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การก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2560 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล ซึง่จะเป็นการสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบับริษัท ท าให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, คูค้่า, ลกูค้า ตลอดจนสงัคมสว่นรวม ในระยะยาว  คณะกรรมการ
บริษัทจงึมคีวามเห็นชอบและอนมุตัินโยบายก ากบัดแูลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางปิิบตัิส าหรับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจน
พนกังานทกุคน   

ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการปิิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการทีด่ีของบริษัทจดทะเบยีนปี 2549 และ ปี 2555 ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาอยา่งตอ่เนื่อง    โดยในปี 2560 บริษัทได้มกีารปิิบตัิตามแนวทางดงักลา่วตามรายละเอยีด ดงันี ้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1. การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั เข้าร่วมประชุม

ผู้ ถือหุ้น  โดยบริษัทฯ ได้เลอืกสถานที่จดัการประชมุที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไมจ่ดัประชมุในวนัหยดุหรือนอกเวลาราชการ  
นอกจากนัน้ ก่อนการประชุมสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จะน าข้อมลูในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบ ุวนั เวลา สถานที่ 
และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเร่ือง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีค าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการ  รวมทัง้เอกสารแนบตา่ง ๆ  อาทิเช่นข้อมลูของกรรมการที่ครบวาระและจะเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึง่โดยได้ระบช่ืุอนามสกลุ อาย ุประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททัว่ไป ประเภท
ของกรรมการที่เสนอ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา และวนัเดือนปีที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ข้อมลูของ
กรรมการอิสระ ส าหรับการเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายละเอียดหลกัฐานที่ใช้
แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวมทัง้แผนที่สถานที่จดัการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉนัทะ แบบ ข และแบบ ค  ซึ่งมีระบช่ืุอ
กรรมการอิสระจ านวน 3 คนเพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  โดยเอกสารทกุชิน้จะจดัท าเป็นภาษาไทย และองักฤษ 
และน าขึน้บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีข้อมูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ประชมุและการตดัสนิใจ 

นอกจากนัน้  ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามค าถามเป็นการล่วงหน้า ทางอีเมล มายงัหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ที่ 
IR@grouplease.co.thได้ ซึง่มีเปิดเผยอยูใ่นเว็บไซต์ของบริษัท โดยไมจ่ าเป็นต้องรอจนถึงการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนเข้าประชุม  และการนบัคะแนนเสียง  
ท าให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้อยา่งรวดเร็ว ถกูต้อง และแม่นย า นอกจากนัน้ บริษัทฯได้จดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉนัทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีการจ ากดัสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ ถือ
หุ้นที่มาสาย ในการประชุมผู้ ถือหุ้น   ส าหรับปี 2560 ไม่มีกรรมการท่านใดขาดการประชุม และในวาระการแต่งตัง้กรรมการที่ครบ
วาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ นัน้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีการลงคะแนนเสยีงแยกเป็นรายบคุคล  โดยบริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงใน
ทกุวาระ และเก็บบตัรลงคะแนนเสยีง ไว้เป็นหลกัฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ตวัแทนของผู้สอบ
บญัชีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง และเปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ  

นอกจากเอกสารที่จดัท าเป็น 2 ภาษาแล้ว  เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นชาวตา่งชาติ  ประธาน จึง
ได้ด าเนินการประชุมเป็น  ภาษาอังกฤษ แต่มีการแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ทัง้ชาวไทยและ
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ชาวตา่งชาติสามารถเข้าใจโดยเทา่เทียมกนั  นอกจากนัน้ ในที่ประชมุ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามในเร่ืองตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุหรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อยา่งเต็มที่ในแตล่ะวาระกอ่นการลงคะแนน
เสยีง  และยงัสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหลงัจากที่การประชมุด าเนินไปจนเสร็จสิน้ครบทกุวาระแล้ว 

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครัง้ จะมีการบันทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม และ

กรรมการที่ลาประชุม(ถ้ามี)  ค าชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนเสียง รวมทัง้ ค าถามค าตอบที่เป็นสาระส าคญั 
และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร  และได้เปิดเผยให้สาธาณชน
ทราบถึงผลการลงคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระในการประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไปบนเว็บไซต์ของบริษัท 

4. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงนิปันผล 
ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯนัน้  บริษัทฯจะจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 จากก าไรสทุธิ  

ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตจ่ะเป็นการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล  โดยใน
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560  ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 สิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 417,997,450 บาท หรือประมาณร้อยละ 87 ของก าไรสทุธิ  หรือคิดเป็น 0.2740 
บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ืออยู่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัที่ 9 พฤษภาคม 
2560 ทกุราย มีสทิธิได้รับเงินปันผลซึง่จา่ยเมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2560  

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการเร่ืองการก าหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของ
คณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์ และได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ  ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการ
ลว่งหน้าทัง้ภาษาไทยและองักฤษประมาณ  30 วนัก่อนวนันดัประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย  บริษัทฯได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทกุ
วาระโดยใช้บตัรลงคะแนน และใช้วิธีนบัคะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง ส าหรับผู้ ถือหุ้นทกุราย   ก่อนเร่ิมการประชมุ ที่ประชมุจะ
ได้รับแจ้งถึงขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ และการนบัคะแนนเสยีงดงักลา่ว รวมทัง้จ านวนคะแนนเสยีงเห็นด้วย ที่ต้องการเพื่อให้มตใิน
วาระนัน้ ๆ  ได้รับการอนมุตัิ ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ 

 
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เป็น
การลว่งหน้า โดยได้แสดงรายละเอียดหลกัเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถด าเนินการดงักลา่วได้ 
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใด ๆ  หรือรายช่ือบุคคลเพื่อให้
บริษัทพิจารณาส าหรับการประชุมสามญัประจ าปี 2560 และกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล  บริษัทไมไ่ด้เพิ่มวาระการประชมุหรือสลบัวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2560 

 
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายในการควบคมุบคุลากรของบริษัทฯ ในการน าข้อมลูภายในองค์กรที่ยงัไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะชนไปเปิดเผยแก่บคุคลภายนอก รวมทัง้เพื่อผลประโยชน์สว่นตน โดยก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ 
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ผู้บริหารรวมทัง้พนกังานที่รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทลงโทษ ส าหรับบคุคลที่ใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์สว่น
ตนหรือท าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นไว้ในข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯจะแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้จดัการฝ่ายตา่ง ๆ  และประธานเจ้าหน้าที่ปิิบตัิการ พิจารณาการลงโทษ โดยแบ่งเป็นการว่ากลา่วตกัเตือนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ในกรณีที่พนกังานกระท าผิดประมาทเลินเลอ่ และพิจารณาให้ออกจากงาน ในกรณีที่กระท าผิดโดยเจตนาและสร้าง
ความเสยีหายอยา่งร้ายแรงให้กบับริษัทฯ ตามนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ   

นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้ด าเนินการแจ้งให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร (ตามค านิยามของ ส านกังาน กลต.) เข้าใจ
ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อ ส านกังาน กลต. ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองเมื่อใด จะมีการรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบ และสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ จะมีปราก  ิอยู่ในรายละเอียดของกรรมการ และผู้บริหาร ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ 

 
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพือ่ให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมและกรรมการที่มีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถให้ความเห็นได้
อยา่งอิสระ จะไมม่ีสว่นร่วมในการพิจารณาตดัสนิใจในวาระนัน้ 
 
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

การก าหนดนโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความส าคญัและเคารพในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง  ๆซึง่ผู้ที่นบัวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน คูค้่า เจ้าหนี ้ คูแ่ขง่ สิง่แวดล้อมและสงัคม เป็นต้น คณะกรรมการและผู้บริหารจงึมกีารก าหนด
นโยบาย และแนวปิิบตัิ เก่ียวกบัผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท ดงันี ้

 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัความปลอดภยัและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน บริษัท
สง่เสริมให้มกีารดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้มคีวามสะอาด สวยงาม และปลอดภยั
ตอ่ชีวติและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอบริษัทได้ระบไุว้ในระเบยีบข้อบงัคบัของพนกังาน ให้
พนกังานซึง่ใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะในการท างาน จะต้องสวมหมวกกนัน็อค ทกุครัง้ที่ขบัขี่
รถจกัรยานยนต์ ไมว่า่จะอยูใ่นระหวา่งปิิบตัิหน้าที่หรือไมก็่ตาม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไมม่ีสถิติ
การเกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงจากการท างานแตอ่ยา่งใด เช่นเดียวกบัในปี 2559 ที่ผา่นมา นอกจากนัน้ 
บริษัทฯ ได้สง่พนกังานในฝ่ายอาคาร สถานที่ ไปเข้ารับการอบรมหลกัสตูร เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั
ในส านกังาน เพือ่น าความรู้มาพฒันาสถานที่ท างาน รวมทัง้บคุลากรของบริษัทฯ ในด้านความ
ปลอดภยัให้ถกูต้องและทนัสมยัมากขึน้  สว่นในด้านสขุอนามยัของพนกังานนัน้ บริษัทฯ ตระหนกัถงึ
การมีสขุภาพดีของพนกังาน ซึง่จะมีผลดีตอ่การปิิบตังิานของพนกังาน  บริษัทฯ จึงได้จดัโครงการ 
รณรงค์ให้พนกังานออกก าลงักาย ให้มากขึน้ โดยการจดักิจกรรม การแขง่ขนัลดน า้หนกัภายใน 12 
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สปัดาห์ เพือ่ชิงเงินรางวลัจากบริษัทฯ รวมทัง้การจดัให้มี กิจกรรมการออกก าลงักาย เช่น แอโรบคิ 
โยคะ ฯลฯ หลงัเลกิงาน และการจดัตัง้ชมรมฟตุบอล  เป็นต้น 

 นโยบายและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดกิารแก่พนักงาน บริษัทได้
ก าหนดนโยบายและแนวปิิบตัิเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทน และสวสัดิการแก่พนกังาน  โดย
จะไมจ่า่ยคา่จ้างต า่กวา่อตัรากฎหมายแรงงานขัน้ต า่ โดยจะจ่ายในอตัราที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัการจา่ยผลตอบแทนในอตุสาหกรรมเดยีวกนั บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินโบนสั
ประจ าปีตามผลการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้มีการประเมินผลการปิิบตังิานของ
พนกังานเป็นประจ าทกุปี เพื่อการปรับขึน้เงินเดือนประจ าปี โดยวธีิเทียบผลงานของพนกังาน
กบัเป้าหมายทีว่างไว้ รวมทัง้ปัจจยัทางจริยธรรมและความประพฤติด้านอื่น ๆ ของพนกังาน 
เช่น ป่วย สาย ลา ขาดงาน ฯลฯ นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้จดัให้มีเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
และสวสัดิการประกนัสขุภาพให้กบัพนกังาน และจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี เพื่อดแูล
ให้พนกังานมีสขุภาพดีอยูเ่สมอ มีเงินช่วยเหลอืคา่คลอดบตุร เงินช่วยเหลอืกรณีแตง่งาน  งาน
บวช และงานศพ มีโครงการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรของพนกังาน และมกีารท าประกนั
รถจกัรยานยนต์ ให้กบัพนกังานที่ต้องใช้รถจกัรยานยนต์ในการปิิบตัิงาน และในปี 2560 
บริษัทมีการเพิ่มสวสัดิการผอ่นรถจกัรยานยนต์ ในอตัราดอกเบีย้ต ่าให้กบัพนกังาน อีกด้วย 

 กองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรับพนักงาน บริษัทฯ จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับ
พนกังาน โดยพนกังานจะได้รับสว่นท่ีบริษัทสบทบตามสดัสว่นอายงุาน 

 แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานแก่พนักงาน  บริษัทมีแนวปิิบตัิ
ให้มุง่เน้นการพฒันาทัง้ความรู้ และ ทกัษะในการท างานเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพให้แก่พนกังานทัง้
พนกังานปัจจบุนั และพนกังานที่เข้าใหม่โดยในแตล่ะปี นอกเหนือจากการจดัปฐมนิเทศให้กบัพนกังาน
ใหมแ่ล้ว บริษัทจะจดัอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงระเบียบ หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องใน
การปิิบตังิาน เพื่อเป็นการอพัเดทความรู้ให้แก่พนกังาน และสง่เสริมให้พนกังานเข้ารับการฝึกอบรม
ทกัษะในหลกัสตูรตา่ง  ๆที่เก่ียวเนื่องกบัสายงานโดยตรง ตลอดจนหลกัสตูรอื่น ๆ  ที่มุง่เน้นการสร้างทศันคติ
ที่ดีในการท างานหรือการพฒันาทกัษะของผู้บริหาร เป็นต้น ทัง้นีก้ารฝึกอบรมมีทัง้การจดัอบรมโดย
วิทยากรจากภายในและ การสง่พนกังานไปรับการอบรมจากองค์กรภายนอกบริษัทโดยหวงัผลให้พนกังาน
ได้น าความรู้และทกัษะที่ได้รับจากการอบรมมาพฒันาการปิิบตังิานของตน เพื่อความก้าวหน้าของ
ตนเองและบริษัทโดยรวม  โดยในปี 2560 บริษัทมีการจดัอบรมภายในจ านวน 28 หลกัสตูร และสง่
พนกังานไปอบรมภายนอกจ านวน 65 หลกัสตูร   และมีพนกังานเข้ารับการอบรม จ านวนทัง้สิน้ 498 คน 
เฉลีย่คนละประมาณ 7.58 ชัว่โมง   ตวัอยา่งหลกัสตูรที่จดัอบรมในปี 2560 อาทิเช่น ความรู้ในการ
ปิิบตัิงานสนิเช่ือรถจกัรยานยนต์มอืสอง   สวสัดกิารประกนัชีวติ และสทิธิในการรักษาพยาบาลส าหรับ
พนกังาน  การวางแผนงานการให้บริการที่ดตีอ่ลกูค้า และลดการร้องเรียน  พระราชบญัญตัิการประกอบ
ธุรกิจข้อมลูเครดติ พ.ศ. 2549  กฎหมายแรงงานและการจ้างงานส าหรับผู้บริหาร  การวางแผนทางภาษี  
ภาษีมลูคา่เพิม่  การวางแผนกลยทุธ์ิของระบบบญัชีเพื่อให้มีระบบการวางแผนภาษีทีม่ีประสทิธิภาพ และ 
คอร์สอบรมตา่ง ๆ  เฉพาะทางด้าน  IT และการอบรมภาษาองักฤษ ส าหรับผู้บริหาร ฯลฯ เป็นต้น 
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 นโยบายเกี่ยวกับการละเมดิสทิธิมนุษยชน  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมข้่องเก่ียวกบัการละเมดิ
สทิธิมนษุยชนใด  ๆ พนกังานทกุคน จะได้รับการปิิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัในแง่ของสทิธิมนษุยชน 
โดยไมค่ านงึถงึ เชือ้ชาติ  สผิีว เพศ อาย ุภาษา  ศาสนา  หรือสถานภาพทางกาย  ปัจจบุนับริษัทมี
พนกังานที่พิการทางการได้ยนิ จ านวน 10 คน ซึง่ทกุคนจะได้รับคา่จ้าง และสวสัดกิารตา่ง  ๆ เทา่
เทียมกบัพนกังานปกติทกุประการรวมทัง้ได้รับการมอบหมายงาน ธุรการ ด้านเอกสาร และนิตกิรรม
สญัญา ซึง่เหมาะสมกบัสถานภาพทางร่างกาย 

 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัลูกค้า บริษัทมคีวามมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่
ลกูค้า โดยการเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้าโดยจะเปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการบริการให้
ลกูค้าทราบอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์ และไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริงรวมทัง้รักษา
สมัพนัธภาพทีด่ีและยัง่ยนืกบัลกูค้า พฒันารูปแบบการให้บริการและเพิ่มจดุให้บริการการให้สนิเช่ือ 
และสาขา และช่องทางในการให้บริการช าระคา่งวด แก่ลกูค้า โดยเน้นการให้บริการทีม่ีคณุภาพ  
สะดวก และ รวดเร็วของการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามพนัธกิจของบริษัท คือ First, Fast and 
Forward นอกจากนัน้  บริษัทจะพิจารณาวงเงินกู้ให้เหมาะสมกบัสถานะของลกูค้าแตล่ะราย เพื่อ
ไมใ่ห้ลกูค้ามีภาระหนีส้นิมากเกินไป และจะไมใ่ห้ลกูค้าที่มีอายตุ า่กวา่ 18 ปีกู้ เงินเพื่อซือ้
รถจกัรยานยนต์ บริษัทมีนโยบายการรักษาความลบัของลกูค้า โดยไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าหาก
ไมไ่ด้รับอนญุาตจากลกูค้า เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกทีเ่ก่ียวข้องตามบท
บงัคบัของกฎหมาย  

 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัคู่แข่ง บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัที่เป็น
ธรรมตอ่บริษัทอื่น  ๆ ที่ด าเนินธุรกิจเดยีวกนัโดยประพฤติปิิบตัิตามกรอบกติกาการแขง่ขนัที่
อตุสาหกรรมหรือผู้ก ากบัดแูลจากทางการก าหนดไว้ ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทาง
การค้า ด้วยวิธีการที่ไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 

 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัคู่ ค้า การคดัเลอืกคูค้่าเป็นไปอยา่งยตุิธรรมโดยค านงึถึงความ
เสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า หลกีเลีย่งคูค้่าทีม่ีพฤติกรรมที่สอ่ไป
ในทางที่อาจท าให้เกิดการทจุริตตอ่กิจการของบริษัท  ปิิบตัิตอ่คูค้่าตามเง่ือนไขทางการค้าและ หรือ
สญัญาที่มกีารลงนามกนัอยา่งเป็นธรรมไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ใด ๆ  ที่ไมส่จุริตกบัคูค้่า 

 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัเจ้าหนี ้ บริษัทฯยดึมัน่ในสญัญาและถือปิิบตัติามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสญัญากบัเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ทัง้การช าระคืนหนีต้ามก าหนด และการ
ปิิบตัิตามเง่ือนไขอื่น ๆ   ในสญัญา 

 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  บริษัท 
มีนโยบายและแนวปิิบตัิ ทีจ่ะไมอ่ดุหนนุหรือใช้ประโยชน์จากสนิค้าท่ีไมม่ีลขิสทิธ์ิ เช่น  จะไมใ่ช้
ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ ท่ีไมม่ีลขิสทิธ์ิถกูต้อง เป็นต้น 

 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและห้ามจ่ายหรือรับสนิบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัท  คณะกรรมการบริษัท ได้มีมตกิ าหนดให้บริษัทมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
ขึน้ เมื่อเดือนมกราคม 2559   โดยแตเ่ดมิบริษัท ได้ก าหนดเป็นข้อห้ามไว้แล้วในระเบยีบข้อบงัคบั
ของพนกังาน และระบไุว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการได้น า
นโยบายและแนวปิิบตัิดงักลา่ว มาปรับปรุงเพิ่มเตมิในรายละเอียดใหมเ่พื่อให้ชดัเจนเป็นปัจจบุนั
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มากขึน้ โดยนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นี ้ถือเป็นสว่นเพิม่เติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
ด้วยโดยที่นโยบายระบวุา่ :  
“กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษัทย่อย จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการทจุริต คอร์
รปัชนั การให ้หรือการรบัสินบน กบัเจ้าหนา้ทีข่องรฐั หรือ เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม เพือ่แลกกบัผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครวั เพือ่น และคนรู้จกั หรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บับริษทัฯ หรือ การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และจะตอ้งปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายในประเทศไทย ทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อตา้นการทจุริต 
คอร์รปัชัน่ “ 
 กระบวนการประเมนิความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่น และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ

การก ากับดูแลและการควบคุมดแูลเพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

1) บริษัทฯ มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึง่เป็นผู้ท าหน้าทีป่ระเมนิความเสีย่งจาก
การทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึง่ครอบคลมุการตรวจสอบ
รายการตา่ง  ๆ ทีม่ีความเสีย่งตอ่การทจุริต ทัง้จากพนกังานทีก่ระท าตอ่บริษัทฯ ใน
หน้าที่ หรือตอ่บคุคลภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า หรือองค์กรของราชการ เป็นต้น และ
รายงานผลการตรวจสอบให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อด าเนินการตามกิ
ระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายแล้วแตก่รณี  ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องท า
การประเมินความเสีย่งจากการให้สนิบนและการคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึน้จากการ
ปิิบตัิงานในแตล่ะฝ่ายอยา่งสม า่เสมอ รวมทัง้ทบทวนมาตรการจดัการความเสีย่ง 
และระเบยีบตา่ง  ๆให้มีความเหมาะสมที่จะควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับ
ได้ตลอดจนตดิตามการน านโยบายฉบบันีไ้ปปิิบตัิ 

2) หากพบวา่มกีารทจุริตเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพื่อหา
ข้อเท็จจริง และหากพบวา่มีความผิดจริง ผู้กระท าผิด จะต้องได้รับโทษทางวินยัตาม
ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท  

3) เพื่อความเป็นธรรมตอ่ผู้ที่ถกูกลา่วหาวา่ได้กระท าคอร์รัปชัน่ ในกรณีที่เห็นวา่ตนเอง
มิได้กระท าความผิดตามทีถ่กูกลา่วหา  พนกังานดงักลา่วสามารถยื่นค าร้องทกุข์ตาม
วิธีและขัน้ตอนการร้องทกุข์ที่ระบไุว้ในระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

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

ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ท าการตรวจสอบการทจุริต คอร์รัปชัน่ ตามนโยบายที่กลา่วมา
ข้างต้นโดยผา่นช่องทางที่บริษัทฯจดัไว้ให้  พบวา่ ตลอดปี 2560 ไมม่ีผู้ใดแจ้งเบาะแส ในเร่ืองการ
ทจุริตของพนกังานในบริษัทฯ และ ไมพ่บกรณีทจุริตใด ๆ  จากการปิิบตัิหน้าที่ของพนกังาน 

 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอสังคมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ มี
นโยบายและแนวปิิบตัิในการสนบัสนนุการจดักิจกรรม หรือเข้าไปมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุ
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กิจกรรมทีเ่ป็นการพฒันาการศกึษาและสนัทนาการให้กบัเด็ก และเยาวชน โดยจดัตัง้โครงการมอบ
ทนุการศกึษาให้กบับตุรพนกังานทีม่ีผลการเรียนดีเดน่ เป็นประจ าทกุปี และส าหรับการพฒันาชมุชน 
บริษัทฯ สนบัสนนุเงินทนุในการจดัซือ้อปุกรณ์การศกึษาให้กบัเดก็ ในชมุชนที่อยูใ่กล้เคยีงกบัสถาน
ที่ตัง้ของบริษัทฯ ในงานวนัเดก็เป็นประจ าทกุปี พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ในลกัษณะดงักลา่วด้วย เพือ่ปลกูจิตส านกึให้พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ทัง้นี ้เมือ่วนัที่ 13 
มกราคม 2561 บริษัทและบริษัทในเครือ ร่วมกบับริษัทพนัธมติรทางธุรกิจ ได้ร่วมกนัจดักิจกรรมงาน
วนัเด็กแหง่ชาติ ณ อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ซึง่เป็นจงัหวดัหนึง่ที่มีสาขาของบริษัทตัง้อยู ่ 
นอกจากนัน้ ในปี 2560 บริษัทได้บริจาคอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ สมาคมคนพิการ
ทางการเคลือ่นไหวสากล เพื่อเป็นการชว่ยพฒันาศกัยภาพคนพกิาร   

 การด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมม่ี
ผลกระทบใด  ๆตอ่สิง่แวดล้อม  อยา่งไรก็ตาม  บริษัทฯ ตระหนกัดีถงึความรับผิดชอบ และการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริเวณส านกังานของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ ได้จดัให้มีโครงการคดั
แยกขยะ โดยการจดัให้มถีงัขยะ เพื่อแยกขยะประเภทตา่ง  ๆ และให้ความรู้แก่พนกังาน รวมทัง้การ  
รณรงค์ให้พนกังานทิง้ขยะในถงัขยะตามประเภทของขยะ เพือ่เป็นการรักษาสิง่แวดล้อมในบริเวณ
ส านกังานของบริษัทฯ  และเป็นการให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกให้กบั พนกังานเก็บขยะ 
และกรุงเทพมหานคร ในการบริหารจดัการขยะตอ่ไป 

 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ สง่เสริม และให้ความรู้ เพื่อปลกูฝังให้พนกังานมี
จิตส านกึในด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ได้แก่ การดบัไฟที่
ไมไ่ด้ใช้ หรือเปิดไฟ หรือเคร่ืองปรับอากาศ เทา่ที่จ าเป็น และปิดเคร่ืองใช้ส านกังานตา่ง ๆ  ในชว่งเวลา
พกักลางวนั หรือการน ากระดาษมารีไซเคิล เป็นต้น รวมทัง้การประหยดัพลงังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เชือ้เพลงิส าหรับยานพาหนะซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ให้ความสนใจการรักษา
สิง่แวดล้อมโดยจะน าเสนอข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมให้แก่พนกังานอยา่งสม า่เสมอ และ
สง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสเพิม่พนูความรู้เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมหากมีโอกาส 

 บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถตดิต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองที่ อาจเป็น
ปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง (Whistleblowing)  ผู้มีสว่นได้เสยี สามารถแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่อาจเข้าขา่ยการกระท าทจุริต 
คอร์รัปชัน่ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม การกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการกระท าที่อาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงของ
บริษัทฯ  โดยสามารถแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานมาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามที่อยูด่งันี ้

ประธานคณะกรรมการ 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
ตู้ปณ. 149  ปณศ. บางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 
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ซึ่งเป็นตู้  ป.ณ.ที่เปิดขึน้เป็นพิเศษเฉพาะการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมี
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ รับผิดชอบดแูล  เมื่อมีผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามา บริษัท
จะแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง  และให้สิทธิแก่ผู้ถกูกลา่วหาในการชีแ้จง
แก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
  ส าหรับการแจ้งข้อร้องเรียนเร่ืองอื่น ๆ  เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถกูละเมิดสิทธิ หรือ
การร้ องเ รี ยนเ ร่ื องอื่ น ๆ ที่ นอกเหนื อจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น  สามารถแจ้ งได้ ที่ 
glpcl@grouplease.co.th  โดยเร่ืองร้องเรียนดงักลา่ว จะถกูสง่ตอ่ไปยงัผู้บริหารในฝ่ายที่เก่ียวข้องเพือ่
รีบค้นหาข้อเท็จจริง และด าเนินการอยา่งดีที่สดุเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อบกพร่องตอ่ไป 
  บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทจุริต โดยจะใช้ความระมดัระวงัในการปกปิด
ช่ือ ที่อยู่ หรือข้อมลูที่สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั และพนกังานผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสจุริต จะไมถ่กูลงโทษทางวินยั หรือลดต าแหน่ง ถกูพกังาน หรือให้ออก
หรือถกูด าเนินการใด ๆ  ที่เกิดผลร้ายตอ่พนกังานดงักลา่ว 

 
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทฯมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูส าคญัทีเ่ก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มใิช่ข้อมลู

ทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยมีระบไุว้ในรายงานประจ าปี และข้อมลูตา่ง  ๆ ที่บริษัทฯได้เปิดเผย
ผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์(SCP) แล้ว จะถกูน าขึน้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์”  ข้อมลู
ดงักลา่ว ได้แก่ ข้อมลูงบการเงินในแตล่ะไตรมาสของบริษัทฯ ข้อมลูงบการเงินได้รับการเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 
โดยที่งบการเงินดงักลา่วได้จดัท าขึน้โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ซึง่มไิด้เป็นผู้มีสว่นได้เสยี หรือเก่ียวข้องกบับริษัท  และจดัท าตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป    และได้ผา่นการพิจารณาและสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการของบริษัท แล้วทกุครัง้ก่อนการเปิดเผยข้อมลู  โดยคณะกรรมการได้จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี รวมทัง้มกีารเปิดเผยคา่สอบบญัชี และคา่บริการ
อื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ด้วย 

นอกจากข้อมลูทางการเงินแล้ว บริษัทฯได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมารวมทัง้วาระการด ารงต าแหนง่ และ
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุิติภาวะ และความเห็นจากการท าหน้าที่ รวมถงึการ
ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวชิาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของคา่ตอบแทน ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีด้วย 

2. ข้อมูลขัน้ต ่าที่เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว บริษัทฯยงัมกีารเปิดเผยข้อมลูส าคญัตา่ง  ๆทัง้ภาษาไทย และองักฤษผา่นทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมกีารปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้นกัลงทนุตลอดจนผู้มสีว่นได้เสยี อื่น  ๆสามารถ
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น าข้อมลูเหลา่นัน้ไปใช้ในการตดัสนิใจในการลงทนุ  โดยนกัลงทนุหรือผู้สนใจทัว่ไปสามารถเข้ามาเยีย่มชมเว็บไซต์ของบริษัทได้
ตลอดเวลาที่ www.grouplease.co.th 
 
หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ   
– จ านวนและสดัส่วน  ในปี 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 12 คน แบ่งเป็น 
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 คน และที่ไมใ่ช่ผู้บริหารจ านวน 8 คน หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
33 ของกรรมการทัง้คณะ โดยมีกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ซึ่งท าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ตาม
เกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นการถ่วงดลุไมใ่ห้มีกลุม่ใดกลุม่หนึง่สามารถตดัสนิใจได้โดยล าพงั   

อยา่งไรก็ตาม ในปี  2560 คณะกรรมการของบริษัทมีสมาชิกที่พ้นจากต าแหน่ง / ลาออก รวมจ านวน 
2 คน ประกอบด้วย กรรมการ และกรรมการอิสระ อยา่งละ 1 คน ท าให้ ณ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวนสมาชิก
ของคณะกรรมการลดลงเหลอืจ านวน 10 คน 
เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2561 และวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตัง้ กรรมการอิสระ

รวมจ านวน 4 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกรวมจ านวน 3 คน เมื่อวนัที่  31 มกราคม 2561 ดงันัน้ ตัง้แต่
วนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นมา คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย สมาชิกรวม 11 คน แบ่งเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 คนและกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 7 คน หรือเป็นสดัสว่นกรรมการ
อิสระเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 45 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ซึ่งท าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย  ทัง้นี ้
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์
และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ได้แก่ ด้านการบริหาร การลงทนุ การเงิน การบญัชี 
และด้านกฎหมาย เป็นต้น 

– วาระการด ารงต าแหนง่ มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการอยา่งชดัเจนในข้อบงัคบัของ
บริษัท โดยให้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ หรือจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกบั 1 ใน 3 ในแตล่ะปีที่จะต้องออกตามวาระ และสามารถได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้กลบั
เข้ามาด ารงต าแหนง่เดิมได้ใหมโ่ดยที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้เช่นกัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการ
พิจารณาก าหนดจ านวนวาระที่กรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้นานที่สดุ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจบุนั ไมม่ีกรรมการอิสระทา่นใดที่มีวาระเกินกวา่ 9 ปี 

– การด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่น  คณะกรรมการไมไ่ด้มีการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่ง
กรรมการแตล่ะทา่นจะสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการได้ เนื่องจาก กรรมการหลายทา่นได้ด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอื่นเหลา่นัน้ ก่อนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯและบริษัทเกรงวา่จะเสยีโอกาสในการได้บคุคล
กรที่มีคณุภาพอยา่งไรก็ตาม  ในปัจจุบนัไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง
รวมทัง้ บริษัทฯได้ก ากบัดแูลเร่ืองการอทุิศเวลาให้กบับริษัทฯ เป็นส าคญั  ซึ่งที่ผ่านมากรรมการทกุท่านได้
อทุิศเวลาให้กบับริษัทฯ อยา่งเต็มที ่ ส าหรับผู้ บริหารระดับสูงนัน้ ทุกท่านไม่สามารถด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่นได้ ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทในกลุม่เดียวกนั   
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– ต าแหนง่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร) 
 เมื่อวนัที่ 16 ตลุาคม 2560  ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท นายมิทซจิึ โคโนชิตะ 

ได้รับค าสัง่จาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้พ้นจากต าแหน่ง 
เนื่องจาก ขาดคณุสมบตัิในการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/4 และมาตรา 89/6 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ดงันัน้ เมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 
2560 คณะกรรมการจึงได้มีมติแต่งตัง้ นายทตัซึยะ โคโนชิตะ เป็นประธานกรรมการแทนเป็นการชัว่คราว 
เนื่องจากคณะกรรมการเห็นสมควรวา่ ประธานกรรมการของบริษัทควรจะเป็นคนไทยจงึจะเป็นการเหมาะสม
กวา่ 

 ตอ่มา เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการได้มีมติให้แต่งตัง้ให้ นายสกล หาญสทุธิวารินทร์ เป็น
ประธานกรรมการคนใหม ่และมีมติแตง่ตัง้ให้ นายทตัซยึะ โคโนชิตะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ด้วยเหตุ
นี ้ นอกจากบริษัทจะมีประธานกรรมการที่เป็นคนไทยตามมติที่ประชมุคณะกรรมการแล้ว ประธานกรรมการ
ยงัเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย  

– เลขานกุารบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้มเีลขานกุารบริษัทฯ ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้คณะกรรมการและ
ผู้บริหารปิิบตัิตามกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง และตามมติของคณะกรรมการ  รวมทัง้กฎบตัรของ
คณะกรรมการ จดัท าและจดัเก็บทะเบียนกรรมการ ตลอดจนรายงานการประชมุ และเอกสารส าคญัอื่น  ๆ
ของบริษัทฯ  เลขานกุารบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่องด้านการปิิบตัิหน้าที่
เลขานกุารบริษัท ในปี 2560 เลขานกุารบริษัท ได้เข้าร่วมการอบรมสมัมนาในหลายหลกัสตูร เช่น บทบาท
เลขานกุารบริษัทในการสง่เสริมด้านการก ากบัดแูลกิจการทีด่ีให้กบัองค์กร, CGR Workshop จดัโดย 
สมาคมสง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย;  การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกบั CG Code 
ใหม ่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ฯลฯ เป็นต้น 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 
  ปัจจบุนัคณะกรรมการได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดยีวเป็นคณะกรรมการชดุ

ยอ่ยโดยไมม่กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเนื่องจากเห็นวา่เป็นองค์กรที่มีธุรกิจไมซ่บัซ้อน
และมีจ านวนกรรมการไมม่ากนกั อีกทัง้มอีตัราการหมนุเวียนของกรรมการไมม่าก จงึคดิวา่ยงัไมจ่ าเป็นจะต้องจดัตัง้คณะกรรมการ
สรรหา สว่นเร่ืองการก าหนดคา่ตอบแทนนัน้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการก าหนดคา่ตอบแทนให้แกผู่้บริหารของบริษัทฯ สว่น
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯจะถกูก าหนดโดยมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 
3.  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
– พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญั  คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนด

วิสยัทศัน์ และภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการด าเนินการ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนให้ค าแนะน า 
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้  โดยจะมีการจัดท ารายงานผลการปิิบตัิงานแจ้งให้ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯทราบทกุเดือน 
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– นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความ
เห็นชอบนโยบายดงักลา่ว  โดยได้เร่ิมตัง้แต ่เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา และมีการรายงานการปิิบตัิการตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ า
ทกุปี โดยเผยแพร่ไว้ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

– จรรยาบรรณธุรกิจ  บริษัทได้จดัท าแนวทางเก่ียวกบัข้อควรปิิบตัิของกรรมการผู้บริหารและพนกังาน
ตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Business Ethics) เป็นลายลกัษณ์อกัษร กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน
รับทราบและได้ปิิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม ่ตลอดจนเผยแพร่ให้บคุคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนัน้  บริษัทได้จดัท าระเบียบข้อบงัคบัในการท างาน
เพื่อให้พนกังานบริษัทยดึถือเป็นแนวทางปิิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์และมีระเบียบวินยัที่ดีรวมทัง้มีการก าหนดบทลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนไมป่ิิบตัิตามด้วย 

– การพิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์  คณะกรรมการได้น าเสนอแนวทางในการป้องกัน
ความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นด้วยความรอบคอบซื่อสตัย์สจุริตอยา่งมีเหตมุผีลและเป็นอสิระภายในกรอบ
จริยธรรมอนัดีเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นส าคญัโดยมีแนวทางการป้องกนัในเร่ืองตา่ง ๆ  ดงันี ้

 การท ารายการระหวา่งกนัที่ส าคญัระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่มีความขดัแย้งต้องได้รับการพิจารณา
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติการท ารายการระหว่างกันด้วย รวมทัง้องค์ประชุมขัน้ต ่าในขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดโดยต้องปิิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั
ประกาศค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแย้งหรือมี
สว่นได้เสยีในการท ารายการระหวา่งกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันัน้ 

 ท าการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบและจดัให้มีการให้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหว่างกนัด้วย (ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด) 

 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทน าข้อมลูของบริษัทไป
ใช้ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในการหาผลประโยชน์สว่นตน 

 ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 8 ณ. วนัที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิใน
หลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการท าธุรกรรมดงักลา่วหากธุรกรรมเหลา่นัน้ มีข้อตกลงทาง
การค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วย
อ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคล
ที่มีความเก่ียวข้อง  ทัง้นี ้บริษัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 1 ล้านบาท 
เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการด าเนินการตามข้อแนะน าของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตาม หนงัสือที่ กลต.จ.(ว) 38/2551 เร่ือง
ค าแนะน าในการปิิบตัิตามมาตรา89/12 (1) แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 
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– ระบบการควบคมุภายใน  บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทกุระดบั เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุในการด าเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกบัขัน้ตอนการท างานในแตล่ะระบบ
โดยจดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทก าหนดภาระหน้าที่อ านาจในการด าเนินงานรวมถงึอ านาจในการเข้าถึงข้อมลูภายในของ
ผู้ปิิบตัิงานและผู้บริหารในระดบัตา่งๆไว้และใช้รหสัพนกังานในการเข้าสูร่ะบบข้อมลูซึง่พนกังานแตล่ะคนตา่งมีขอบเขตในการเข้า
สูฐ่านข้อมลูของบริษัทตา่งกนั  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้แบง่หน้าที่ของผู้ปิิบตัิงานและผู้ประเมินผลออกจากกนัอยา่งเดน่ชดั  ส าหรับ
การควบคมุในสายการเงินนัน้ บริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนการตรวจสอบของการควบคมุทางการเงินโดยจดัให้มีระบบการรายงานทาง
การเงินเสนอให้แก่ผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทกุเดือนและจดัให้มกีารประชมุคณะผู้บริหารเมื่อได้รับรายงาน
ประจ าเดือน เพื่อพจิารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้พบจากรายงานดงักลา่ว  นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มกีารควบคมุการ
บริหารความเสีย่งโดยก าหนดให้มกีารจดัท ารายงานการบริหารลกูหนีเ้ป็นประจ าทกุเดือนโดยมีการจดักลุม่ลกูหนีต้ามประวตัใินการ
ช าระหนีแ้ละจดัให้มเีจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามกลุม่ของลกูหนีด้งักลา่ว   

  - นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง  บริษัทมีนโยบายทีใ่ห้ทกุหนว่ยงานปิิบตัติามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องมีการก าหนดนโยบายและวิธีการปิิบตังิาน ตลอดจนอ านาจในการด าเนินงานตา่งๆ และก าหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  รวมทัง้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัการด าเนินงาน  โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายใน จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
การปิิบตังิานของหนว่ยงานตา่ง  ๆเพื่อประเมินความเสีย่ง และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ข้อแนะน าในการแก้ไขปัญหา 
ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

- การก ากบัดแูลบริษัทยอ่ย เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯในบริษัทยอ่ย 
คณะกรรมการได้พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยเพือ่ควบคมุการบริหารงานของบริษัทยอ่ยให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการตา่ง  ๆ ให้ถกูต้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของแตล่ะประเทศ โดยจะมีการรายงานผล
การปิิบตังิานของบริษัทยอ่ยให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม า่เสมอ 
 

4.  การจัดประชุมคณะกรรมการ 

ในปัจจบุนับริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการเดือนละ 1 ครัง้และจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยในเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมกีารก าหนดตารางเวลาประชมุของคณะกรรมการทัง้ 2 ชดุรวมทัง้
ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีหน้าเป็นการลว่งหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น
หรือมีวาระเร่งดว่นซึง่ประธานกรรมการ หรือกรรมการทา่นอื่นต้องการให้น าเข้ามาพจิาณาในที่ประชมุก็สามารถก าหนดให้มีการ
ประชมุพเิศษเพิ่มเตมิตามความจ าเป็นได้ โดยในปี 2560 บริษัทฯมีการจดัประชมุคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 18 ครัง้ เป็นการประชมุ
ประจ าเดือน 12 ครัง้ และเป็นประชมุพิเศษ 6 ครัง้  และการเข้าร่วมประชมุของคณกรรมการแตล่ะคน โดยเฉลีย่ทัง้ปี 2560 มีสดัสว่นx
ประมาณร้อยละ 94 โดยเลขานกุารบริษัทจะด าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบ
ก่อนการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ซึง่เป็นเวลาที่เพยีงพอในการศกึษาข้อมลูในการเข้าร่วมประชมุในแตล่ะครัง้ รวมทัง้หาก
กรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเตมิ ก็สามารถขอได้จากผู้บริหารที่เก่ียวข้องได้เสมอ และในการประชมุทกุเดือน จะมวีาระ
ประจ าเร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้ในประเทศไทย และตา่งประเทศในเดือนทีแ่ล้ว ตลอดจน
สภาวะตลาดของรถจกัรยานยนต์ และประเด็นที่ส าคญัอื่น  ๆ  เพื่ออพัเดทข้อมลูให้ที่ประชมุรับทราบอยา่งสม า่เสมอ  ประธาน
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กรรมการได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอส าหรับการประชมุในแตล่ะครัง้ และกรรมการทกุคนก็ให้ความส าคญัและให้เวลาอยา่งเพียงพอ
กบัประเด็นทกุเร่ืองที่น าเข้าสูว่าระการประชมุตามความเหมาะสม 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ะให้กรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการที่ไมใ่ช่ผู้บริหาร ประชมุร่วมกบั
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯโดยไมม่ีฝ่ายจดัการอยูด้่วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปัญหาตา่ง  ๆ เก่ียวกบัการจดัการทีอ่ยูใ่น
ความสนใจ และมีการรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการทราบในทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มกีารประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment of Board of 
Directors) และ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ าทกุปี โดยมุง่เน้นการน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปิิบตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทัง้คณะ   โดยในเดือนธนัวาคมของทกุปีเลขานกุารจะท าการทบทวน
แบบสอบถาม ซึง่เป็นแบบที่ได้รับการปรับปรุงจากหลกัเกณฑ์จากตลาดหลกัทรัพย์ และน าสง่ ให้แกก่รรมการทกุทา่นเพื่อตอบ
แบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยหวัข้อหลกั ๆ   6 ข้อ ดงันี ้

1.   โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2.   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.   การประชมุคณะกรรมการ 
4.   การท าหน้าที่ของกรรมการ 
5.   ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6.   การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

หลงัจากได้รับแบบสอบถามกลบัคนืมาแล้ว เลขานกุารจะท าการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลให้ที่
ประชมุคณะกรรมการทราบ  ซึง่โดยรวมแล้ว ผลการประเมินส าหรับปี 2560 นี ้ คณะกรรมการบริษัท มีคะแนนการประเมิน ในอตัรา
ร้อยละ 86.9  ซึง่นบัวา่เป็นผลการประเมินทีด่ี  ดงัปรากฎในตารางด้านลา่งนี ้

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 

หวัข้อประเมนิ 

 

 

คะแนนเตม็ 

 

คะแนน 

ที่ได้ 

 
% 

 

ผลการ
ประเมนิ 

 
คะแนนรวม 

 
100 

 
86.9 

 
86.9 

 
ด ี

1.  โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 28 24.4 87.14 ดี 
2.   การประชมุคณะกรรมการ 24 22.7 94.58 ดีเยีย่ม 
3.   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
40 33.3 83.25 ดี 

4.   อื่น ๆ  : 
- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
-การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา
ผู้บริหาร 

 
8 

 
6.5 

 
81.25 

 
ดี 
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 โดยคณะกรรมการมีความเห็นวา่ ในโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจบุนัควรจะต้องเพิ่มจ านวนกรรมการ
อิสระให้มากกวา่นี ้   นอกจากนัน้ ก็ควรจะมกีรรมการอิสระในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทยอ่ยของบริษัทใน
ตา่งประเทศเชน่กนั โดยเฉพาะ บริษัทยอ่ยในประเทศสงิคโปร์ คือ บริษัท กรุ๊ปลสี โฮลดิง้ส์ จ ากดั  

 
6.  ค่าตอบแทน 
คา่ตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ เงินคา่เบีย้ประชมุ และเงินบ าเหนจ็กรรมการ  คา่ตอบแทนดงักลา่ว

สามารถจดัอยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรียบเทียบได้กบัระดบัที่ปิิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากกรรมการแตล่ะคน กรรมการตรวจสอบ
ได้รับคา่ตอบแทนเพิม่ขึน้ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทีเ่พิม่ขึน้ โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับ
คา่เบีย้ประชมุ สงูกวา่ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบประมาณ 20% ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สงูกวา่  สว่นเงินคา่
บ าเหนจ็กรรมการ จะขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญัทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการ 

สว่นคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูนัน้ บริษัทฯได้ก าหนดให้เพยีงพอที่จะจงูใจได้ในระยะยาวและสอดคล้อง
กบัผลการปิิบตัิงานของแตล่ะคน  โดยจะมกีารประเมินผลการปิิบตังิานเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมินคา่ตอบแทน 

 
7.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 การฝึกอบรม  คณะกรรมการ สง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

ผู้ เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบริษัทฯ ส าหรับทัง้กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท ตลอดจนพนกังานของบริษัท โดยการฝึกอบรมมีทัง้ภายในบริษัท และโดยสถาบนั
ภายนอกทัง้การสมัมนาฝึกอบรมที่จัดขึน้โดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น  สภาวิชาชีพบญัชี หรือกรมสรรพากร ตลอดจน
หนว่ยงานที่ก ากบัดแูลบริษัท เช่น ตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการ กลต. และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
เป็นต้น 

 การเตรียมการส าหรับกรรมการใหม ่ กรรมการใหมจ่ะได้รับข้อมลู เพื่อแนะน าธุรกิจและแนวทางด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  กฎบตัรคณะกรรมการ  /คณะกรรมการตรวจสอบ  หนงัสือรับรองบริษัท 
ตลอดจนหนงัสอืบริคณห์สนธิ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ คู่มือกรรมการ ที่
จดัท าโดยส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น  

 แผนพัฒนาและสืบทอดงาน  ผู้ จัดการทั่วไป จะรายงานให้ผู้ บังคับบัญชาในสายงานทราบถึง
แผนพฒันาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปิิบตัิหน้าที่ได้โดยพิจารณาคดัเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์เป็นหลกั 

 โครงการส าหรับพฒันาผู้บริหาร  ฝ่ายบคุคลได้จดัให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหาร โดยให้ผู้จดัการ
ทัว่ไปรายงานเป็นประจ าทกุปี ถึงสิง่ที่ได้ท าไปในระหวา่งปี ซึง่จะพิจารณาควบคูก่บัแผนสบืทอดงาน 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 

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

ในระหวา่ง ปี 2560  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน  12 คน โดยมีกรรมการจ านวน 2 คนที่ลาออก
ระหวา่งปี ดงันัน้  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจงึมจี านวนกรรมการทัง้สิน้ 10 คน ตามรายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายมิทซจิึ  โคโนชิตะ * ประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

พ้นจากต าแหนง่ กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท เมื่อวนัที่ 16 ต.ค. 
2560 เนื่องจากขาดคณุสมบตัใินการ
ด ารงต าแหนง่การเป็นกรรมการและ
ผู้บริหาร   ตามมาตรา 89/4 และ 
มาตรา 89/6 วรรคสอง แหง่ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535  

2. นายทตัซยึะ  โคโนชิตะ ประธานกรรมการ  / ประธาน
กรรมการบริหาร  

เข้ามารับต าแหนง่ ประธานกรรมการ 
แทนนายมิทซจิึ โคโนชิตะ เมือ่วนัที่ 20 
ต.ค 2560 

3. นายมเุนะโอะ  ทาชิโร่ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
ปิิบตัิการ 

 

4. นายเรจิส มาร์แตง็ กรรมการ  / ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน 

 

5. นายแพทริค ฟิชเชอร์  กรรมการ ลาออกเมือ่วนัที่ 31 ม.ค. 2561 

6. นายริกิ อิชิกาม ิ กรรมการ   

7. นายยซููเกะ โคซุมะ กรรมการ  

8. นายอาลนั ดเูฟส กรรมการ   

9. พลเอกสบืสนัต์  ทรรทรานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

 

10.. นายโศณิต พิชญางกรู * กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ลาออกเมือ่วนัที่ 24 พ.ย. 2560  

11. ดร. พลเดช  เทอดพิทกัษ์วานชิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

12. นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

 *กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 2560 
 อยา่งไรก็ตาม เมื่อต้นปี 2561 บริษัทมีการลาออก และ เข้าใหม ่เพื่อทดแทน กรรมการที่ลาออก รวมทัง้มกีารเปลีย่นแปลง
ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม ่ จงึท าให้ ณ เดือน กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 11 คน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสกล หาญวิสทุธิวารินทร์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

-ทดแทน นายทตัซยึะ โคโนชิตะ ในต าแหนง่ 
ประธานกรรมการ 
-ทดแทน พล.อ.สบืสนัต์ ทรรทรานนท์ ใน
ต าแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ  
เมื่อวนัที่ 23 กพ. 2561 

2.  นายทตัซยึะ โคโนชิระ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน
กรรมการบริหาร 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็น ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เมื่อวนัที่ 23 กพ. 2561 

3. นายมเุนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปิิบตัิการ  

4. นายเรจิส มาร์แตง็ กรรมการ ลาออกจากต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
เมื่อวนัที่ 12 กพ. 2561 

5.  นายริกิ อิชิกาม ิ กรรมการ  

6. นายยซูุเกะ โคซูมะ กรรมการ  

7. นายอาลนั ดเูฟส กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน ได้รับการแตง่ตัง้ เป็นประธานเจ้าหน้าที่
การเงินแทน นายเรจิส มาร์แตง็ เมือ่วนัที่  12 
กพ. 2561 

8. นายพลเดช เทอดพิทกัษ์วานชิ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ  

9. นายวิบลูย์ อิงคากลุ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ ได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ทดแทน นายโศณิต 
พิชญางกรู เมือ่วนัที่ 12 มค. 2561 

10. นางสมุาล ีโชคดอีนนัต์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ ได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ทดแทน นายกฤษณ์ 
พนัธ์รัตนมาลา เมือ่วนัที่ 23 กพ.  2561 

11. นายทรอย สกนูเนอร์แมน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ ได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ทดแทน นายมิทซจิึ โคโน
ชิตะ ในต าแหนง่ กรรมการ เมื่อวนัที ่23 กพ. 
2561 

หมายเหตุ  พล.อ. สืบสนัต์ ทรรทรานนท์  นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา และ นายแพทริค ฟิชเชอร์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวนัที ่31 ม.ค. 2561 
 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  คือ นายทตัซยึะ โคโนชิตะ หรือ นายมเุนะโอะ ทาชิโร่ คน
ใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุป
อ านาจหน้าที่ท่ีส าคญัได้ดงันี ้
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1. ก าหนดแนวทาง นโยบาย  กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนมุตัิแผนธุรกิจ งบประมาณที่
น าเสนอโดยฝ่ายจัดการ และควบคุมก ากับดแูลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้  เว้นแตใ่นเร่ืองดงัต่อไปนีท้ี่คณะกรรมการต้องได้รับมติ
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการอนัได้แก่เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติ
อนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเช่นการเพิ่มทนุการลดทนุการขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด
หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่นหรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัเป็นต้น 

2. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษัทและพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆพร้อมทัง้ให้ความเห็น เพื่อน าเสนอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ อาทิเช่น การจ่ายเงินปันผล  คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบและการแตง่ตัง้ กรรมการ เป็นต้น 

3. อนมุตัิการลงทนุท่ีส าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

4. อนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบตา่ง ๆ ที่
ผา่นการกลัน่กรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายจดัการ และติดตามให้มีการปิิบตัิตาม 

5. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

6. จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทณวันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

7. อนมุตัิการแตง่ตัง้ หรือมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบคุคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจดงักล่าวได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบ
อ านาจให้ผู้บริหารหรือบคุคลอื่นท าหน้าที่แทนในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจการ
มอบอ านาจดงักลา่วต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือ
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็น
กรรมการตรวจสอบคดัค้านการมอบอ านาจนัน้ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวใน
รายงานการประชมุให้ชดัเจน 

8. อนมุตัิการท ารายการเก่ียวโยง หรือ ซือ้ ขาย หรือโอนทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป
ด้วยความถกูต้องโปร่งใส และมีการรายงานที่ถกูต้องตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

9. พิจารณาและอนมุตัิโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตัง้ หรือเลิกจ้าง พนกังานระดบัสงู ได้แก่ 
ระดบัประธานเจ้าหน้าที่ (Chief Officer) คณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จดัการ จนถึงระดบั
ผู้จดัการทัว่ไป 



18 
 

10. อนมุตัิการจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดบทบาท หน้าที่
ของคณะกรรมการชดุย่อย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ การต่ออายคุณะกรรมการ
ชดุยอ่ย  รวมทัง้การเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัตอ่การปิิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อย  

11. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 

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

13. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นสว่นจ ากดัหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์
ผู้อื่นเว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาที่บริษัทท าขึน้หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท 

 
ทัง้นีก้ารมอบอ านาจหน้าที่ดงักลา่วข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจะไม่รวมถึงการมอบอ านาจที่ท าให้

คณะกรรมการหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการสามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่น
ได้เสยีหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่ขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือลกัษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่ก าหนดตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี  2560  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 4 คน  โดยมี นายโศณิต พิชญางกรู 

และนายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท อยา่งไรก็
ตาม  เมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายโศณิตฯ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ดงันัน้ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน  

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ และ จ านวนครัง้ของการเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีดงันี ้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ านวนครัง้การ
ประชุม 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม 

1. พลเอกสบืสนัต์ ทรรทรานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 23 23 
2. นายโศณิต  พิชญางกรู * กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 20 17 
3.  ดร.พลเดช  เทอดพิทกัษ์วานชิ  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 23 23 
4. นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 23 23 
*ลาออกเมื่อ 24 พ.ย. 2560  
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อยา่งไรก็ตาม เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทได้แตง่ตัง้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จ านวน 1 คน เพื่อ
ทดแทน และตอ่มา เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561 มีกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระลาออก จ านวน 2 คน  โดยที่เมื่อวนัที่ 23  
กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทมกีารแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ จ านวน 3 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ลาออก  ดงันัน้ ณ สิน้เดอืน 
กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทจงึมกีรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระจ านวนทัง้สิน้ 5 คน  รายละเอยีดการลาออก และการแตง่ตัง้
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระใหม ่สามารถดไูด้จาก ตารางรายช่ือกรรมการบริษัท ในหวัข้อ (1) คณะกรรมการบริษัท ที่
ปรากิด้านบน 

คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี และสามารถตอ่อายไุด้
คราวละ 2 ปี  ในปัจจบุนั บริษัทไมม่ีกรรมการอิสระที่มวีาระเกินกวา่ 9 ปี 

 

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

 ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจ านวนหุ้นทีม่ีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่(1)  บริษัทยอ่ย(2)                
บริษัทร่วม(3) หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง(4)   โดยให้นบัรวมหุ้นทีถื่อโดยผู้เก่ียวข้องด้วย 

 ไมเ่ป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้าง /พนกังาน /ลกูจ้าง /ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

 ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็น  บิดา มารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้
ความเห็นได้อยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

หมายเหตุ(1)บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นของ บมจ. กรุ๊ปลีส เกินกวา่ร้อยละ 50  (2) บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทที่ บมจ. กรุ๊ป
ลีส ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50(3) บริษัทร่วม หมายถึงบริษัทที่ บมจ. กรุ๊ปลีสถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 (4)นิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง หมายรวมถึง ผู้ ถือหุ้นในบริษัทมากกวา่ร้อยละ 10 

กรรมการอิสระทกุทา่นของบริษัทมคีณุสมบตัติามประกาศวา่ด้วยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระและด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกบักรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ (ที่ กลต.ก.(ว) 32/2551ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัที่ 5 
มิถนุายน 2551)  
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทัง้การรายงานตอ่
คณะกรรมการ  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ

ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้โยกย้าย หรือเลกิจ้าง
หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปิิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลอืกเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอิสระเพือ่ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท รวมทัง้
พิจารณาเลกิจ้าง และเสนอคา่ตอบแทนส าหรับบคุคลดงักลา่วรวมทัง้เข้าร่วมประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกิหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นทีเ่ช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
• ความเห็นเก่ียวกบัการปิิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์หรือกิหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปิิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
• รายการอื่นทีเ่ห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปิิบตัิงานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2560 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท าการประเมินตนเอง ประจ าปี และมีผลการประเมินรวม ร้อยละ 
93.42 หรือนบัเป็นผลการประเมินดเียี่ยม โดยมรีายละเอียดดงันี ้
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หัวข้อประเมิน 

 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
% 

 
ผลการ
ประเมิน 

 
รวม 

 
76 

 
71.00 

 
93.42 

 
ดีเยี่ยม 

1.โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 12 10.00 86.08 ดี 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 24 23.00 94.46 ดีเยีย่ม 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 40 38.00 95.00 ดีเยีย่ม 

 
 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสงูสุด 

(1)  กรรมการอิสระ 
ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาจากผู้ที่มีคณุสมบตัเิหมาะสม โดย

ขัน้ต ่าจะต้องมีคณุสมบตัติามที่ก าหนด โดย ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ กลต.ก.(ว) 32/2551 นอกเหนอืจาก การพิจารณา
จากคณุสมบตัิขัน้ต ่าดงักลา่วแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯจะพจิารณา คณุสมบตัเิพิ่มเตมิ โดยอาจเป็นผู้ทีม่ีช่ือเสยีง 
เป็นที่ยอมรับทางสงัคม หรือ มีคณุสมบตัิ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ  หรือมีคณุสมบตัิอื่น ที่
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท  อาทเิช่น ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท หรือ ประสบการณ์โดยตรงใน
ธุรกิจสนิเช่ือเชา่ซือ้ ซึง่เป็นธุรกิจเดยีวกบับริษัทฯ ฯลฯ เป็นต้น  ทัง้นีท้ัง้นัน้ คณะกรรมการจะค านงึถงึ คณุสมบตัใิน
ด้านความเป็นอิสระเป็นส าคญั และจะเสนอให้ที่ประชมุ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิ แล้วแตก่รณี 

 
 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 
 บริษัทไมม่กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัทฯ  คณะกรรมการจะร่วมกนัพจิารณาจากความสามารถ
ประสบการณ์วิสยัทศัน์และความนา่เช่ือถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทกัษะ ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่กลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มีความเข้าใจในธรุกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือ
ใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกนักบับริษัทฯ เป็นส าคญั ซึง่จะท าให้สามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดไว้ได้ และควรเป็นผู้ที่สามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทได้อยา่งเตม็ที่  แล้วน าเสนอตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพจิารณาอนมุตัิตอ่ไปแล้วแตก่รณี  

 ทัง้นี ้ การสรรหาบคุลากรในต าแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระนัน้  บริษัทฯจะค านงึถงึความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย   โดยแหลง่ที่มา อาจมาจากรายช่ือที่ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอเข้ามา(ถ้าม)ี หรือจากผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือจากการ
แนะน าโดยกรรมการปัจจบุนั หรือบคุคลอื่น ๆ  เป็นต้น 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่เป็น
จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัราถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบง่ให้ลงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
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ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)    ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้โดยบริษัทฯจะระบรุายช่ือของกรรมการบริษัทฯที่ครบ
วาระในแตล่ะปี รวมทัง้รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ หลงัจากได้รับการเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เรียงล าดบั
ตามการออกตามวาระ ไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น และบนัทกึไว้ในรายงานประชมุดงักลา่ว
ด้วยทกุปี 

  การเลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดที่ตนมีอยูเ่ลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้
เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

  กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตอุื่นนอกจากการครบวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกิหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน  โดยบคุคลซึง่เข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึ่งตนแทน  ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้
บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว ต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลอือยู ่

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทยอ่ยของบริษัท มีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยถือหุ้น 100%  ดงันัน้ ที่ผา่นมาคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณา
คดัเลอืก กรรมการของบริษัทฯ ไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยด้วย โดยจดัตัง้เป็นคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย  และให้ 
มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทยอ่ยนัน้   ทัง้นี ้การสง่กรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยดงักลา่วเป็นไปตาม
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 

 นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดระเบียบให้บคุคลที่ได้รับแต่งตัง้จากบริษัทฯ ต้องดแูลให้บริษัท
ย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษัท
ดงักลา่ว ให้ครบถ้วนถกูต้อง และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในแตล่ะประเทศ  รวมถึงได้ก ากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึก
บญัชีของบริษัทยอ่ยให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัตามก าหนดด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 
  
 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรใน  จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่ได้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการ และประกาศให้
พนกังานทกุคนได้รับทราบโดยทัว่กนั  โดยสรุปได้ ดงันี ้
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 ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯหรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ 

 ไมซ่ือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนท่ีบริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ
บริษัทฯ รวมถงึข้อมลูส าคญัอื่นๆ 

 พนกังานท่ีใกล้ชิดกบัข้อมลูส าคญัของบริษัทฯต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ และการเปลีย่นแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ และ หรือ ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดเพื่อป้องกนัการซือ้หรือ
ขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน (ผู้ที่เข้าขา่ยต้องจดัท ารายงานการถือ หรือการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์
ได้แก่ กรรมการ  ผู้บริหาร 4 ล าดบัแรกตอ่จากกรรมการผู้จดัการ ตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ผู้สอบบญัชี รวมทัง้คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ของบคุคลดงักลา่ว) 

ทกุครัง้ที่มกีรรมการ หรือผู้บริหารรายใหม ่ ที่เข้าขา่ยต้องจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ ตาม
เกณฑ์ ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานกุารบริษัท จะแจ้งให้ บคุคลเหลา่นัน้ ทราบถึง หน้าที่ในการรายงานการ
ถือครอง และการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ต้องรายงานภายใน 30 วนักรณีรับต าแหนง่ใหม ่ และ
ภายใน 3 วนั  เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และแจ้งให้เลขานกุารบริษัทรับทราบเพื่อจดัท าบนัทกึการ
เปลีย่นแปลง และสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารเป็นรายบคุคล เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชมุครัง้ถดัไป   

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ในปี 2560 บริษัทฯจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit fee) ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จ านวน 

4,700,000 บาท (สีล้่านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไมม่คีา่บริการอื่น (Non-audit fee)  

การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 

ในปี 2560 บริษัทฯได้มีการปิิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ครบถ้วนในทกุหมวดหลกั ๆ ทัง้ 5 
หมวดที่แจ้งมาข้างต้น ยกเว้น รายละเอียดในบางเร่ือง อาทิเชน่  ในเร่ืองของการจดัตัง้ คณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก ่
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ได้มีการระบเุหตผุลไว้ในหมวดที่เก่ียวข้องอยูแ่ล้ว 

แม้วา่บริษัทจะยงัมิได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปิิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต อยา่ง
เป็นทางการ แตเ่มื่อต้นปี 2559  บริษัทได้น าแบบประเมินตนเองและแนวปิิบตัิเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ตาม
โครงการแนวร่วมปิิบตัฯิ ดงักลา่วมาเป็นต้นแบบในการสร้างนโยบาย และแนวปิิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
(Anti-corruption Policy) ของบริษัท  รวมทัง้ได้จดัสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทจุริต (Whistleblowing) ขึน้ด้วย 
และประกาศให้กรรมการ และพนกังาน ได้ยดึถือปิิบตัิโดยเคร่งครัดจึงเปรียบเสมือนบริษัทได้ปิิบตัิตามแนวปิิบตัิของ
โครงการดงักลา่วเช่นกนั ทัง้นี ้บริษัทเช่ือวา่ด้วยระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ บริษัทสามารถจะดแูลการปิิบตัิ
ตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วยเช่นกนั  และเมื่อสิน้ปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบ
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ภายในได้จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ ในเร่ืองของการทจุริตคอร์รัปชัน่ วา่ไมม่ีผู้ใดแจ้งเบาะแสเร่ืองการกระท า
ทจุริต อีกทัง้ไมพ่บกรณีทจุริตคอร์ชัน่ใด ๆ จากการปิิบตัิงานของพนกังานในระหวา่งปี 2560 

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะได้พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปิิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของบริษัทตอ่ไป 

 
 


