บริษัท กรุ ๊ปลีส จำกัด (มหำชน)

กำรกำกับดูแลกิจกำร ปี 2563
คณะกรรมการ บริษัท กรุป๊ ลีส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสาคัญและเชื่อมั่นเป็ นอย่างยิง่ ว่า การ
กากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีนนั้ เป็ นหัวใจสาคัญซึง่ นาไปสูค่ วามสาเร็จและการบรรลุเป้าหมายที่สาคัญของ
บริษัทอย่างยั่งยืน ทัง้ ในด้านผลประกอบการที่ดี ความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสีย อีกทัง้ ยังนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
บริษัท ทาให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ พนักงาน คู่คา้ ลูกค้า และสังคมส่วนรวมในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึง
ได้กาหนดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทขึน้ โดยยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 รวมทัง้ ได้
แก้ไขปรับปรุ งนโยบายดังกล่าว ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2560 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทในการกากับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มี
จริย ธรรม เคารพสิท ธิ แ ละมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่อ หน้า ที่ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่อ ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ ว นได้เ สีย ทุก กลุ่ม ใน
ขณะเดียวกันก็คานึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประกอบการที่ดี รวมทัง้ สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย
ความเสีย่ งด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับบริษัท
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบอนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขนโยบายการกากับดูแล เพื่อให้บริษัทมี
หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี แ ละทัน ต่อ เหตุก ารณ์ และเพื่ อ เป็ นแนวทางปฏิ บัติที่ ดี สาหรับคณะกรรมการ ผู้บ ริห าร
ตลอดจนพนักงานทุกคน แม้จะเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดีดงั กล่าวแล้วเป็ นส่วนใหญ่ก็ตาม โดยในปี
2563 บริษัทได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามรายละเอียด ดังนี ้
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถอื หุ้น

1. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทส่งเสริมและให้ความสาคัญในสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งไม่จากัดเฉพาะสิทธิ ที่กฎหมายกาหนดไว้ และ
ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิพืน้ ฐานของตน ได้แก่ การซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งกาไรของบริษัท การได้รบั
สารสนเทศของบริษัท อย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญของบริษัท
2. กำรประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อหุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทได้เลือกสถานที่จดั การประชุมที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไม่จดั ประชุมในวันหยุด
หรือนอกเวลาราชการ โดยประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 ได้จัดขึน้ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา
10.00 น. ที่ โรงแรม มิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่ง อยู่ใ กล้กับ สานัก งานใหญ่ ข องบริษั ท โดยตั้ง อยู่เ ลขที่ 99
ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ก่อนการประชุมสามัญ หรือวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะนาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุ วัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งแยกเป็ น เรื่องๆ อย่า งชัด เจนโดยมี คาชี แ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทัง้ เอกสารแนบต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและจะเสนอ
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ให้เลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยได้ระบุชื่อนามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน โดย
แยกเป็ นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา
และวันเดือนปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระ สาหรับการเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
รวมทัง้ แผนที่สถานที่จัดการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งมีระบุชื่อกรรมการอิสระ
จานวน 3 คนเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ โดยเอกสารทุกชิน้ จะจัดทาเป็ นภาษาไทย และอังกฤษ
และนาขึน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีขอ้ มูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษา
ข้อมูลก่อนการประชุมและการตัดสินใจ
นอกจากนัน้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามคาถามเป็ นการล่วงหน้า ทางอีเมล์ มายังหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ที่ IR@grouplease.co.th ซึ่งมีเปิ ดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อได้รบั คาถามมา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์จะพิจารณาคาถามดังกล่าว และประสานงานให้ผมู้ ีอานาจในการตอบคาถามหรือผูแ้ ทน ตอบ
คาถามเหล่านัน้
3. กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งองค์ประชุม และชีแ้ จงขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
การนับและการแจ้งผลคะแนนเสียง ก่อนเริม่ วาระการประชุมเสมอ บริษัทได้นาคอมพิวเตอร์มาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียง ทาให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา นอกจากนัน้ บริษัทสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู้ ือหุน้ สามารถ
กาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ จานวน 3 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถ้ ือหุน้ และจัดเตรียมอากรแสตมป์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั มอบฉันทะมาประชุมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย และไม่มีการจากัดสิทธิ ในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มาสาย ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ และในวาระการ
แต่งตัง้ กรรมการนัน้ บริษัทได้จดั ให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล โดยบริษัทได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุก
วาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รบั คืนจากผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด ไว้เป็ นหลักฐานโดยเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563บริษัท
ได้รบั ความร่วมมือจากตัวแทนของผูส้ อบบัญชีผถู้ ือหุน้ เพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิ ดเผยให้ที่
ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
นอกจากเอกสารที่จดั ทาเป็ น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษแล้ว เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม
ทุกคน ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใจโดยเท่าเทียมกัน บริษัทจึงดาเนินการประชุมเป็ น 2 ภาษา เช่นกัน
นอกจากนัน้ ในที่ประชุม ประธานได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผถู้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ ยวข้องกับบริษัท อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระก่อนการ
ลงคะแนนเสียง และยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่การประชุมดาเนินไปจนเสร็จสิน้ ครบทุกวาระแล้ว
4. กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิ ดเผยมติกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทุกครัง้ จะมีการบันทึกรายชื่อ กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม และ
กรรมการที่ลาประชุม โดยในปี 2563 เนื่ อ งจากการแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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หน่วยงานรัฐบาลจึงได้กาหนดมาตรการรองรับเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยได้มีการ
ปิ ดสถานบริ ก ารบางแห่ ง การจ ากั ด จ านวนผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม /สัม มนา การเว้น ระยะห่ า งทางสัง คม (Social
Distancing) การให้พ นัก งานท างานที่ บ ้า น (Work From Home) การปิ ด ประเทศไม่ ใ ห้มี ก ารเข้า -ออกประเทศ
(Lockdown) การกักตัว จานวน 14 วัน สาหรับ ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศไทย เป็ นต้น และในส่วนของการจัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 นัน้ ทางสานักงานคณะกรรมกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศเมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2563 ให้บริษัทสามารถพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ได้ โดยการประกาศ
ดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องมาตรการรองรั บการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2563 ด้วยเหตุดงั กล่าวรวมถึงผลกระทบที่บริษัทได้รบั บริษัทจึงได้เลื่อนการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ของบริษัทจากวันที่ 28 เมษายน 2563 เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ของบริษัท มีกรรมการบริษัท จานวน 6 คน และผูบ้ ริหาร จานวน 2 คน ไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วม
การประชุมได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกรรมการที่อยู่ในประเทศไทยอีก 6 ท่านนัน้ ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ทาให้มี
สัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมทัง้ สิน้ ร้อยละ 100.00 ฉะนัน้ จึงกล่าวได้ว่า การประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563 ของบริษัท มีประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้ ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตลอดจนประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มาเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครบทุกคน ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้มีการบันทึกคาชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทัง้ ประเด็นหรือ
ข้อซักถามที่สาคัญจากผูถ้ ือหุน้ และคาตอบพร้อมทัง้ ระบุชื่อผูถ้ ามและผูต้ อบ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระว่า มีผถู้ ือหุน้ เห็นด้วย คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร และได้เปิ ดเผยให้สาธาณชนทราบ
ถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในวันเดียวกันหลังจากการประชุม ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์
และเปิ ดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 หรือภายใน 14 วัน
หลังจากวันประชุม
หมวดที่ 2

กำรปฏิบัติต่อผู้ถอื 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 ้
1. กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการกาหนดการ
ประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่างๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นการล่วงหน้าทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษเมื่อ
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2563 หรือ 39 วัน ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ รายงาน
ประจาปี ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หรือ 20 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมซึ่งนับว่าดีกว่าเกณฑ์ที่
ระบุใ ห้ส่ง 7 วัน ล่ว งหน้าเนื่อ งจากไม่มี วาระพิเ ศษ บริษั ท ก าหนดวิธี ก ารลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตร
ลงคะแนน และใช้วิธีนบั คะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง สาหรับผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ที่ประชุมจะได้รบั แจ้งถึงขัน้ ตอน
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การออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทัง้ จานวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ที่ตอ้ งการเพื่อให้มติใน
วาระนัน้ ๆ ได้รบั การอนุมตั ิ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่วนน้อย
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจ าปี 2563 เป็ น การล่ว งหน้า โดยแจ้ง ผ่า นระบบข่า วของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย และได้แ สดง
รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม ใดๆ หรือรายชื่อบุคคลเพื่อให้
บริษัทพิจารณาสาหรับการประชุมสามัญประจาปี 2563 และกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิในการแต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือสลับวาระการประชุมจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ปี 2563
3. กำรป้ องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทได้ระบุหลักปฏิบตั ิเรือ่ งการรักษาความลับของบริษัท และการไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยถือเป็ นวินยั อย่างหนึ่งที่กรรมการและ
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด พนักงานโดยเฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือได้ลว่ งรู ถ้ ึงข้อมูลทางงบการเงิน
ของบริษัท ที่ ฝ่าฝื น หรือ ไม่ป ฏิ บัติต ามจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริษัท โดยเฉพาะเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท จะถูกพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สาหรับพนักงานว่าด้วยเรือ่ งวินยั
และโทษทางวินยั รวมทัง้ มีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 296 คือ จาคุกไม่เกิน 2
ปี หรือปรับเป็ นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ โดยในปี 2563
บริษัทได้พิจารณาปรับเกณฑ์การห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทของบุคคลภายในที่ได้ล่วงรู ข้ อ้ มูลงบการเงิน
ในช่ ว งเวลา 30 วัน ก่ อ นที่ ข ้อ มูลงบการเงิ น จะถูก เผยแพร่ต่อ ผู้ลงทุน ทั่ว ไป และหลัง จากการเปิ ด เผยข้อ มูลที่ มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง เพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึน้
4. กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัยพ์
และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่จดั ทารายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่กาหนด
เมื่อเข้ามาดารงตาแหน่งครัง้ แรก ตามมาตรา 89/14 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และให้ปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่
อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม และกรรมการที่มีสว่ นได้
เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่มีสว่ น
ร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในวาระนัน้ ตลอดจนกาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
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กากับหลักทรัยพ์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดและแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทาสรุ ปแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป เมื่อมีการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
หมวดที่ 3

บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสาคัญและเคารพในสิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งผูท้ ี่นบั ว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียของ
บริษัท ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่ง สิ่งแวดล้อมและสังคม เป็ นต้น คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
จึงมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัท ดังนี ้
แนวปฏิบัติที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทคานึงถึงการปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ 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 นลาย
ลักษณ์อกั ษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดงั นี ้
ผูถ้ ือหุน้ :
บริษัทมุ่งมั่นเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตอ่
ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยการบริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ยึดมั่นการดาเนินธุรกิจตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
พนักงาน:
บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็ นปั จจัยสาคัญสูค่ วามสาเร็จของบริษัท จึงได้มงุ่
พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ทัง้ นี ้ บริษัทได้ระบุแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัย ไว้ใน
กฎระเบียบและข้อบังคับการทางาน ปี 2559 ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2563 ไม่มีพนักงาน
ประสบอุบตั ิเหตุรา้ ยแรงจากการทางาน นอกจากนัน้ บริษัทยึดมั่นปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดในการ
ว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การแต่งตัง้ และการโยกย้ายพนักงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาบนพืน้ ฐานของคุณธรรม โดยปฏิบตั ิกบั
พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อ
พิจารณาการปรับขึน้ เงิ นเดือน และโบนัส พร้อมทัง้ พัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู ค้ วามสามารถอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ ายต่างๆ เข้ารับการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงาน เช่น เทคนิคการเป็ นสุด
ยอดนักขายทางโทรศัพท์ การวิเคราะห์สินเชื่ออย่างมืออาชีพ เทคนิคการติดตามหนีท้ างโทรศัพท์ การเขียนแผนงานและ
การบริหารแผนงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทักษะการเป็ นหัวหน้างานมืออาชีพ รวมทัง้ หลักสูตรต่างๆ
ทางด้านบัญชี การวางแผนภาษี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทัง้ พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
แนวทางปฏิบตั ิที่ถกู ต้อง ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนและนามา
พัฒนาบริษัทโดยรวม
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โดยในปี 2562 เนื่องจากเกิ ดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และข้อจากัดในการอยู่รว่ มกันในสังคม รวมถึงส่งผลต่อการจัดฝึ กอบรมทัง้ ภายในและภายนอกที่
มุง่ เน้นในเรือ่ งของการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจึงมีการจัดอบรมภายใน จานวน 1 หลักสูตร และมีการส่งพนักงานไป
อบรมภายนอก จานวน 6 หลักสูตร โดยบริษัทมีพนักงานเข้ารับการอบรม จานวนทัง้ สิน้ 80 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 6
ชั่วโมง
นอกจากนัน้ บริษัทได้จัดให้มี สวัสดิการทัง้ ด้านสุขภาพ และนันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม อาทิเช่น การ
ประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน การตรวจสุขภาพประจาปี จัดให้มีเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ มีเงินช่วยเหลือในกรณี
แต่ง งาน คลอดบุต ร และงานศพ มี โครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่ มีผลการเรีย นดี มี ก ารท าประกัน
รถจักรยานยนต์ให้กบั พนักงานที่ตอ้ งใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบตั ิงาน และจัดให้มีสวัสดิการเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใน
อัตราดอกเบีย้ ต่า ให้กับพนักงาน เป็ นต้น และในปี 2563 บริษัทยังคงจัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติม เป็ นสวัสดิการเงินกู้ยืม
สาหรับพนักงาน เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินให้กบั พนักงาน รวมถึงยังคงจัดให้มีกิจกรรมทีบ่ ริษัทเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อไป เพื่อ เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัท ตลอดจนรณรงค์ให้
พนักงานออกกาลังกายให้มากขึน้ เช่น การแข่งขันลดนา้ หนัก และการจัดการแข่งขันฟุตบอลภายในระหว่างผูบ้ ริหารกับ
พนักงาน เป็ นต้น และจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) ในปี 2563 บริษัทได้จดั ให้มีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
- กาหนดให้พนักงานทางานที่บา้ น (Work from home) สาหรับหน่วยงานที่สามารถปฏิบตั ิได้ รวมถึงกลุม่ พนักงานที่มี
ความเสีย่ ง เช่น ผูส้ งู อายุ, ผูม้ ีโรคประจาตัว
- ปรับลดและเปลี่ยนช่วงเวลาการทางาน จาก 8.30 – 17.30 น. เป็ น 9.30 – 16.30 น. แต่หากเป็ นพนักงานในส่วนการ
ให้บริการลูกค้าหรือด้านสินเชื่อ บริษัท จะคงเวลาการทางานที่ 8.30 – 17.30 น. โดยให้พนักงานเลือกปรับเวลาเข้า
ออกกันภายในตามเหมาะสม เพือ่ มิให้กระทบต่อลูกค้าและการดาเนินงานของบริษัท
- ก าหนดให้มี ก ารเว้น ระยะห่า งอย่า งน้อ ย 1 – 2 เมตร (Social Distancing) และให้พ นัก งานใส่ห น้า กากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยูท่ ี่อาคารสานักงาน
- กาหนดให้พนักงานตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่ทางาน
- กาหนดให้พนักงานงดการเดินทางออกนอกพืน้ ที่ เพื่อลดความเสีย่ งและการแพร่ระบาด
ลูกค้า:
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กบั ลูกค้าให้ได้รบั การบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพที่ดีเลิศ
ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ลกู ค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทัง้
รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ดาเนินกิจการโดยให้มีตน้ ทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพ
ของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ สะดวก และรวดเร็วเพื่อให้เป็ นไปตามปรัชญาการดาเนินธุรกิจของบริษัท คือ
First, Fast and Forward บริษัทมีนโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้าและไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตกับลูกค้า
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คูค่ า้ :
การคัดเลือกคูค่ า้ เป็ นไปอย่างยุติธรรมโดยคานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์รว่ มกัน
กับคูค่ า้ หลีกเลีย่ งคูค่ า้ ที่มีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางที่อาจทาให้เกิดการทุจริตต่อกิจการของบริษัท ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ตามเงื่อนไข
ทางการค้าและ หรือสัญญาที่มีการลงนามกันอย่างเป็ นธรรม ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตกับคูค่ า้
เจ้าหนี:้
บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
ทัง้ การชาระคืนหนีต้ ามกาหนด และการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญา
คูแ่ ข่ง:
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่เป็ นธรรมต่อบริษัทอื่นๆ ที่ดาเนินธุรกิจเดียวกันโดยประพฤติ
ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อตุ สาหกรรมหรือผูก้ ากับดูแลจากทางการกาหนดไว้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและห้ำมจ่ำยหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกาหนดให้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นขึน้ ตัง้ แต่ปี 2559 โดยแต่เดิม
บริษั ท ได้ก าหนดเป็ น ข้อ ห้า มไว้แ ล้ว ในระเบี ย บข้อ บัง คับ ของพนัก งาน และระบุไว้ใ นจรรยาบร รณธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
คณะกรรมการได้นานโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว มาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหม่เพื่อให้ชดั เจนเป็ นปั จจุบนั มาก
ขึน้ และถือเป็ นส่วนเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย โดยนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น ฉบับปั จจุบนั นี ้
ได้รบั การปรับปรุงล่าสุด เมื่อเดือน กันยายน 2562
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นของบริษัท ระบุวา่ :
“กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการทุจริต คอร์รปั ชัน
การให้ หรือการรับสินบน กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือ เอกชน ไม่ว่าในรู ปแบบใด ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพือ่
แลกกับผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพือ่ น และคนรู จ้ ัก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับ
บริษัทฯ หรือ การได้เปรียบทางการแข่งขัน และจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ฯ และ
กฎหมายในประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชั่น“
กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่น และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น
1. บริษัทมีการจัดตัง้ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นผูท้ าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยจัดทา
แผนการตรวจสอบประจาปี ซึง่ ครอบคลุมการตรวจสอบรายการต่างๆ ที่มีความเสีย่ งต่อการทุจริต ทัง้ จากพนักงานที่
กระทาต่อบริษัทในหน้าที่ หรือต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ หรือองค์กรของราชการ เป็ นต้น และรายงานผล
การตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดาเนินการตามกฏระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณี ฝ่ ายตรวจสอบภายใน จะต้องทาการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รปั ชั่น ที่อาจ
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงานในแต่ละฝ่ ายอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ทบทวนมาตรการจัดการความเสีย่ ง และระเบียบต่างๆ
ให้มีความเหมาะสมที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนติดตามการนานโยบายฉบับ นีไ้ ป
ปฏิบตั ิ
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2. หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึน้ บริษัทจะจัดตัง้ คณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีความผิดจริง
ผูก้ ระทาผิด จะต้องได้รบั โทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
3. เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูท้ ี่ถกู กล่าวหาว่าได้กระทาคอร์รปั ชั่น ในกรณีที่เห็นว่าตนเองมิได้กระทาความผิดตามที่ถกู
กล่าวหา พนักงานดังกล่าวสามารถยื่นคาร้องทุกข์ตามวิธี และขัน้ ตอนการร้องทุกข์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท
4. บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่นนี ้ ให้พนักงานทุกคนรับทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และปิ ด
ประกาศไว้บ นบอร์ด พนัก งานที่ สานักงานใหญ่ และสานัก งานสาขาทุก แห่ง รวมทั้ง น าข้อ มูลทั้ง หมดขึน้ ไว้บน
ระบบงานภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัททัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ และบรรจุไว้ในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุง่ เกี่ยวกับการคอร์รปั ชั่น
นโยบำยและช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Whistle Blowing Policy) รวมทั้งกำรจัดกำร
กับข้อร้องเรียน และกำรปกป้ องผู้แจ้งเบำะแส
ผูม้ ีสว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ที่อาจ
เข้า ข่า ยการกระท าทุจ ริต คอร์ร ัป ชั่น ทั้ง ทางตรง และทางอ้อ ม การกระท าผิ ด กฎหมาย ระเบี ย บข้อ บัง คับ ของบริษั ท
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และการกระทาที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยทาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแจ้งชื่อนามสกุล ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ติดต่อได้ แจ้งรายละเอียดของเบาะแสการ
ทุจริต พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมายังบริษัทได้ 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

ซึ่ง เป็ น ตู้ ป.ณ. และที่ อ ยู่ท างอิ เลคทรอนิค ส์ (e-mail address) และไลน์ (Line) ที่ เ ปิ ด ขึน้ เป็ นพิ เศษเพื่อ รับ เฉพาะการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมีประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึง่ เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระ
เป็ นผูร้ บั ข้อมูลโดยตรง เมื่อมีผรู้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามา บริษัทจะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวน
ข้อ เท็ จ จริง และให้สิท ธิ แ ก่ ผู้ถูก กล่า วหาในการชี แ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหา ก่ อ นจะสรุ ป ผลการสอบสวนแล ะการลงโทษให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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บริษัทมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่
สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ และพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถกู
ลงโทษทางวินยั หรือลดตาแหน่ง ถูกพักงาน หรือให้ออกหรือถูกดาเนินการใดๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว พนักงาน
ที่ให้ขอ้ มูลหรือแจ้งเบาะแสที่เป็ นเท็จ จะต้องได้รบั บทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินยั ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
เช่นกัน
สาหรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป หรือแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ
หรือการร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น สามารถแจ้งได้ที่ glpcl@grouplease.co.th หรือ โทร.
0-2580-7555 ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.grouplease.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์
โดยเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผูบ้ ริหารในฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรีบค้นหาข้อเท็จจริง และดาเนินการอย่างดีที่สดุ
เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไป
หมวดที่ 4

กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฎิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทได้เปิ ดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLINK)
แล้ว จะถูกนาขึน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูล
สารสนเทศของบริษัท
นอกจากการเปิ ด เผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่า นช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทยังมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี รวมทัง้
เปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจัดทาทัง้ ภาษาไทย และอังกฤษ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้นกั ลงทุนตลอดจนผูม้ ีสว่ นได้เสีย อื่นๆ สามารถนาข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน ได้อย่างถูกต้อง
และเท่ า เที ย มกั น โดยนั ก ลงทุ น หรื อ ผู้ส นใจทั่ ว ไปสามารถเข้า มาเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ได้ต ลอดเวลาที่
www.grouplease.co.th สาหรับ ข้อ มูลของบริษั ท ในประเทศไทย และที่ www.grouplease.international สาหรับ การ
เข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท (global network) ได้โดยตรงอย่างง่ายดายและรวดเร็ว
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูท้ ี่
ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูท้ าหน้าที่สื่อสารกับนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การเปิ ด เผยข้อมูลที่สาคัญของบริษัทเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในแต่ละปี บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผูส้ ื่อข่าวและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างน้อย จานวน 4 ครัง้ โดยจะจัด
ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน หรือไตรมาสละ 1 ครัง้ ภายหลังการประกาศงบการเงินของบริษัท
โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผูส้ ื่อข่าวและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จานวน 6 ครัง้ โดยจัดในเดือนมกราคม
กุมภาพันธ์ มีนาคม (จานวน 2 ครัง้ ) และเดือนตุลาคม (จานวน 2 ครัง้ ) ส่วนการจัดประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายน หรือภายหลังการประกาศงบการเงินของบริษัทนัน้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
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ไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมร่วมกับผูส้ ื่อข่าวและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในเดือนพฤษภาคม และ
สิงหาคม ได้ตามปกติ ส่วนสาเหตุที่บริษัทไม่ได้จดั ประชุมดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนัน้ เป็ นผลจากการที่บริษัทไม่
สามารถเปิ ดเผยงบการเงินประจาไตรมาส 3 ปี 2563 ได้ภายในกาหนด

นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท สรุปได้ดงั นี ้
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและมีอานาจในการตัดสินใจสูงสุดในการพิจารณาเนือ้ หาในร่างข้อมูล
สารสนเทศ และพิจารณาการเปิ ดเผย หรือไม่เปิ ดเผยสารสนเทศใดๆ รวมทัง้ ทาหน้าที่เป็ นโฆษกหลักในการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สาคัญของบริษัท
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
จะทาหน้าที่ให้การสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการร่างเอกสารสารสนเทศ หรือสื่อประกอบการนาเสนอ
เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือ หัวหน้าฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
อาจได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็ นโฆษกของบริษัท เพื่อสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
และบริษัทย่อยแก่สอื่ มวลชน นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนทั่วไป
- บุคคลอื่นอาจได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้เป็ นผูส้ ื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศแก่บคุ คลภายนอกได้ ในเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผูไ้ ด้รบั มอบอานาจ
ดังกล่าวเท่านัน้
- บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลภายในที่สาคัญ ที่มีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของ
บริษั ท ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ต่อการตัดสิน ใจของผู้ลงทุน รวมทั้ง ข้อ มูลทั่ว ไปอื่ น ๆ ที่ ไม่มี ผลกระทบโดยตรงต่อการ
เปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ตอ้ งเปิ ดเผยตามเกณฑ์ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และตามระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณี ที่ขอ้ มูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่
สามารถเปิ ดเผยได้ บริษัทจะควบคุมดูแลรักษาข้อมูลให้จากัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านัน้
- หลังจากที่ขอ้ มูลภายในถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะถูกเปิ ดเผยบนเว็บไซต์
ของบริษัท ด้วยเพื่อให้ม่ นั ใจว่า ผูถ้ ื อหุน้ จะได้รบั ข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย หรือทางช่องทางอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) พร้อมทัง้ จะคานึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาที่
จะทาการเปิ ดเผยข้อมูล
- กรณี ที่เกิ ดข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล หรือการเปิ ดเผยข้อมูลภายในโดยมิไ ด้ตงั้ ใจ บริษัทจะทาการชี แ้ จงหรือ
เปิ ดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวที่ร่วั ไหลนัน้ โดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้ผ่านทางระบบข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนาขึน้ บนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีของข่าวประชาสัมพันธ์ หรือข่าวอื่นๆ ที่มิได้มีผล
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ทางบริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น ที่
เหมาะสมแล้วแต่กรณี
- ห้ามบุคคลที่ได้ลว่ งรูข้ อ้ มูลภายในที่สาคัญที่ยงั ไม่ได้รบั การเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการซือ้ หรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท
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หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสาคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์
และภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการดาเนินการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนให้
คาแนะนา ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้ โดยจะมีการจัดทา
รายงานผลการปฏิบตั ิงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจาทุกเดือน รวมทัง้ สนับสนุน
ให้มีการทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจาเป็ น
โดยคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นีใ้ ห้ดาเนินการอย่างน้อย 1 ครัง้ ในทุก 5 ปี เพื่อให้ม่ นั ใจว่า กลยุทธ์และ
แผนงานนัน้ สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของกิจการ สถานการณ์
และสภาวะของบริษัท
- นโยบายการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว ตัง้ แต่ เมื่อปี 2550 เป็ นต้นมา และมีการปรับปรุ งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการและหลักปฏิบตั ิของทางการอยูเ่ สมอ
โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ อีกทัง้
ยังได้กาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง รวมถึงได้มี
การจัดตัง้ หน่วยงานกากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ไว้ภายใต้ฝ่ายกฎหมาย ส่วนในปี 2563
บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษั ท จดทะเบี ยน ปี 2560 ให้ม ากขึน้ และเผยแพร่ไว้ในรายงานประจาปี และบนเว็ บ ไซต์ข องบริษัท
นอกจากนัน้ บริษัทยังได้ทาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ มีการเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีการจัดทานโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล และการใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จ คณะกรรมการได้จัดทาแนวทางเกี่ ยวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็ นลายลักษณ์
อักษร กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและได้ปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้และมีการ
เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และนาขึน้ บนระบบภายใน
ของบริษัท (Intranet) รวมทัง้ ส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคน และปิ ดประกาศบนบอร์ด
พนักงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนัน้ บริษัทได้จัดทา
ระเบียบข้อบังคับในการทางานเพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซือ่ สัตย์และ
มีระเบียบวินยั 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. การทารายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รบั การพิจารณา
อนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริษั ท โดยในที่ ป ระชุม ต้อ งมี ก รรมการตรวจสอบเข้า ร่ว มประชุม เพื่ อ
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พิจารณาและอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันด้วย รวมทัง้ องค์ประชุมขัน้ ต่า ในขณะที่คณะกรรมการ
จะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดโดยต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคาสั่งหรือ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ ผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งหรือมีสว่ นได้เสียในการทา
รายการระหว่างกันจะไม่มีสทิ ธิ ออกเสียง ลงมติในการทารายการระหว่างกันนัน้
2. มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศ และจัดให้มีการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ถึงความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกันด้วย (ตามเกณฑ์ที่กาหนด)
3. คณะกรรมการได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร แจ้งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่
เกี่ยวข้องเมื่อแรกเข้ามารับตาแหน่ง ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกาหนด และมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบ
ทุกครัง้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้แก่ ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ
4. ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิใน
หลักการให้ฝ่ ายจัดการสามารถอนุมัติการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากรายการดังกล่าวมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ
ที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
- ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกับขัน้ ตอน
การทางานในแต่ละระบบโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกาหนดอานาจและภาระหน้าที่ในการดาเนินงานรวมถึงอานาจในการเข้าถึงข้อมูลภายใน
ของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ ไว้และใช้รหัสพนักงานในการเข้าสูร่ ะบบข้อมูลซึ่งพนักงานแต่
ละคนต่างมีขอบเขตในการเข้าสูฐ่ านข้อมูลของบริษัทต่างกัน ตามระดับชัน้ การทางาน นอกจากนี ้ บริษัทยัง
ได้แบ่งหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูป้ ระเมินผล ออกจากกันอย่างเด่นชัด สาหรับการควบคุมในเรือ่ งรายงาน
ทางการเงินนัน้ บริษัทได้กาหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุม
ผูบ้ ริหารพิจารณาเป็ นประจาทุกเดือน
- นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง บริษัทมีนโยบายที่ให้ทกุ หน่วยงานปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยการกาหนดนโยบายและวิธีการปฎิบตั ิงาน ตลอดจนอานาจในการดาเนินงานต่างๆ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร สอดคล้องกับการดาเนินงานและธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทา
หน้าที่ร่วมกับผูบ้ ริหารหน่วยงานในการประเมินความเสี่ยงของกิจการ และใช้เป็ นข้อมูลสาหรับ การวาง
แผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนีใ้ นการประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบต่อกิจการจะมี การรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รบั ทราบความเสี่ยงและแนวทางที่จะจัดการความเสีย่ งนัน้
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- การกากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อย คณะกรรมการ
ได้พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลที่เหมาะสมไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัท
ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษัท และการทารายการต่างๆ ให้ถกู ต้องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
แต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฎิบัติงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างสม่าเสมอ
2. กำรถ่วงดุลของกรรมกำร
คณะกรรมการบริษั ท ได้จัด ให้มี สัด ส่ว นของกรรมการที่ เ ป็ น ผู้บ ริห าร และกรรมการที่ ไม่เ ป็ น ผู้บ ริห ารอย่า ง
เหมาะสม เพื่อเป็ นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลาพัง โดย ณ วันที่ 1 มกราคม
2563 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย สมาชิกรวม 13 คน แบ่งเป็ น กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 คน
และที่ไม่ใช่ผูบ้ ริหารจานวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ จานวน 5 คน หรือคิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหารทัง้ สิน้ ร้อยละ 77 ของกรรมการทัง้ คณะ และเป็ นกรรมการอิสระร้อยละ 38 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งทา
หน้าที่เป็ นกรรมการตรวจสอบด้วย อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2563 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารลาออก จานวน 1
คน ในเดือนมกราคม 2563 และมีกรรมการอิสระลาออกในเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2563 จานวน 1
และ 2 คน ตามลาดับ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีสมาชิกคงเหลือจานวน 9 คน
แบ่งเป็ น กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 คน และที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารจานวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ จานวน 2
คน หรือคิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารทัง้ สิน้ ร้อยละ 67 ของกรรมการทัง้ คณะ และเป็ นกรรมการ
อิสระร้อยละ 22 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ ทาหน้าที่เป็ นกรรมการตรวจสอบด้วย
3. กำรรวมหรือกำรแยกตำแหน่ง
ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 บริษัทมีประธานกรรมการ เป็ นกรรมการอิสระ และมิได้เป็ น
บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการบริหารและการกากับดูแลกิจการที่ดี แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนประธานกรรมการ โดยแต่งตัง้
นายริกิ อิชิกามิ ซึ่งดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เป็ นผลให้บริษัทมีประธานกรรมการเป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน
2563 เป็ นต้นมา
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 2563 บริษัทมี
การจัดประชุมคณะกรรมการรวมทัง้ สิน้ 14 ครัง้ เป็ นการประชุมประจาเดือน 11 ครัง้ และเป็ นประชุมพิเศษ 3 ครัง้
และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ โดยเฉลี่ยทัง้ ปี 2563 มีสดั ส่วน ประมาณร้อยละ 91.05 (ค่าเฉลี่ยปี
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2562 คือ ร้อยละ 86.26) โดยบริษัทได้กาหนดให้ในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด เลขานุการบริษัทจะดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุม และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ซึ่งเป็ นเวลาที่เพียงพอใน
การศึกษาข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ รวมทัง้ หากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่ มเติม ก็
สามารถขอได้จากผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจาเรือ่ ง การรายงานผล
การดาเนินงานในเดือนที่แล้ว ของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อติดตามว่าผลการ
ดาเนินงานได้เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ตงั้ ไว้ รวมทัง้ มีการรายงาน สภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน และ
ประเด็นที่สาคัญอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่าเสมอ ประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอสาหรับ
การประชุมในแต่ละครัง้ และกรรมการทุกคนก็ให้ความสาคัญและให้เวลาอย่างเพียงพอกับแต่ละประเด็นที่นาเข้า
สูว่ าระการประชุมตามความเหมาะสม
นอกจากนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ ริหาร
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยูด่ ว้ ยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ
เกี่ ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่
ด้วย จานวน 2 ครัง้ ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และครัง้ ที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2563 (ในปี 2562 มีการจัดประชุมดังกล่าวเพียง 1 ครัง้ ในวันที่ 3 เมษายน 2562)
5. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ผู้ร ับ ผิ ด ชอบในรายงานงบการเงิ น รวมของบริษั ท และบริษั ท ย่อ ย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี รายงานงบการเงินดังกล่าวได้ถกู จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชี ที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถื อปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชี ที่ถือ
ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจา เพื่อให้มีความถูกต้อง รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้ปรากฎ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจ าปี แ ล้ว และคณะกรรมการบริษั ท มี
ความเห็นว่า งบการเงินรายไตรมาสสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 30 มิถนุ ายน 2563 ของบริษัท และบริษัท
ย่อย เป็ นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ส่วนงบการเงินรายไตรมาสสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
และ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อยนัน้ เนื่องจากบริษัทได้เลื่อนการนาส่งงบการเงินดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงยังไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้
--------------------------------------------------------------------------------------
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