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กำรก ำกับดูแลกิจกำร ปี 2563 
 

คณะกรรมการ บรษัิท กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ตระหนกัถึงความส าคญัและเช่ือมั่นเป็นอยา่งยิง่วา่ การ
ก ากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดีนัน้ เป็นหวัใจส าคญัซึง่น าไปสูค่วามส าเรจ็และการบรรลเุปา้หมายที่ส  าคัญของ
บริษัทอย่างยั่งยืน ทัง้ในดา้นผลประกอบการที่ดี ความสามารถในการปรบัตวัตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การสรา้ง
ความเช่ือมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ และการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย อีกทัง้ยงัน าไปสู่การสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บั
บริษัท ท าใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ และสงัคมสว่นรวมในระยะยาว คณะกรรมการบรษัิทจึง
ไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทขึน้ โดยยดึถือตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 รวมทัง้ได้
แกไ้ขปรบัปรุงนโยบายดงักล่าว ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 
2560 ซึ่งมุ่งเนน้การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการของบริษัทในการก ากับดแูลใหบ้ริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มี
จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ใน
ขณะเดียวกนัก็ค านึงถึงความสามารถในการแขง่ขนั และการมีผลประกอบการท่ีดี รวมทัง้สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยั
ความเสีย่งดา้นตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับรษัิท  

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบอนมุตัิการปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายการก ากบัดแูล เพื่อใหบ้รษัิทมี
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีส  าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
ตลอดจนพนกังานทกุคน แมจ้ะเห็นว่า บริษัทไดม้ีการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ดีดงักลา่วแลว้เป็นสว่นใหญ่ก็ตาม โดยในปี 
2563 บรษัิทไดม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

1. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทส่งเสริมและใหค้วามส าคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายก าหนดไว ้และ

สง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิพืน้ฐานของตน ไดแ้ก่ การซือ้ขาย หรือโอนหุน้ การมีสว่นแบ่งก าไรของบริษัท  การไดร้บั
สารสนเทศของบรษัิท อยา่งเพียงพอ เหมาะสม และทนัเวลา การเขา้รว่มประชมุเพื่อใชส้ทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้ เพื่อใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส  าคญัของบรษัิท  

 
2. กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เขา้ร่วม
ประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทไดเ้ลอืกสถานท่ีจดัการประชมุที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไมจ่ดัประชมุในวนัหยดุ
หรือนอกเวลาราชการ โดยประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ัดขึน้ในวันจันทรท์ี่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา                
10.00 น. ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งอยู่ใกลก้ับส านักงานใหญ่ของบริษัท  โดยตั้งอยู่เลขที่ 99                    
ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  

ก่อนการประชุมสามญัหรือวิสามญัผูถื้อหุน้ บริษัทจะน าขอ้มลูในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดร้ะบุ วนั เวลา 
สถานที่ และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนโดยมีค าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ 
ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทัง้เอกสารแนบตา่งๆ อาทิเช่น ขอ้มลูของกรรมการท่ีครบวาระและจะเสนอ
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ใหเ้ลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยไดร้ะบช่ืุอนามสกลุ อาย ุประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน โดย
แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
และวนัเดือนปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ขอ้มลูของกรรมการอิสระ ส าหรบัการเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
ขอ้บงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และรายละเอียดหลกัฐานที่ใชแ้สดงสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ
รวมทัง้แผนที่สถานที่จัดการประชุม และแบบฟอรม์ใบมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค  ซึ่งมีระบุช่ือกรรมการอิสระ
จ านวน 3 คนเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยเอกสารทกุชิน้จะจดัท าเป็นภาษาไทย และองักฤษ 
และน าขึน้บนเว็บไซตข์องบริษัทเป็นการล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีขอ้มูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษา
ขอ้มลูก่อนการประชมุและการตดัสนิใจ 

นอกจากนัน้ ผูถื้อหุน้หรอืผูส้นใจสามารถติดตอ่สอบถามค าถามเป็นการลว่งหนา้ ทางอีเมล ์มายงัหนว่ยงาน
นกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ IR@grouplease.co.th  ซึ่งมีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท เมื่อไดร้บัค าถามมา เจา้หนา้ที่ฝ่าย
นกัลงทุนสมัพนัธ์จะพิจารณาค าถามดงักล่าว และประสานงานใหผู้ม้ีอ  านาจในการตอบค าถามหรือผูแ้ทน ตอบ
ค าถามเหลา่นัน้  

 
3. กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ บรษัิทจะจดัใหม้ีการแจง้องคป์ระชมุ และชีแ้จงขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 
การนบัและการแจง้ผลคะแนนเสยีง ก่อนเริม่วาระการประชมุเสมอ  บรษัิทไดน้ าคอมพิวเตอรม์าใชก้บัการประชมุผูถื้อ
หุน้ ทัง้การลงทะเบียนเขา้ประชุม และการนับคะแนนเสียง ท าใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ถกูตอ้ง และแม่นย า นอกจากนัน้ บริษัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะ
ของผูถื้อหุน้ และจดัเตรียมอากรแสตมป์ เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะมาประชุมโดยไม่คิด
ค่าใชจ้่าย และไม่มีการจ ากัดสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ที่มาสาย ในการประชุมผูถื้อหุน้ และในวาระการ
แตง่ตัง้กรรมการนัน้ บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการลงคะแนนเสยีงแยกเป็นรายบคุคล โดยบรษัิทไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทกุ
วาระ และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที่ไดร้บัคืนจากผูถื้อหุน้ทัง้หมด ไวเ้ป็นหลกัฐานโดยเฉพาะบตัรที่ลงคะแนนเสยีงไม่
เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563บริษัท
ไดร้บัความรว่มมือจากตวัแทนของผูส้อบบญัชีผูถื้อหุน้ เพื่อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยใหท้ี่
ประชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ  

นอกจากเอกสารที่จดัท าเป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษแลว้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ
ทกุคน ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติสามารถเขา้ใจโดยเทา่เทียมกนั บริษัทจึงด าเนินการประชมุเป็น 2 ภาษา เช่นกนั 
นอกจากนัน้ ในที่ประชุม ประธานได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกับบริษัท อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระก่อนการ
ลงคะแนนเสยีง และยงัสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดอ้ีกหลงัจากที่การประชมุด าเนินไปจนเสรจ็สิน้ครบทกุวาระแลว้ 

 
4. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ จะมีการบันทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ
กรรมการที่ลาประชุม โดยในปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

mailto:IR@grouplease.co.th
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หน่วยงานรฐับาลจึงไดก้ าหนดมาตรการรองรบัเพื่อควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคดงักลา่ว โดยไดม้ีการ
ปิดสถานบริการบางแห่ง การจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม /สัมมนา การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) การให้พนักงานท างานที่บ้าน (Work From Home) การปิดประเทศไม่ให้มีการเข้า-ออกประเทศ 
(Lockdown) การกักตวั จ านวน 14 วัน ส าหรบัผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทย เป็นตน้ และในส่วนของการจัดประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 นัน้ ทางส านกังานคณะกรรมก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดป้ระกาศเมื่อ
วนัที่ 30 มีนาคม 2563 ใหบ้ริษัทสามารถพิจารณาเลื่อนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีได ้โดยการประกาศ
ดงักล่าวเป็นไปตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรื่องมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั     
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ .ศ. 2563 ซึ่งประกาศเมื่อวนัที่ 4 
มีนาคม 2563 ดว้ยเหตดุงักล่าวรวมถึงผลกระทบที่บริษัทไดร้บั บริษัทจึงได้เลื่อนการจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีของบริษัทจากวนัที่ 28 เมษายน 2563 เป็นวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ของบรษัิท มีกรรมการบรษัิท จ านวน 6 คน และผูบ้รหิาร จ านวน 2 คน ไมส่ามารถเดินทางมายงัประเทศไทยเพื่อรว่ม
การประชมุได ้อยา่งไรก็ตาม กรรมการและผูบ้รหิารดงักลา่ว ไดเ้ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ผา่น
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ส่วนกรรมการที่อยู่ในประเทศไทยอีก 6 ท่านนัน้ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง ท าใหม้ี
สดัส่วนของกรรมการที่เขา้ประชุมทัง้สิน้รอ้ยละ 100.00 ฉะนัน้จึงกล่าวไดว้่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ของบริษัท มีประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร รวมทัง้ ประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน ตลอดจนประธานคณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ มาเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ครบทกุคน ในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดม้ีการบนัทกึค าชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนเสยีง รวมทัง้ประเด็นหรอื
ขอ้ซกัถามที่ส  าคญัจากผูถื้อหุน้และค าตอบพรอ้มทัง้ระบุช่ือผูถ้ามและผูต้อบ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระว่า มีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร และไดเ้ปิดเผยใหส้าธาณชนทราบ
ถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในวนัเดียวกนัหลงัจากการประชุม ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ 
และเปิดเผยรายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 หรือภายใน 14 วนั
หลงัจากวนัประชมุ 

 
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน  

คณะกรรมการสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้สถาบนัและผูถื้อ
หุน้บคุคล ผูถื้อหุน้ชาวไทย และ ชาวตา่งชาติ ไดร้บัการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ตามแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
ส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บริษัทไดแ้จ้งมติคณะกรรมการเรื่องการก าหนดการ

ประชุม พรอ้มระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และไดเ้ผยแพร่
หนงัสือเชิญประชุม พรอ้มเอกสารแนบต่างๆ ทางเว็บไซตข์องบริษัท เป็นการลว่งหนา้ทัง้ภาษาไทยและองักฤษเมื่อ
วนัที่ 24 มิถนุายน 2563 หรือ 39 วนั ก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชุม รวมทัง้รายงาน
ประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563 หรือ 20 วนัล่วงหนา้ก่อนวนันดัประชุมซึ่งนบัว่าดีกว่าเกณฑท์ี่
ระบุให้ส่ง 7 วันล่วงหน้าเนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ บริษัทก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตร
ลงคะแนน และใชว้ิธีนบัคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ส าหรบัผูถื้อหุน้ทกุราย ที่ประชุมจะไดร้บัแจง้ถึงขัน้ตอน



                                                       บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) 
 

4 

 

การออกเสียงลงมติ และการนบัคะแนนเสียงดงักล่าว รวมทัง้จ านวนคะแนนเสียงเห็นดว้ย ที่ตอ้งการเพื่อใหม้ติใน
วาระนัน้ๆ ไดร้บัการอนมุตัิ ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ 

 
2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ
เสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แสดง
รายละเอียดหลกัเกณฑ ์และวิธีการไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท โดยผูถื้อหุน้สามารถด าเนินการดงักลา่วได ้ตัง้แต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2562 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมใดๆ หรือรายช่ือบุคคลเพื่อให้
บริษัทพิจารณาส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปี 2563 และกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการแตง่ตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล บรษัิทไมไ่ดเ้พิ่มวาระการประชมุหรอืสลบัวาระการประชมุจากที่ระบไุวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ 
ในการประชมุผูถื้อหุน้ปี 2563 

 
3. กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษัิทไดร้ะบหุลกัปฏิบตัิเรือ่งการรกัษาความลบัของบรษัิท และการไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์องตน
เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยถือเป็นวินยัอย่างหนึ่งที่กรรมการและ
พนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั พนกังานโดยเฉพาะผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือไดล้ว่งรูถ้ึงขอ้มลูทางงบการเงิน
ของบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะเรื่องการใช้ขอ้มูลภายในซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัท จะถกูพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท ส าหรบัพนกังานวา่ดว้ยเรือ่งวินยั
และโทษทางวินยั รวมทัง้มีโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 296 คือ จ าคกุไมเ่กิน 2 
ปี หรือปรบัเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชนท์ี่ได ้แต่ไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั โดยในปี 2563 
บริษัทไดพ้ิจารณาปรบัเกณฑ์การหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทของบุคคลภายในที่ไดล้่วงรูข้อ้มูลงบการเงิน 
ในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่ข้อมูลงบการเงินจะถูกเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และหลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยแ์ลว้ 24 ชั่วโมง เพื่อใหม้ีความเหมาะสมและรดักมุยิ่งขึน้ 

 
4. กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 

บรษัิทไดก้ าหนดใหก้รรมการบรษัิทและผูบ้รหิารตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรยัพ์
และตลาดหลกัทรพัย ์มีหนา้ที่จดัท ารายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและบคุคลที่เก่ียวขอ้งตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด 
เมื่อเขา้มาด ารงต าแหน่งครัง้แรก ตามมาตรา 89/14 ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และใหป้รบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบรษัิทท่ี
อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัทโดยรวม และกรรมการที่มีสว่นได้
เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ จะไม่มีสว่น
รว่มในการพิจารณาตดัสินใจในวาระนัน้  ตลอดจนก าหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารที่มีหนา้ที่รายงานการถือ
ครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย จดัสง่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท ตามมาตรา 59 ใน
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ
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ก ากบัหลกัทรยัพแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดและแจง้ใหเ้ลขานกุารบรษัิททราบเพื่อจดัท าสรุปแจง้ให้คณะกรรมการ
บรษัิทรบัทราบในการประชมุครัง้ถดัไป เมื่อมีการเปลีย่นแปลง รวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปี 

 
หมวดที่ 3  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทใหค้วามส าคญัและเคารพในสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ซึ่งผูท้ี่นบัว่าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียของ
บริษัท ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่ง สิ่งแวดลอ้มและสงัคม เป็นตน้ คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
จึงมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิท ดงันี ้

 
แนวปฏิบัติที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทค านึงถึงการปฏิบตัิและความรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียภายใน 
ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิารพนกังานและลกูจา้ง ของบรษัิท หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ เจา้หนี ้คูค่า้ 
คูแ่ขง่ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรยิธรรมที่ดี โดยระบเุป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท สรุปไดด้งันี ้

ผูถื้อหุน้: 
บริษัทมุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ปฏิบตัิตอ่

ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ โดยการบริหารกิจการของบริษัทใหม้ีความเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงยั่งยืน เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มและใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
พนกังาน: 

บริษัทตระหนกัดีว่า พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีค่าสงูสดุและเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเร็จของบริษัท จึงไดมุ้ง่
พฒันาเสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิต
และทรพัยส์ินของพนกังานอยู่เสมอ ทัง้นี ้บริษัทไดร้ะบแุนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการรกัษาสวสัดิภาพและความปลอดภยั ไวใ้น
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัการท างาน ปี 2559 ซึ่งพนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั โดยในปี 2563 ไม่มีพนกังาน
ประสบอบุตัิเหตรุา้ยแรงจากการท างาน นอกจากนัน้ บรษัิทยดึมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดัในการ
ว่าจา้ง การจ่ายค่าจา้ง การแต่งตัง้ และการโยกยา้ยพนกังาน ซึ่งบริษัทไดพ้ิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม โดยปฏิบตัิกบั
พนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี เพื่อ
พิจารณาการปรบัขึน้เงินเดือน และโบนัส  พรอ้มทัง้พัฒนาส่งเสริมใหพ้นักงานมีความรูค้วามสามารถอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยสง่เสริมใหพ้นกังานในฝ่ายต่างๆ เขา้รบัการฝึกอบรมพฒันาทกัษะในการปฏิบตัิงาน เช่น เทคนิคการเป็นสดุ
ยอดนกัขายทางโทรศพัท ์ การวิเคราะหส์ินเช่ืออย่างมืออาชีพ เทคนิคการติดตามหนีท้างโทรศพัท์ การเขียนแผนงานและ
การบริหารแผนงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทกัษะการเป็นหวัหนา้งานมืออาชีพ รวมทัง้หลกัสตูรต่างๆ 
ทางดา้นบญัชี  การวางแผนภาษี ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  พรอ้มทัง้ พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
แนวทางปฏิบตัิที่ถกูตอ้ง ฯลฯ เพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน เพื่อความกา้วหนา้ในเสน้ทางอาชีพของตนและน ามา
พฒันาบรษัิทโดยรวม  
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โดยในปี 2562 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลใหเ้กิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และขอ้จ ากดัในการอยู่รว่มกนัในสงัคม รวมถึงสง่ผลต่อการจดัฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกที่
มุง่เนน้ในเรือ่งของการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม บรษัิทจึงมีการจดัอบรมภายใน จ านวน 1 หลกัสตูร และมีการสง่พนกังานไป
อบรมภายนอก จ านวน 6 หลกัสตูร โดยบริษัทมีพนกังานเขา้รบัการอบรม จ านวนทัง้สิน้ 80 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 6 
ชั่วโมง  

นอกจากนัน้ บริษัทไดจ้ัดใหม้ีสวสัดิการทัง้ดา้นสขุภาพ และนนัทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม อาทิเช่น การ
ประกันชีวิตและสขุภาพพนกังาน การตรวจสขุภาพประจ าปี จัดใหม้ีเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ มีเงินช่วยเหลือในกรณี
แต่งงาน คลอดบุตร และงานศพ มีโครงการใหทุ้นการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี มีการท าประกัน
รถจกัรยานยนตใ์หก้บัพนกังานที่ตอ้งใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการปฏิบตัิงาน  และจดัใหม้ีสวสัดิการเช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์น
อตัราดอกเบีย้ต ่าใหก้ับพนกังาน เป็นตน้ และในปี 2563 บริษัทยงัคงจัดใหม้ีสวสัดิการเพิ่มเติม เป็นสวสัดิการเงินกู้ยืม
ส าหรบัพนกังาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระดา้นการเงินใหก้บัพนกังาน รวมถึงยงัคงจดัใหม้ีกิจกรรมทีบ่ริษัทเห็นวา่มีความ
เหมาะสมและมีประโยชนต์่อไป เพื่อเสริมสรา้งความสามัคคีและความสมัพันธ์ที่ดีภายในบริษัท ตลอดจนรณรงคใ์ห้
พนกังานออกก าลงักายใหม้ากขึน้ เช่น การแข่งขนัลดน า้หนกั และการจดัการแข่งขนัฟุตบอลภายในระหว่างผูบ้ริหารกับ
พนกังาน เป็นตน้ และจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID) ในปี 2563 บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีมาตรการ
ดา้นความปลอดภยัเพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้
- ก าหนดใหพ้นกังานท างานที่บา้น (Work from home) ส าหรบัหน่วยงานที่สามารถปฏิบตัิได ้รวมถึงกลุม่พนกังานท่ีมี

ความเสีย่ง เช่น ผูส้งูอาย,ุ ผูม้ีโรคประจ าตวั 
- ปรบัลดและเปลี่ยนช่วงเวลาการท างาน จาก 8.30 – 17.30 น. เป็น 9.30 – 16.30 น. แต่หากเป็นพนกังานในสว่นการ

ใหบ้ริการลกูคา้หรือดา้นสินเช่ือ บริษัทจะคงเวลาการท างานที่ 8.30 – 17.30 น. โดยใหพ้นกังานเลือกปรบัเวลาเขา้
ออกกนัภายในตามเหมาะสม เพือ่มิใหก้ระทบตอ่ลกูคา้และการด าเนินงานของบรษัิท  

- ก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร (Social Distancing) และให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยูท่ี่อาคารส านกังาน 

- ก าหนดใหพ้นกังานตรวจวดัอณุหภมูิและลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จลก่อนเขา้สถานท่ีท างาน  
- ก าหนดใหพ้นกังานงดการเดินทางออกนอกพืน้ท่ี เพื่อลดความเสีย่งและการแพรร่ะบาด 
ลกูคา้: 

บริษัทมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดร้บัการบริการอย่างมีคณุภาพที่ดีเลศิ  
ภายใตค้วามปลอดภยัและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างตอ่เนื่องและจริงจงั โดยเปิดเผย
ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการบริการใหล้กูคา้ทราบอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัต่อเหตกุารณ ์และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจรงิรวมทัง้
รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืนกบัลกูคา้ ด าเนินกิจการโดยใหม้ีตน้ทนุที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได ้โดยยงัรกัษาคณุภาพ
ของการใหบ้ริการที่ไดม้าตรฐาน มีคณุภาพ  สะดวก และรวดเร็วเพื่อใหเ้ป็นไปตามปรชัญาการด าเนินธุรกิจของบริษัท คือ 
First, Fast and Forward บริษัทมีนโยบายการรกัษาขอ้มูลที่เป็นความลบัของลูกคา้และไม่น าขอ้มูลดังกล่าวมาใชเ้พื่อ
ผลประโยชนข์องตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมส่จุรติกบัลกูคา้  
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คูค่า้: 
การคดัเลือกคูค่า้เป็นไปอย่างยตุิธรรมโดยค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกนั

กบัคูค่า้ หลกีเลีย่งคูค่า้ที่มีพฤตกิรรมที่สอ่ไปในทางที่อาจท าใหเ้กิดการทจุรติตอ่กิจการของบรษัิท ปฏิบตัิตอ่คูค่า้ตามเง่ือนไข
ทางการคา้และ หรอืสญัญาที่มีการลงนามกนัอยา่งเป็นธรรม ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไมส่จุรติกบัคูค่า้ 
เจา้หนี:้ 

บริษัทยึดมั่นในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่ก าหนดไวใ้นสญัญากับเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั 
ทัง้การช าระคืนหนีต้ามก าหนด และการปฏิบตัิตามเง่ือนไขอื่นๆ ในสญัญา 
คูแ่ขง่: 

บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัที่เป็นธรรมต่อบริษัทอื่นๆ ที่ด  าเนินธุรกิจเดียวกนัโดยประพฤติ
ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่อตุสาหกรรมหรือผูก้  ากบัดแูลจากทางการก าหนดไว ้ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบั
ของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติ หรอืไมเ่หมาะสม 

 
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่นและห้ำมจ่ำยหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชนท์ำงธุรกิจของบริษัท   

คณะกรรมการบรษัิท ไดม้ีมติก าหนดใหบ้รษัิทมีนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นขึน้ ตัง้แตปี่ 2559 โดยแตเ่ดิม
บริษัท ได้ก าหนดเป็นข้อห้ามไว้แลว้ในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน และระบุไว้ในจรรยาบร รณธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการไดน้ านโยบายและแนวปฏิบตัิดงักลา่ว มาปรบัปรุงเพิ่มเตมิในรายละเอียดใหมเ่พื่อใหช้ดัเจนเป็นปัจจบุนัมาก
ขึน้ และถือเป็นส่วนเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทดว้ย  โดยนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นฉบบัปัจจุบนันี ้
ไดร้บัการปรบัปรุงลา่สดุ เมื่อเดือน กนัยายน 2562  

นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิท ระบวุา่ :  
“กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการทจุริต คอร์รปัชนั 
การให ้หรือการรบัสนิบน กบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรือ เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพือ่
แลกกบัผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครวั เพือ่น และคนรูจ้ัก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจใหก้ับ
บริษัทฯ หรือ การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
กฎหมายในประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชั่น“ 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรปัชั่น และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและการควบคมุดูแลเพื่อ
ปอ้งกนัและติดตามความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
1. บริษัทมีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึ่งเป็นผูท้  าหนา้ที่ประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยจดัท า

แผนการตรวจสอบประจ าปี ซึง่ครอบคลมุการตรวจสอบรายการตา่งๆ ที่มีความเสีย่งตอ่การทจุรติ ทัง้จากพนกังานที่
กระท าต่อบริษัทในหนา้ที่ หรือต่อบคุคลภายนอก ไดแ้ก่ ลกูค้า คู่คา้ หรือองคก์รของราชการ เป็นตน้ และรายงานผล
การตรวจสอบใหก้ับคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อด าเนินการตามกฏระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมาย
แลว้แต่กรณี ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะตอ้งท าการประเมินความเสี่ยงจากการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น ที่อาจ
เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานในแตล่ะฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ทบทวนมาตรการจดัการความเสีย่ง และระเบียบตา่งๆ 
ใหม้ีความเหมาะสมที่จะควบคุมความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัไดต้ลอดจนติดตามการน านโยบายฉบับนีไ้ป
ปฏิบตัิ 
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2. หากพบวา่มีการทจุรติเกิดขึน้ บรษัิทจะจดัตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาขอ้เท็จจรงิ และหากพบวา่มีความผิดจรงิ 
ผูก้ระท าผิด จะตอ้งไดร้บัโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท  

3. เพื่อความเป็นธรรมต่อผูท้ี่ถกูกล่าวหาว่าไดก้ระท าคอรร์ปัชั่น ในกรณีที่เห็นว่าตนเองมิไดก้ระท าความผิดตามที่ถกู
กลา่วหา พนกังานดงักลา่วสามารถยื่นค ารอ้งทกุขต์ามวิธีและขัน้ตอนการรอ้งทกุขท์ี่ระบไุวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัของ
บรษัิท 

4. บริษัทไดส้ื่อสารนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นนี  ้ใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์และปิด
ประกาศไว้บนบอรด์พนักงานที่ส  านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาทุกแห่ง รวมทั้ง น าข้อมูลทั้งหมดขึน้ไวบ้น
ระบบงานภายใน (Intranet) และเว็บไซตข์องบริษัททัง้ภาษาไทยและองักฤษ และบรรจุไวใ้นการปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม ่เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณใ์นการด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุง่เก่ียวกบัการคอรร์ปัชั่น 

นโยบำยและช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น (Whistle Blowing Policy) รวมทั้งกำรจัดกำร
กับข้อร้องเรียน และกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส 

ผูม้ีสว่นไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที่อาจ
เข้าข่ายการกระท าทุจริตคอรร์ัปชั่นทั้งทางตรง และทางอ้อม การกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการกระท าที่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัท   โดยท าเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรแจง้ช่ือนามสกุล ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศพัท ์หรือช่องทางอื่นๆ ท่ีติดต่อได ้แจง้รายละเอียดของเบาะแสการ
ทจุรติ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานมายงับรษัิทได ้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    

 
 

 
 
  
ซึ่งเป็นตู ้ป.ณ. และที่อยู่ทางอิเลคทรอนิคส ์(e-mail address) และไลน์ (Line) ที่เปิดขึน้เป็นพิเศษเพื่อรบัเฉพาะการ
รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติโดยเฉพาะ และมีประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ
เป็นผูร้บัขอ้มูลโดยตรง เมื่อมีผูร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสเขา้มา บริษัทจะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวน
ข้อเท็จจริง และให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชีแ้จงแก้ขอ้กล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

mailto:whistleblowing@grouplease.co.th


                                                       บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) 
 

9 

 

บริษัทมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุริต โดยจะใชค้วามระมดัระวงัในการปกปิดช่ือ ที่อยู่ หรือขอ้มลูที่
สามารถระบตุวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั และพนกังานผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนโดยสจุริต จะไม่ถกู
ลงโทษทางวินยั หรอืลดต าแหนง่ ถกูพกังาน หรอืใหอ้อกหรอืถกูด าเนินการใดๆ ที่เกิดผลรา้ยตอ่พนกังานดงักลา่ว  พนกังาน
ที่ใหข้อ้มูลหรือแจง้เบาะแสที่เป็นเท็จ จะตอ้งไดร้บับทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินยัของบริษัทอย่างเครง่ครดั
เช่นกนั 
 ส าหรบัการสอบถามขอ้มูลทั่วไป หรือแจง้ขอ้รอ้งเรียนเรื่องอื่นๆ เช่น มีปัญหาการใหบ้ริการ หรือถกูละเมิดสิทธิ 
หรือการรอ้งเรียนเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอรร์ปัชั่น  สามารถแจง้ไดท้ี่ glpcl@grouplease.co.th หรือ  โทร.      
0-2580-7555 ติดตอ่หนว่ยงานลกูคา้สมัพนัธ ์ หรอืเขา้จากเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.grouplease.co.th/นกัลงทนุสมัพนัธ ์
โดยเรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่ว จะถกูสง่ตอ่ไปยงัผูบ้รหิารในฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบีคน้หาขอ้เท็จจรงิ และด าเนินการอยา่งดีที่สดุ
เพื่อแกไ้ขและปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งตอ่ไป 
 
หมวดที ่4   กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจและผลประกอบการของบรษัิท ที่ตรงตอ่ความเป็นจรงิ ครบถว้น และทนัเวลา โดยปฎิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ อย่างเครง่ครดั 
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และขอ้มลูต่างๆ ท่ีบริษัทไดเ้ปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLINK) 
แลว้ จะถกูน าขึน้บนเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ เพื่อใหเ้กิดความเทา่เทียมกนัในการรบัขอ้มลู
สารสนเทศของบรษัิท  

นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
บริษัทยงัมีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่างๆ ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี รวมทัง้
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท โดยจดัท าทัง้ภาษาไทย และองักฤษ และปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อใหน้กัลงทนุตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่นๆ สามารถน าขอ้มลูเหลา่นัน้ไปใชใ้นการตดัสินใจในการลงทนุ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง
และเท่าเทียมกัน  โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่ วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาที่  
www.grouplease.co.th ส าหรับข้อมูลของบริษัทในประเทศไทย และที่ www.grouplease.international  ส าหรับการ
เขา้ถึงเครอืขา่ยทั่วโลกของบรษัิท (global network) ไดโ้ดยตรงอยา่งง่ายดายและรวดเรว็ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์และไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูท้  าหนา้ที่สื่อสารกับนกัลงทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และภาครฐัที่
เก่ียวขอ้ง และจดัการประชุมกบันกัวิเคราะหอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ  

ในแต่ละปี บริษัทจะจดัใหม้ีการประชุมผูส้ื่อข่าวและนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย์อยา่งนอ้ย จ านวน 4 ครัง้ โดยจะจดั
ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน หรือไตรมาสละ 1 ครัง้ภายหลงัการประกาศงบการเงินของบรษัิท 
โดยในปี 2563 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประชุมผูส้ื่อข่าวและนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์จ านวน 6 ครัง้ โดยจัดในเดือนมกราคม 
กุมภาพนัธ ์มีนาคม (จ านวน 2 ครัง้) และเดือนตลุาคม (จ านวน 2 ครัง้) สว่นการจดัประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม 
และพฤศจิกายน หรือภายหลงัการประกาศงบการเงินของบริษัทนัน้ เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้

mailto:glpcl@grouplease.co.th%20หรือ%20%20โทร.%20%20%20%20%20%200-2580-7555%20ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์%20%20หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่%20www.grouplease.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์
mailto:glpcl@grouplease.co.th%20หรือ%20%20โทร.%20%20%20%20%20%200-2580-7555%20ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์%20%20หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่%20www.grouplease.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์
http://www.grouplease.international/
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ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหบ้ริษัทไมส่ามารถจดัประชมุรว่มกบัผูส้ื่อข่าวและนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยใ์นเดือนพฤษภาคม และ
สิงหาคม ไดต้ามปกติ สว่นสาเหตทุี่บริษัทไม่ไดจ้ดัประชุมดงักลา่วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนัน้ เป็นผลจากการที่บริษัทไม่
สามารถเปิดเผยงบการเงินประจ าไตรมาส 3 ปี 2563 ไดภ้ายในก าหนด  

 

นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศของบรษัิท สรุปไดด้งันี ้

- ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร จะเป็นผูร้บัผิดชอบและมีอ านาจในการตดัสินใจสงูสดุในการพิจารณาเนือ้หาในรา่งขอ้มลู
สารสนเทศ และพิจารณาการเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยสารสนเทศใดๆ รวมทัง้ท าหนา้ที่เป็นโฆษกหลกัในการเปิดเผย
ขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษัิท  

- รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน นกัลงทนุสมัพนัธ ์ฝ่ายกฎหมาย และเลขานกุารบรษัิท 
จะท าหนา้ที่ใหก้ารสนบัสนุนประธานเจา้หนา้ที่บริหารในการร่างเอกสารสารสนเทศ หรือสื่อประกอบการน าเสนอ 
เพื่อใหแ้นใ่จวา่ ขอ้มลูดงักลา่วครบถว้น ถกูตอ้ง ตามหลกัเกณฑใ์นการเปิดเผยสารสนเทศ 

- รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน หรอื หวัหนา้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) 
อาจไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารใหเ้ป็นโฆษกของบริษัท เพื่อสื่อสารขอ้มูลสารสนเทศของบริษัท 
และบรษัิทยอ่ยแก่สือ่มวลชน นกัวิเคราะหห์รอืนกัลงทนุทั่วไป 

- บุคคลอื่นอาจไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน ใหเ้ป็นผูส้ื่อสาร
ขอ้มลูสารสนเทศแก่บคุคลภายนอกได ้ในเฉพาะเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบังานในความรบัผิดชอบของผูไ้ดร้บัมอบอ านาจ
ดงักลา่วเทา่นัน้  

- บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูภายในท่ีส าคญั ที่มีผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์อง
บริษัท ซึ่งมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลทั่วไปอื่นๆ ที่ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทแต่ตอ้งเปิดเผยตามเกณฑ ์ผา่นระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์ตามเกณฑ์
ที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยเปิดเผยขอ้มูลอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน เพียงพอ และตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เพื่อใหบุ้คคลทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่ขอ้มูลดงักล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่
สามารถเปิดเผยได ้บรษัิทจะควบคมุดแูลรกัษาขอ้มลูใหจ้ ากดัเฉพาะบคุคลที่เก่ียวขอ้งเทา่นัน้  

- หลงัจากที่ขอ้มลูภายในถกูเปิดเผยตอ่สาธารณะผ่านระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ จะถกูเปิดเผยบนเว็บไซต์
ของบริษัท ดว้ยเพื่อใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้จะไดร้บัขอ้มูลต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และ
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย หรือทางช่องทางอื่นๆ (แลว้แตก่รณี) พรอ้มทัง้จะค านึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาที่
จะท าการเปิดเผยขอ้มลู 

- กรณีที่เกิดข่าวลือ การรั่วไหลของขอ้มูล หรือการเปิดเผยขอ้มูลภายในโดยมิไดต้ัง้ใจ บริษัทจะท าการชีแ้จงหรือ
เปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกับข่าวลือหรือข่าวที่ร ั่วไหลนัน้ โดยเร็วที่สดุเท่าที่จะท าไดผ้่านทางระบบขอ้มูลของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และน าขึน้บนเว็บไซตข์องบรษัิท ในกรณีของขา่วประชาสมัพนัธ ์หรอืขา่วอื่นๆ ที่มิไดม้ีผล
ต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท ทางบริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท หรือช่องทางอื่น ที่
เหมาะสมแลว้แตก่รณี 

- หา้มบคุคลที่ไดล้ว่งรูข้อ้มลูภายในท่ีส าคญัที่ยงัไม่ไดร้บัการเปิดเผยต่อสาธารณะ ใชข้อ้มลูดงักลา่วในการซือ้หรอืขาย
หลกัทรพัยข์องบรษัิท 
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หมวดที ่5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

1. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร    
- พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื่องส าคญั คณะกรรมการของบริษัทมีสว่นรว่มในการก าหนดวิสยัทศัน ์

และภารกิจ กลยทุธเ์ปา้หมายแผนธุรกิจนโยบายในการด าเนินการ และงบประมาณของบรษัิท ตลอดจนให้
ค าแนะน า ควบคุมดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว ้โดยจะมีการจัดท า
รายงานผลการปฏิบตัิงานแจง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทกุเดือน รวมทัง้สนบัสนนุ
ใหม้ีการทบทวน วตัถปุระสงค ์เป้าหมายและกลยทุธข์องบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจ าเป็น
โดยคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีใ้หด้  าเนินการอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ในทุก 5 ปี เพื่อใหม้ั่นใจว่า กลยุทธ์และ
แผนงานนัน้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และศกัยภาพของกิจการ สถานการณ์
และสภาวะของบรษัิท 

- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการจดัใหม้ีนโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษร และใหค้วามเห็นชอบ
นโยบายดงักลา่ว ตัง้แต่ เมื่อปี 2550 เป็นตน้มา และมีการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการและหลกัปฏิบตัิของทางการอยูเ่สมอ   
โดยในปี 2562 บรษัิทไดม้ีการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้
ยงัไดก้ าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง รวมถึงไดม้ี
การจัดตัง้หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ไวภ้ายใตฝ่้ายกฎหมาย ส่วนในปี 2563 
บริษัทไดม้ีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้มากขึน้ และเผยแพร่ไวใ้นรายงานประจ าปี และบนเว็บไซตข์องบริษัท 
นอกจากนัน้ บริษัทยงัไดท้ าการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ มีการเพิ่มช่องทางการแจง้เบาะแสการทจุริต และมีการจดัท านโยบายการเปิดเผยขอ้มลู และการใช้
ขอ้มลูสารสนเทศในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

- จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดจ้ัดท าแนวทางเก่ียวกับขอ้ควรปฏิบัติของกรรมการ
ผูบ้ริหารและพนกังานตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลกัษณ์
อกัษร กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรบัทราบและไดป้ฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไวแ้ละมีการ
เผยแพรใ่หพ้นกังานทกุคนรบัทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และน าขึน้บนระบบภายใน
ของบริษัท (Intranet) รวมทัง้ส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสใ์หพ้นกังานทุกคน และปิดประกาศบนบอรด์
พนักงาน ตลอดจนเผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอกทราบบนเว็บไซตข์องบริษัท นอกจากนัน้ บริษัทไดจ้ัดท า
ระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานเพื่อใหพ้นกังานบรษัิทยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซือ่สตัยแ์ละ
มีระเบียบวินยัที่ดี รวมทัง้มีการก าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามดว้ย 

- การพิจารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชน์  คณะกรรมการมีการดูแลและติดตามรายการที่อาจมี
ความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหก้ารท ารายการดงักลา่วเป็นไป
ตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลู ตามที่กฎหมายก าหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์อง
บรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
1. การท ารายการระหว่างกนัที่ส  าคญัระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขดัแยง้ตอ้งไดร้บัการพิจารณา

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อ
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พิจารณาและอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัดว้ย รวมทัง้องคป์ระชมุขัน้ต ่าในขณะที่คณะกรรมการ
จะลงมติในที่ประชุมตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดโดยตอ้ง
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบัประกาศค าสั่งหรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่ผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้หรือมีสว่นไดเ้สียในการท า
รายการระหวา่งกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีง ลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันัน้ 

2. มีการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนัอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง โปรง่ใส ในเวลาที่เหมาะสม และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศ และจดัใหม้ีการใหค้วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรอื
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ถึงความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตสุมผลของการท ารายการระหวา่งกนัดว้ย (ตามเกณฑท์ี่ก าหนด) 

3. คณะกรรมการไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร แจง้ขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที่
เก่ียวขอ้งเมื่อแรกเขา้มารบัต าแหน่ง ตามแบบฟอรม์ที่บริษัทก าหนด และมีหนา้ที่แจง้ใหบ้ริษัททราบ
ทุกครัง้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งส าเนารายงานดังกล่าวใหแ้ก่ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

4. ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 8/2551 เมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิใน
หลกัการใหฝ่้ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง หากรายการดงักลา่วมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบั
ที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่
ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง  

- ระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทกุระดบั เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสงูสดุในการด าเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกบัขัน้ตอน
การท างานในแตล่ะระบบโดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทก าหนดอ านาจและภาระหนา้ที่ในการด าเนินงานรวมถึงอ านาจในการเขา้ถึงขอ้มลูภายใน
ของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ ไวแ้ละใชร้หสัพนกังานในการเขา้สูร่ะบบข้อมลูซึ่งพนกังานแต่
ละคนต่างมีขอบเขตในการเขา้สูฐ่านขอ้มลูของบริษัทตา่งกนัตามระดบัชัน้การท างาน นอกจากนี ้บริษัทยงั
ไดแ้บง่หนา้ที่ของผูป้ฏิบตัิงานและผูป้ระเมินผล ออกจากกนัอยา่งเดน่ชดั ส าหรบัการควบคมุในเรือ่งรายงาน
ทางการเงินนัน้ บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีระบบการรายงานขอ้มลูทางการเงินที่เหมาะสมและเสนอใหท้ี่ประชมุ
ผูบ้รหิารพิจารณาเป็นประจ าทกุเดือน  

- นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทมีนโยบายที่ใหท้กุหนว่ยงานปฎิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งโดยการก าหนดนโยบายและวิธีการปฎิบตัิงาน ตลอดจนอ านาจในการด าเนินงานตา่งๆ เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานและธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจะท า
หนา้ที่ร่วมกับผูบ้ริหารหน่วยงานในการประเมินความเสี่ยงของกิจการ และใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนีใ้นการประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบต่อกิจการจะมีการรายงานตอ่
คณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหร้บัทราบความเสี่ยงและแนวทางที่จะจดัการความเสีย่งนัน้   
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- การก ากบัดแูลบริษัทย่อย เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบริษัทในบริษัทยอ่ย คณะกรรมการ
ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้บคุคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคมุการบริหารงานของบริษัท
ย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการท ารายการต่างๆ ใหถ้กูตอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
แต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฎิบัติงานของบริษัทย่อยใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
 

2. กำรถว่งดุลของกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ใหม้ีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตดัสินใจไดโ้ดยล าพงั โดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 
2563 คณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ย สมาชิกรวม 13 คน แบง่เป็น กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 คน 
และที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารจ านวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน หรือคิดเป็นสดัส่วนกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหารทัง้สิน้ รอ้ยละ 77 ของกรรมการทัง้คณะ และเป็นกรรมการอิสระรอ้ยละ 38 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งท า
หนา้ที่เป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย อยา่งไรก็ตามในระหวา่งปี 2563 มีกรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิารลาออก จ านวน 1 
คน ในเดือนมกราคม 2563 และมีกรรมการอิสระลาออกในเดือนตลุาคม และเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 1 
และ 2 คน ตามล าดบั สง่ผลให ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีสมาชิกคงเหลือจ านวน 9 คน  
แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 คน และที่ไม่ใช่ผูบ้รหิารจ านวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ จ านวน 2 
คน หรือคิดเป็นสดัส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารทัง้สิน้ รอ้ยละ 67 ของกรรมการทัง้คณะ และเป็นกรรมการ
อิสระรอ้ยละ 22 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่ท าหนา้ที่เป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย  
 

3. กำรรวมหรือกำรแยกต ำแหน่ง 
ในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม - วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 บรษัิทมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และมิไดเ้ป็น
บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร โดยมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสรา้งดุลยภาพ
ระหว่างการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการที่ดี แต่เนื่องจากมีการปรบัเปลี่ยนประธานกรรมการ โดยแต่งตัง้         
นายริกิ อิชิกามิ ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นประธานกรรมการเมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
เป็นผลใหบ้ริษัทมีประธานกรรมการเป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกายน 
2563 เป็นตน้มา 
 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครัง้และจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตร  
มาสละ 1 ครัง้ โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการก าหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทัง้ 2 ชุด
รวมทัง้ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีหนา้เป็นการลว่งหนา้และแจง้ใหค้ณะกรรมการรบัทราบ อยา่งไร
ก็ตาม หากมีความจ าเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นตอ้งการใหน้ าเขา้มา
พิจาณาในท่ีประชมุก็สามารถก าหนดใหม้ีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็นได ้ โดยในปี 2563 บรษัิทมี
การจดัประชมุคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 14 ครัง้ เป็นการประชมุประจ าเดือน 11 ครัง้ และเป็นประชมุพิเศษ 3 ครัง้  
และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ โดยเฉลี่ยทัง้ปี 2563 มีสดัส่วน ประมาณรอ้ยละ 91.05 (ค่าเฉลี่ยปี 
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2562 คือ รอ้ยละ 86.26) โดยบรษัิทไดก้ าหนดใหใ้นการลงมติแตล่ะวาระตอ้งมีกรรมการบรษัิทในท่ีประชมุไมน่อ้ย
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด เลขานกุารบรษัิทจะด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพรอ้มระเบียบ
วาระการประชมุ และเอกสารประกอบ (ถา้มี) ก่อนการประชุมลว่งหนา้ประมาณ 7 วนั ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอใน
การศึกษาขอ้มลูในการเขา้รว่มประชมุในแตล่ะครัง้ รวมทัง้หากกรรมการตอ้งการเอกสารหรือรายงานเพิ่ มเติม ก็
สามารถขอไดจ้ากผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งไดเ้สมอ และในการประชมุทกุเดือน จะมีวาระประจ าเรือ่ง การรายงานผล
การด าเนินงานในเดือนที่แลว้ ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยทัง้ในประเทศไทย และตา่งประเทศ เพื่อติดตามวา่ผลการ
ด าเนินงานไดเ้ป็นไปตามกลยทุธแ์ละแผนงานที่ตัง้ไว ้รวมทัง้มีการรายงาน สภาวะตลาด สภาวะการแขง่ขนั และ
ประเด็นที่ส  าคญัอื่นๆ ใหท้ี่ประชมุรบัทราบอยา่งสม ่าเสมอ ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอส าหรบั
การประชมุในแตล่ะครัง้ และกรรมการทกุคนก็ใหค้วามส าคญัและใหเ้วลาอยา่งเพียงพอกบัแตล่ะประเด็นที่น าเขา้
สูว่าระการประชุมตามความเหมาะสม 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 
ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยไมม่ีฝ่ายจดัการอยูด่ว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆ 
เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิท โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการอยู่
ดว้ย จ านวน 2 ครัง้ ในการประชุมครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 และครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวนัที่ 5 
พฤศจิกายน 2563 (ในปี 2562 มีการจดัประชมุดงักลา่วเพียง 1 ครัง้ ในวนัท่ี 3 เมษายน 2562) 

  
5. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ร ับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัท  และบริษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี รายงานงบการเงินดงักลา่วไดถ้กูจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที่ถือ
ปฏิบตัิอยูเ่ป็นประจ า เพื่อใหม้ีความถกูตอ้ง รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดงักลา่วไดป้รากฎ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจ าปีแลว้ และคณะกรรมการบริษัท มี
ความเห็นวา่ งบการเงินรายไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 30 มิถนุายน 2563 ของบรษัิท และบริษัท
ย่อย เป็นรายงานที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้ส่วนงบการเงินรายไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 
และ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อยนัน้ เนื่องจากบริษัทไดเ้ลื่อนการน าสง่งบการเงินดงักล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คณะกรรมการบรษัิทจึงยงัไมส่ามารถแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วได ้

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


