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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีความมุงมั่น

ที่จะดําเนินธุรกิจใหไดรับความนิยมและเช่ือถือจากลูกคาและประชาชนทั่วไป ดําเนินธุรกิจดวยการบริหาร        

การจัดการที่เขมแข็ง มีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

บริษัทสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดข้ึนในทุกระดับขององคกร ต้ังแตระดับคณะกรรมการ

บริษัท คณะผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ซึ่งประกอบไปดวยการมีคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบริหารที่วิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถวงดุล

อํานาจ เพื่อใหการบริหาร งานเปนไปอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียม

กัน และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทมีความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและเพื่อเปนการยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

ใหมีมาตรฐานที่สูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปนแนวทาง        

การปฏิบัติ โดยยึดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และองคกร          

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา นอกจากน้ี บริษัทยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของ

กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

1) ความซื่อสัตย 

2) ความโปรงใส 

3) ความเปนอิสระ 

4) ความเปนธรรม 

5) ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเช่ือมั่นวากระบวนการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปน

ธรรมกับทุกฝาย และจะชวยสงเสริมใหเติบโตอยางมั่นคงและย่ังยืน เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน 

และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหผูบริหารและ

พนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย เปนธรรมและโปรงใส สามารถตรวจสอบและเปดเผยขอมูลแก  

ผูที่เกี่ยวของทุกฝายอยางเพียงพอ 

2) จัดใหมีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 
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3) ใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย  

4) ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลอยางดี 

5) จัดโครงสราง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละกลุมอยางชัดเจน โดยหลัก      

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

1. สิทธิของผูถือหุน 

การใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุนทั้งในฐานะของผูลงทุนในหลักทรัพยและใน

ฐานะเจาของบริษัท โดยกําหนดแนวปฏิบัติการใหสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

1) การประชุมผูถือหุน 

(1) คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุมใหเขารวมประชุม    

ผูถือหุนและ ใชสิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ไดแก การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ 

การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออก

เสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี

และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือ

เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

(2) มีการแจงขอมูล วัน เวลา สถานที ่และวาระการประชุม โดยมีคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบ

ในแตละวาระ มติที่ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน หรือในเอกสารแนบวาระ

การประชุม และละเวนการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศ ดังน้ี 

(2.1) ไมมีการลิดรอนสิทธิของผู ถือหุนในการศึกษาสารสนเทศที่ตองเปดเผยตาม

ขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน เชน ไมเพิ่มวาระการประชุม หรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมแจกเอกสารที่มี

ขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ใหสิทธิในการซักถาม

คณะกรรมการในที่ประชุม ไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย  

เปนตน 

(2.2) แจงขอมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกําหนดวาระการประชุม      

ผูถือหุนไวเปนเรื่องๆ และมีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระที่

เสนอไว รวมถึง มีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ ดังน้ี 
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 วาระการแตงต้ังกรรมการ  

- ขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอแตงต้ัง เชน คํานําหนาช่ือ ช่ือ อายุ ประเภท

กรรมการ การศึกษา ประสบการณ เปนตน  

- การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น โดยกิจการใดเปนกิจการที่อาจกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทก็ไดระบุไวชัดเจนแลว 

- หลักเกณฑและวิธีการสรรหา (กรณีแตงต้ังกรรมการใหม) 

- จํานวนปที่ดํารงตําแหนงและผลการปฏิบัติงานในระหวางเปนกรรมการ (กรณี

แตงต้ังกรรมการเดิม)  

- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลง

มติได  

 วาระการพจิารณาคาตอบแทนกรรมการ  

- นโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการ 

- หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคาตอบแทน 

- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลง

มติได  

 วาระการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชี 

- ช่ือผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี 

- ประสบการณ ความสามารถของผูสอบบัญชี 

- ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 

- จํานวนปที่ทําหนาที่ (กรณีแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัว

ผูสอบบัญชี (กรณีแตงต้ังผูสอบบัญชีคนใหม) 

- วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของคาสอบบัญชี รวมทั้งคาบริการอื่นของ

ผูสอบบัญชี 

- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลง

มติได  
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 วาระการจายเงินปนผล 

- นโยบายการจายเงินปนผล 

- เหตุผลหากการจายเงินปนผลไมเปนไปตามนโยบาย 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลง

มติได  

 วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญ เชน การเพิ่ม/ ลดทุน การแกไขขอบังคับ การขาย/ 

เลิก/ โอนกิจการ/ การควบรวมกิจการ เปนตน 

- รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 

- วัตถุประสงค เหตุผล หรือความจําเปน 

- ผลกระทบตอบริษัทและผูถือหุน 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลง

มติได  

(3) คณะกรรมการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสยีง

อยางเต็มที่ และไมกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุนการเขาประชุมเพื่อออกเสียง 

ลงมติไมมีวิธีการที่ยุงยาก หรือมีคาใชจายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผูถือหุนมีขนาดเพียงพอและสะดวกตอ

การเดินทาง  

(4) เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสง

คําถามลวงหนาใหชัดเจน นอกจากน้ี ยังเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซตของ

บริษัทดวย คณะกรรมการไดมีการกําหนดการกลั่นกรองคําถามลวงหนาและกําหนดใหมีการตอบคําถามให          

ผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมกับมีการช้ีแจงในที่ประชุมผูถือหุนทราบ ดังน้ี 

(4.1) กําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน 

(4.2) วิธีการสงคําถามลวงหนา เชน ใหผูถือหุนสงคําถามผานเว็บไซตของบริษัทหรืออีเมล 

หรือสงจดหมายถึงคณะกรรมการ เปนตน 

(4.3) ชวงเวลาที่เปดใหสงคําถามลวงหนากอนถึงวันประชุมผูถือหุน 

(4.4) มีกระบวนการกลั่นกรองคําถามลวงหนาที่ผูถือหุนถาม เพื่อใหคณะกรรมการ

พิจารณาใน การตอบคําถามเหลาน้ัน 

(4.5) ตอบคําถามใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 

(4.6) แจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบถึงคําถามที่มีผูถือหุนถามมาลวงหนาและคําตอบของ

คําถามเหลาน้ัน 
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(5) คณะกรรมการสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนด

ทิศทาง การลงคะแนนเสียงได และเสนอช่ือกรรมการอิสระ อยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ

ของผูถือหุน ทั้งน้ี ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทได และ

กําหนดใหมีอากรแสตมปไวบริการ ผูถือหุนสําหรับปดหนังสือมอบฉันทะอีกดวย นอกจากน้ี ยังใหสิทธิแก         

ผูถือหุนที่เขาประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปด การประชุมแลวสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ที่อยูระหวางพิจารณาและยังไมมีการลงมติ และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระที่ไดเขาประชุมเปนตนไป เวนแต

ที่ประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่น 

2) การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 

(1) คณะกรรมการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาเขามาใชกับการประชุมผู ถือหุนใน         

การลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว 

ถูกตองและแมนยํา 

(2) การเขารวมประชุมผูถือหุนของกรรมการ  

(2.1) กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมผูถือหุน 

(2.2) ในกรณีที่กรรมการไมสามารถเขารวมประชุมครบทุกทาน จึงตองมีบุคคลเขาประชุม

ผูถือหุน ดังตอไปน้ี     

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการผูอํานวยการ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

(2.3) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเรื่อง 

ที่เกี่ยวของได 

(3) ในการประชุมผูถือหุนไดจัดใหมีการลงมติเปนแตละรายการในกรณีที่วาระน้ันมีหลาย

รายการ เชน วาระการแตงต้ังกรรมการ เปนตน  

(4) จัดใหมีกระบวนการตรวจนับคะแนนเสียง โดยมีการแตงต้ังผูตรวจสอบการนับคะแนน

เสียงจาก ผูที่เขารวมประชุม เพื่อความโปรงใส มีการจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึก

วีดีทัศนการประชุมอยางสมบูรณครบถวน และมีการเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท ทั้งน้ี ในการประชุมและ

การนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(5) ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสมและใหผูถือหุนมีโอกาสใน การแสดง

ความคิดเห็น และต้ังคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของ 
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3) การจัดทํารายงานการประชุมและการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน 

(1) รายงานการประชุมผูถือหุน บันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดง      

ผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนดําเนินการประชุมรวมทั้งการเปดโอกาสใหผูถือหุนต้ังประเด็นหรือซักถาม 

พรอมทั้งมีบันทึกคําถามคําตอบและผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคานและงดออก

เสียงเปนอยางไร รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย 

(2) เปดเผยผลการลงคะแนนและรายงานการประชุมบนเว็บไซตดังน้ี 

(2.1) มติที่ประชุม โดยแยกเปนคะแนนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใน 

วันทําการถัดไป 

(2.2) เผยแพรรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน เพื่อใชเปน

ชองทางให ผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 

(2.3) เผยแพรวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซต 

 

2. การปฏิบตัิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลและปกปองสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุนทุกรายทุกกลุม อาทิ ผูถือ

หุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนตางชาติ อยางเทาเทียมกัน ทั้งเรื่องกระบวนการ

จัดประชุมผูถือหุน การมีมาตรการปองกันกรรมการผูบริหารและพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน

ในทางมิชอบ รวมทั้งใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ โดย

กําหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังน้ี 

1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 

(1) แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังน้ี 

(1.1) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาผานเว็บไซต

ของกอนวันประชุมผูถือหุน  

(1.2) ขอมูลประกอบการประชุมที่เผยแพรผานเว็บไซต จะตองมีขอมูลเหมือนกันกับ

ขอมูลที่สงให ผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร  

(1.3) จัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม          

ผูถือหุน 

(2) แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้ง 

สิทธิ การออกเสียงลงคะแนนตามแตละประเภทของหุน ใหทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุม และในที่ประชุม           

ผูถือหุน 
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2) การคุมครองสทิธิของผูถือหุนสวนนอย 

(1) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอย เสนอเพิ่มวาระการประชุม

ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนอยางชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสใน

การพิจารณาวาจะเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ โดยมีหลักเกณฑตามหัวขอตอไปน้ี 

(1.1) ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ 

(1.2) รายละเอียดของขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1.3) เกณฑการพิจารณาบรรจุ/ ไมบรรจุเรื่องที่เสนอเปนวาระการประชุม 

(1.4) ชองทางรับเรื่อง เชน สงหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจสงเรื่องผานทางเว็บไซต 

หรืออีเมลมากอน เปนตน  

(1.5) ชวงเวลาที่เปดรับเรื่อง ภายใน 31 มกราคม ของป 

(1.6) คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑเสนอเรื่องเพือ่บรรจเุปนวาระการประชุม

ไวบนเว็บไซต  

(1.7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาใน  

การประชุมคณะกรรมการ  

(1.8) แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบโดยแจงไปยัง 

ผูถือหุน ผูเสนอวาระและแจงในที่ประชุมผูถือหุน 

(2) คณะกรรมการกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง

กรรมการกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ และการใหความยินยอม

ของผูไดรับการเสนอช่ือ โดยมีหลักเกณฑตามหัวขอตอไปน้ี 

(2.1) ชองทางรับเรื่อง โดยการสงหนังสือถึงคณะกรรมการ 

(2.2) ชวงเวลาที่เปดรับเรื่อง ภายใน 31 มกราคม ของป 

(2.3) ขอมูลประกอบการพิจารณา เชน ขอมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไดรับเสนอช่ือ 

หนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ เปนตน 

(2.4) คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑที่กําหนดผานชองทางการเผยแพร

ขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท 

(2.5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอตามหลกัเกณฑ

ที่กําหนดไว 

(2.6) เลขานุการแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบ 

โดยแจงไปยังผูถือหุน ผูเสนอ และประธานกรรมการแจงในที่ประชุมผูถือหุน 
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(3) ผูถือหุนที่เปนผูบริหารไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไม

จําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ  

(4) คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน 

3) การปองกันการใชขอมูลภายใน 

(1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปน ลาย

ลักษณอักษร และแจงแนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้ง แนวปฏิบัติ เรื่องการซื้อขาย

หลักทรัพยเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ 

(2) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตาม

กฎหมาย จัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจํา รวมทั้ง ใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 

4) การมสีวนไดเสียของกรรมการ 

(1) คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสีย อยางนอยกอน

การพิจารณาวาระน้ัน และมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังน้ี 

(1.1) คณะกรรมการกําหนดแนวทางใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลสวนไดเสีย

ของตนและผูเกี่ยวของตอคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจ 

เพื่อประโยชนโดยรวมได 

(1.2) แนวทางดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจและขอกําหนดของหนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

(1.3) กําหนดใหเลขานุการเปนผูรับขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และ

ผูเกี่ยวของ 

(1.4) เลขานุการทําหนาที่ในการรายงานขอมูลสวนไดเสียใหคณะกรรมการทราบขอมูล

ของกรรมการและผูบริหาร รวมทั้ง ผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการตอง

พิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมี        

สวนเกี่ยวของ 

(2) คณะกรรมการดูแลใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะที่อาจทําให

กรรมการรายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ งดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาใน

วาระน้ัน ในการประชุมสามัญผูถือหุนที่ผานมาไมมีการเปลี่ยนแปลงลําดับระเบียบวาระการประชุม หรือ

เพิ่มเติมวาระการประชุม และไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัด

ประชุม 
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นอกจากน้ี กรรมการและผูบริหารไดรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตร

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหแกคณะกรรมการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเปนประจําทุกไตรมาส รวมทั้งมี

การเปดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําป 

 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

ธุรกิจเอกชนเปนสวนที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งถือเปนหนาที่ในการดูแล

ใหเกิดความอยูรอดและย่ังยืนของสังคมรวมกัน ดังน้ัน จึงยึดมั่นการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยาง

ย่ังยืนโดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย เพราะเช่ือมั่นวาการคงไวซึ่งความสมดุลระหวางธุรกิจ พนักงาน และ

สังคมน้ัน จะสงเสริมใหบริษัท สังคม และสิ่งแวดลอมเติบโตไปพรอมๆ กันอยางเขมแข็งและย่ังยืน โดยกําหนด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 

1) การกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมสีวนไดเสีย 

(1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม พรอม

มาตรการดําเนินการที่เปนรูปธรรม ที่ทําใหมั่นใจไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 

(1.1) ผูถือหุน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนประโยชนแกบริษัท 

และผูถือหุน บริหารงานดวยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อปองกันความเสียหาย

ตอผูถือหุนตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเกี่ยวของ โดยใชขอมูล

ใดๆ ของบริษัทที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง ไมเปดเผยขอมูลลับตอบุคคล 

ภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน 

(1.2) พนักงาน การเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคา จึง

ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม

มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบงแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ไมมกีารใชแรงงานเด็ก

หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารคาจางและคาตอบแทนโดยยึดหลกั

ความเปนธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบและความสามารถ

ของพนักงานแตละคน ตลอดจนมีนโยบาย การพัฒนาและสงเสริมความรู

ความสามารถใหกับพนักงานอยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนาและความสามารถของ

พนักงานใหไดรับความกาวหนา  

สําหรับนโยบายดานสวัสดิการ จัดใหมีสวัสดิการสําหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่

กฎหมายกําหนด เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เพื่อเปนเครื่องมือสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานและรักษาบุคลากรไวกับบริษัทในระยะยาว 

โดยใหมีลักษณะการออมอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนหลักประกันในการใชชีวิตหลัง

เกษียณอายุ การประกันสุขภาพกลุม การตรวจสุขภาพประจําป และสวัสดิการ

เกี่ยวกับเงินชวยเหลือพนักงานในโอกาสตางๆ 
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มีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย โดยจัดใหมีการดูแลดานความปลอดภัย 

สุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอยางใกลชิด มีการให

ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานแก

พนักงานและผูที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกคน

ตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกําหนดใหมีการตรวจสอบระบบ

ปองกันภัยในอาคารสํานักงาน การซอมหนีไฟเปนประจําทุกป รวมถึง การตรวจ

วิเคราะหระดับแสงสวาง และตรวจวัดระดับความดังเสียง  

(1.3) ลูกคา มีการกําหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา โดยนําเสนอ

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อใหตรงกับความตองการ

ของลูกคา มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และ

ไมบิดเบือนขอเท็จจริง รวมทั้ง การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอและเปน

ประโยชนตอลูกคา 

(1.4) คูคาและเจาหน้ี มีการคัดเลือกคูคาอยางเปนธรรม ดําเนินธุรกิจตอกันดวยความยุติธรรม 

ไมเอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กําหนดไว ไมเรียก 

หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการติดตอกับคูคาหรือเจาหน้ี 

หากในกรณีที่ขอมูลปรากฏวามีการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริต บริษัทจะหารือ

กับคูคาหรือเจาหน้ี เพื่อรวมกันแกไขปญหาใหรวดเร็วเเละเกิดความยุติธรรมตอ       

ทุกฝาย 

(1.5) คูแขง มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับ 

คูแขงขัน มีการแขงขันทางการคาภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี ไมแสวงหา

ขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม ไม

ทําลายช่ือเสียงคูแขงทางการคาดวยการกลาวรายหรือกระทําการใดๆ โดย

ปราศจากความจริงและไมเปนธรรม 

(1.6) ชุมชน/ สังคม มีการกําหนดแนวปฏิบัติตอชุมชน สังคม ไวในจรรยาบรรณธุรกิจ 

เพื่อเปนหลักปฏิบัติแกพนักงานทุกคน ดังน้ี   

 สนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมสวนรวม และสราง

ปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทต้ังอยู  

 ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 ไมสนับสนุนหรือรวมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เปนภัยตอชุมชน สังคม  

 ใสใจและรับผิดชอบแกไขในภัยอันตรายที่สังคมหว่ันวิตก อันอาจเกิดจาก

ผลิตภัณฑ/ บริการหรือการดําเนินงาน 
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 มีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ ดี สรางสังคมที่อยูรวมกันอยางมี

ความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝง

จิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคมและการมีจิตอาสาใหเกิดข้ึนในหมู

พนักงาน  

(1.7) สิ่งแวดลอม 

 ไมกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

 ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม 

 ไมใหการสนับสนุนหรือรวมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เปนภัยตอสภาพแวดลอม

สวนรวม  

 สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัด

พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ  

 สงเสริมใหมีการใหความรูพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม

ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรวมกับพนักงาน โดยกําหนดเปนนโยบายและเปดเผยถึง

การปฏิบัติใหเปนที่ทราบ  

(2) คณะกรรมการกําหนดใหเลขานุการบริษัทเปนผูรับขอรองเรียน และจัดการกับขอรองเรยีน

ของผูมีสวนไดเสีย โดยไดเปดเผยชองทางการติดตอไวบนเว็บไซต หรือรายงานประจําปของบริษัท 

(3) มีกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับ

ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย  

2) มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน รวมถึง การสนับสนุน

กิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันภายในองคกร 

(1.1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับเงินหรือรับผลประโยชน ตอบ

แทนใดๆ จากคูคา ลูกคา หรือจากบุคคลใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัท 

(1.2) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลคาเกินกวาปกติ

ประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน 

(1.3) หามมีการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น 

(1.4) การเขาไปทําธุรกรรมหรือกิจกรรมกับบริษัทที่มีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัท ที่มีสวนไดเสียตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทํารายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน  
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(1.5) จัดฝกอบรมแกพนักงานเพื่อสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหนาที่ 

(1.6) กําหนดใหมีระเบียบและระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกันไมใหพนักงานมี         

การประพฤติ หรือปฏิบัติที่ไมเหมาะสม 

(1.7) มีหนวยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหนวยงาน และจัดทํารายงานสรุปเรื่อง

การทุจริตคอรรัปช่ันตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1.8) จัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็นการกระทํา

ทุจริตและคอรรัปช่ัน    

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร บริษัทได

กําหนดแนวปฏิบัติในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร ทั้งน้ี เพื่อปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานทุกระดับเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร  

(2.1) บริษัทไมสนับสนุนการใหสินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอ           

ความอนุเคราะหใดๆ จากบุคคลหรือองคกรภายนอก โดยเฉพาะจากหนวยงานของ

รัฐจะตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยง การเปด

ชองทางใหกับเจาหนาที่รัฐที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2.2) จะดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามข้ันตอนใหถูกตอง เพื่อหลีกเลี่ยง

การเปดชองใหกับเจาหนาที่รัฐที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2.3) การสังสรรค การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบของขวัญใหกับบุคคลภายนอก จะตอง

ดําเนินการภายในเทศกาลและประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม มีจํานวนและปริมาณที่

เหมาะสม 

3) บริษัทมีการกําหนดนโยบายทางดานทรัพยสินทางปญญา หามพนักงานละเมิดตอทรัพยสินทาง

ปญญาของผูอื่น ไมวาจะเปนทรัพยสินทางปญญาในประเทศ หรือตางประเทศ และหามการนําซอฟตแวรที่

ละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชงานในบริษัท รวมทั้ง มีนโยบายการตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพื่อประโยชนทาง

ธุรกิจ ซึ่งไดแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา  

บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ที่มีนัยสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย นอกจากน้ี บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี อาทิเชน 

(1) ในการประชุมสามัญผูถือหุน ใหสิทธิผูถือหุนทุกรายเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับ 

การดําเนินธุรกิจในฐานะเจาของบริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมดังกลาว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอแนะขอคิดเห็นเปนการลวงหนา 
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(2) มีการทบทวนโครงสรางคาจางทุกป โดยพิจารณารวมกับผลการดําเนินงานของบริษัท  

เพื่อกําหนดอัตราคาจางประจําป ทั้งน้ี เพื่อใหการบริหารคาจางและคา ตอบแทนเปนธรรมเหมาะสมกับลักษณะ

งาน หนาที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแตละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยูใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน  

(3) ไมมีกรณีที่ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา สิ่งแวดลอม 

ไมมีกรณีการกระทําผิดดานละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ดานการทุจริตหรือกระทําผิดดานจริยธรรม

ทางธุรกิจ ไมมีการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ไมมีการเจ็บปวยหรือโรคจากการทํางาน  

(4) มีการปรับปรุงอัตราเงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานใหมีอัตรา

สูงข้ึนและเปดโอกาสใหพนักงานสามารถกําหนดอัตราเงินสะสมใหสอดคลองกับฐานรายไดของตนเอง  

 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตองครบถวนและโปรงใส ทั้ง

รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดย

เผยแพรขอมูลสารสนเทศตอผูถือหุนนักลงทุนและสาธารณชนผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยและทางเว็บไซตของบริษัท และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ บริษัทไดดําเนินการ

กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ดังน้ี 

1) การเปดเผยขอมลู 

(1) คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลใหมั่นใจไดวาขอมูลที่เปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทําให

สําคัญผิดและเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน  

(1.1) มีการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูล

ทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกําหนด  

(1.2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนประจํา 

(2) คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

แสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป โดยครอบคลุมในเรื่องดังตอไปน้ี 

(2.1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใชนโยบายบัญชี

ที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ 

(2.2) รายงานทางการเงินมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี 
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(3) คณะกรรมการสนับสนุนใหบริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี 

เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน      

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของบริษัท รวมถึงปจจัยและเหตุการณที่มีผลตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน 

นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

(4) คณะกรรมการกําหนดใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชี

ใหบริการไวในรายงานประจําป 

(5) คณะกรรมการกําหนดใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 

(5.1) บทบาท หนาที่ ของคณะกรรมการ  

(5.2) บทบาท หนาที่ ของคณะกรรมการชุดยอย   

(5.3) จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมใน

ปที่ผานมา 

(6) คณะกรรมการเปดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล  

2) ขอมูลข้ันตํ่าที่เปดเผยบนเว็บไซต 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย รวมถึงแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว คณะกรรมการพิจารณา

ใหมีการเปดเผยขอมูลผานชองทางอื่นดวย เชน เว็บไซตของบริษัท โดยกระทําอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งนําเสนอ

ขอมูลที่เปนปจจุบัน อน่ึง ขอมูลบนเว็บไซตอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลที่ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

ดังตอไปน้ี 

(1) วิสัยทัศนและพันธกิจ 

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(3) โครงสรางองคกร รายช่ือคณะกรรมการและผูบริหาร 

(4) คุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท 

(5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและป

กอนหนา 

(6) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลด

ได 

(7) ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ 

(8) โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม 
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(9) โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอยและบริษัทรวม  

(10) กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนต้ังแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดแลว ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง  

(11) การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารระดับสูง 

(12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

(13) ขอบังคับบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถาม)ี 

(14) นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

(15) นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ 

(16) กฎบัตรหรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ

รวมถึง เรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(17) กฎบัตรหรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ

ชุดยอย 

(18) จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการ  

(19) ขาวของบริษัทและบริษัทยอย 

(20) ขอมูลติดตอหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ  เชน ช่ือบุคคลที่

สามารถใหขอมูลไดหมายเลขโทรศัพท 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ ดังน้ี  

1) คณะกรรมการบริษัท  

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4) คณะกรรมการตรวจสอบ  

5) คณะกรรมการจัดการ  

บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน โดยในการพิจารณา

ตัดสินใจในเรื่องสําคัญจะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละชุด ซึ่งมีหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอ

เรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม

ตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
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1) จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส สุจริต และเปนธรรม ไดออกขอพึงปฏิบัติ

เกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทาง        

การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัท ภายใตกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมี

การพัฒนาความรู ความสามารถอยางทั่วถึง  

2) การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบรหิาร 

ในปจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

จํานวน 5 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน ในจํานวนกรรมการเปนกรรมการตรวจสอบและหรือ

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและ/ หรือกรรมการอิสระ ไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานประจํา และ

ไมเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท จะเห็นไดวามีสัดสวนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมากกวา 1 

ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งนับไดวา มีการถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารในสัดสวนที่สูงและ

พอที่จะทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การรวมหรอืแยกตําแหนง 

ปจจุบันมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการเปนบุคคลคนละคนกัน 

โดยประธานกรรมการไมไดเปนพนักงานและผูบริหาร บริษัทจึงไดกําหนดบทบาท อํานาจหนาที่ของประธาน

กรรมการและกรรมการผูอํานวยการไวชัดเจน  

อํานาจของประธานกรรมการ เปนกรรมการอิสระและไมมีอํานาจอนุมัติใดๆ การอนุมัติใดที่เกิน

อํานาจกรรมการผูอํานวยการ ตองใชอํานาจคณะกรรมการทั้งคณะในการอนุมัติ 

อํานาจของกรรมการผูอํานวยการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึง

ตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และในจํานวนน้ีใหแตงต้ังกรรมการผูอํานวยการเปนกรรมการ 

บริหารดวย โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทาน และมีการจัดประชุม จํานวน 5 ครั้ง ซึ่งเลขานุการ

บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให

คณะกรรมการลวงหนา เพื่อใหมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม โดยทุกทานสามารถแสดงความเห็น

ไดอยางอิสระและไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด มีการบันทึกการประชุมและความคิดเห็นอยางชัดเจน และ

เปนลายลักษณอักษร  

5) คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน

คณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่พิเศษ โดยพิจารณาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ
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ของกรรมการแตละคน โดยไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 2 ป และอาจ

ไดรับการแตงต้ังใหมได ในปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการและมีรายละเอียดของ       

การเขาประชุม ดังน้ี  

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทคํานึงถึงความสําคัญและการดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ

และเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน

กระบวนการทางบัญชี และการเก็บบันทึกขอมูลการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึง กระบวนการอื่นๆ ใน

บริษัทที่เกี่ยวของกับมาตรการตอดานการทุจริตคอรรัปช่ันมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท ทําใหเกิด

ความเช่ือมั่นวาบริษัทมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความเช่ือถือได

และทันเวลา สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการดาน

ตางๆ สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตลอดจนนโยบายตางๆ ของบริษัท และการรับและการ

จายเงินไดรับการอนุมัติอยางถูกตองตามอํานาจดําเนินการตามที่บริษัทไดกําหนดไว และการแบงแยกหนาที่

งานภายในบริษัทอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะตองเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการสัญญาอนุพันธ มีคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน และมีการประชุมเพื่อเปนหลักฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจและ

การทบทวนความเสี่ยงในประเด็นตางๆ และหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ดังน้ี 

(1.1) กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เห็นชอบ 

(1.2) กําหนดแนวทางและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายบริหาร

ความเสี่ยง 

(1.3) กํากับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ในทุกๆ ดาน ครอบคลุมทั้ง

ความเสี่ยงทางการดําเนินการความเสี่ยงทางการเงิน ฯลฯ ที่อาจจะมีผลกระทบตอ

การดําเนินกิจการของบริษัท 

(1.4) ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารความเสี่ยงใหเกิดข้ึนทั้งองคกรและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

(1.5) ประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ 

(1.6) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจัดต้ังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สราง

ความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย และเพื่อใหบริษัทเติบโตอยางย่ังยืน และกอใหเกิดความชัดเจนในเรื่อง

องคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน และเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย และสอดคลองกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทมีคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 ทาน มีการประชุม 

จํานวน 1 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบ การประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบลวงหนา เพื่อใหมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม 

โดยทุกทานสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระและไมข้ึนกับบคุคลหรือกลุมบุคคลใด มีการบันทึกการประชุม

และความคิดเห็นอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังน้ี 

(2.1) กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท) และ        

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

(2.2) พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่ไดรับรับการแตงต้ังจาก

คณะกรรมการบริษัท) และที่ปรึกษาคณะกรรมการ เพื่อทดแทนกรณีที่ครบวาระ 

ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติแตงต้ังแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัท 

(2.3) พิจารณาสรรหาผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ ในกรณีที่ครบวาระ 

ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

(2.4) เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดคาเบี้ยประชุม คารับรอง เงินรางวัล และ

บําเหน็จ รวมทั้ ง ผลประโยชนอื่นใดที่มีลักษณะเปนเงินคาตอบแทน ใหแก 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่ ไดรับการแตงต้ังจาก

คณะกรรมการบริษัท) และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ใหที่ประชุมผูถือหุนหรือ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัท 

(2.5) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ        

เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยไดคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและ

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวของ 
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(2.6) เสนอนโยบายและวิธีการในการกําหนดคาตอบแทนใหแกผูบริหารต้ังแตระดับ

ผูอํานวยการฝายข้ึนไป ใหเหมาะสมและอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมใน

ระดับเดียวกัน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(2.7) ดูแลการกําหนดนโยบายใหมีอัตราคาตอบแทนและผลประโยชนโดยรวมที่สามารถชัก

นํา รักษาไวและจูงใจพนักงานที่มีความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่ตองการ 

(2.8) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ังข้ึนเพื่อทําหนาที่ชวยคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่

กํากับดูแลเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณตางๆ เพื่อสงเสริมใหบริษัทเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากน้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะทําหนาที่ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัท รวมทั้ง รับผิดชอบในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอในรายงานประจําป 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ ซึ่ง

เลขานุการบริษัทจะจัด สงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบลวงหนา เพื่อใหมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม โดยทุกทาน

สามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระและไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด มีการบันทึกการประชุมและ         

ความคิดเห็นอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดังน้ี 

(3.1) ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทใหมี

ความถูกตองครบถวนเปนที่เช่ือถือได โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชี

ภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส

และประจําป 

(3.2) ดูแลระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับ 

ผูตรวจสอบภายนอกและผูตรวจสอบภายใน (ถาม)ี ถึงความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท 

(3.3) ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการระหวาง

บริษัทกับบริษัทยอย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

(3.4) ดูแลใหปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(3.5) สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต

หรือมีสิ่งผดิปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 
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(3.6) สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือ

ขอกําหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีหรืออาจมีผลตอฐานะทาง

การเงิน และผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ 

(3.7) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ประสานงานกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต 

แนวทาง แผนงานและปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ และประเด็นที่ผูสอบบัญชี

เห็นวามีสาระสําคัญ 

(3.8) ประสานงานเกี่ยวกับฝายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผน 

การตรวจสอบ การรายงาน ผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผลของระบบ

การควบคุมภายใน การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการควบคุม

ภายใน รวมถึงปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ 

(3.9) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัท

ทราบเปนระยะๆ  

(3.10) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(4) คณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการจัดต้ังข้ึนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สรางความเช่ือมั่นใหแกผูมี

สวนไดเสีย และเพื่อใหบริษัทเติบโตอยางย่ังยืน รวมทั้ง กอใหเกิดความชัดเจนในเรื่ององคประกอบ วาระการดํารง

ตําแหนง หนาที่ ความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการจัดการ และเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ให

ถูกตองตามกฎหมาย และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการจัดการ ดังน้ี 

(4.1) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป อัตรากําลังคน กลยุทธทางธุรกิจ 

กอนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(4.2) ติดตามควบคุมผลการดําเนินงานของฝายงานตางๆ ใหเปนไปตามแผนที่ไดรับ

อนุมัติ 

(4.3) อนุมัติและใหคําแนะนํา ช้ีแนะแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ทั้งน้ีใหงบประมาณและ

รายจายตางๆ เปนไปตามอํานาจดําเนินการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(4.4) ติดตามผลและประเมินผลงานของฝายงานตางๆ 

(4.5) ใหคําแนะนําในการหา คัดเลือก ทําเลที่ต้ังโครงการตางๆ  

(4.6) อนุมัติงบประมาณและคาใชจาย และรูปแบบในการทําการตลาด ทั้ งน้ีให

งบประมาณและรายจายตางๆ เปนไปตามอํานาจดําเนินการที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 
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(4.7) ทําหนาที่กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(5) คณะกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ มีความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงกําหนดใหคําวา 

“กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไมทําหนาที่จัดการของบริษัท, บริษัทในเครือและบริษัทรวม เปน

กรรมการที่เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม และเปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจใน

ลักษณะที่จะทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระและเปนกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(5.1) เปนบุคคลที่ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท, 

บริษัทในเครือหรือบริษัทรวม  

(5.2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือไมไดเปนผูใหบริการดานวิชาชีพผูสอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่

ทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระแกบริษัท บริษัทในเครือหรือ

บริษัทรวม หรือไมเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทรวม 

หรือไมเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตองพนจากสถานะหรือ

ตําแหนงที่อาจเกิดความขัดแยงดังกลาวแลวเปนเวลา 1 ปข้ึนไป 

(5.3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ในลักษณะที่เปนการจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติ

หนาที่ตําแหนงกรรมการ ซึ่งมีจํานวนเงินหรือมีมูลคาที่มีนัยสําคัญเปนสัดสวนกับ

รายไดตามเกณฑที่กําหนด และไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือ

ทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัท

รวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะที่จะทําใหขาด

ความเปนอิสระ  

(5.4) ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ

หรือบริษัทรวม หรือบคุคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและไมไดรับการแตงต้ัง

ใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการผูถือหุนรายใหญ 

(6) เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทมีหนาที่ความรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 

และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใชบังคับ

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้ง ตองปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่และ  

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังตอไปน้ี 
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(1.1) จัดทําและเกบ็รักษาเอกสาร 

 ทะเบียนกรรมการ 

 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ

รายงานประจําป 

 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

(1.2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบริหาร และจัดสง

สําเนารายงานการมีสวน ไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทําการนับต้ังแตวันที่ไดรับรายงาน

น้ัน 

(1.3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

(1.4) หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

(1) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี 

จึงไดกําหนดและวาแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร โดยสงเสริมใหมีระบบงานที่เปน

ลายลักษณอักษร มีการตรวจสอบและควบคุมโดยผูปฏิบัติงานในระดับแรก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติ งานอยางเต็มที่ แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหสามารถแขงขันได 

โดยบริษัท ไดมีการวาจางบุคคล ภายนอกทีม่ีประสบการณและชํานาญในดานการตรวจสอบภายใน เปนผูทํา

หนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ และกฎระเบียบ

ของหนวยงานกํากับดูแล รวมทั้งทําหนาที่ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพอีกช้ันหน่ึง  

(2) ระบบการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท เห็นความสําคัญตอระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับรู  ควบคุม 

จํากัด ลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดข้ึน ไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง ในระดับจัดการซึ่ง

มีหนาที่เสนอแผนงาน การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติการตามแผนตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

(2.1) ดานสภาพแวดลอมในองคกร 

(2.2) ดานการกําหนดวัตถุประสงค 

(2.3) ดานระบุความเสี่ยง 

(2.4) ดานการประเมินความเสี่ยง 

(2.5) ดานการจัดแผนจัดการความเสี่ยง 
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(2.6) ดานกิจกรรมการควบคุม 

(2.7) ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

(2.8) ดานการติดตามผล 

7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ

สารสนเทศทาง การเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไป และคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของ 

งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  

8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายจัดใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

โดยรวม อยางนอยปละ1 ครั้ง บริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหแกกรรมการ

แตละทาน สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ ผลเปนความลับ เพื่อนําผล

ประเมินมาใชใน การพิจารณาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

9) ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการไดสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และผูลงทุนทั่วไป โดยการเปดเผยขอมูลที่มี

ความถูกตอง ครบถวน โปรงใส เกี่ยวกับประวัติบริษัท รายงานทางการเงิน ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบ

ตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานประจําป และเว็บไซดของ

บริษัท รวมถึง ไดมีการเปดชองทางการติดตอกับบริษัท เพื่อรับทุกขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆ ทาง

อีเมลดวย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาและผูลงทุนทั่วไปไดติดตอกับบริษัทได 

10) การพัฒนาคณะกรรมการและกรรมการ 

บริษัทสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการและใหกรรมการนําประโยชนจากความรู

ที่ไดรับมาประยุกตใชในการกํากับดูแลบริษัท สามารถสรางมูลคาเพิ่มและผลักดันใหองคกรเขาสูมาตรฐานสากล

ย่ิงข้ึน สามารถสงเสริมไดหลายรูปแบบ 

(1) จัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสรางความรู ความเขาใจ สําหรับกรรมการ

ใหมหรือกรรมการที่ไดรับแตงต้ังระหวางปบัญชี โดยประกอบกิจกรรม เชน การช้ีแจงหรือบรรยายโดยผูบริหาร

ระดับสูง การเย่ียมชมการปฏิบัติงานจริง เปนตน 

(2) มีการริเริ่มใหมีกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมความรู ความสามารถ

ของคณะกรรมการทั้งทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ ที่บริษัทจะนํามาใชพัฒนา รวมถึง สงเสริมใหความรู 

ความสามารถใน การอบรม การเขาดูงาน การสัมมนา และการเย่ียมชมการปฏบัติงานภายในและภายนอก

องคกร 



  นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ 

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  -24- 

11) การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะตองทราบถึงลักษณะ          

การดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเขารับตําแหนงใหม บริษัทจะมี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม เพื่อแนะนําใหรับทราบลักษณะและแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท 

ใหขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ และจําเปนตอการปฏบัติหนาที่ของกรรมการ รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

การกํากับดูแลกิจกรรมที่ดี  

(1) โครงสรางของคณะกรรมการ นโยบายและกระบวนข้ันตอนทํางาน 

(2) กลยุทธ ประจําป KPIs และงบประมาณ 

(3) โครงสรางของบริษัทและฝายจัดการ 

(4) นโยบายในระดับปฏิบัติการที่คณะกรรมการไดอนุมัติแลว 

(5) ลักษณะงานของฝายปฏิบัติการ 
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