตาม
วิธีและขัน้ตอนการร้องทกุข์ท่ีระบไุว้ในระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

4) บริษัทฯ ได้ก าหนดให้นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นี ้ เป็นหลกัสตูรในการอบรม
พนกังาน และการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ รวมทัง้ ได้น าข้อมลูทัง้หมดขึน้ไว้บน
ระบบงานภายใน (intranet) ของบริษัทฯทัง้ภาษาไทยและองักฤษ เพ่ือเป็นการแสดง     
เจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุง่เก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ 

ในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ท าการตรวจสอบการทจุริต คอร์รัปชัน่ ตามนโยบายท่ีกลา่วมา
ข้างต้นโดยผ่านชอ่งทางท่ีบริษัทฯจดัไว้ให้  พบวา่ ตลอดปี 2559 ไมมี่ผู้ใดแจ้งเบาะแส ในเร่ืองการ
ทจุริตของพนกังานในบริษัทฯ และ ไมพ่บกรณีทจุริตใด ๆ  จากการปิิบตัิหน้าท่ีของพนกังาน 

 นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอสังคมและกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ มี
นโยบายและแนวปิิบตัิในการสนบัสนนุการจดักิจกรรม หรือเข้าไปมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุ
กิจกรรมท่ีเป็นการพฒันาการศกึษาและสนัทนาการให้กบัเดก็ และเยาวชน โดยจดัตัง้โครงการมอบ
ทนุการศกึษาให้กบับตุรพนกังานท่ีมีผลการเรียนดีเดน่ เป็นประจ าทกุปี และส าหรับการพฒันาชมุชน 
บริษัทฯ สนบัสนนุเงินทนุในการจดัซือ้อปุกรณ์การศกึษาให้กบัเดก็ ในชมุชนท่ีอยูใ่กล้เคียงกบัสถาน
ท่ีตัง้ของบริษัทฯ ในงานวนัเดก็เป็นประจ าทกุปี พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ในลกัษณะดงักลา่วด้วย เพ่ือปลกูจิตส านกึให้พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม นอกจากนัน้ 
บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอทุกภยัทางภาคใต้ของประเทศไทย ท่ี
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เกิดขึน้ในช่วงปลายปี 2559 ทัง้นี ้ พนกังานกไ็ด้ร่วมกนับริจาคสิ่งของท่ีจ าเป็นให้กบัผู้ประสบอทุกภยั
ด้วย  

 การด าเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี่
ผลกระทบใด  ๆตอ่สิ่งแวดล้อม  อยา่งไรก็ตาม  บริษัทฯ ตระหนกัดีถงึความรับผิดชอบ และการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริเวณส านกังานของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ ได้จดัให้มีโครงการคดั
แยกขยะ โดยการจดัให้มีถงัขยะ เพ่ือแยกขยะประเภทตา่ง  ๆ และให้ความรู้แก่พนกังาน รวมทัง้การ  
รณรงค์ให้พนกังานทิง้ขยะในถงัขยะตามประเภทของขยะ เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
ส านกังานของบริษัทฯ  และเป็นการให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกให้กบั พนกังานเก็บขยะ 
และกรุงเทพมหานคร ในการบริหารจดัการขยะตอ่ไป 

 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ สง่เสริม และให้ความรู้ เพ่ือปลกูฝังให้พนกังานมี
จิตส านกึในด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การดบัไฟท่ี
ไมไ่ด้ใช้ หรือเปิดไฟ หรือเคร่ืองปรับอากาศ เทา่ท่ีจ าเป็น และปิดเคร่ืองใช้ส านกังานตา่ง ๆ  ในช่วงเวลา
พกักลางวนั หรือการน ากระดาษมารีไซเคิล เป็นต้น รวมทัง้การประหยดัพลงังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เชือ้เพลิงส าหรับยานพาหนะซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ให้ความสนใจการรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยจะน าเสนอข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมให้แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ และ
สง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสเพิม่พนูความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมหากมีโอกาส 

 บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถตดิต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองที่ อาจเป็น
ปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง (Whistleblowing)  ผู้ มีสว่นได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียน เม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีอาจเข้าข่ายการกระท าทจุริต 
คอร์รัปชัน่ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม การกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการกระท าท่ีอาจกระทบตอ่ช่ือเสียงของ
บริษัทฯ  โดยสามารถแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานมาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามท่ีอยูด่งันี ้

ประธานคณะกรรมการ 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
ตู้ปณ. 149  ปณศ. บางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800 

ซึ่งเป็นตู้  ป.ณ.ท่ีเปิดขึน้เป็นพิเศษเฉพาะการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมี
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ รับผิดชอบดแูล  เม่ือมีผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามา บริษัท
จะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง  และให้สิทธิแก่ผู้ถกูกล่าวหาในการชีแ้จง
แก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
  ส าหรับการแจ้งข้อร้องเรียนเร่ืองอ่ืน ๆ  เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถกูละเมิดสิทธิ หรือ
การร้องเรี ยน เร่ื องอ่ื น  ๆ ท่ี นอกเหนื อจากการทุ จ ริตคอร์ รัปชั่ น   สามารถแจ้ งได้ ท่ี 
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glpcl@grouplease.co.th  โดยเร่ืองร้องเรียนดงักลา่ว จะถกูสง่ตอ่ไปยงัผู้บริหารในฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
รีบค้นหาข้อเทจ็จริง และด าเนินการอยา่งดีท่ีสดุเพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุงข้อบกพร่องตอ่ไป 
  บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทจุริต โดยจะใช้ความระมดัระวงัในการปกปิด
ช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมลูท่ีสามารถระบุตวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั และพนกังานผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสจุริต จะไม่ถกูลงโทษทางวินยั หรือลดต าแหน่ง ถกูพกังาน หรือให้ออก
หรือถกูด าเนินการใด ๆ  ท่ีเกิดผลร้ายต่อพนกังานดงักลา่ว 

 
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทฯมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลู

ทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยมีระบไุว้ในรายงานประจ าปี และข้อมลูตา่ง  ๆ ท่ีบริษัทฯได้เปิดเผย
ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์(SCP) แล้ว จะถกูน าขึน้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯด้วย ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์”  ข้อมลู
ดงักลา่ว ได้แก่ ข้อมลูงบการเงินในแตล่ะไตรมาสของบริษัทฯ ข้อมลูงบการเงินได้รับการเปิดเผยภายในระยะเวลาท่ีระเบียบก าหนด 
โดยท่ีงบการเงินดงักลา่วได้จดัท าขึน้โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ซึง่มิได้เป็นผู้ มีสว่นได้เสีย หรือเก่ียวข้องกบับริษัท  และจดัท าตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป    และได้ผ่านการพิจารณาและสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการของบริษัท แล้วทกุครัง้ก่อนการเปิดเผยข้อมลู  โดยคณะกรรมการได้จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี รวมทัง้มีการเปิดเผยคา่สอบบญัชี และคา่บริการ
อ่ืนท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ด้วย 

นอกจากข้อมลูทางการเงินแล้ว บริษัทฯได้เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมารวมทัง้วาระการด ารงต าแหน่ง และ
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ และความเหน็จากการท าหน้าท่ี รวมถงึการ
ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของคา่ตอบแทน ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีด้วย 

ในปี 2559 บริษัทมีการจดัประชมุเพ่ือพบปะกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ จ านวน 4 ครัง้ หลงัจากได้ประกาศงบ
การเงินในแตล่ะไตรมาสแล้ว คือ เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 17 พฤษภาคม  16 สิงหาคม และ 16 พฤศจิกายน 2559  เพ่ือสื่อสารข้อมลู
ของบริษัท หรือตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม เพ่ือให้นกัวิเคราะห์หรือนกัลงทนุทัว่ไป ได้มีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจการลงทนุ 

2. ข้อมูลขัน้ต ่าที่เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว บริษัทฯยงัมีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัตา่ง  ๆทัง้ภาษาไทย และองักฤษผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้นกัลงทนุตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสีย อ่ืน  ๆสามารถ
น าข้อมลูเหลา่นัน้ไปใช้ในการตดัสนิใจในการลงทนุ  โดยนกัลงทนุหรือผู้สนใจทัว่ไปสามารถเข้ามาเย่ียมชมเวบ็ไซต์ของบริษัทได้
ตลอดเวลาท่ี www.grouplease.co.th 
 

mailto:glpcl@grouplease.co.th%20%20โดย
http://www.grouplease.co.th/
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หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
– จ านวนและสดัส่วน  ในปี 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 12 คน แบ่งเป็น 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 4 คน และท่ีไม่ใช่ผู้บริหารจ านวน 8 คน หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณ 66%  โดย
มีกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือ
เป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยล าพัง  โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านท่ี
เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ได้แก่ ด้านการบริหาร การลงทนุ การเงิน การบญัชี และมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 1 คน ท่ี
มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้ ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
– วาระการด ารงต าแหน่ง มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอย่างชดัเจนในข้อบงัคบั
ของบริษัท โดยให้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งนานท่ีสดุจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ หรือจ านวน
ใกล้เคียงท่ีสดุกบั 1 ใน 3 โดยปัจจบุนัส าหรับบริษัทฯ คือ 4 คน ในแต่ละปีท่ีจะต้องออกตามวาระแต่ก็สามารถ
ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเดิมได้ใหม่โดยท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้เช่นกัน โดย
ปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัไม่มีการพิจารณาก าหนดจ านวนวาระท่ีกรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัได้นาน
ท่ีสดุ 
– การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน  คณะกรรมการไม่ได้มีการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ซึง่กรรมการแต่ละท่านจะสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการได้ เน่ืองจาก กรรมการหลายท่านได้ด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอ่ืนเหลา่นัน้ ก่อนท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯและบริษัทเกรงวา่จะเสียโอกาสในการได้บคุคลกรท่ี
มีคุณภาพอย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบนัไม่มีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 แห่งรวมทัง้ 
บริษัทฯได้ก ากบัดแูลเร่ืองการอุทิศเวลาให้กบับริษัทฯ เป็นส าคญั  ซึ่งท่ีผ่านมากรรมการทกุท่านได้อุทิศเวลา
ให้กบับริษัทฯ อยา่งเตม็ท่ี  
 ส าหรับผู้บริหารระดบัสงูนัน้ ทุกท่านไม่สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ ยกเว้นการเป็น
กรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกันจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละท่านด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2559 เป็นดงันี ้
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนบริษัทจดทะเบียน 
ท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ 

นายมิทซจิึ  โคโนชิตะ ประธานกรรมการ - 
นายทตัซยึะ โคโนชิตะ กรรมการ 2 
นายมเุนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ 1 
นายเรจิส  มาร์แตง็ กรรมการ - 
นายแพทริค ฟิชเชอร์ กรรมการ - 
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นายริกิ อิชิกามิ 
นายยซูเุกะ โคซมูะ 

กรรมการ 
กรรมการ 

- 
- 

นายอาลนั ดเูฟส 
พล.อ. สืบสนัต์ ทรรทรานนท์ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

- 
- 

นายโศณิต พิชญางกรู กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - 
ดร.พลเดช  เทอดพิทกัษ์วานิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - 
นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 2 

 
– ต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร) 

ตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมาบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร โดยให้ประธาน
กรรมการด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอีกต าแหน่งหนึง่ และโดยท่ีประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ ดงันัน้ จงึมัน่ใจได้ถงึความทุม่เทในการบริหารธุรกิจให้เกิดผลก าไรตอ่บริษัทฯ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯได้มีการ
แบง่แยกอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อยา่งชดัเจน อีกทัง้ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็น
กรรมการอิสระท าหน้าท่ีในการถ่วงดลุและตรวจสอบการบริหารงาน 

 
- เลขานกุารบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้มีเลขานกุารบริษัทฯ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (มีการเปลี่ยนแปลงให้ ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบตัง้แต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา)  ตลอดจนเป็นผู้
ประสานงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารปิิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และตามมติของคณะกรรมการ  รวมทัง้กฎ
บตัรของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จดัท าและจดัเก็บทะเบียนกรรมการ ตลอดจนรายงานการประชมุ 
และเอกสารส าคญัอ่ืน ๆ  ของบริษัทฯ  เลขานกุารบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านการ
ปิิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท  

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

  ปัจจบุนัคณะกรรมการได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดียวเป็นคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยโดยไมมี่การจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเน่ืองจากเหน็วา่เป็นองค์กรท่ีมีธุรกิจไมซ่บัซ้อน
และมีจ านวนกรรมการไมม่ากนกั อีกทัง้มีอตัราการหมนุเวียนของกรรมการไมม่าก จงึคิดวา่ยงัไมจ่ าเป็นจะต้องจดัตัง้คณะกรรมการ
สรรหา สว่นเร่ืองการก าหนดคา่ตอบแทนนัน้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการก าหนดคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ สว่น
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯจะถกูก าหนดโดยมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
– พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคัญ  คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนด

วิสยัทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการด าเนินการ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนให้ค าแนะน า 
ควบคมุดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้โดยฝ่ายจดัการจะรายงานผลการปิิบตัิงานในฝ่ายของตน
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯทกุเดือน 



11 
 

– นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความ
เหน็ชอบนโยบายดงักลา่ว  โดยได้เร่ิมตัง้แต ่เม่ือปี 2550 เป็นต้นมา และมีการรายงานการปิิบตัิการตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ า
ทกุปี โดยเผยแพร่ไว้ในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

– จรรยาบรรณธุรกิจ  บริษัทได้จดัท าแนวทางเก่ียวกบัข้อควรปิิบตัิของกรรมการผู้บริหารและพนกังาน
ตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Business Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบและได้ปิิบตัิตามแนวทางท่ีก าหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม่ ตลอดจนเผยแพร่ให้บคุคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนัน้  บริษัทได้จดัท าระเบียบข้อบงัคบัในการท างาน
เพ่ือให้พนกังานบริษัทยดึถือเป็นแนวทางปิิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์และมีระเบียบวินยัท่ีดีรวมทัง้มีการก าหนดบทลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนไมป่ิิบตัิตามด้วย 

– การพิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์  คณะกรรมการได้น าเสนอแนวทางในการป้องกัน
ความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นด้วยความรอบคอบซ่ือสตัย์สจุริตอยา่งมีเหตมีุผลและเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมอนัดีเพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นส าคญัโดยมีแนวทางการปอ้งกนัในเร่ืองตา่งๆดงันี ้

 การท ารายการระหว่างกนัท่ีส าคญัระหว่างบริษัทกบับคุคลท่ีมีความขดัแย้งต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในท่ีประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
พิจารณาและอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัด้วยรวมทัง้องค์ประชมุขัน้ต ่าในขณะท่ีคณะกรรมการ
จะลงมติในท่ีประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดโดยต้อง
ปิิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบัประกาศค าสัง่
หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือมีส่วนได้เสียใน
การท ารายการระหวา่งกนัจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันัน้ 

 ท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบ(ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด)และจดัให้มี
การให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการ
ระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหว่าง
กนัด้วย 

 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทน าข้อมลูของบริษัทไป
ใช้ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในการหาผลประโยชน์สว่นตน 

 ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 8 ณ. วันท่ี 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติใน
หลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการท าธุรกรรมดงักล่าวหากธุรกรรมเหล่านัน้ มีข้อตกลงทาง
การค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วย
อ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคล
ท่ีมีความเก่ียวข้อง  ทัง้นีบ้ริษัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมท่ีมีขนาดเกินกว่า 1 ล้านบาท 
เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการด าเนินการตามข้อแนะน าของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม หนังสือท่ี กลต.จ.(ว) 38/2551 เร่ือง
ค าแนะน าในการปิิบตัิตามมาตรา89/12 (1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 



12 
 

– ระบบการควบคมุภายใน  บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทกุระดบั เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุในการด าเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกบัขัน้ตอนการท างานในแตล่ะระบบ
โดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทก าหนดภาระหน้าท่ีอ านาจในการด าเนินงานรวมถงึอ านาจในการเข้าถงึข้อมลูภายในของ
ผู้ปิิบตัิงานและผู้บริหารในระดบัตา่งๆไว้และใช้รหสัพนกังานในการเข้าสูร่ะบบข้อมลูซึง่พนกังานแตล่ะคนตา่งมีขอบเขตในการเข้า
สูฐ่านข้อมลูของบริษัทตา่งกนั  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้แบง่หน้าท่ีของผู้ปิิบตัิงานและผู้ประเมินผลออกจากกนัอยา่งเดน่ชดั  ส าหรับ
การควบคมุในสายการเงินนัน้ บริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนการตรวจสอบของการควบคมุทางการเงินโดยจดัให้มีระบบการรายงานทาง
การเงินเสนอให้แก่ผู้บริหารในสายงานท่ีรับผิดชอบเป็นประจ าทกุเดือนและจดัให้มีการประชมุคณะผู้บริหารเม่ือได้รับรายงาน
ประจ าเดือน เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีได้พบจากรายงานดงักลา่ว  นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีการควบคมุการ
บริหารความเสี่ยงโดยก าหนดให้มีการจดัท ารายงานการบริหารลกูหนีเ้ป็นประจ าทกุเดือนโดยมีการจดักลุม่ลกูหนีต้ามประวตัิในการ
ช าระหนีแ้ละจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบตามกลุม่ของลกูหนีด้งักลา่ว  คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชมุเพ่ือท าการประเมินการ
บริหารลกูหนีร่้วมกบัผู้บริหารเป็นประจ าทกุเดือน 

  - นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  บริษัทมีนโยบายท่ีให้ทกุหนว่ยงานปิิบตัิตามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีการก าหนดนโยบายและวธีิการปิิบตัิงาน ตลอดจนอ านาจในการด าเนินงานตา่งๆ และก าหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  รวมทัง้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัการด าเนินงาน  โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายใน จะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ
การปิิบตัิงานของหน่วยงานตา่ง  ๆเพ่ือประเมินความเสี่ยง และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ข้อแนะน าในการแก้ไขปัญหา 
ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

- การก ากบัดแูลบริษัทยอ่ย เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯในบริษัทยอ่ย 
คณะกรรมการได้พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลท่ีเหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยเพ่ือควบคมุการบริหารงานของบริษัทยอ่ยให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการตา่ง  ๆ ให้ถกูต้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของแตล่ะประเทศ โดยจะมีการรายงานผล
การปิิบตัิงานของบริษัทยอ่ยให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
 

4. การจัดประชุมคณะกรรมการ 

ในปัจจบุนับริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการเดือนละ 1 ครัง้และจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยในเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีการก าหนดตารางเวลาประชมุของคณะกรรมการทัง้ 2 ชดุรวมทัง้
ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีหน้าเป็นการลว่งหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น
หรือมีวาระเร่งดว่นซึง่ประธานกรรมการ หรือกรรมการทา่นอ่ืนต้องการให้น าเข้ามาพิจาณาในท่ีประชมุก็สามารถก าหนดให้มีการ
ประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็นได้ โดยในปี 2559 บริษัทฯมีการจดัประชมุคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 19 ครัง้ เป็นการประชมุ
ประจ าเดือน 12 ครัง้ และเป็นประชมุพิเศษ 7 ครัง้  และการเข้าร่วมประชมุของคณกรรมการแตล่ะคน โดยเฉลี่ยทัง้ปี 2559 มีสดัสว่น
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 โดยเลขานกุารบริษัทจะด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุ และเอกสาร
ประกอบก่อนการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ซึง่เป็นเวลาท่ีเพียงพอในการศกึษาข้อมลูในการเข้าร่วมประชมุในแตล่ะครัง้ 
รวมทัง้หากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิม่เติม ก็สามารถขอได้จากผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องได้เสมอ และในการประชมุทกุเดือน 
จะมีวาระประจ าเร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้ในประเทศไทย และตา่งประเทศในเดือนท่ีแล้ว 
ตลอดจนสภาวะตลาดของรถจกัรยานยนต์ ฯลฯ เพ่ืออพัเดทข้อมลูให้ท่ีประชมุรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ  ประธานกรรมการได้จดัสรร
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เวลาอยา่งเพียงพอส าหรับการประชมุในแตล่ะครัง้ และกรรมการทกุคนก็ให้ความส าคญัและให้เวลาอยา่งเพียงพอกบัประเดน็ทกุ
เร่ืองท่ีน าเข้าสูว่าระการประชมุตามความเหมาะสม 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะให้กรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร ประชมุร่วมกบั
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯโดยไมมี่ฝ่ายจดัการอยูด้่วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่ง  ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่น
ความสนใจ และมีการรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการทราบในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment of Board of 
Directors) และ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ าทกุปี โดยมุง่เน้นการน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงการปิิบตัิ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทัง้คณะโดยในเดือนธนัวาคมของทกุปีเลขานกุารจะท าการทบทวน
แบบสอบถาม ซึง่เป็นแบบท่ีได้รับการปรับปรุงจากหลกัเกณฑ์จากตลาดหลกัทรัพย์ และน าสง่ ให้แก่กรรมการทกุทา่นเพ่ือตอบ
แบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยหวัข้อหลกั ๆ   6 ข้อ ดงันี ้

1.   โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2.   บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.   การประชมุคณะกรรมการ 
4.   การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
5.   ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6.   การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

หลงัจากได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาแล้ว เลขานกุารจะท าการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการทราบ  ซึง่โดยรวมแล้ว ผลการประเมินส าหรับปี 2559 นี ้ คณะกรรมการบริษัท มีผลการประเมินดีเย่ียมในทกุ
หวัข้อ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 

หัวข้อประเมิน 

 

 

คะแนนเตม็ 

 

คะแนน 

ที่ได้ 

 
% 

 

ผลการ
ประเมิน 

 
คะแนนรวม 

 
100 

 
98.23 

 
98.23 

 
excellent 

1.  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 28 27.5 98.2 ดีเย่ียม 
2.   การประชมุคณะกรรมการ 24 23.6 98.3 ดีเย่ียม 
3.   บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
40 39.3 98.25 ดีเย่ียม 

4.   อ่ืน ๆ  : 
- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
-การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา
ผู้บริหาร 

 
8 

 
7.8 

 
97.5 

ดีเย่ียม 
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6. ค่าตอบแทน 
คา่ตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ เงินคา่เบีย้ประชมุ และเงินบ าเหน็จกรรมการ  คา่ตอบแทนดงักลา่ว

สามารถจดัอยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปิิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากกรรมการแตล่ะคน กรรมการตรวจสอบ
ได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้ตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับ
คา่เบีย้ประชมุ สงูกวา่ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบประมาณ 20% ตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสงูกวา่  สว่นเงินคา่
บ าเหน็จกรรมการ จะขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญัทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้อนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการ 

สว่นคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูนัน้ บริษัทฯได้ก าหนดให้เพียงพอท่ีจะจงูใจได้ในระยะยาวและสอดคล้อง
กบัผลการปิิบตัิงานของแตล่ะคน  โดยจะมีการประเมินผลการปิิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี เพ่ือประเมินคา่ตอบแทน 

 
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 การฝึกอบรม  คณะกรรมการ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบริษัทฯ ส าหรับทัง้
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท ตลอดจนพนกังานของบริษัท โดยการฝึกอบรมมีทัง้ภายในบริษัท และโดย
สถาบนัภายนอกทัง้การสมัมนาฝึกอบรมท่ีจดัขึน้โดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น  สภาวิชาชีพบญัชี หรือกรมสรรพากร ตลอดจน
หน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท เช่น ตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการ กลต. และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
เป็นต้น 

ในปี 2559 มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ ดร.พลเดช เทอดพิทกัษ์วานิช เข้าร่วมสมัมนา CG Forum 1/2016 
เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 เร่ือง จริยธรรม: จิตส านึกหลกับรรษัทภิบาล จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเลขานกุาร
บริษัท ได้เข้ารับการอบรมเร่ือง Basic IR เม่ือวันท่ี 16-17 มิถุนายน 2559 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ เร่ือง 
Enhancing good CG based on CGR Scorecard เม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2559 จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์ฯและสมาคมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 การเตรียมการส าหรับกรรมการใหม่  กรรมการใหม่จะได้รับข้อมลู เพ่ือแนะน าธุรกิจและแนวทางด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  กฎบตัรคณะกรรมการ  /คณะกรรมการตรวจสอบ  หนงัสือรับรองบริษัท 
ตลอดจนหนงัสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ คู่มือกรรมการ ท่ี
จดัท าโดยส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น  

 แผนพัฒนาและสืบทอดงาน  ผู้ จัดการทั่วไป จะรายงานให้ผู้ บังคับบัญชาในสายงานทราบถึง
แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีท่ีตนไม่สามารถปิิบตัิหน้าท่ีได้โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์เป็นหลกั 

 โครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหาร  คณะกรรมการได้จัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้
ผู้จดัการทัว่ไปรายงานเป็นประจ าทกุปี ถงึสิ่งท่ีได้ท าไปในระหวา่งปี ซึง่จะพิจารณาควบคูก่บัแผนสืบทอดงาน 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทกรุ๊ปลีสจ ากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการและผู้ บริหารโดยประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ชดุยอ่ย 1 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
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(1) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน  12 คนดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายมิทซจิึ  โคโนชิตะ ประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

2. นายทตัซยึะ  โคโนชิตะ กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าท่ีนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ 

เข้ามารับต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าท่ี
นกัลงทนุสมัพนัธ์เม่ือ 1 ม.ค. 2559 
และประธานกรรมการบริหารเม่ือ 22 
มี.ค 2559 

3. นายมเุนะโอะ  ทาชิโร่ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี
ปิิบตัิการ 

เข้ามารับต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ี
ปิิบตัิการแทนนายสมชยั ลิมป์พฒัน
สิน ซึง่ลาออก เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

4. นายเรจิส มาร์แตง็ กรรมการ  และประธานเจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

เข้ามารับต าแหนง่แทน นายดีพงศ์ 
สหะชาติศิริ ซึง่ลาออกเม่ือวนัท่ี  28 
เมษายน 2559 

5. นายแพทริค ฟิชเชอร์ กรรมการ เข้ามารับต าแหนง่เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2559 

6. นายริกิ อิชิกามิ กรรมการ  เข้ามารับต าแหนง่เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2559 

7. นายยซูเูกะ โคซมุะ กรรมการ เข้ามารับต าแหนง่เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2559 

8. นายอาลนั ดเูฟส กรรมการ เข้ามารับต าแหนง่แทนนายสมชยั 
ลิมป์พฒันสิน ซึง่ลาออกเม่ือวนัท่ี 6 
ธนัวาคม 2559 

9. พลเอกสืบสนัต์  ทรรทรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

 

10.. นายโศณิต พิชญางกรู กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

11. ดร. พลเดช  เทอดพิทกัษ์วานิช กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

12. นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
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 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  คือ นายมิทซึจิ  โคโนชิตะหรือนายทัตซึยะ โคโนชิตะ 
หรือ นายมเุนะโอะ ทาชิโร่ คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท
ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุป
อ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. ก าหนดแนวทาง นโยบาย  กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนุมตัิแผนธุรกิจ งบประมาณท่ี
น าเสนอโดยฝ่ายจัดการ และควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้
เป็นไปตามนโยบายและเปา้หมายท่ีวางไว้  เว้นแต่ในเร่ืองดงัต่อไปนีท่ี้คณะกรรมการต้องได้รับมติ
อนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการอนัได้แก่เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติ
อนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเช่นการเพิ่มทุนการลดทนุการขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด
หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่นหรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท
การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัเป็นต้น 

2. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน  4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษัทและพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆพร้อมทัง้ให้ความเห็น เพ่ือน าเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ อาทิเช่น การจ่ายเงินปันผล  ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบและการแตง่ตัง้ กรรมการ เป็นต้น 

3. อนมุตัิการลงทนุท่ีส าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

4. อนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และนโยบายอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่
ผ่านการกลัน่กรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายจดัการ และติดตามให้มีการปิิบตัิตาม 

5. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

6. จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทณวันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิ 

7. อนมุตัิการแต่งตัง้ หรือมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบคุคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจดงักล่าวได้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบ
อ านาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอ่ืนท าหน้าท่ีแทนในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจการ
มอบอ านาจดงักล่าวต้องเป็นไปตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระหรือ
กรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็น
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กรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอ านาจนัน้ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวใน
รายงานการประชมุให้ชดัเจน 

8. อนมุตัิการท ารายการเก่ียวโยง หรือ ซือ้ ขาย หรือโอนทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้องโปร่งใส และมีการรายงานท่ีถูกต้องตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

9. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตัง้ หรือเลิกจ้าง พนักงานระดับสูง ได้แก่ 
ระดับประธานเจ้าหน้าท่ี (Chief Officer) คณะกรรมการบริหารกรรมการผู้ จัดการ จนถึงระดับ
ผู้จดัการทัว่ไป 

10. อนมุตัิการจดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดบทบาท หน้าท่ี
ของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ การต่ออายคุณะกรรมการ
ชดุย่อย  รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส าคญัตอ่การปิิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ย  

11. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง 

12. อนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้าง สินทรัพย์ถาวร  การซอ่มบ ารุง ในวงเงินเกิน 5,000,000 บาทขึน้ไป 

13. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือเข้าเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนจ ากดัหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์
ผู้ อ่ืนเว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาท่ีบริษัทท าขึน้หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท 

 
ทัง้นีก้ารมอบอ านาจหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจะไม่รวมถึงการมอบอ านาจท่ีท าให้

คณะกรรมการหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีส่วน
ได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดท่ีขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือลกัษณะอื่นใดท่ีเป็นไปตามท่ีก าหนดตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ / หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักล่าวตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน โดยมี นายโศณิต 
พิชญางกรู เป็นกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท รวมทัง้ประสบการณ์ โดยตรง
ด้านธุรกิจเช่าซือ้ ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ด้วย ซึง่ประสบการณ์ในการท างาน ดงักลา่ว  ปรากิอยูใ่น รายละเอียดของกรรมการ  
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คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถ
ตอ่อายไุด้คราวละ 2 ปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจบุนัได้รับการแตง่ตัง้ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 และได้รับการตอ่
อายลุา่สดุเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ และ จ านวนครัง้ของการเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 มีดงันี ้

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ านวนครัง้การ
ประชุม 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม 

1. พลเอกสืบสนัต์ ทรรทรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 13 13 
2. นายโศณิต  พิชญางกรู กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 13 13 
3.  ดร.พลเดช  เทอดพิทกัษ์วานิช กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 13 13 
4. นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 13 13 

– คุณสมบัติกรรมการอิสระ  บริษัทก าหนดไว้เท่ากับข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมี
คณุสมบตัิ ดงันี ้

 ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่(1)  บริษัทยอ่ย(2)                
บริษัทร่วม(3) หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง(4)   โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้าง /พนกังาน /ลกูจ้าง /ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ าหรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็น  บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้
ความเหน็ได้อยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 
หมายเหตุ(1)บริษัทใหญ่ หมายถงึ บริษัทท่ีถือหุ้นของ บมจ. กรุ๊ปลีส เกินกว่าร้อยละ 50  (2) บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทท่ี บมจ. กรุ๊ป
ลีส ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50(3) บริษัทร่วม หมายถงึบริษัทท่ี บมจ. กรุ๊ปลีสถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 (4)นิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง หมายรวมถงึ ผู้ ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10 

กรรมการอิสระทัง้ 4 ทา่นของบริษัทมีคณุสมบตัิตามประกาศวา่ด้วยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระและด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ทัง้นี ้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกบักรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ (ท่ี กลต.ก.(ว) 32/2551ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี 5 
มิถนุายน 2551)  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทัง้การรายงานตอ่
คณะกรรมการ  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกย้าย หรือเลิกจ้าง
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปิิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท รวมทัง้
พิจารณาเลิกจ้าง และเสนอคา่ตอบแทนส าหรับบคุคลดงักลา่วรวมทัง้เข้าร่วมประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกิหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

• ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
• ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
• ความเหน็เก่ียวกบัการปิิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์หรือกิหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
• ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
• ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปิิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 
• รายการอ่ืนท่ีเหน็ว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปิิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2559 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท าการประเมินตนเอง ประจ าปี และมีผลการประเมินรวม ร้อยละ 
98.36 หรือนบัเป็นผลการประเมินดีเย่ียม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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หัวข้อประเมนิ 

 

 
คะแนนเตม็ 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
% 

 
ผลการ
ประเมนิ 

 
รวม 

 
76 

 
74.75 

 
98.36 

 
ดีเยี่ยม 

1.โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 12 12.00 100 ดีเย่ียม 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 24 23.50 97.92 ดีเย่ียม 
3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 40 39.25 98.13 ดีเย่ียม 

 
 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1)  กรรมการอิสระ 
ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯจะพจิารณาจากผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม โดย

ขัน้ต ่าจะต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนด โดย ส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี กลต.ก.(ว) 32/2551 นอกเหนือจาก การพิจารณา
จากคณุสมบตัิขัน้ต ่าดงักลา่วแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณา คณุสมบตัิเพิ่มเติม โดยอาจเป็นผู้ ท่ีมีช่ือเสียง 
เป็นท่ียอมรับทางสงัคม หรือ มีคณุสมบตัิ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ  อาทิเช่น ประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้ ซึง่เป็นธุรกิจเดียวกบับริษัทฯ 
เป็นต้น ทัง้นีท้ัง้นัน้ คณะกรรมการจะค านงึถงึ คณุสมบตัิในด้านความเป็นอิสระเป็นส าคญั และจะเสนอให้ท่ีประชมุ 
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 
 บริษัทไมมี่การจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคดัเลือกบคุคลท่ีจะ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัทฯ  คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาจากความสามารถ
ประสบการณ์วิสยัทศัน์และความน่าเช่ือถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทกัษะ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือ
ใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกนักบับริษัทฯ เป็นส าคญั ซึง่จะท าให้สามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เปา้หมายท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดไว้ได้ และควรเป็นผู้ ท่ีสามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทได้อยา่งเตม็ท่ี  แล้วน าเสนอตอ่ท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไปแล้วแตก่รณี  

 ทัง้นี ้ การสรรหาบคุลากรในต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระนัน้  บริษัทฯจะค านงึถงึความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย   โดยแหลง่ท่ีมา อาจมาจากรายช่ือท่ีได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอเข้ามา(ถ้ามี) หรือจากผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือจากการ
แนะน าโดยกรรมการปัจจบุนั หรือบคุคลอ่ืน ๆ  เป็นต้น 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็น
จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัราถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะออกแบง่ให้ลงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)    ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ี
ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้โดยบริษัทฯจะระบรุายช่ือของกรรมการบริษัทฯท่ีครบ
วาระในแตล่ะปี รวมทัง้รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ หลงัจากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเรียงล าดบั
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ตามการออกตามวาระ ไว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น และบนัทกึไว้ในรายงานประชมุดงักลา่ว
ด้วยทกุปี 

  การเลือกตัง้กรรมการในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้
เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

  กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตอ่ืุนนอกจากการครบวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกิหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน  โดยบคุคลซึง่เข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้
บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว ต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทยอ่ยของบริษัท มีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยถือหุ้น 100%  ดงันัน้ ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณา
คดัเลือก กรรมการของบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยด้วย โดยจดัตัง้เป็นคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย  และให้ 
มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อยนัน้   ทัง้นี ้การสง่กรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยดงักลา่วเป็นไปตาม
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 

 นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้จากบริษัทฯ ต้องดแูลให้บริษัท
ย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษัท
ดงักลา่ว ให้ครบถ้วนถกูต้อง และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในแต่ละประเทศ  รวมถึงได้ก ากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึ
บญัชีของบริษัทยอ่ยให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัก าหนดด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะได้รับรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 
  
 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรใน  จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการ และประกาศให้
พนกังานทกุคนได้รับทราบโดยทัว่กนั  โดยสรุปได้ ดงันี ้

 ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯหรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอ่ืน
เพ่ือประโยชน์ในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ 
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 ไมซื่อ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนท่ีบริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ
บริษัทฯ รวมถึงข้อมลูส าคญัอื่นๆ 

 พนกังานท่ีใกล้ชิดกบัข้อมลูส าคญัของบริษัทฯต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ และ หรือ ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดเพ่ือปอ้งกนัการซือ้หรือ
ขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน (ผู้ ท่ีเข้าข่ายต้องจดัท ารายงานการถือ หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ได้แก่ กรรมการ  ผู้บริหาร 4 ล าดบัแรกตอ่จากกรรมการผู้จดัการ ตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ผู้สอบบญัชี รวมทัง้คู่สมรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ของบคุคลดงักลา่ว) 

ทกุครัง้ท่ีมีกรรมการ หรือผู้บริหารรายใหม ่ ท่ีเข้าข่ายต้องจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ ตาม
เกณฑ์ ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานกุารบริษัท จะแจ้งให้ บคุคลเหลา่นัน้ ทราบถึง หน้าท่ีในการรายงานการ
ถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ต้องรายงานภายใน 30 วนักรณีรับต าแหน่งใหม ่ และ
ภายใน 3 วนั  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และแจ้งให้เลขานกุารบริษัทรับทราบเพ่ือจดัท าบนัทกึการ
เปลี่ยนแปลง และสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารเป็นรายบคุคล เพ่ือน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชมุครัง้ถดัไป   

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2559 บริษัทฯจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit fee) ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จ านวน 

2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โดยไมมี่ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee)  

การปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการปิิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ครบถ้วนในทกุหมวดหลกั ๆ ทัง้ 5 
หมวดท่ีแจ้งมาข้างต้น ยกเว้น รายละเอียดในบางเร่ือง อาทิเช่น  ในเร่ืองของการจดัตัง้ คณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ได้มีการระบเุหตผุลไว้ในหมวดท่ีเก่ียวข้องอยู่แล้ว 

แม้วา่บริษัทจะยงัมิได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปิิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต อยา่ง
เป็นทางการ แต่เม่ือต้นปี 2559  บริษัทได้น าแบบประเมินตนเองและแนวปิิบตัิเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ตาม
โครงการแนวร่วมปิิบตัิฯ ดงักลา่วมาเป็นต้นแบบในการสร้างนโยบาย และแนวปิิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
(Anti-corruption Policy) ของบริษัท  รวมทัง้ได้จดัสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทจุริต (Whistleblowing) ขึน้ด้วย 
และประกาศให้กรรมการ และพนกังาน ได้ยดึถือปิิบตัิโดยเคร่งครัดจึงเปรียบเสมือนบริษัทได้ปิิบตัิตามแนวปิิบตัิของ
โครงการดงักลา่วเช่นกนั ทัง้นี ้บริษัทเช่ือวา่ด้วยระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถจะดแูลการปิิบตัิ
ตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกนั  และเม่ือสิน้ปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในได้จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ ในเร่ืองของการทจุริตคอร์รัปชัน่ วา่ไมมี่ผู้ใดแจ้งเบาะแสเร่ืองการกระท า
ทจุริต อีกทัง้ไม่พบกรณีทจุริตคอร์ชัน่ใด ๆ จากการปิิบตัิงานของพนกังานในระหวา่งปี 2559 

 
 


