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กำรก ำกับดูแลกิจกำร ปี 2561 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี ซึง่จะเป็น
การสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับริษัท ท าให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, คูค้่า, ลกูค้า ตลอดจนสงัคมสว่นรวม ในระยะ
ยาว  ทัง้นี ้ บริษัทได้มีการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาอยา่งตอ่เนื่อง และในปี 2561 คณะกรรมการได้มีมตใิห้จดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยรวม 2 
ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าทีช่่วยเหลอืคณะกรรมการ
บริษัทในการก าหนดนโยบายตา่ง ๆ และก ากบัดแูลให้บริษัทมกีารด าเนินกิจการให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี อยา่ง
มีประสทิธิภาพมากขึน้     

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบและอยูร่ะหวา่งการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการใหม ่ ให้
สอดคล้องกบั หลกัการก ากบัดกิูจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิทีด่ีส าหรับ
คณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานทกุคนแม้จะเห็นวา่ บริษัทฯได้มีการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ดีดงักลา่วแล้วเป็น
สว่นใหญ่ก็ตาม โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

1. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทส่งเสริมและให้ความส าคัญในสิทธิของผู้ ถือหุ้น ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายก าหนดไว้ และ

ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพืน้ฐานของตน ได้แก่ การซือ้ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ การได้รับ
สารสนเทศของบริษัทฯอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้มัน่ใจว่า ผู้ ถือหุ้น
มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัทฯ  

2. กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนกัลงทุนสถาบัน เข้าร่วม

ประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยบริษัทฯ ได้เลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไม่จดัประชุมในวนัหยุด
หรือนอกเวลาราชการ โดยประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่โรงแรม มิ
ราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ซึ่งอยู่ใกล้กบัส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี่ เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เวลา 10.00 น.  นอกจากนัน้ ก่อนการประชุมสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จะ
น าข้อมลูในหนงัสอืเชิญประชมุ ซึ่งได้ระบ ุวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเร่ือง ๆ อย่างชดัเจนโดยมีค า
ชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ  รวมทัง้เอกสารแนบต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อมลู
ของกรรมการที่ครบวาระและจะเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  โดยได้ระบช่ืุอนามสกุล อาย ุประวตัิ
การศกึษา ประวตัิการท างาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททัว่ไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมลูการเข้า
ร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา และวนัเดือนปีที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  ข้อมลูของกรรมการอิสระ ส าหรับการ
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายละเอียดหลกัฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการ
เข้าร่วมประชมุรวมทัง้แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ และแบบฟอร์มใบมอบฉนัทะ แบบ ข และแบบ ค  ซึ่งมีระบช่ืุอกรรมการ
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อิสระจ านวน 3 คนเพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารทกุชิน้จะจดัท าเป็นภาษาไทย และองักฤษ 
และน าขึน้บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีข้อมลู และเวลาอยา่งเพียงพอในการศกึษาข้อมลูก่อน
การประชมุและการตดัสนิใจ 
นอกจากนัน้  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามค าถามเป็นการล่วงหน้า ทางอีเมล มายงัหน่วยงานนกัลงทุน
สมัพันธ์ที่ IR@grouplease.co.th  ซึ่งมีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อได้รับค าถามมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุน
สมัพนัธ์จะพิจารณาค าถามดงักลา่ว และประสานงานให้ผู้มีอ านาจในการตอบค าถามหรือผู้แทน ตอบค าถามเหลา่นัน้  

 
3. กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทจะจดัให้มีการแจ้งองค์ประชมุ และชีแ้จงขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
การนบัและการแจ้งผลคะแนนเสยีง ก่อนเร่ิมวาระการประชมุเสมอ  บริษัทฯได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้กบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ทัง้การลงทะเบียนเข้าประชุม  และการนับคะแนนเสียง  ท าให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็ว 
ถกูต้อง และแม่นย า นอกจากนัน้ บริษัทสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอช่ือกรรมการอิสระจ านวน 3 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และ
จดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉนัทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีการ
จ ากดัสทิธิในการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย ในการประชมุผู้ ถือหุ้น   และในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ นัน้ บริษัทฯ ได้
จดัให้มีการลงคะแนนเสยีงแยกเป็นรายบคุคล  โดยบริษัทได้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ และเก็บบตัรลงคะแนนเสยีง
ที่ได้รับคืนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ไว้เป็นหลกัฐานโดยเฉพาะบตัรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้  บริษัทได้มอบหมายให้ตวัแทนของผู้สอบบญัชีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง และเปิดเผย
ให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ  

นอกจากเอกสารที่จดัท าเป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษแล้ว  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทกุ
คน ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใจโดยเท่าเทียมกัน บริษัทจึงด าเนินการประชุมเป็น 2 ภาษา เช่นกัน 
นอกจากนัน้ ในท่ีประชมุ ประธานได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามใน
เร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุหรือเก่ียวข้องกบับริษัท อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง  และ
ยงัสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหลงัจากที่การประชมุด าเนินไปจนเสร็จสิน้ครบทกุวาระแล้ว 
 

4. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ จะมีการบนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ และ

กรรมการท่ีลาประชมุ  โดยในปี 2561 มีกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารลาประชมุ 1 ทา่นเนื่องจากตดิภารกิจในตา่งประเทศ ท า
ให้มีสดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าประชมุทัง้สิน้ร้อยละ 90.9  มกีารบนัทกึค าชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการนบั
คะแนนเสยีง รวมทัง้ประเด็นหรือข้อซกัถามที่ส าคญัจากผู้ ถือหุ้นและค าตอบพร้อมทัง้ระบช่ืุอผู้ถามและผู้ตอบ และผลการ
ลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระวา่ มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้านหรือไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงเป็นอยา่งไร  และได้เปิดเผยให้
สาธาณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระในวนัเดยีวกนัหลงัจากการประชมุ ผา่นช่องทางขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์ และเปิดเผยรายงานการประชมุดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 หรือภายใน 14 
วนัหลงัจากวนัประชมุ 
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หมวดที่ 2 กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

คณะกรรมการสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นสถาบนัและผู้ ถือ
หุ้นบคุคล ผู้ ถือหุ้นชาวไทย และ ชาวตา่งชาติ ได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ตามแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการเร่ืองการก าหนดการประชุม 
พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมเอกสาร
แนบตา่ง ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการลว่งหน้าทัง้ภาษาไทยและองักฤษเมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2561 หรือ 30 วนั ก่อน
วนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น  บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ รวมทัง้รายงานประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2561 
หรือ 14 วนัลว่งหน้าก่อนวนันดัประชมุ  บริษัทก าหนดวิธีการลงคะแนนเสยีงในทกุวาระโดยใช้บตัรลงคะแนน และใช้วิธีนบั
คะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง ส าหรับผู้ ถือหุ้นทกุราย   ที่ประชุมจะได้รับแจ้งถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ และการ
นบัคะแนนเสยีงดงักลา่ว รวมทัง้จ านวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ที่ต้องการเพื่อให้มติในวาระนัน้ ๆ ได้รับการอนมุตัิ ก่อนการ
ลงมติในแตล่ะวาระ 
 

2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือ

บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 เป็นการลว่งหน้า โดยแจ้งผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ และได้แสดงรายละเอียดหลกัเกณฑ์ และวิธีการไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถด าเนินการดงักลา่วได้ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2560 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ใด ๆ หรือรายช่ือบคุคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาส าหรับการประชุมสามญัประจ าปี 
2561 และกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  บริษัทไมไ่ด้เพิ่มวาระการประชมุ
หรือสลบัวาระการประชมุจากที่ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2561 
 

3. กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษัทฯ ได้ระบหุลกัปฏิบตัิเร่ืองการรักษาความลบัของบริษัทฯ และการไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตน

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยถือเป็นวินยัอย่างหนึ่งที่กรรมการและพนกังาน
ทกุคนต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด พนกังานท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามจะถกูพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ส าหรับพนกังานวา่ด้วยเร่ืองวินยัและโทษทางวินยั 

 
4. กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตามค านิยามของ ส านกังาน กลต. มีหน้าที่จดัท ารายงานการมี
สว่นได้เสยีของตนและบคุคลทีเ่ก่ียวข้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เมื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งครัง้แรก ตามมาตรา 89/14 ใน
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัเมื่อมีการเปลีย่นแปลง เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม  และกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดงักลา่วไม่
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สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ จะไมม่ีสว่นร่วมในการพิจารณาตดัสินใจในวาระนัน้  ตลอดจนก าหนดให้กรรมการทกุ
คนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีส านกังาน กลต. ก าหนดและแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบเพื่อจดัท าสรุปแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบใน
การประชมุครัง้ถดัไป เมื่อมีการเปลีย่นแปลง รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูในรายงานประจ าปี 
 
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส าคญัและเคารพในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ ซึง่ผู้ที่นบัวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยี
ของบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ สิง่แวดล้อมและสงัคม เป็นต้น คณะกรรมการและผู้บริหารจึง
มีแนวปฏิบตัิ เก่ียวกบัผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท ดงันี ้

 
แนวปฏิบตัิที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสยี 
บริษัทค านงึถึง การปฏิบตัิและความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ 

กรรมการ ผู้บริหารพนกังานและลกูจ้าง ของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก เช่น ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า เจ้าหนี ้คูค้่า คูแ่ขง่ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมทีด่ี โดยระบเุป็นลายลกัษณ์
อกัษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น: บริษัทมุง่มัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยการบริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญเติบโตอย่างมัน่คง
ยัง่ยืน เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้ยดึมัน่การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

พนกังาน: บริษัทตระหนกัดวีา่ พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมคีา่สงูสดุและเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเร็จของบริษัทฯ จึงได้มุง่พฒันา
เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและ
ทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอตลอดจนยดึมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานอยา่งเคร่งครัดในการวา่จ้าง การจา่ย
คา่จ้าง การแตง่ตัง้ และการโยกย้ายพนกังาน ซึง่บริษัทได้พจิารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม โดยปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่ง
เทา่เทยีม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม  พร้อมทัง้พฒันาสง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ความสามารถอยา่ง
ทัว่ถึงและตอ่เนื่อง โดยสง่เสริมให้พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมทกัษะในหลกัสตูรตา่ง ๆ รวมทัง้อบรมการใช้ภาษาองักฤษ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การภาษี บญัชีและการเงิน ภาวะผู้น า ตลอดจนความรู้ในงานด้านปฏิบตัิการตา่ง ๆ ฯลฯ เพื่อ
เพิ่มพนูศกัยภาพในการปฏิบตังิาน เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนและน ามาพฒันาบริษัทโดยรวม โดยในปี 
2561 บริษัทมีการจดัอบรมภายในจ านวน 48 หลกัสตูร และสง่พนกังานไปอบรมภายนอกจ านวน 59 หลกัสตูร   และมี
พนกังานเข้ารับการอบรม จ านวนทัง้สิน้ 1,199 คน เฉลีย่คนละประมาณ 8.7 ชัว่โมง นอกจากนัน้ บริษัทได้จดัให้มี
สวสัดิการทัง้ด้านสขุภาพ และนนัทนาการตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม เช่น จดัให้มี การประกนัชีวิตและสขุภาพพนกังาน การ
ตรวจสขุภาพประจ าปี จดัให้มีเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ มเีงินช่วยเหลอืในกรณีแตง่งาน คลอดบตุร และงานศพ มี
โครงการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนด ี มีการท าประกนัรถจกัรยานยนต์ให้กบัพนกังานท่ีต้องใช้
รถจกัรยานยนต์ในการปฏิบตัิงาน  และจดัให้มีสวสัดิการเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ในอตัราดอกเบีย้ต า่ให้กบัพนกังาน เป็นต้น 

นอกจากนี ้ บริษัทได้จดักิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคีและความสมัพนัธ์ที่ดีภายในบริษัท ตลอดจนรณรงค์ให้พนกังาน
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ออกก าลงักายให้มากขึน้ โดยการจดักิจกรรม การแขง่ขนัลดน า้หนกัภายใน 12 สปัดาห์ เพื่อชิงเงินรางวลัจากบริษัท 
รวมทัง้การจดัให้มี กิจกรรมการออกก าลงักาย เช่น แอโรบิค โยคะ ฯลฯ หลงัเลกิงาน และการจดัตัง้ชมรมฟตุบอล  เป็นต้น 

ลูกค้า 
: 

บริษัทมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าให้ได้รับการบริการอยา่งมีคณุภาพท่ีดีเลศิ ภายใต้ความ
ปลอดภยัและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องและจริงจงั   โดยเปิดเผยข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัการบริการให้ลกูค้าทราบอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์ และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทัง้รักษา
สมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลกูค้า ด าเนินกิจการโดยให้มต้ีนทนุท่ีเหมาะสมเทา่ทีจ่ะเป็นไปได้ โดยยงัรักษาคณุภาพของ
การให้บริการท่ีได้มาตรฐาน มคีณุภาพ  สะดวก และ รวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการด าเนินธุรกิจของบริษัท คือ First, 
Fast and Forward บริษัทมีนโยบายการรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้าและไมน่ าข้อมลูดงักลา่วมาใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตกบัลกูค้า  

คูค้่า: 
 
 
 
เจ้าหนี ้
: 

การคดัเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรมโดยค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า 
หลกีเลีย่งคูค้่าที่มีพฤติกรรมที่สอ่ไปในทางท่ีอาจท าให้เกิดการทจุริตตอ่กิจการของบริษัท  ปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามเง่ือนไขทางการ
ค้าและ หรือสญัญาที่มีการลงนามกนัอยา่งเป็นธรรม ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตกบัคูค้่า 
บริษัทฯยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสญัญากบัเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ทัง้การช าระ
คืนหนีต้ามก าหนด และการปฏิบตัิตามเง่ือนไขอื่น ๆ  ในสญัญา 

คู่ แ ข่ ง 
: 

บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมตอ่บริษัทอื่น ๆ ที่ด าเนินธุรกิจเดียวกนัโดยประพฤติปฏิบตัิตาม
กรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีอตุสาหกรรมหรือผู้ก ากบัดแูลจากทางการก าหนดไว้ ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทาง
การค้า ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 

ชมุชน 
สงัคม 
และ
สิง่
แวด 
ล้อม 

มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภยั คณุภาพชีวติ 
และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลงังานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความช่วยเหลือชุมชน 
ด้วยการบริจาคทรัพย์หรือสิง่ของ และสนบัสนนุให้พนกังานจดักิจกรรม และมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีเป็นการช่วยเหลอื
สงัคมและอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม เพื่อปลกูฝังจิตส านกึการรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อมให้กบัพนกังาน  
ในปี  2561 บริษัท ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ได้จดักิจกรรมช่วยเหลอืสงัคม อาทิเช่น การให้การสนบัสนนุการจดังานวนัเดก็
แหง่ชาติ ปี 2561 ในจงัหวดั นครราชสมีา การมอบเคร่ืองเลน่สนาม บริจาคอปุกรณ์ของเลน่ และชุดอปุกรณ์ฝึกพฒันาเด็ก
เล็ก ให้กบัเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และศนูย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบาง จงัหวดันนทบุรี 
การบริจาคโต๊ะเก้าอี ้เฟอร์นิเจอร์ใช้แล้วแตอ่ยูใ่นสภาพดี ให้กบัวดัสวนแก้ว และได้ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ บริจาคสิ่งของ 
เสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่ รวมทัง้อาหาร ให้แก่มลูนิธิหลวงตาน้อย ซึง่เป็นองค์กรสาธารณกศุล ช่วยผู้ ด้อยโอกาส ที่ อ.พทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม รวมทัง้ การจดัโครงการบริจาคโลหิตโดยให้สภากาชาดมารับบริจาคที่ส านกังานใหญ่ของบริษัท เป็นต้น  

 
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและห้ำมจ่ำยหรือรับสนิบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมตกิ าหนดให้บริษัทมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ขึน้ ตัง้แตปี่ 2559   โดยแตเ่ดิมบริษัท 
ได้ก าหนดเป็นข้อห้ามไว้แล้วในระเบียบข้อบงัคบัของพนกังาน และระบไุว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ
ได้น านโยบายและแนวปฏิบตัิดงักลา่ว มาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหมเ่พื่อให้ชดัเจนเป็นปัจจบุนัมากขึน้ โดย
นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นี ้ถือเป็นสว่นเพิ่มเตมิในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย  

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท ระบวุา่ :  
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“กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการทจุริต คอร์รปัชนั 
การให ้หรือการรบัสินบน กบัเจ้าหนา้ทีข่องรฐั หรือ เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพือ่
แลกกบัผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครวั เพือ่น และคนรู้จกั หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บั
บริษัทฯ หรือ การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
กฎหมายในประเทศไทย ทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อตา้นการทจุริต คอร์รปัชัน่“ 

กระบวนการประเมินความเสีย่งจากการทจุริตคอรัปชัน่ และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและการควบคมุดแูลเพื่อ
ปอ้งกนัและติดตามความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

1) บริษัทมีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึง่เป็นผู้ท าหน้าที่ประเมนิความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี ซึง่ครอบคลมุการตรวจสอบรายการตา่ง ๆ ที่มคีวามเสีย่งตอ่การทจุริต ทัง้จาก
พนกังานท่ีกระท าตอ่บริษัทฯ ในหน้าที่ หรือตอ่บคุคลภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า หรือองค์กรของราชการ เป็นต้น 
และรายงานผลการตรวจสอบให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อด าเนินการตามกฏระเบยีบของบริษัทฯ 
หรือตามกฎหมายแล้วแตก่รณี  ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องท าการประเมินความเสีย่งจากการให้สนิบนและ
การคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานในแตล่ะฝ่ายอยา่งสม า่เสมอ รวมทัง้ทบทวนมาตรการจดัการ
ความเสีย่ง และระเบียบตา่ง ๆ ให้มีความเหมาะสมทีจ่ะควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ตลอดจน
ติดตามการน านโยบายฉบบันีไ้ปปฏิบตัิ 

2) หากพบวา่มกีารทจุริตเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาข้อเทจ็จริง และหากพบวา่มี
ความผิดจริง ผู้กระท าผิด จะต้องได้รับโทษทางวินยัตามระเบยีบข้อบงัคบัของบริษัท  

3) เพื่อความเป็นธรรมตอ่ผู้ที่ถกูกลา่วหาวา่ได้กระท าคอร์รัปชัน่ ในกรณีที่เห็นวา่ตนเองมิได้กระท าความผิดตามที่ถกู
กลา่วหา  พนกังานดงักลา่วสามารถยื่นค าร้องทกุข์ตามวิธีและขัน้ตอนการร้องทกุข์ที่ระบไุว้ในระเบียบข้อบงัคบั
ของบริษัท 

4) บริษัทฯ ได้สือ่สารนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นี ้ ให้พนกังานทกุคนรับทราบ โดยได้น าข้อมลูทัง้หมดขึน้ไว้บน
ระบบงานภายใน (intranet) ของบริษัททัง้ภาษาไทยและองักฤษ และบรรจไุว้ในการปฐมนเิทศพนกังานใหม ่ เพื่อ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุง่เก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ 

 
นโยบำย และช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Whistle Blowing Policy) รวมทัง้กำร
จัดกำรกบัข้อร้องเรียน และกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส 

ผู้มีสว่นได้เสยี สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่อาจเข้าขา่ย
การกระท าทจุริต คอร์รัปชัน่ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม การกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการกระท าที่อาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทฯ  โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แจ้งช่ือนามสกลุ ที่อยูห่รือหมายเลขโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ติดตอ่ได้ แจ้งรายละเอียดของเบาะแสการทจุริต พร้อม
แนบเอกสารหลกัฐานมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยูด่งันี ้

ประธานคณะกรรมการ 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
ตู้ปณ. 149  ปณศ. บางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 
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ซึ่งเป็นตู้  ป.ณ.ที่เปิดขึน้เป็นพิเศษเพื่อรับเฉพาะการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมีผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ รับผิดชอบดแูล  เมื่อมีผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามา บริษัทจะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง  และให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการ
ลงโทษให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทจุริต โดยจะใช้ความระมดัระวงัในการปกปิดช่ือ ที่อยู ่ หรือข้อมลูที่
สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั และพนกังานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสจุริต จะไมถ่กู
ลงโทษทางวินยั หรือลดต าแหนง่ ถกูพกังาน หรือให้ออกหรือถกูด าเนินการใด ๆ ที่เกิดผลร้ายตอ่พนกังานดงักลา่วพนกังาน
ที่ให้ข้อมลูหรือแจ้งเบาะแสที่เป็นเท็จ จะต้องได้รับบทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินยัของบริษัทอยา่งเคร่งครัด
เช่นกนั 
 ส าหรับการแจ้งข้อร้องเรียนเร่ืองอื่น ๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถกูละเมิดสิทธิ หรือการร้องเรียนเร่ืองอื่น ๆ 
ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  สามารถแจ้งได้ที่ glpcl@grouplease.co.th หรือ โทร. 0 2580 7555   ติดต่อ
หนว่ยงาน ลกูค้าสมัพนัธ์  หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.grouplease.co.th / นกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยเร่ืองร้องเรียน
ดงักล่าว จะถกูสง่ต่อไปยงัผู้บริหารในฝ่ายที่เก่ียวข้องเพื่อรีบค้นหาข้อเท็จจริง และด าเนินการอย่างดีที่สดุเพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงข้อบกพร่องตอ่ไป 
 
หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

บริษัทฯมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูส าคญัทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใชข้่อมลูทางการเงินที่เก่ียวข้อง
กบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน และทนัเวลา โดยปฎิบตัิให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อยา่งเคร่งครัด เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส และข้อมลูตา่ง ๆ ที่บริษัทฯได้เปิดเผยผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์(SET Portal) แล้ว จะถกูน าขึน้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” เพื่อให้เกิดความเทา่เทียมกนัในการรับข้อมลูสารสนเทศของ
บริษัทฯ  

นอกจากการเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯยงัมีการ
เปิดเผยข้อมลูส าคญัตา่ง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี รวมทัง้เปิดเผยผา่นทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจดัท าทัง้ภาษาไทย และองักฤษ และปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้นกัลงทนุ
ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยี อื่น ๆ สามารถน าข้อมลูเหลา่นัน้ไปใช้ในการตดัสนิใจในการลงทนุ ได้อยา่งถกูต้องและเทา่เทียมกนั  
โดยนกัลงทนุหรือผู้สนใจทัว่ไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาที่ www.grouplease.co.th  
นอกจากนัน้ เมื่อปลายปี 2561 บริษัทได้เพิ่มเติม URL www.grouplease.international  เพื่ออ านวยความสะดวกให้นกั
ลงทนุสามารถเข้าถึงเครือขา่ยทัว่โลกของบริษัท (global network) ได้โดยตรงอยา่งง่ายดายและรวดเร็ว 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ท าหน้าที่สื่อสารกับนกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่
เก่ียวข้อง และจดัการประชุมกับนกัวิเคราะห์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมผู้สื่อข่าวและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ จ านวน 4 ครัง้ ในเดือน มีนาคม  
พฤษภาคม  สงิหาคม และพฤศจิกายน 2561 หรือไตรมาสละ 1 ครัง้หลงัจากประกาศงบการเงินของบริษัทฯ  

mailto:glpcl@grouplease.co.th%20หรือ%20โทร.%200%202580%207555%20%20%20ติดต่อหน่วยงาน%20ลูกค้าสัมพันธ์%20%20หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่%20www.grouplease.co.th%20/%20นักลงทุนสัมพันธ์%20โดย
mailto:glpcl@grouplease.co.th%20หรือ%20โทร.%200%202580%207555%20%20%20ติดต่อหน่วยงาน%20ลูกค้าสัมพันธ์%20%20หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่%20www.grouplease.co.th%20/%20นักลงทุนสัมพันธ์%20โดย
http://www.grouplease.co.th/
http://www.grouplease.international/
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นโยบายการเปิดเผยข้อมลู ของบริษัท เป็นดงันี ้

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้
ท าหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่นกัลงทุนสมัพนัธ์ สามารถพิจาณาและตดัสินใจเก่ียวกับเนือ้หาของข้อมูล
ส าคญั เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชีแ้จงข้อมูลด้วยตนเองหรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นผู้
ชีแ้จงก็ได้ 

 ข้อมลูของบริษัทท่ีเปิดเผย จะต้องมีความถกูต้อง โปร่งใส เทา่เทียม ภายในก าหนดเวลา ตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

 บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูภายใน และข้อมลูอื่นท่ีต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ ผา่นระบบของ
ตลาดหลกัทรัพย์ (SET Portal) ก่อนหรือพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูนัน้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพือ่ให้เกิด
ความโปร่งใสและเทา่เทยีมกนัของการรับขา่วสาร   

 บริษัทจะเปิดเผยขา่วประชาสมัพนัธ์ของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

1. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร    

 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญั คณะกรรมการของบริษัทมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ 
และภารกิจ กลยทุธ์เปา้หมายแผนธุรกิจนโยบายในการด าเนินการ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนให้
ค าแนะน า ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้ โดยจะมีการจัดท า
รายงานผลการปฏิบตัิงานแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯทราบทกุเดือน 

 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความเห็นชอบ
นโยบายดงักลา่ว ตัง้แต ่เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการและหลกัปฏิบตัิของทางการอยู่เสมอ โดยมีการรายงานการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว
เป็นประจ าทกุปี โดยเผยแพร่ไว้ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการได้จัดท าแนวทางเก่ียวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการผู้ บริหารและ
พนักงานตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและได้ปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้
พนกังานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และน าขึน้บนระบบภายในของบริษัท 
(intranet) ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนัน้ บริษัทได้จดัท า
ระเบียบข้อบงัคบัในการท างานเพื่อให้พนกังานบริษัทยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์และ
มีระเบียบวินยัที่ดี รวมทัง้มีการก าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามด้วย 

 การพิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการได้น าเสนอแนวทางในการป้องกันความ
ขดัแย้งของผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นด้วยความรอบคอบซื่อสตัย์สจุริตอย่างมีเหตุมีผลและ
เป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอนัดีเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นส าคญัโดยมีแนวทางการป้องกนั
ในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) การท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
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ประชมุเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัด้วย รวมทัง้องค์ประชุมขัน้ต ่าในขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบงัคบัประกาศค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่อาจมีความ
ขดัแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง  ลงมติในการท า
รายการระหวา่งกนันัน้ 

(2) ท าการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบและจดัให้มีการให้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหว่างกนัด้วย (ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด) 

(3) คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทน าข้อมลูของบริษัทไป
ใช้ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในการหาผลประโยชน์สว่นตน 

(4) ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 8 เมื่อ วนัที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิใน
หลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตักิารท าธุรกรรมดงักลา่วหากธุรกรรมเหลา่นัน้ มีข้อตกลงทาง
การค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทจะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 1 
ล้านบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการด าเนินการตามข้อแนะน าของ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม หนังสือที่ กลต.จ.(ว) 
38/2551 เร่ืองค าแนะน าในการปฏิบตัิตามมาตรา89/12 (1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 ระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทกุระดบั เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุในการด าเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกบัขัน้ตอน
การท างานในแต่ละระบบโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัทก าหนดภาระหน้าที่อ านาจในการด าเนินงานรวมถึงอ านาจในการเข้าถงึข้อมลูภายในของ
ผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารในระดบัต่างๆไว้และใช้รหสัพนกังานในการเข้าสูร่ะบบข้อมลูซึง่พนกังานแตล่ะคน
ตา่งมีขอบเขตในการเข้าสูฐ่านข้อมลูของบริษัทตา่งกนั   นอกจากนี ้บริษัทยงัได้แบง่หน้าที่ของผู้ปฏิบตัิงาน
และ ผู้ประเมินผล ออกจากกนัอยา่งเดน่ชดั ส าหรับการควบคมุในสายการเงินนัน้ บริษัทได้ก าหนดขัน้ตอน
การตรวจสอบของการควบคมุทางการเงินโดยจดัให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอให้แก่ผู้บริหารใน
สายงานท่ีรับผิดชอบเป็นประจ าทกุเดือนและจดัให้มีการประชมุคณะผู้บริหารเมื่อได้รับรายงานประจ าเดือน 
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้พบจากรายงานดงักลา่ว นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีการ
ควบคมุการบริหารความเสีย่งโดยก าหนดให้มกีารจดัท ารายงานการบริหารลกูหนีเ้ป็นประจ าทกุเดอืนโดยมี
การจดักลุม่ลกูหนีต้ามประวตัใินการช าระหนีแ้ละจดัให้มเีจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามกลุม่ของลกูหนีด้งักลา่ว 
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นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง บริษัทมีนโยบายทีใ่ห้ทกุหนว่ยงานปฎิบตัติามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่
เก่ียวข้องมีการก าหนดนโยบายและวิธีการปฎิบตังิาน ตลอดจนอ านาจในการด าเนินงานตา่งๆ และก าหนด
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้มกีารปรับปรุงให้สอดคล้องกบัการด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งจะท าหน้าที่ร่วมกบัผู้บริหารหนว่ยงานในการประเมินความเสีย่งของกิจการ และรายงานตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและเป็นสว่นหนื่งของการวางแผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนีใ้น
การประเมินความเสีย่งทีจ่ะกระทบตอ่กิจการจะมีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รับทราบ
ความเสีย่งและแนวทางทีจ่ะจดัการความเสีย่งนัน้   

 การก ากบัดแูลบริษัทยอ่ย เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯในบริษัทย่อย คณะกรรมการ
ได้พิจารณาแต่งตัง้บคุคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคมุการบริหารงานของบริษัท
ยอ่ยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการตา่ง ๆ ให้ถกูต้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
แต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฎิบตัิงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

2. กำรถ่วงดุลของกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีสดัสว่นของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารอยา่ง
เหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดลุไมใ่ห้มีกลุม่ใดกลุม่หนึง่สามารถตดัสนิใจได้โดยล าพงั  โดย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 13 คน แบง่เป็น กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 3 
คน และที่ไมใ่ช่ผู้บริหารจ านวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 38 
ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่ท าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 

3. กำรรวมหรือกำรแยกต ำแหน่ง 
ปัจจบุนั บริษัทมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และมิได้เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โดยมีการแยกบทบาทจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครัง้และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการก า หนดตารางเวลาประชุมของ
คณะกรรมการทัง้ 2 ชุดรวมทัง้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีหน้าเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้
คณะกรรมการรับทราบ อยา่งไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ท่านอื่นต้องการให้น าเข้ามาพิจาณาในที่ประชุมก็สามารถก าหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ า
เป็นได้  โดยในปี 2561 บริษัทฯมีการจดัประชมุคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 17 ครัง้ เป็นการประชุมประจ าเดือน 12 
ครัง้ และเป็นประชุมพิเศษ 5 ครัง้  และการเข้าร่วมประชุมของคณกรรมการแต่ละคน โดยเฉลี่ยทัง้ปี 2561 มี
สดัสว่น ประมาณร้อยละ 91  โดยเลขานกุารบริษัทจะด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชมุ และเอกสารประกอบก่อนการประชุมลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการศึกษา
ข้อมลูในการเข้าร่วมประชมุในแตล่ะครัง้ รวมทัง้หากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอ
ได้จากผู้ บริหารที่เก่ียวข้องได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจ า เร่ือง การรายงานผลการ
ด าเนินงานในเดือนที่แล้ว ของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะตลาด 
สภาวะการแข่งขนั และประเด็นที่สาคญัอื่น ๆ เพื่ออพัเดทข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม ่า เสมอ ประธาน
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กรรมการได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอส าหรับการประชุมในแต่ละครัง้ และกรรมการทกุคนก็ให้ความส าคญัและ
ให้เวลาอยา่งเพียงพอกบัประเด็นทกุเร่ืองที่น าเข้าสูว่าระการประชมุตามความเหมาะสม 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปัญหา
ตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ และมีการรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการทราบในท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
อยูด้่วย จ านวน 2 ครัง้ 

5. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ าปี  รายงานงบการเงินดงักลา่วได้ถูกจดัท าขึน้ตามมาตรฐาน
การบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชี จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที่ ถือ
ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า  เพื่อให้มีความถูกต้อง รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเก่ียวกับ
คณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดงักลา่ว
ได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจ าปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัท 
มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561เป็นรายงานที่ถกูต้อง ครบถ้วน 
และเช่ือถือได้  

 
 

 


