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กำรก ำกับดูแลกิจกำร ปี 2562 
 

คณะกรรมการ บรษัิท กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน)(“บรษัิท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการตาม
หลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ซึง่จะเป็นการสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บับรษัิท ท าใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้, พนกังาน, คูค่า้, 
ลกูคา้ ตลอดจนสงัคมสว่นรวมในระยะยาว คณะกรรมการบรษัิทจึงไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท
ขึน้ โดยยดึถือตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 รวมทัง้ไดแ้กไ้ขปรบัปรุงนโยบายดงักลา่ว ใหท้นัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบยีนปี 2560 ซึง่มุง่เนน้การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ของบรษัิทในการก ากบัดแูล ใหบ้รษัิทประกอบธุรกิจอยา่งโปรง่ใส มีจรยิธรรม เคารพสทิธิและมีความรบัผิดชอบตอ่ผู้ถือหุน้
และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ในขณะเดียวกนัก็ค านงึถงึความสามารถในการแขง่ขนั และการมีผลประกอบการท่ีดี  รวมทัง้
สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัความเสีย่งดา้นตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้กบับรษัิท  โดยในปี 2562 บรษัิทไดม้ีการปฏิบตัิตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามรายละเอยีด ดงันี ้

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

1. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทส่งเสริมและใหค้วามส าคัญในสิทธิของผูถื้อหุน้ ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายก าหนดไว ้และ

ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ช้สิทธิพืน้ฐานของตน ไดแ้ก่ การซือ้ขาย หรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ การไดร้บั
สารสนเทศของบรษัิทฯอยา่งเพียงพอ การเขา้รว่มประชมุเพื่อใชส้ทิธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้
มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส  าคญัของบรษัิทฯ  

2. กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงนกัลงทุนสถาบัน เขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้  โดยบริษัทฯ ไดเ้ลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไม่จดัประชุมในวนัหยุด
หรอืนอกเวลาราชการ โดยประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดจ้ดัขึน้ในวนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 ที่โรงแรม มิรา
เคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ซึง่อยูใ่กลก้บัส านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ ตัง้อยูเ่ลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี่ เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เวลา 10.00 น.  นอกจากนัน้ ก่อนการประชุมสามญัหรือวิสามญัผูถื้อหุน้  บริษัทฯ จะน า
ขอ้มลูในหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ไดร้ะบ ุวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุซึง่แยกเป็นเรือ่ง ๆ อยา่งชดัเจนโดยมีค าชีแ้จง
และเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ  รวมทัง้เอกสารแนบต่าง ๆ อาทิเช่น  ขอ้มลูของ
กรรมการที่ครบวาระและจะเสนอให้เลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  โดยไดร้ะบุช่ือนามสกุล อายุ ประวัติ
การศกึษา ประวตัิการท างาน โดยแยกเป็นบรษัิทจดทะเบียน และบรษัิททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ขอ้มลูการเขา้
รว่มประชมุในปีที่ผา่นมา และวนัเดือนปีที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  ขอ้มลูของกรรมการอิสระ ส าหรบัการ
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และรายละเอียดหลกัฐานที่ใชแ้สดงสิทธิในการ
เขา้รว่มประชมุรวมทัง้แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ และแบบฟอรม์ใบมอบฉนัทะ แบบ ข และแบบ ค  ซึ่งมีระบช่ืุอกรรมการ
อิสระจ านวน 3 คนเพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยเอกสารทกุชิน้จะจดัท าเป็นภาษาไทย และองักฤษ 
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และน าขึน้บนเว็บไซตข์องบรษัิทเป็นการลว่งหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีขอ้มลู และเวลาอยา่งเพียงพอในการศกึษาขอ้มลูก่อน
การประชมุและการตดัสนิใจ 
นอกจากนัน้  ผูถื้อหุน้หรือผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามค าถามเป็นการล่วงหนา้ ทางอีเมล มายงัหน่วยงานนกัลงทุน
สมัพันธ์ที่ IR@grouplease.co.th  ซึ่งมีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท เมื่อไดร้ับค าถามมา เจ้าหนา้ที่ฝ่ายนักลงทุน
สมัพนัธจ์ะพิจารณาค าถามดงักลา่ว และประสานงานใหผู้ม้ีอ  านาจในการตอบค าถามหรอืผูแ้ทน ตอบค าถามเหลา่นัน้  

 
3. กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ บรษัิทจะจดัใหม้ีการแจง้องคป์ระชมุ และชีแ้จงขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
การนบัและการแจง้ผลคะแนนเสยีง ก่อนเริม่วาระการประชมุเสมอ  บรษัิทฯไดน้ าคอมพิวเตอรม์าใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ 
ทัง้การลงทะเบียนเขา้ประชุม  และการนับคะแนนเสียง  ท าใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ถกูตอ้ง และแม่นย า นอกจากนัน้ บริษัทสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได ้และไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระจ านวน 3 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และ
จดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย และไม่มีการ
จ ากดัสทิธิในการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย ในการประชมุผูถื้อหุน้   และในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ นัน้ บริษัทฯ ได้
จดัใหม้ีการลงคะแนนเสยีงแยกเป็นรายบคุคล  โดยบรษัิทไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ และเก็บบตัรลงคะแนนเสยีง
ที่ไดร้บัคืนจากผูถื้อหุน้ทัง้หมด ไวเ้ป็นหลกัฐานโดยเฉพาะบตัรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได ้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 บริษัทไดร้บัความรว่มมือจากผูถื้อหุน้จ านวน 2 
ทา่นเพื่อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง และเปิดเผยใหท้ี่ประชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ  

นอกจากเอกสารที่จดัท าเป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษแลว้  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมทกุ
คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใจโดยเท่าเทียมกัน บริษัทจึงด าเนินการประชุมเป็น 2 ภาษา เช่นกัน 
นอกจากนัน้ ในท่ีประชมุ ประธานไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามใน
เรือ่งตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุหรอืเก่ียวขอ้งกบับริษัท อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง  และ
ยงัสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดอ้ีกหลงัจากที่การประชมุด าเนินไปจนเสรจ็สิน้ครบทกุวาระแลว้ 
 

4. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุครัง้ จะมีการบนัทกึรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ และ

กรรมการท่ีลาประชมุ  โดยในปี 2562 มกีรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิารลาประชมุ 2 ทา่นเนื่องจากตดิภารกิจในตา่งประเทศ ท า
ใหม้ีสดัสว่นของกรรมการท่ีเขา้ประชมุทัง้สิน้รอ้ยละ 84.6 อยา่งไรก็ตาม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รวมทัง้ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน ตลอดจนประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ มาเขา้รว่ม
ประชมุครบทกุคน  มีการบนัทกึค าชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนเสยีง รวมทัง้ประเด็นหรอืขอ้ซกัถามที่
ส  าคญัจากผูถื้อหุน้และค าตอบพรอ้มทัง้ระบช่ืุอผูถ้ามและผูต้อบ และผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระวา่ มีผูถื้อหุน้เห็น
ดว้ย คดัคา้นหรอืไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีงเป็นอยา่งไร  และไดเ้ปิดเผยใหส้าธาณชนทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงของ
แตล่ะวาระในวนัเดยีวกนัหลงัจากการประชมุ ผา่นชอ่งทางขา่วของตลาดหลกัทรพัย ์ และเปิดเผยรายงานการประชมุ
ดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทเมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 หรอืภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุ 
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หมวดที ่2 กำรปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน  

คณะกรรมการสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้สถาบนัและผูถื้อ
หุน้บคุคล ผูถื้อหุน้ชาวไทย และ ชาวตา่งชาติ ไดร้บัการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ตามแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรให้ขอ้มูลกอ่นกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 บริษัทไดแ้จง้มติคณะกรรมการเรื่องการก าหนดการประชุม 
พรอ้มระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์และไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุ พรอ้มเอกสาร
แนบตา่ง ๆ ทางเว็บไซตข์องบรษัิท เป็นการลว่งหนา้ทัง้ภาษาไทยและองักฤษเมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2562 หรือ 29 วนั ก่อน
วนันดัประชมุผูถื้อหุน้  บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ รวมทัง้รายงานประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2562 
หรือ 11 วนัล่วงหนา้ก่อนวนันดัประชุมซึ่งนบัว่าดีกว่าเกณฑท์ี่ระบุใหส้่ง 7 วนัล่วงหนา้เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ  บริษัท
ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสยีงในทกุวาระโดยใชบ้ตัรลงคะแนน และใชว้ิธีนบัคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ส าหรบัผู้
ถือหุน้ทุกราย   ที่ประชุมจะไดร้บัแจง้ถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดงักล่าว รวมทัง้จ านวน
คะแนนเสยีงเห็นดว้ย ที่ตอ้งการเพื่อใหม้ติในวาระนัน้ ๆ ไดร้บัการอนมุตัิ ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ 
 

2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 
บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือ

บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 เป็นการลว่งหนา้ โดยแจง้ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัย ์และไดแ้สดงรายละเอียดหลกัเกณฑ ์และวิธีการไวบ้น
เว็บไซตข์องบริษัท โดยผูถื้อหุน้สามารถด าเนินการดงักลา่วได ้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2561 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม ใด ๆ หรือรายช่ือบคุคลเพื่อใหบ้ริษัทพิจารณาส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปี 
2562 และกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  บรษัิทไมไ่ดเ้พิ่มวาระการประชมุ
หรอืสลบัวาระการประชมุจากที่ระบไุวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ ในการประชมุผูถื้อหุน้ปี 2562 
 

3. กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษัทฯ ไดร้ะบหุลกัปฏิบตัิเรื่องการรกัษาความลบัของบริษัท และการไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชนข์องตน

เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดยถือเป็นวินยัอย่างหนึ่งที่กรรมการและพนกังาน
ทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั  พนกังานโดยเฉพาะผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือไดล้ว่งรูถ้ึงขอ้มลูทางงบการเงินของบริษัทที่ฝ่า
ฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะเรื่องการใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท จะถกู
พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท ส าหรบัพนกังานว่าดว้ยเรื่องวินยัและโทษทางวินยั รวมทัง้ มีโทษ
ตาม พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 296 คือ จ าคกุไมเ่กิน 2 ปี หรอืปรบัเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ประโยชนท์ี่ได ้แต่ไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั  โดยในปี 2562 บริษัทไดพ้ิจารณาปรบัเกณฑก์ารหา้มซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทของบุคคลภายในที่ไดล้่วงรูข้อ้มูลงบการเงิน ในช่วงเวลา 30 วนัก่อนที่ขอ้มูลงบการเงินจะถูก
เผยแพรต่อ่ผูล้งทนุทั่วไป และ หลงัจากการเปิดเผยขอ้มลูที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยแ์ลว้ 24 ชั่วโมง  
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4. กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 

บรษัิทไดก้ าหนดใหก้รรมการบรษัิทและผูบ้ริหารตามค านิยามของ ส านกังาน กลต. มีหนา้ที่จดัท ารายงานการมี
สว่นไดเ้สยีของตนและบคุคลทีเ่ก่ียวขอ้งตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด เมื่อเขา้มาด ารงต าแหน่งครัง้แรก ตามมาตรา 89/14 ใน
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และใหป้รบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัเมื่อมีการเปลีย่นแปลง เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน ์และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนข์องบรษัิทโดยรวม  และกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ จะไมม่ีสว่นรว่มในการพิจารณาตดัสินใจในวาระนัน้  ตลอดจนก าหนดใหก้รรมการทกุ
คนและผูบ้ริหารที่มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ตามมาตรา 59 ในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีส านกังาน กลต. ก าหนดและแจง้ใหเ้ลขานกุารบริษัททราบเพื่อจดัท าสรุปแจง้ให้คณะกรรมการบริษัทรบัทราบใน
การประชมุครัง้ถดัไป เมื่อมีการเปลีย่นแปลง รวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปี 
 
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษัิทใหค้วามส าคญัและเคารพในสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่ง ๆ ซึง่ผูท้ี่นบัวา่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยี
ของบรษัิท ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้ เจา้หนี ้คูแ่ขง่ สิง่แวดลอ้มและสงัคม เป็นตน้ คณะกรรมการและผูบ้รหิารจึง
มีแนวปฏิบตัิ เก่ียวกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิท ดงันี ้

 
แนวปฏิบตัิที่มีต่อผู้มีสว่นได้เสยี 
บรษัิทค านงึถึง การปฏิบตัิและความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก ่

กรรมการ ผูบ้รหิารพนกังานและลกูจา้ง ของบรษัิท หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ เจา้หนี ้ คูค่า้ คูแ่ขง่ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรยิธรรมที่ด ี โดยระบุเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท สรุปไดด้งันี ้

ผูถื้อหุน้: 
บริษัทมุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้
อยา่งเทา่เทียมกนั รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ โดยการบรหิารกิจการของบรษัิทใหม้ีความเจรญิเติบโตอยา่งมั่นคงยั่งยืน 
เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มและใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

พนกังาน: 
บรษัิทตระหนกัดวีา่ พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่สงูสดุและเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเรจ็ของบรษัิท จึงไดมุ้ง่พฒันา
เสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้คีวามปลอดภยัตอ่ชีวิตและ
ทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ  ทัง้นี ้ บรษัิทไดร้ะบแุนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการรกัษาสวสัดิภาพและความปลอดภยั ไวใ้น
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัการท างาน ปี 2559 ซึง่พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั โดยในปี 2562 ไม่มีพนกังาน
ประสบอบุตัิเหตรุา้ยแรงจากการท างาน นอกจากนัน้ บรษัิทยดึมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดัในการ
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วา่จา้ง การจ่ายคา่จา้ง การแตง่ตัง้ และการโยกยา้ยพนกังาน ซึง่บรษัิทไดพ้ิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม โดยปฏิบตัิกบั
พนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี เพื่อ
พิจารณาการปรบัขึน้เงินเดือน และโบนสั  พรอ้มทัง้พฒันาสง่เสรมิใหพ้นกังานมีความรูค้วามสามารถอยา่งทั่วถึงและ
ตอ่เนื่อง โดยสง่เสรมิใหพ้นกังานในฝ่ายตา่ง ๆ เขา้รบัการฝึกอบรมพฒันาทกัษะในการปฏิบตัิงาน เช่น เทคนิคการเป็นสดุ
ยอดนกัขายทางโทรศพัท ์ การวิเคราะหส์นิเช่ืออยา่งมืออาชีพ เทคนิคการติดตามหนีท้างโทรศพัท ์การเขยีนแผนงานและการ
บรหิารแผนงาน  ตลอดจนทกัษะการเป็นหวัหนา้งานมืออาชีพ รวมทัง้หลกัสตูรตา่ง ๆ ทางดา้นบญัชี  การวางแผนภาษี ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ  พรอ้มทัง้ พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบตัิทีถ่กูตอ้ง ฯลฯ เพื่อเพิม่พนู
ศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน เพือ่ความกา้วหนา้ในเสน้ทางอาชีพของตนและน ามาพฒันาบรษัิทโดยรวม โดยในปี 2562 
บรษัิทมีการจดัอบรมภายในจ านวน 11 หลกัสตูร และสง่พนกังานไปอบรมภายนอกจ านวน 14 หลกัสตูร   และมีพนกังาน
เขา้รบัการอบรม จ านวนทัง้สิน้ 740 คน เฉลีย่คนละประมาณ 6 ชั่วโมง นอกจากนัน้ บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีสวสัดกิารทัง้ดา้น
สขุภาพ และนนัทนาการตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม อาทิเช่น การประกนัชีวติและสขุภาพพนกังาน การตรวจสขุภาพประจ าปี จดั
ใหม้ีเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ มีเงินช่วยเหลอืในกรณีแตง่งาน คลอดบตุร และงานศพ มีโครงการใหท้นุการศกึษาแก่บตุร
ของพนกังานท่ีมีผลการเรยีนด ี มีการท าประกนัรถจกัรยานยนตใ์หก้บัพนกังานท่ีตอ้งใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการปฏิบตัิงาน  
และจดัใหม้ีสวสัดิการเช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์นอตัราดอกเบีย้ต ่าใหก้บัพนกังาน เป็นตน้ และในปี 2562 บรษัิทฯไดจ้ดั
สวสัดิการเพิ่มเติม เป็นสวสัดิการเงินกูย้มืส  าหรบัพนกังาน เพื่อเป็นการแบง่เบาภาระดา้นการเงินใหก้บัพนกังาน นอกจากนี ้
บรษัิทยงัคงจดักิจกรรมเดิมทีเ่ห็นวา่มคีวามเหมาะสมและมีประโยชนต์อ่ไป เพื่อเสรมิสรา้งความสามคัคีและความสมัพนัธท์ี่
ดีภายในบรษัิท ตลอดจนรณรงคใ์หพ้นกังานออกก าลงักายใหม้ากขึน้ เช่น การแขง่ขนัลดน า้หนกั และการจดัการแขง่ขนั
ฟตุบอลภายในระหวา่งผูบ้รหิารกบัพนกังาน  เป็นตน้ 

ลกูคา้ : 
บรษัิทมุง่มั่นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดร้บัการบรกิารอยา่งมีคณุภาพที่ดีเลิศ ภายใตค้วาม
ปลอดภยัและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง    โดยเปิดเผยขอ้มูล
ขา่วสารเก่ียวกบัการบรกิารใหล้กูคา้ทราบอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัต่อเหตกุารณ ์และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงรวมทัง้รกัษา
สมัพนัธภาพที่ดีและยั่งยืนกบัลกูคา้ ด าเนินกิจการโดยใหม้ีตน้ทนุที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได ้โดยยงัรกัษาคณุภาพของ
การใหบ้รกิารท่ีไดม้าตรฐาน มีคณุภาพ  สะดวก และ รวดเรว็เพื่อใหเ้ป็นไปตามปรชัญาการด าเนินธุรกิจของบรษัิท คือ First, 
Fast and Forward บริษัทมีนโยบายการรกัษาข้อมูลที่เป็นความลบัของลูกคา้และไม่น าขอ้มูลดังกล่าวมาใช้เพื่อ
ผลประโยชนข์องตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมส่จุรติกบัลกูคา้  

คูค่า้: 
การคัดเลือกคู่คา้เป็นไปอย่างยุติธรรมโดยค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์่วมกันกับคู่คา้ 
หลกีเลีย่งคูค่า้ที่มีพฤติกรรมที่สอ่ไปในทางที่อาจท าใหเ้กิดการทจุริตต่อกิจการของบริษัท  ปฏิบตัิต่อคู่คา้ตามเง่ือนไขทางการ
คา้และ หรอืสญัญาที่มีการลงนามกนัอยา่งเป็นธรรม ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไมส่จุรติกบัคูค่า้ 

เจา้หนี ้: 
บรษัิทฯยดึมั่นในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่ก าหนดไวใ้นสญัญากบัเจา้หนีอ้ยา่งเครง่ครดั ทัง้การช าระ
คืนหนีต้ามก าหนด และการปฏิบตัิตามเง่ือนไขอื่น ๆ  ในสญัญา 

คูแ่ขง่ : 
บรษัิทสนบัสนนุและสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมตอ่บรษัิทอื่น ๆ ที่ด  าเนินธุรกิจเดียวกนัโดยประพฤติปฏิบตัติาม
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กรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีอตุสาหกรรมหรอืผูก้  ากบัดแูลจากทางการก าหนดไว ้ ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทาง
การคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติ หรอืไม่เหมาะสม 

ชมุชน สงัคม และสิง่แวด ลอ้ม: 
มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ในดา้นความปลอดภยั คณุภาพชีวิต 
และการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ สง่เสริมการใชพ้ลงังานและทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใชก้ระดาษและ
เปลี่ยนเป็นการส่งขอ้มูลทางอิเลคโทรนิคส์ ใหค้วามช่วยเหลือชุมชน ดว้ยการบริจาคทรพัยห์รือสิ่งของ และสนับสนุนให้
พนกังานจดักิจกรรม และมีสว่นรว่มในกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลอืสงัคมและอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม เพื่อปลกูฝังจิตส านึก
การรบัผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังาน   
ในปี  2562 บรษัิท ไดจ้ดักิจกรรมช่วยเหลอืสงัคม อาทิเช่น การบรจิาคโต๊ะเกา้อีส้  านกังาน โต๊ะประชมุ เฟอรน์ิเจอรส์  านกังานที่
ใชแ้ลว้แต่อยู่ในสภาพดี ใหก้ับวดัสวนแกว้ และ บริจาคสิ่งของ เครื่องอปุโภค บริโภค รวมทัง้จดัเลีย้งอาหา รกลางวนั ใหแ้ก่ 
สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บา้นเฟ่ืองฟ้า) โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการ
บริจาคเงินดว้ย รวมทัง้ การจัดโครงการบริจาคโลหิตโดยใหส้ภากาชาดมารบับริจาคที่ส  านกังานใหญ่ของบริษัท  เป็นตน้   
นอกจากนัน้ บรษัิทสง่เสรมิใหพ้นกังานลดการใชถ้งุพลาสติก และหนัมาใชถ้งุผา้ใหม้ากขึน้ มีการจดักิจกรรมประกวดภาพบน
ถงุผา้ โดยพนกังานท่ีชนะการประกวดจะไดร้บัรางวลัเงินสด และจะไดน้ าผลงานมาเป็นตน้แบบในการพิมพล์งบนถงุผา้เพื่อ
แจกใหก้บัพนกังาน 

 
นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่นและห้ำมจ่ำยหรือรับสนิบนเพื่อผลประโยชนท์ำงธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการบรษัิท ไดม้ีมตกิ าหนดใหบ้รษัิทมีนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นขึน้ ตัง้แตปี่ 2559   โดยแตเ่ดิมบรษัิท 
ไดก้ าหนดเป็นขอ้หา้มไวแ้ลว้ในระเบียบขอ้บงัคบัของพนกังาน และระบไุวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท คณะกรรมการ
ไดน้ านโยบายและแนวปฏิบตัิดงักลา่ว มาปรบัปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหมเ่พื่อใหช้ดัเจนเป็นปัจจบุนัมากขึน้ และถือ
เป็นสว่นเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทดว้ย โดยนโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นฉบบัปัจจบุนันี ้ ไดร้บัการ
ปรบัปรุงลา่สดุ เมื่อเดือน กนัยายน 2562  

นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิท ระบวุา่ :  
“กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จะตอ้งไม่มีสว่นร่วมในการทจุรติ คอรร์ปัชนั 
การให ้หรอืการรบัสนิบน กบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรอื เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพือ่
แลกกบัผลประโยชนโ์ดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครวั เพือ่น และคนรูจ้กั หรอืผลประโยชนท์างธุรกิจใหก้บั
บรษิัทฯ หรอื การไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั และจะตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัทฯ และ
กฎหมายในประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชั่น“ 

กระบวนการประเมินความเสีย่งจากการทจุรติคอรปัชั่น และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและการควบคมุดแูลเพื่อ
ปอ้งกนัและติดตามความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

1) บรษัิทมีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึง่เป็นผูท้  าหนา้ที่ประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยจดัท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี ซึง่ครอบคลมุการตรวจสอบรายการตา่ง ๆ ที่มคีวามเสีย่งตอ่การทจุรติ ทัง้จาก
พนกังานท่ีกระท าตอ่บรษัิทฯ ในหนา้ที่ หรอืตอ่บคุคลภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ คูค่า้ หรอืองคก์รของราชการ เป็นตน้ 
และรายงานผลการตรวจสอบใหก้บั คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อด าเนินการตามกฏระเบยีบของบรษัิทฯ 
หรอืตามกฎหมายแลว้แตก่รณี  ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะตอ้งท าการประเมินความเสีย่งจากการใหส้นิบนและ
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การคอรร์ปัชั่น ที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานในแตล่ะฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ทบทวนมาตรการจดัการ
ความเสีย่ง และระเบียบตา่ง ๆ ใหม้ีความเหมาะสมทีจ่ะควบคมุความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัไดต้ลอดจน
ติดตามการน านโยบายฉบบันีไ้ปปฏิบตัิ 

2) หากพบวา่มกีารทจุรติเกิดขึน้ บรษัิทฯ จะจดัตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาขอ้เทจ็จรงิ และหากพบวา่มี
ความผิดจรงิ ผูก้ระท าผิด จะตอ้งไดร้บัโทษทางวินยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษัิท  

3) เพื่อความเป็นธรรมตอ่ผูท้ี่ถกูกลา่วหาวา่ไดก้ระท าคอรร์ปัชั่น ในกรณีที่เห็นวา่ตนเองมิไดก้ระท าความผิดตามที่ถกู
กลา่วหา  พนกังานดงักลา่วสามารถยื่นค ารอ้งทกุขต์ามวิธีและขัน้ตอนการรอ้งทกุขท์ี่ระบไุวใ้นระเบียบขอ้บงัคบั
ของบรษัิท 

4) บรษัิทฯ ไดส้ือ่สารนโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นนี ้ ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ และ
ปิดประกาศไวบ้นบอรด์พนกังานที่ส  านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาทกุแหง่ รวมทัง้น าขอ้มลูทัง้หมดขึน้ไวบ้น
ระบบงานภายใน (intranet) และเว็บไซตข์องบรษัิททัง้ภาษาไทยและองักฤษ และบรรจไุวใ้นการปฐมนเิทศ
พนกังานใหม ่เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณใ์นการด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุง่เก่ียวกบัการคอรร์ปัชั่น 

นโยบำย และช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น (Whistle Blowing Policy) รวมทั้งกำร
จัดกำรกบัข้อร้องเรียน และกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส 

ผูม้ีสว่นไดเ้สยี สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน เมื่อพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่อาจเขา้ขา่ย
การกระท าทจุรติ คอรร์ปัชั่น ทัง้ทางตรง และทางออ้ม การกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการกระท าที่อาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงของบรษัิทฯ  โดยท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร
แจง้ช่ือนามสกลุ ที่อยูห่รอืหมายเลขโทรศพัท ์ หรอืช่องทางอื่น ๆ ที่ติดตอ่ได ้ แจง้รายละเอียดของเบาะแสการทจุรติ พรอ้ม
แนบเอกสารหลกัฐานมายงับรษัิทได ้3 ช่องทาง ดงันี ้ 

1. ทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยูด่งันี ้
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
บรษัิท กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) 
ตูป้ณ. 149  ปณศ. บางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

2. ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส ์(e-mail)  : 
whistleblowing@grouplease.co.th 

3. ทาง LINE ID : GLWhistleblowing หรอื QR Code    
 
 

ซึง่เป็นตู ้ป.ณ. และที่อยูท่างอิเลคทรอนิคส ์(e-mail address) และ ไลน ์ที่เปิดขึน้เป็นพิเศษเพื่อรบัเฉพาะการรอ้งเรียนและ
แจง้เบาะแสการทจุริตโดยเฉพาะ และมี ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผูร้บั
ขอ้มลูโดยตรง  เมื่อมีผูร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสเขา้มา บริษัทจะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขอ้เท็จจริง  
และใหส้ิทธิแก่ผูถู้กกล่าวหาในการชีแ้จงแก้ขอ้กล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

mailto:whistleblowing@grouplease.co.th
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บรษัิทมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติ โดยจะใชค้วามระมดัระวงัในการปกปิดช่ือ ที่อยู ่ หรอืขอ้มลูที่
สามารถระบตุวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั และพนกังานผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนโดยสจุรติ จะไมถ่กู
ลงโทษทางวินยั หรอืลดต าแหนง่ ถกูพกังาน หรอืใหอ้อกหรอืถูกด าเนินการใด ๆ ที่เกิดผลรา้ยตอ่พนกังานดงักลา่ว  
พนกังานท่ีใหข้อ้มลูหรอืแจง้เบาะแสที่เป็นเท็จ จะตอ้งไดร้บับทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินยัของบรษัิทอยา่ง
เครง่ครดัเช่นกนั 
 ส าหรบัการสอบถามขอ้มลูทั่วไป หรือแจง้ขอ้รอ้งเรียนเรื่องอื่น ๆ เช่น มีปัญหาการใหบ้ริการ หรือถกูละเมิดสิทธิ 
หรอืการรอ้งเรยีนเรือ่งอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากการทจุรติคอรร์ปัชั่น  สามารถแจง้ไดท้ี่ glpcl@grouplease.co.th     หรอื  โทร. 
0 2580 7555   ติดต่อหน่วยงาน ลกูคา้สมัพนัธ์  หรือเขา้จากเว็บไซตข์องบริษัทที่    www.grouplease.co.th / นกัลงทนุ
สมัพนัธ ์    โดยเรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่ว จะถกูสง่ตอ่ไปยงัผูบ้รหิารในฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเพื่อรีบคน้หาขอ้เท็จจริง และด าเนินการ
อยา่งดีที่สดุเพื่อแกไ้ขและปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งตอ่ไป 
 
หมวดที ่4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

บรษัิทฯมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใชข่อ้มลูทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจและผลประกอบการของบรษัิทฯ ที่ตรงตอ่ความเป็นจรงิ ครบถว้น และทนัเวลา โดยปฎิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อยา่งเครง่ครดั เพื่อให้
เกิดความโปรง่ใส และขอ้มลูตา่ง ๆ ที่บรษัิทฯไดเ้ปิดเผยผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัย(์SETLINK) แลว้ จะถกูน าขึน้บน
เว็บไซตข์องบรษัิทฯดว้ย ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ เพื่อใหเ้กิดความเทา่เทียมกนัในการรบัขอ้มลูสารสนเทศของ
บรษัิทฯ  

นอกจากการเปิดเผยขอ้มลูตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษัิทฯยงัมีการ
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัตา่ง ๆ ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี รวมทัง้เปิดเผยผา่นทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ โดยจดัท าทัง้ภาษาไทย และองักฤษ และปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหน้กัลงทนุ
ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สยี อื่น ๆ สามารถน าขอ้มลูเหลา่นัน้ไปใชใ้นการตดัสนิใจในการลงทนุ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเทา่เทียมกนั  
โดยนกัลงทนุหรอืผูส้นใจทั่วไปสามารถเขา้มาเยี่ยมชมเว็บไซตข์องบรษัิทไดต้ลอดเวลาที่ www.grouplease.co.th  ส าหรบั
ขอ้มลูของบรษัิทในประเทศไทย และ ที ่ www.grouplease.international  ส าหรบัการเขา้ถงึเครอืขา่ยทั่วโลกของบรษัิท 
(global network) ไดโ้ดยตรงอยา่งงา่ยดายและรวดเรว็ 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์และไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูท้  าหนา้ที่สื่อสารกับนกัลงทุน ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะห ์และภาครฐัที่
เก่ียวขอ้ง และจดัการประชุมกับนกัวิเคราะหอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในปี 2562 บริษัทไดจ้ัดประชุมผูส้ื่อข่าวและนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์จ านวน 4 ครัง้ ในเดือน มีนาคม  
พฤษภาคม  สงิหาคม และพฤศจิกายน 2562 หรอืไตรมาสละ 1 ครัง้หลงัจากประกาศงบการเงินของบรษัิทฯ  

นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ ของบรษัิท สรุปไดด้งันี ้

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร จะเป็นผูร้บัผิดชอบและมีอ านาจในการตดัสินใจสงูสดุในการพิจารณาเนือ้หาใน
รา่งขอ้มลูสารสนเทศ และพิจารณาการเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยสารสนเทศใด ๆ รวมทัง้ท าหนา้ที่เป็นโฆษก
หลกัในการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษัิท หรอือาจมอบหมายใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งเป็นผูชี้แ้จง โดยมี ประธาน

mailto:glpcl@grouplease.co.th%20%20%20%20%20หรือ%20%20โทร.%200%202580%207555%20%20%20ติดต่อหน่วยงาน%20ลูกค้าสัมพันธ์%20%20หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่%20%20%20%20www.grouplease.co.th%20/%20นักลงทุนสัมพันธ์
mailto:glpcl@grouplease.co.th%20%20%20%20%20หรือ%20%20โทร.%200%202580%207555%20%20%20ติดต่อหน่วยงาน%20ลูกค้าสัมพันธ์%20%20หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่%20%20%20%20www.grouplease.co.th%20/%20นักลงทุนสัมพันธ์
mailto:glpcl@grouplease.co.th%20%20%20%20%20หรือ%20%20โทร.%200%202580%207555%20%20%20ติดต่อหน่วยงาน%20ลูกค้าสัมพันธ์%20%20หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่%20%20%20%20www.grouplease.co.th%20/%20นักลงทุนสัมพันธ์
http://www.grouplease.international/
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เจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน นกัลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่ใหก้ารสนบัสนุน
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารในการรา่งเอกสารสารสนเทศ หรอืสือ่ประกอบการน าเสนอ เพื่อใหแ้น่ใจว่า ขอ้มลู
ดงักลา่วครบถว้น ถกูตอ้ง ตามหลกัเกณฑใ์นการเปิดเผยสารสนเทศ 

 ขอ้มลูของบรษัิทท่ีเปิดเผย จะตอ้งมีความถกูตอ้ง โปรง่ใส เทา่เทียม ภายในก าหนดเวลา ตามที่ตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูภายใน และขอ้มลูอื่นท่ีตอ้งเปิดเผยตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์ ผา่นระบบของ
ตลาดหลกัทรพัย ์ (SETLINK) ก่อนหรอืพรอ้มกบัการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ในเว็บไซตข์องบรษัิท เพื่อใหเ้กิด
ความโปรง่ใสและเทา่เทยีมกนัของการรบัขา่วสาร 

 ในกรณีขอ้มลูภายในท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจของผูล้งทนุ รวมถงึขอ้มลูอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึง่เป็นขอ้มลูที่มี
นยัส  าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท ซึง่ยงัอยูใ่นช่วงเวลาที่ไมส่ามารถเปิดเผยได ้
บรษัิทจะควบคมุดแูลรกัษาขอ้มลูใหจ้ ากดัเฉพาะบคุคลที่เก่ียวขอ้งเทา่นัน้  

 กรณีเกิดขา่วลอื การรั่วไหลของขอ้มลู หรอืการเปิดเผยขอ้มลูภายในโดยมิไดต้ัง้ใจ บรษัิทฯจะท าการชีแ้จง
หรอืเปิดเผยขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัขา่วลอืหรอืขา่วที่ร ั่วไหลนัน้ โดยเรว็ที่สดุเทา่ทีจ่ะท าได ้ ผา่นระบบขอ้มลูของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และน าขึน้บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

 บรษัิทจะเปิดเผยขา่วประชาสมัพนัธข์องบรษัิท หรอืขา่วอื่น ๆ ที่มิไดม้ีผลตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท ผา่น
ทางเว็บไซตข์องบรษัิท หรอืช่องทางอื่น แลว้แตก่รณี 

หมวดที ่5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

1. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร    

 พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื่องส าคญั คณะกรรมการของบริษัทมีสว่นรว่มในการก าหนดวิสยัทศัน ์
และภารกิจ กลยทุธเ์ปา้หมายแผนธุรกิจนโยบายในการด าเนินการ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนให้
ค าแนะน า ควบคุมดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว ้โดยจะมีการจัดท า
รายงานผลการปฏิบตัิงานแจง้ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทกุเดือน   รวมทัง้สนบัสนนุใหม้ีการ
ทบทวน วัตถุประสงค ์เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจ าเป็นโดย
คณะกรรมการบรษัิท ทัง้นีใ้หด้  าเนินการอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ในทกุ 5 ปี เพื่อใหม้ั่นใจว่า กลยทุธแ์ละแผนงาน
นัน้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และศกัยภาพของกิจการ สถานการณแ์ละสภาวะ
ของบรษัิท 

 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการจดัใหม้ีนโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษร และใหค้วามเห็นชอบ
นโยบายดงักลา่ว ตัง้แต ่เมื่อปี 2550 เป็นตน้มา และมีการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการและหลกัปฏิบตัิของทางการอยู่เสมอ  โดยลา่สดุในปี 2562 ไดม้ีการทบทวนนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ใหม้ากขึน้ 
และเผยแพรไ่วใ้นรายงานประจ าปี และบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เช่น มีการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ  
จรรยบรรณธุรกิจ  มีการทบทวนนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  การเพิ่มช่องทางการแจง้เบาะแส
การทุจริต ตลอดจนทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษัิทจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้มีการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
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แต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง  มีการจัดตั้ง หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance 
Unit) ไวภ้ายใตฝ่้ายกฎหมาย  เป็นตน้ 

 จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการไดจ้ัดท าแนวทางเก่ียวกับขอ้ควรปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและ
พนักงานตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบและไดป้ฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไวแ้ละมีการเผยแพรใ่ห้
พนกังานทุกคนรบัทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และน าขึน้บนระบบภายในของบริษัท 
(intranet) รวมทัง้ส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสใ์หพ้นักงานทุกคน และปิดประกาศบนบอรด์พนักงาน 
ตลอดจนเผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอกทราบบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ นอกจากนัน้ บริษัทไดจ้ัดท า ระเบียบ
ขอ้บังคับในการท างานเพื่อใหพ้นกังานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละมี
ระเบียบวินยัที่ดี รวมทัง้มีการก าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามดว้ย 

 การพิจารณาเรื่องความขัดแยง้ของผลประโยชน์  คณะกรรมการมีการดูแลและติดตามรายการที่อาจมี
ความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหก้ารท ารายการดงักลา่วเป็นไป
ตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลู ตามที่กฎหมายก าหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์อง
บรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การท ารายการระหว่างกันที่ส  าคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในที่ประชุมตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชมุเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัดว้ย รวมทัง้องคป์ระชุมขัน้ต ่าในขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ขอ้บงัคบัประกาศค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งผูท้ี่อาจมีความ
ขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง  ลงมติในการท า
รายการระหวา่งกนันัน้ 

(2) มีการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนัอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปรง่ใส ในเวลาที่เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศ และจดัใหม้ีการใหค้วามเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรอืที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้ถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหวา่งกนัดว้ย (ตามเกณฑท์ี่ก าหนด) 

(3) คณะกรรมการไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร แจง้ขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สยีของตนและบคุคลที่
เก่ียวขอ้งเมื่อแรกเขา้มารบัต าแหน่ง ตามแบบฟอรม์ที่บริษัทก าหนด และมีหนา้ที่แจง้ใหบ้ริษัท
ทราบทุกครัง้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งส าเนารายงานดังกล่าวใหแ้ก่
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

(4) ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 8/2551 เมื่อ วนัที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติ
อนมุตัิในหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนมุตัิการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง หากรายการดงักลา่วมีขอ้ตกลงทางการคา้ใน
ลกัษณะเดียวกับที่วิญญชูนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจ
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ตอ่รองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มี
ความเก่ียวขอ้ง  

 ระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทกุระดบั เพื่อใหเ้กิด
ประสทิธิภาพสงูสดุในการด าเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกบัขัน้ตอน
การท างานในแตล่ะระบบโดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิทก าหนดอ านาจและภาระหนา้ที่ในการด าเนินงานรวมถึงอ านาจในการเขา้ถึงขอ้มลูภายใน
ของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้รหิารในระดบัตา่งๆไวแ้ละใชร้หสัพนกังานในการเขา้สูร่ะบบขอ้มลูซึง่พนกังานแตล่ะ
คนตา่งมีขอบเขตในการเขา้สูฐ่านขอ้มลูของบรษัิทตา่งกนัตามระดบัชัน้การท างาน   นอกจากนี ้บรษัิทยงัได้
แบง่หนา้ที่ของผูป้ฏิบตัิงานและ ผูป้ระเมินผล ออกจากกนัอยา่งเดน่ชดั ส าหรบัการควบคมุในเรือ่งรายงาน
ทางการเงินนัน้ บรษัิทไดก้ าหนดใหม้ีระบบการรายงานขอ้มลูทางการเงินที่เหมาะสมและเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผูบ้รหิารพิจารณาเป็นประจ าทกุเดือน  

 นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทมีนโยบายทีใ่หท้กุหนว่ยงานปฎิบตัติามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งโดยการก าหนดนโยบายและวิธีการปฎิบตัิงาน ตลอดจนอ านาจในการด าเนินงานตา่งๆ เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานและธุรกิจของบรษัิท    โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะ
ท าหนา้ที่รว่มกบัผูบ้รหิารหนว่ยงานในการประเมินความเสีย่งของกิจการ และใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนีใ้นการประเมินความเสีย่งที่จะกระทบตอ่กิจการจะมีการรายงานตอ่
คณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหร้บัทราบความเสี่ยงและแนวทางที่จะจดัการความเสีย่งนัน้   

 การก ากบัดแูลบรษัิทยอ่ย เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิทฯในบรษัิทยอ่ย คณะกรรมการ
ไดพ้ิจารณาแตง่ตัง้บคุคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ยเพื่อควบคมุการบรหิารงานของบรษัิท
ยอ่ยใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษัิทฯ และการท ารายการตา่ง ๆ ใหถ้กูตอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
แตล่ะประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฎิบตัิงานของบรษัิทยอ่ยใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
 

2. กำรถว่งดุลของกรรมกำร 
คณะกรรมการบรษัิท ไดจ้ดัใหม้ีสดัสว่นของกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารอยา่ง
เหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดลุไมใ่หม้ีกลุม่ใดกลุม่หนึง่สามารถตดัสนิใจไดโ้ดยล าพงั  โดย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย สมาชิกรวม 13 คน อยา่งไรก็ตาม เมื่อเดือน มกราคม 2563 มี
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิารลาออก 1 คน ท าใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ เหลอืสมาชิกจ านวน 12 คน แบง่เป็น 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 คน และที่ไมใ่ช่ผูบ้รหิารจ านวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน หรอื
คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารทัง้สิน้ รอ้ยละ 75 ของกรรมการทัง้คณะ และเป็นกรรมการอิสระรอ้ยละ 
42 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่ท าหนา้ที่เป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย  
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3. กำรรวมหรือกำรแยกต ำแหน่ง 
ปัจจบุนั บรษัิทมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และมิไดเ้ป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
โดยมีการแยกบทบาทจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสรา้งดลุยภาพระหวา่งการบรหิารและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครัง้และจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตร  
มาสละ 1 ครัง้ โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการก าหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทัง้ 2 ชุด
รวมทัง้ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีหนา้เป็นการลว่งหนา้และแจง้ใหค้ณะกรรมการรบัทราบ อย่างไร
ก็ตาม หากมีความจ าเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นตอ้งการใหน้ าเขา้มา
พิจาณาในท่ีประชมุก็สามารถก าหนดใหม้ีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็นได ้ โดยในปี 2562 บริษัทฯ
มีการจดัประชุมคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 14 ครัง้ เป็นการประชุมประจ าเดือน 12 ครัง้ และเป็นประชุมพิเศษ 2 
ครัง้  และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ โดยเฉลี่ยทัง้ปี 2562 มีสดัสว่น ประมาณรอ้ยละ 86.26  โดย
บริษัทไดก้ าหนดใหใ้นการลงมติแต่ละวาระตอ้งมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด   เลขานกุารบริษัทจะด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบ(ถา้มี)ก่อนการประชมุลว่งหนา้ประมาณ 7 วนั ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการศึกษาขอ้มลูในการ
เขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ รวมทัง้หากกรรมการตอ้งการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอไดจ้าก
ผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งไดเ้สมอ และในการประชุมทกุเดือน จะมีวาระประจ าเรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานใน
เดือนที่แลว้ ของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศเพื่อติดตามว่าผลการด าเนินงานได้
เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ตัง้ไว้ รวมทัง้มีการรายงาน สภาวะตลาด สภาวะการแข่งขนั และประเด็นที่
ส  าคญัอื่น ๆ ใหท้ี่ประชุมรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ  ประธานกรรมการไดจ้ัดสรรเวลาอย่างเพียงพอส าหรบัการ
ประชมุในแตล่ะครัง้ และกรรมการทกุคนก็ใหค้วามส าคญัและใหเ้วลาอย่างเพียงพอกบัแต่ละประเด็นที่น  าเขา้สู่
วาระการประชมุตามความเหมาะสม 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 
ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทฯโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปัญหา
ตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ และมีการรายงานผลการประชมุใหค้ณะกรรมการทราบในท่ีประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
อยูด่ว้ย จ านวน 1 ครัง้ ในการประชมุครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2562 

  
5. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูร้บัผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ าปี  รายงานงบการเงินดงักลา่วไดถู้กจดัท าขึน้ตามมาตรฐาน
การบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที่ถือ
ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า  เพื่อให้มีความถูกตอ้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลเก่ียวกับ
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คณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดงักลา่ว
ไดป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจ าปีแลว้ และคณะกรรมการบริษัท 
มีความเห็นวา่ งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายงานที่ถกูตอ้ง ครบถว้น 
และเช่ือถือได ้ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 


