บริษัท กรุ ๊ปลีส จำกัด (มหำชน)

กำรกำกับดูแลกิจกำร ปี 2562
คณะกรรมการ บริษัท กรุป๊ ลีส จากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริษัท ทาให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ , พนักงาน, คูค่ า้ ,
ลูกค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวมในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท
ขึน้ โดยยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 รวมทัง้ ได้แก้ไขปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ให้ทนั สมัยและ
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึง่ มุง่ เน้นการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ของบริษัทในการกากับดูแล ให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้
และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ในขณะเดียวกันก็คานึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประกอบการที่ดี รวมทัง้
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเสีย่ งด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามรายละเอียด ดังนี ้

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถอื หุ้น

1. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทส่งเสริมและให้ความสาคัญในสิทธิ ของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งไม่จากัดเฉพาะสิทธิ ที่กฎหมายกาหนดไว้ และ
ส่งเสริมให้ผถู้ ื อหุน้ ได้ใช้สิทธิ พืน้ ฐานของตน ได้แก่ การซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ การได้รบั
สารสนเทศของบริษัทฯอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญของบริษัทฯ
2. กำรประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อหุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทฯ ได้เลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไม่จดั ประชุมในวันหยุด
หรือนอกเวลาราชการ โดยประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้จดั ขึน้ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ที่โรงแรม มิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึง่ อยูใ่ กล้กบั สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอน
เมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 เวลา 10.00 น. นอกจากนัน้ ก่อนการประชุมสามัญ หรือวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จะนา
ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้ระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมซึง่ แยกเป็ นเรือ่ ง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีคาชีแ้ จง
และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทัง้ เอกสารแนบต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อมูลของ
กรรมการที่ครบวาระและจะเสนอให้เลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้ระบุชื่อนามสกุล อายุ ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน โดยแยกเป็ นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้า
ร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา และวันเดือนปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษั ท ข้อมูลของกรรมการอิสระ สาหรับการ
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมรวมทัง้ แผนที่สถานที่จดั การประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งมีระบุชื่อกรรมการ
อิสระจานวน 3 คนเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ โดยเอกสารทุกชิน้ จะจัดทาเป็ นภาษาไทย และอังกฤษ
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และนาขึน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีขอ้ มูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อน
การประชุมและการตัดสินใจ
นอกจากนัน้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามคาถามเป็ นการล่วงหน้า ทางอีเมล มายังหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ที่ IR@grouplease.co.th ซึ่งมี เปิ ดเผยอยู่ในเว็ บไซต์ของบริษัท เมื่อได้ร ับคาถามมา เจ้า หน้าที่ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์จะพิจารณาคาถามดังกล่าว และประสานงานให้ผมู้ ีอานาจในการตอบคาถามหรือผูแ้ ทน ตอบคาถามเหล่านัน้
3. กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งองค์ประชุม และชีแ้ จงขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
การนับและการแจ้งผลคะแนนเสียง ก่อนเริม่ วาระการประชุมเสมอ บริษัทฯได้นาคอมพิวเตอร์มาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้
ทัง้ การลงทะเบียนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียง ทาให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และแม่นยา นอกจากนัน้ บริษัทสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจานวน 3 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และ
จัดเตรียมอากรแสตมป์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั มอบฉันทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีการ
จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มาสาย ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ และในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ นัน้ บริษัทฯ ได้
จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล โดยบริษัทได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
ที่ได้รบั คืนจากผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด ไว้เป็ นหลักฐานโดยเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 บริษัทได้รบั ความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ จานวน 2
ท่านเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
นอกจากเอกสารที่จดั ทาเป็ น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษแล้ว เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทุก
คน ทั้ง ชาวไทยและชาวต่า งชาติ สามารถเข้า ใจโดยเท่า เที ย มกัน บริษั ท จึ ง ด าเนิ น การประชุม เป็ น 2 ภาษา เช่ น กั น
นอกจากนัน้ ในที่ประชุม ประธานได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผถู้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามใน
เรือ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง และ
ยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่การประชุมดาเนินไปจนเสร็จสิน้ ครบทุกวาระแล้ว
4. กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิ ดเผยมติกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครัง้
จะมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม และ
กรรมการที่ลาประชุม โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารลาประชุม 2 ท่านเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ ทา
ให้มีสดั ส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมทัง้ สิน้ ร้อยละ 84.6 อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตลอดจนประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มาเข้าร่วม
ประชุมครบทุกคน มีการบันทึกคาชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทัง้ ประเด็นหรือข้อซักถามที่
สาคัญจากผูถ้ ือหุน้ และคาตอบพร้อมทัง้ ระบุชื่อผูถ้ ามและผูต้ อบ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีผถู้ ือหุน้ เห็น
ด้วย คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร และได้เปิ ดเผยให้สาธาณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงของ
แต่ละวาระในวันเดียวกันหลังจากการประชุม ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเปิ ดเผยรายงานการประชุม
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 หรือภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม
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หมวดที่ 2

กำรปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ สถาบันและผูถ้ ือ
หุน้ บุคคล ผูถ้ ือหุน้ ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ได้รบั การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ตามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
กำรให้ขอ้ มูลก่อนกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการกาหนดการประชุม
พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสาร
แนบต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นการล่วงหน้าทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 หรือ 29 วัน ก่อน
วันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ รายงานประจาปี ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
หรือ 11 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม ซึ่งนับว่าดีกว่าเกณฑ์ที่ระบุให้ส่ง 7 วันล่วงหน้าเนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ บริษัท
กาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บตั รลงคะแนน และใช้วิธีนบั คะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง สาหรับผู้
ถือหุน้ ทุกราย ที่ประชุมจะได้รบั แจ้งถึงขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทัง้ จานวน
คะแนนเสียงเห็นด้วย ที่ตอ้ งการเพื่อให้มติในวาระนัน้ ๆ ได้รบั การอนุมตั ิ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
1.

2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่วนน้อย
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 เป็ นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม ใด ๆ หรือรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาสาหรับการประชุมสามัญประจาปี
2562 และกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม
หรือสลับวาระการประชุมจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ปี 2562
3. กำรป้ องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทฯ ได้ระบุหลักปฏิบตั ิ เรื่องการรักษาความลับของบริษัท และการไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยถือเป็ นวินยั อย่างหนึ่งที่กรรมการและพนักงาน
ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด พนักงานโดยเฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือได้ลว่ งรู ถ้ ึงข้อมูลทางงบการเงินของบริษัท ที่ฝ่า
ฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะถูก
พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สาหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวิ นยั และโทษทางวินยั รวมทัง้ มีโทษ
ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 296 คือ จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็ นเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ โดยในปี 2562 บริษัทได้พิจารณาปรับเกณฑ์การห้ามซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทของบุคคลภายในที่ได้ล่วงรู ข้ อ้ มูลงบการเงิน ในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่ขอ้ มูลงบการเงินจะถูก
เผยแพร่ตอ่ ผูล้ งทุนทั่วไป และ หลังจากการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง
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4. กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารตามคานิยามของ สานักงาน กลต. มีหน้าที่จดั ทารายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่กาหนด เมื่อเข้ามาดารงตาแหน่งครัง้ แรก ตามมาตรา 89/14 ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม และกรรมการที่มีสว่ นได้เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในวาระนัน้ ตลอดจนกาหนดให้กรรมการทุก
คนและผูบ้ ริหารที่มีหน้าที่รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สานักงาน กลต. กาหนดและแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทาสรุ ปแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบใน
การประชุมครัง้ ถัดไป เมื่อมีการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
หมวดที่ 3

บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสาคัญและเคารพในสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ซึง่ ผูท้ ี่นบั ว่าเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ของบริษัท ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน คูค่ า้ เจ้าหนี ้ คูแ่ ข่ง สิง่ แวดล้อมและสังคม เป็ นต้น คณะกรรมการและผูบ้ ริหารจึง
มีแนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัท ดังนี ้
แนวปฏิบตั ิที่มตี ่อผู้มีสว่ นได้เสีย
บริษัทคานึงถึง การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียภายใน ได้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหารพนักงานและลูกจ้าง ของบริษัท หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก เช่น ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า เจ้าหนี ้ คูค่ า้ คูแ่ ข่ง
สังคม และสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมที่ดี โดยระบุเป็ นลายลักษณ์
อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดงั นี ้
ผูถ้ ือหุน้ :
บริษัทมุ่งมั่นเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
อย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยการบริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ยึดมั่นการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
พนักงาน:
บริษัทตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ สูงสุดและเป็ นปั จจัยสาคัญสูค่ วามสาเร็จของบริษัท จึงได้มงุ่ พัฒนา
เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทีด่ ี ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ ทัง้ นี ้ บริษัทได้ระบุแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัย ไว้ใน
กฎระเบียบและข้อบังคับการทางาน ปี 2559 ซึง่ พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2562 ไม่ มีพนักงาน
ประสบอุบตั ิเหตุรา้ ยแรงจากการทางาน นอกจากนัน้ บริษัทยึดมั่นปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดในการ
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ว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การแต่งตัง้ และการโยกย้ายพนักงาน ซึง่ บริษัทได้พิจารณาบนพืน้ ฐานของคุณธรรม โดยปฏิบตั ิกบั
พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อ
พิจารณาการปรับขึน้ เงินเดือน และโบนัส
พร้อมทัง้ พัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรูค้ วามสามารถอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ ายต่าง ๆ เข้ารับการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงาน เช่น เทคนิคการเป็ นสุด
ยอดนักขายทางโทรศัพท์ การวิเคราะห์สนิ เชื่ออย่างมืออาชีพ เทคนิคการติดตามหนีท้ างโทรศัพท์ การเขียนแผนงานและการ
บริหารแผนงาน ตลอดจนทักษะการเป็ นหัวหน้างานมืออาชีพ รวมทัง้ หลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชี การวางแผนภาษี ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทัง้ พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบตั ิทถี่ กู ต้อง ฯลฯ เพื่อเพิม่ พูน
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน เพือ่ ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนและนามาพัฒนาบริษัทโดยรวม โดยในปี 2562
บริษัทมีการจัดอบรมภายในจานวน 11 หลักสูตร และส่งพนักงานไปอบรมภายนอกจานวน 14 หลักสูตร และมีพนักงาน
เข้ารับการอบรม จานวนทัง้ สิน้ 740 คน เฉลีย่ คนละประมาณ 6 ชั่วโมง นอกจากนัน้ บริษัทได้จดั ให้มีสวัสดิการทัง้ ด้าน
สุขภาพ และนันทนาการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อาทิเช่น การประกันชีวติ และสุขภาพพนักงาน การตรวจสุขภาพประจาปี จัด
ให้มีเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ มีเงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงาน คลอดบุตร และงานศพ มีโครงการให้ทนุ การศึกษาแก่บตุ ร
ของพนักงานที่มีผลการเรียนดี มีการทาประกันรถจักรยานยนต์ให้กบั พนักงานที่ตอ้ งใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบตั ิงาน
และจัดให้มีสวัสดิการเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในอัตราดอกเบีย้ ต่าให้กบั พนักงาน เป็ นต้น และในปี 2562 บริษัทฯได้จดั
สวัสดิการเพิ่มเติม เป็ นสวัสดิการเงินกูย้ มื สาหรับพนักงาน เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินให้กบั พนักงาน นอกจากนี ้
บริษัทยังคงจัดกิจกรรมเดิมทีเ่ ห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประโยชน์ตอ่ ไป เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่
ดีภายในบริษัท ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานออกกาลังกายให้มากขึน้ เช่น การแข่งขันลดนา้ หนัก และการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลภายในระหว่างผูบ้ ริหารกับพนักงาน เป็ นต้น
ลูกค้า :
บริษัทมุง่ มั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กบั ลูกค้าให้ได้รบั การบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความ
ปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ลกู ค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งรวมทัง้ รักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ดาเนินกิจการโดยให้มีตน้ ทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของ
การให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ สะดวก และ รวดเร็วเพื่อให้เป็ นไปตามปรัชญาการดาเนินธุรกิจของบริษัท คือ First,
Fast and Forward บริษั ท มีนโยบายการรัก ษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า และไม่น าข้อ มูลดังกล่าวมาใช้เพื่ อ
ผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตกับลูกค้า
คูค่ า้ :
การคัดเลือกคู่คา้ เป็ นไปอย่างยุติธรรมโดยคานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้
หลีกเลีย่ งคูค่ า้ ที่มีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางที่อาจทาให้เกิดการทุจริตต่อกิจการของบริษัท ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามเงื่อนไขทางการ
ค้าและ หรือสัญญาที่มีการลงนามกันอย่างเป็ นธรรม ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตกับคูค่ า้
เจ้าหนี ้ :
บริษัทฯยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ทัง้ การชาระ
คืนหนีต้ ามกาหนด และการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา
คูแ่ ข่ง :
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมต่อบริษัทอื่น ๆ ที่ดาเนินธุรกิจเดียวกันโดยประพฤติปฏิบตั ติ าม
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กรอบกติกาการแข่งขันที่อตุ สาหกรรมหรือผูก้ ากับดูแลจากทางการกาหนดไว้ ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งทาง
การค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
ชุมชน สังคม และสิง่ แวด ล้อม:
มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ ในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต
และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้กระดาษและ
เปลี่ยนเป็ นการส่งข้อมูลทางอิเลคโทรนิคส์ ให้ความช่วยเหลือชุมชน ด้วยการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของ และสนับสนุนให้
พนักงานจัดกิจกรรม และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นการช่วยเหลือสังคมและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝั งจิตสานึก
การรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงาน
ในปี 2562 บริษัท ได้จดั กิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น การบริจาคโต๊ะเก้าอีส้ านักงาน โต๊ะประชุม เฟอร์นิเจอร์สานักงานที่
ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี ให้กับวัดสวนแก้ว และ บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทัง้ จัดเลีย้ งอาหา รกลางวัน ให้แก่
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปั ญญา (บ้านเฟื่ องฟ้า) โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการ
บริจาคเงินด้วย รวมทัง้ การจัดโครงการบริจาคโลหิตโดยให้สภากาชาดมารับบริจาคที่สานักงานใหญ่ของบริษัท เป็ นต้น
นอกจากนัน้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้ถงุ พลาสติก และหันมาใช้ถงุ ผ้าให้มากขึน้ มีการจัดกิจกรรมประกวดภาพบน
ถุงผ้า โดยพนักงานที่ชนะการประกวดจะได้รบั รางวัลเงินสด และจะได้นาผลงานมาเป็ นต้นแบบในการพิมพ์ลงบนถุงผ้าเพื่อ
แจกให้กบั พนักงาน
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและห้ำมจ่ำยหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกาหนดให้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นขึน้ ตัง้ แต่ปี 2559 โดยแต่เดิมบริษัท
ได้กาหนดเป็ นข้อห้ามไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน และระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ
ได้นานโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว มาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหม่เพื่อให้ชดั เจนเป็ นปั จจุบนั มากขึน้ และถือ
เป็ นส่วนเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย โดยนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นฉบับปั จจุบนั นี ้ ได้รบั การ
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อเดือน กันยายน 2562
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นของบริษัท ระบุวา่ :
“กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องไม่มีสว่ นร่วมในการทุจริต คอร์รปั ชัน
การให้ หรือการรับสินบน กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือ เอกชน ไม่ว่าในรู ปแบบใด ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพือ่
แลกกับผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพือ่ น และคนรู จ้ กั หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กบั
บริษัทฯ หรือ การได้เปรียบทางการแข่งขัน และจะต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
กฎหมายในประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชั่น“
กระบวนการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอรัปชั่น และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น
1) บริษัทมีการจัดตัง้ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นผูท้ าหน้าที่ประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยจัดทา
แผนการตรวจสอบประจาปี ซึง่ ครอบคลุมการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่มคี วามเสีย่ งต่อการทุจริต ทัง้ จาก
พนักงานทีก่ ระทาต่อบริษัทฯ ในหน้าที่ หรือต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คูค่ า้ หรือองค์กรของราชการ เป็ นต้น
และรายงานผลการตรวจสอบให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดาเนินการตามกฏระเบียบของบริษัทฯ
หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ฝ่ ายตรวจสอบภายใน จะต้องทาการประเมินความเสีย่ งจากการให้สนิ บนและ
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การคอร์รปั ชั่น ที่อาจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงานในแต่ละฝ่ ายอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ทบทวนมาตรการจัดการ
ความเสีย่ ง และระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมทีจ่ ะควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ตลอดจน
ติดตามการนานโยบายฉบับนีไ้ ปปฏิบตั ิ
2) หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดตัง้ คณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริง และหากพบว่ามี
ความผิดจริง ผูก้ ระทาผิด จะต้องได้รบั โทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
3) เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูท้ ี่ถกู กล่าวหาว่าได้กระทาคอร์รปั ชั่น ในกรณีที่เห็นว่าตนเองมิได้กระทาความผิดตามที่ถกู
กล่าวหา พนักงานดังกล่าวสามารถยื่นคาร้องทุกข์ตามวิธีและขัน้ ตอนการร้องทุกข์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท
4) บริษัทฯ ได้สอื่ สารนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่นนี ้ ให้พนักงานทุกคนรับทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
ปิ ดประกาศไว้บนบอร์ดพนักงานที่สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาทุกแห่ง รวมทัง้ นาข้อมูลทัง้ หมดขึน้ ไว้บน
ระบบงานภายใน (intranet) และเว็บไซต์ของบริษัททัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ และบรรจุไว้ในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุง่ เกี่ยวกับการคอร์รปั ชั่น
นโยบำย และช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Whistle Blowing Policy) รวมทั้งกำร
จัดกำรกับข้อร้องเรียน และกำรปกป้ องผู้แจ้งเบำะแส
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ที่อาจเข้าข่าย
การกระทาทุจริต คอร์รปั ชั่น ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม การกระทาผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และการกระทาที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แจ้งชื่อนามสกุล ที่อยูห่ รือหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ติดต่อได้ แจ้งรายละเอียดของเบาะแสการทุจริต พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานมายังบริษัทได้ 3 ช่องทาง ดังนี ้
1. ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามที่อยูด่ งั นี ้
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
บริษัท กรุป๊ ลีส จากัด (มหาชน)
ตูป้ ณ. 149 ปณศ. บางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
2. ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (e-mail) :
whistleblowing@grouplease.co.th
3. ทาง LINE ID : GLWhistleblowing หรือ QR Code

ซึง่ เป็ นตู้ ป.ณ. และที่อยูท่ างอิเลคทรอนิคส์ (e-mail address) และ ไลน์ ที่เปิ ดขึน้ เป็ นพิเศษเพื่อรับเฉพาะการร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมี ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระเป็ นผูร้ บั
ข้อมูลโดยตรง เมื่อมีผรู้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามา บริษัทจะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
และให้สิทธิ แก่ผถู้ ูกกล่าวหาในการชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหา ก่อนจะสรุ ปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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บริษัทมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่
สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ และพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถกู
ลงโทษทางวินยั หรือลดตาแหน่ง ถูกพักงาน หรือให้ออกหรือถูกดาเนินการใด ๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว
พนักงานทีใ่ ห้ขอ้ มูลหรือแจ้งเบาะแสที่เป็ นเท็จ จะต้องได้รบั บทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินยั ของบริษัทอย่าง
เคร่งครัดเช่นกัน
สาหรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป หรือแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ
หรือการร้องเรียนเรือ่ งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น สามารถแจ้งได้ที่ glpcl@grouplease.co.th หรือ โทร.
0 2580 7555 ติดต่อหน่วยงาน ลูกค้าสัมพันธ์ หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.grouplease.co.th / นักลงทุน
สัมพันธ์ โดยเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผูบ้ ริหารในฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรีบค้นหาข้อเท็จจริง และดาเนินการ
อย่างดีที่สดุ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไป
หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัทฯมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฎิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส และข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทฯได้เปิ ดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์(SETLINK) แล้ว จะถูกนาขึน้ บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูลสารสนเทศของ
บริษัทฯ
นอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯยังมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี รวมทัง้ เปิ ดเผยผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจัดทาทัง้ ภาษาไทย และอังกฤษ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้นกั ลงทุน
ตลอดจนผูม้ ีสว่ นได้เสีย อื่น ๆ สามารถนาข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
โดยนักลงทุนหรือผูส้ นใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาที่ www.grouplease.co.th สาหรับ
ข้อมูลของบริษัทในประเทศไทย และ ที่ www.grouplease.international สาหรับการเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท
(global network) ได้โดยตรงอย่างง่ายดายและรวดเร็ว
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูท้ ี่
ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร เป็ นผูท้ าหน้าที่สื่อสารกับนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษัทเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมผูส้ ื่อข่าวและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จานวน 4 ครัง้ ในเดือน มีนาคม
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2562 หรือไตรมาสละ 1 ครัง้ หลังจากประกาศงบการเงินของบริษัทฯ
นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ ของบริษัท สรุปได้ดงั นี ้
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและมีอานาจในการตัดสินใจสูงสุดในการพิจารณาเนือ้ หาใน
ร่างข้อมูลสารสนเทศ และพิจารณาการเปิ ดเผย หรือไม่เปิ ดเผยสารสนเทศใด ๆ รวมทัง้ ทาหน้าที่เป็ นโฆษก
หลักในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษัท หรืออาจมอบหมายให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นผูช้ ีแ้ จง โดยมี ประธาน
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่ให้การสนับสนุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการร่างเอกสารสารสนเทศ หรือสือ่ ประกอบการนาเสนอ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูล
ดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ข้อมูลของบริษัททีเ่ ปิ ดเผย จะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ภายในกาหนดเวลา ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลภายใน และข้อมูลอื่นที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) ก่อนหรือพร้อมกับการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเท่าเทียมกันของการรับข่าวสาร
ในกรณีขอ้ มูลภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ เป็ นข้อมูลที่มี
นัยสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ซึง่ ยังอยูใ่ นช่ วงเวลาที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้
บริษัทจะควบคุมดูแลรักษาข้อมูลให้จากัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านัน้
กรณีเกิดข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล หรือการเปิ ดเผยข้อมูลภายในโดยมิได้ตงั้ ใจ บริษัทฯจะทาการชีแ้ จง
หรือเปิ ดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวที่ร่วั ไหลนัน้ โดยเร็วที่สดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ ผ่านระบบข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนาขึน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัทจะเปิ ดเผยข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือข่าวอื่น ๆ ที่มิได้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น แล้วแต่กรณี

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสาคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์
และภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการดาเนินการ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนให้
คาแนะนา ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้ โดยจะมีการจัดทา
รายงานผลการปฏิบตั ิงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกเดือน รวมทัง้ สนับสนุนให้มีการ
ทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจาเป็ นโดย
คณะกรรมการบริษัท ทัง้ นีใ้ ห้ดาเนินการอย่างน้อย 1 ครัง้ ในทุก 5 ปี เพื่อให้ม่นั ใจว่า กลยุทธ์และแผนงาน
นัน้ สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของกิจการ สถานการณ์และสภาวะ
ของบริษัท
 นโยบายการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว ตัง้ แต่ เมื่อปี 2550 เป็ นต้นมา และมีการปรับปรุ งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการและหลักปฏิบตั ิของทางการอยู่เสมอ โดยล่าสุดในปี 2562 ได้มีการทบทวนนโยบายการ
กากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้มากขึน้
และเผยแพร่ไว้ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
จรรยบรรณธุรกิจ มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น การเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแส
การทุจ ริต ตลอดจนทบทวนนโยบายการเปิ ด เผยข้อ มูล และการใช้ข ้อ มูล สารสนเทศในการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ มีการกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
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แต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง มีการจัดตั้ง หน่วยงานกากับการปฏิบัติงาน (Compliance
Unit) ไว้ภายใต้ฝ่ายกฎหมาย เป็ นต้น
 จรรยาบรรณธุ รกิ จ คณะกรรมการได้จัด ทาแนวทางเกี่ ยวกับ ข้อควรปฏิบัติข องกรรมการผู้บริห ารและ
พนักงานตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและได้ปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้
พนักงานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และนาขึน้ บนระบบภายในของบริษัท
(intranet) รวมทัง้ ส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคน และปิ ดประกาศบนบอร์ดพนักงาน
ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนัน้ บริษัทได้จัดทาระเบียบ
ข้อบังคับในการทางานเพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์และมี
ระเบียบวินยั ที่ดี รวมทัง้ มีการกาหนดบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามด้วย
 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการดูแลและติดตามรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้การทารายการดังกล่าวเป็ นไป
ตามขัน้ ตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกาหนด และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
(1) การท ารายการระหว่ า งกัน ที่ สาคัญ ระหว่ า งบริษั ท กับ บุค คลที่ มี ค วามขัด แย้ง ต้อ งได้ร ับ การ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันด้วย รวมทัง้ องค์ประชุมขัน้ ต่า ในขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้ง หมดโดยต้อ งปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ข้อบังคับประกาศคาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผูท้ ี่อาจมีความ
ขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ ออกเสียง ลงมติในการทา
รายการระหว่างกันนัน้
(2) มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศ และจัดให้มีการให้ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกันด้วย (ตามเกณฑ์ที่กาหนด)
(3) คณะกรรมการได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร แจ้งข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลที่
เกี่ยวข้องเมื่อแรกเข้ามารับตาแหน่ง ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกาหนด และมีหน้าที่แจ้งให้บริษัท
ทราบทุกครัง้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้แก่
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ
(4) ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2551 เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติ
อนุมตั ิในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากรายการดังกล่าวมีขอ้ ตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจ
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ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง
 ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกับขัน้ ตอน
การทางานในแต่ละระบบโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกาหนดอานาจและภาระหน้าที่ในการดาเนินงานรวมถึงอานาจในการเข้าถึงข้อมูลภายใน
ของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริหารในระดับต่างๆไว้และใช้รหัสพนักงานในการเข้าสูร่ ะบบข้อมูลซึง่ พนักงานแต่ละ
คนต่างมีขอบเขตในการเข้าสูฐ่ านข้อมูลของบริษัทต่างกันตามระดับชัน้ การทางาน นอกจากนี ้ บริษัทยังได้
แบ่งหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานและ ผูป้ ระเมินผล ออกจากกันอย่างเด่นชัด สาหรับการควบคุมในเรือ่ งรายงาน
ทางการเงินนัน้ บริษัทได้กาหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุม
ผูบ้ ริหารพิจารณาเป็ นประจาทุกเดือน
 นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง บริษัทมีนโยบายทีใ่ ห้ทกุ หน่วยงานปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยการกาหนดนโยบายและวิธีการปฎิบตั ิงาน ตลอดจนอานาจในการดาเนินงานต่างๆ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร สอดคล้องกับการดาเนินงานและธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะ
ทาหน้าที่รว่ มกับผูบ้ ริหารหน่วยงานในการประเมินความเสีย่ งของกิจการ และใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนีใ้ นการประเมินความเสีย่ งที่จะกระทบต่อกิจการจะมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รบั ทราบความเสี่ยงและแนวทางที่จะจัดการความเสีย่ งนัน้
 การกากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯในบริษัทย่อย คณะกรรมการ
ได้พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลที่เหมาะสมไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัท
ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทารายการต่าง ๆ ให้ถกู ต้องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
แต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฎิบตั ิงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบอย่างสม่าเสมอ
2. กำรถ่วงดุลของกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มีสดั ส่วนของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็ นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ สามารถตัดสินใจได้โดยลาพัง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 13 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน มกราคม 2563 มี
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารลาออก 1 คน ทาให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เหลือสมาชิกจานวน 12 คน แบ่งเป็ น
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 คน และที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารจานวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ จานวน 5 คน หรือ
คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารทัง้ สิน้ ร้อยละ 75 ของกรรมการทัง้ คณะ และเป็ นกรรมการอิสระร้อยละ
42 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ ทาหน้าที่เป็ นกรรมการตรวจสอบด้วย
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3. กำรรวมหรือกำรแยกตำแหน่ง
ปั จจุบนั บริษัทมีประธานกรรมการ เป็ นกรรมการอิสระ และมิได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครัง้ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตร
มาสละ 1 ครัง้ โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการกาหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทัง้ 2 ชุด
รวมทัง้ กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี หน้าเป็ นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อย่างไร
ก็ตาม หากมีความจาเป็ นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นต้องการให้นาเข้ามา
พิจาณาในที่ประชุมก็สามารถกาหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ นได้ โดยในปี 2562 บริษัทฯ
มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทัง้ สิน้ 14 ครัง้ เป็ นการประชุมประจาเดือน 12 ครัง้ และเป็ นประชุมพิเศษ 2
ครัง้ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ โดยเฉลี่ยทัง้ ปี 2562 มีสดั ส่วน ประมาณร้อยละ 86.26 โดย
บริษัทได้กาหนดให้ในการลงมติ แต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด เลขานุการบริษัทจะดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบ(ถ้ามี)ก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ซึ่งเป็ นเวลาที่เพียงพอในการศึกษาข้อมูลในการ
เข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ รวมทัง้ หากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอได้จาก
ผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจาเรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานใน
เดือนที่แล้ว ของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศเพื่อติดตามว่าผลการดาเนินงานได้
เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ตงั้ ไว้ รวมทัง้ มีการรายงาน สภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน และประเด็นที่
สาคัญอื่น ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่า เสมอ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสาหรับการ
ประชุมในแต่ละครัง้ และกรรมการทุกคนก็ให้ความสาคัญและให้เวลาอย่างเพียงพอกับแต่ละประเด็นที่นาเข้าสู่
วาระการประชุมตามความเหมาะสม
นอกจากนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ ริหาร
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ดว้ ยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปั ญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
อยูด่ ว้ ย จานวน 1 ครัง้ ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
5. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษั ท เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในรายงานงบการเงิ น รวมของบริษั ทฯ และบริษัทย่อ ย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี รายงานงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดทาขึน้ ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือ
ปฏิบัติอยู่เป็ น ประจา เพื่ อให้มีความถูกต้อ ง รวมทั้งมี การเปิ ด เผยข้อมูลสาคัญอย่างเพีย งพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดู แลเกี่ยวกับ
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คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว
ได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจาปี แล้ว และคณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นรายงานที่ถกู ต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้
--------------------------------------------------------------------------------------
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