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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) 

 
คณะกรรมการบรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั (“บรษิัท”) ตระหนักและเชื่อมัน่ถงึความส าคญัและ

ประโยชน์ของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ว่าเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ 
เป็นมืออาชีพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูง สุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัง้แต่ 
พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อื่น ๆ  บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
(Good Corporate Government) ของบรษิัท ซึ่งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการส าหรบับรษิัทจดทะเบยีนของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคใ์ชใ้นการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน โดยคณะกรรมการบรษิทัมีหลกัปฏบิตัิ  8 ขอ้หลกั 
คอื 

 
หลกัปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รท่ี 
 สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน  
 (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
 
 หลกัปฏบิตั ิ1.1 

คณะกรรมการบรษิทัควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าทีต่อ้งก ากบัดแูลใหอ้งคก์ร 
มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุม 

1.  การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
2.  การก าหนดกลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุ 

 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  
3.  การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

 แนวปฏบิตั ิ
คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการใหม้กีารบรหิารจดัการทีด่ ีโดยครอบคลุม

ถงึการก าหนดวตัถุประสงค ์กลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน การจดัหาทรพัยากร  เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ
นโยบายทีไ่ดว้างไว ้รวมทัง้มกีารควบคุม ประเมนิผล และทบทวนนโยบายอย่างสม ่าเสมอ ตดิตามผลการด าเนินงาน 
เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบับรษิทั และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกคน 
 
 หลกัปฏบิตั ิ1.2 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บรษิทัอย่างยัง่ยนื เพื่อใหบ้รษิทับรรลุผลส าเรจ็ใน
การด าเนินธุรกจิ โดยมกีารก ากบัดแูลกจิการซึง่น าไปสูผ่ล (governance outcome) ดงันี้ 

1. บรษิทัสามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่โีดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว 
2. บรษิทัประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี  
3. บรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 
4. บรษิทัสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

  
  



บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั  3 
PROSPECT REIT MANAGEMENT CO., LTD.  
 

แนวปฏบิตั ิ
1. คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามส าคญัในการก ากบัดแูลใหก้รรมการเป็นแบบอย่างทดีใีนฐานะผูน้ า และเป็น 

  ผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการสรา้ง และขบัเคลื่อนวฒันธรรมในบรษิทั โดยยดึหลกัการประกอบธุรกจิอย่างมี 
  จรยิธรรม เคารพต่อสทิธ ิความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้นีโยบายส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยไดก้ าหนดหลกัการและ 
  แนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รบัทราบ และ 
  ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั ได้แก่ จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี นโยบาย 
  การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั  

3. เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิสามารถปรบัตวัไดต้ามปัจจยัทีม่กีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้กีาร
  ก ากบัดแูลสือ่สารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเขา้ใจ และเตรยีมความพรอ้มการเปลีย่นแปลงทีอ่าจ 
  เกดิขึน้ และมกีารทบทวนนโยบายอย่างสม ่าเสมอ 
 
 หลกัปฏบิตั ิ1.3 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่แูลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั 
และซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร และดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 แนวปฏบิตั ิ

1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีค่วบคุม ดูแลให้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ 
  รบัผดิชอบ มคีวามระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจรติต่อบรษิทั โดยปฏบิตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ 
  กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ เช่น พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
  พระราชบญัญัติทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ประกาศและข้อบงัคบั 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  

2.  คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบอยา่งเพยีงพอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า การด าเนินงานของบรษิทัเป็นไป  
  ตามขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนนโยบาย หรอืแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 
  รวมถึงมขี ัน้ตอนการพจิารณาอนุมตัิรายการที่ส าคญั เช่น การได้มา/ จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ การท า 
  ธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การจ่าย 
  เงนิปันผล เป็นตน้  
 
 หลกัปฏบิตั ิ1.4 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเขา้ใจขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขต  
การมอบหมายหน้าที ่และความรบัผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจน ตดิตามดแูล
ให ้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 แนวปฏบิตั ิ

1. คณะกรรมการบริษัทจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  ซึ่งจะระบุหน้าที่และความรบัผิดชอบของ 
  คณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทุกคน รวมทัง้ทบทวนการแบ่ง 
  บทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่ายจดัการ อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้ง 
  กบัทศิทางของบรษิทั 

2. คณะกรรมการบรษิัทเขา้ใจขอบเขตหน้าที่ และความรบัผดิชอบของตนเอง และเป็นผู้ก าหนดขอบเขต  
  การมอบหมายหน้าที ่ตลอดจนมกีารตดิตามดแูลใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยมรีายละเอยีด 
  ดงันี้ 
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หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตคิณะกรรมการ 

 ของบริษัท และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต ระมัดระวงั และรักษา 
 ผลประโยชน์ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2. ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบรษิทั และก ากบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม 
 นโยบายและกฎระเบยีบ ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

3. รายงานผลประกอบการของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
4. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบรษิัท มกีารปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีอย่างเป็นธรรม และมคีวาม  

 เท่าเทยีมกนั 
5. พจิารณาเสนอวาระการประชุม กรณีทีเ่หน็ว่ามเีรื่องทีส่ าคญัทีค่ณะกรรมการควรพจิารณา และยงัมไิดม้ี 

 การบรรจุไวใ้นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
6. พิจารณาคัดเลือก แต่งตัง้กรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง รวมทัง้คัดเลือก  

 เสนอแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
7. พจิารณาและอนุมตัเิรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานทีส่ าคญัของบรษิทั เช่น การจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่  

 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามทีก่ฎหมายก าหนด แผนการตรวจสอบประจ าปี 
 ของบรษิทั การคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เป็นตน้ 

8. ให้ความรู้เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบั 
 ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบ 

9. ก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ซึง่ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
 แต่ละครัง้ จะต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมในจ านวนเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบ 
 เป็นองค์ประชุม โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสยีงขา้งมากของกรรมการที่มาประชุม  
 ทัง้นี้ กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรื่องนัน้ ๆ จะตอ้งงดเขา้ร่วมพจิารณาเละไม่มสีทิธอิอกเสยีง 

10. จดัให้มตี าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการเพื่อน าเสนอวาระในการประชุมตามทีแ่ต่ละฝ่ายงานน าเสนอ   
 จัดท าและจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  
 ดงักล่าว 

11. ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด ารง  
  ต าแหน่งกรรมการ กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารท่านนัน้จะไม่เขา้ร่วมพจิารณา และ 
  ไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO)  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการควบคุมตดิตามและดูแลการด าเนินงาน
ของบรษิทั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1. ก าหนดแผนการด าเนินงานในการจดัการกองทรสัต ์การจดัโครงสรา้งเงนิทุน การตดัสนิใจลงทุน การวาง 
 กลยุทธ์และนโยบายในการคดัเลือกและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ ภายใต้นโยบายของ  
 บรษิทั 

2. พจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานประจ าปี  
3. พจิารณาคดัเลอืก อนุมตัิการว่าจา้ง และอนุมตักิารเลกิจา้ง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการว่าจา้ง  

 บุคลากรของบรษิทั 
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4. ดูแลบรหิารการด าเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจ าวนัในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ รวมถึงการ  
 ก ากบัดูแลการปฏบิัติงานโดยรวมของบรษิัท และประเมนิผลงานบุคลากรของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตาม  
 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัท มติคณะกรรมการบรษิัทฯ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้  
 ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสอืชีช้วน ระเบยีบ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และ  
 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

5. พจิารณาอนุมตักิารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และการด าเนินงานของกองทรสัต์ 
6. พจิารณาอนุมตัวิธิกีารด าเนินการทางกฎหมายส าหรบัขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้  
7. เป็นตวัแทนบรษิทั ตลอดจนมอี านาจมอบหมายใหบุ้คคลด าเนินการในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการ 

 และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
8. มอี านาจในการออก แกไ้ข เพิม่เตมิ หรอืปรบัปรุงระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วกบัการท างานของ  

 บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในกรอบนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั 
9. มอี านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบใด ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก 

 คณะกรรมการบรษิทั 
10. ให้มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนไดโ้ดย 

 การมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม 
 หนังสอืมอบอ านาจทีใ่ห้ไว ้และ/หรอื ให้เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของ 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่
 บรหิารนัน้จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 หรอืผู้รบัมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวาม  
 ขดัแยง้อาจมสีว่นไดเ้สยีหรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 อื่นใดกบักองทรสัต ์
 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ โดยแบ่งเป็น 4 ฝ่ายดงันี้  
1. ฝ่ายบรหิารสนิทรพัย ์
 1. จดัให้มกีารสรรหา คดัเลอืกเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ รวมทัง้ควบคุมตรวจสอบ  
  ตดิตามผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามเป้าหมายและสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง  
 2. ควบคุมการดูแลคุณภาพของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ที่มีผลต่อความสามารถในการจัดหา  
  ผลประโยชน์เพิม่ขึน้ โดยจดัใหม้กีารปรบัปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตใ์หอ้ยู่ 
  ในสภาพพรอ้มใชจ้ดัหาประโยชน์ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
 3. ดแูลบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. สนบัสนุนการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 
 5. ตรวจสอบดแูลผูใ้หบ้รกิารภายนอกของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หด้ าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
  ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหร้ะบบต่าง ๆ ของทรพัยส์นิหลกั อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านไดต้ลอดเวลา 
 6. ดูแลการจดัท าประกนัภัยเพื่อคุ้มครองความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นกบัอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรัสต์  
  การจดัท าประกนัภยัส าหรบัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกทีอ่าจไดร้บัความเสยีหายจากอสงัหารมิทรพัย์ 
  หรอืจากการด าเนินการในอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้ ประกนัภยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัตเ์พิม่เตมิตามที่ 
  บรษิทัเหน็สมควร เช่น ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption) 
 7. จดัใหม้กีารประเมนิผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ระจ าปี  
 8. ตอบขอ้ซกัถามและรบัแจง้ปัญหาเรื่องรอ้งเรยีนของผูเ้ช่า เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข 
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2. ฝ่ายพฒันาธุรกจิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
 1. จัดท าแผนการลงทุน โครงสร้างเงินทุน การจัดการลงทุน พิจารณาและด าเนินการคัด เลือก 
  อสงัหาริมทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนครัง้แรก และการลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่  
  เกี่ยวข้องกบัอสงัหารมิทรพัย์ที่จะเขา้ลงทุนครัง้แรก และการลงทุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่มีคุณสมบตัิตาม  
  นโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตและสามารถสร้างผลประโยชน์เพิ่มเติมให้กับ 
  ผูถ้อืหน่วย  
 2. ด าเนินการคดัเลอืกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต์จะไปลงทุนด้วยความ 
  รอบคอบและระมดัระวงัเพื่อพจิารณาก่อนเขา้ลงทุน โดยจะท าบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มูลรวมทัง้เอกสาร  
  หลกัฐานเกี่ยวกบัการคดัเลือก การตรวจสอบ และการตดัสนิใจที่จะลงทุนหรอืไม่ลงทุนในทรพัย์สนิใด 
  ทรพัยส์นิหนึ่งใหแ้ก่กองทรสัต์ไวด้ว้ย และน าเสนอรายงาน Due Diligence ต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
  และคณะกรรมการบรษิทั 
 3. จดัท าแผนและน าเสนอโครงสรา้งและแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสม รวมถงึการก่อภาระหนี้ของกองทรสัตเ์พื่อ 
  ใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท พจิารณา 
 4. พจิารณาจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัทีม่อียู่ โดยพจิารณาตามนโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ 
 5. พจิารณาลงทุนในทรพัยอ์ื่นนอกเหนือจากทรพัยส์นิหลกั  
 6. จดัให้มกีารประเมนิราคาทรพัย์สนิหลกัที่จะเขา้ลงทุนหรือจ าหน่ายไป  รวมถึงจดัให้มกีารประเมินและ 
  สอบทานมลูค่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์ามระยะเวลาทีก่ฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
 7. ควบคุมและประสานงานการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกปี หรอืกรณีมกีารท าธุรกรรมทีม่นีัยส าคญั หรอื 
  มขีนาดรายการตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย และประกาศกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
 8. ตรวจสอบผลประกอบการของกองทรัสต์เพื่อน าเสนอการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ 
  หน่วยทรสัตต่์อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
 9. ควบคุมและประสานงานการจดัท าการยื่นค าขออนุญาต ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู (Filing) และรายงาน 
  ผลการเสนอขาย รวมทัง้จดัท าและเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  
  เพื่อเสนอใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ
 10. ตอบขอ้ซกัถามและรบัแจง้ปัญหาเรื่องรอ้งเรยีนของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข 
 
3. ฝ่ายสนบัสนุนการปฏบิตังิาน 
 1. ค านวณ และจดัท ารายงานมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ ( “NAV”) และมูลค่าหน่วยทรสัต์ของ 
  กองทรสัต ์รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูทรพัยส์นิของกองทรสัตต่์อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และด าเนินการจดัสง่รายงาน 
  ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 
 2. จัดท างบการเงินของกองทรัสต์ทุกสิ้นเดือน ทุกไตรมาสและทุกสิ้นปี โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
  การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปส าหรบัการท าธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ และจดัใหม้งีบการเงนิของกองทรสัต์ซึ่ง  
  ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 3. จดัท างบประมาณ (Budget) ของกองทรสัต ์
 4. จดัท าแผนรายจ่ายพเิศษ และ/หรอื รายจ่ายนอกงบประมาณการลงทุนประจ าปีของกองทรสัต์ 
 5. วางแผนการเงนิ จดัการเรื่องรายรบั รายจ่ายของกองทรสัต์ รวมทัง้การจดัเกบ็ค่าเช่า ใหม้ปีระสทิธภิาพ  
  และบรหิารเงนิสดของกองทรสัต์ 
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4. ฝ่ายก ากบัตรวจสอบและบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 1. ใหค้วามรู ้ค าแนะน าและค าปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึค าแนะน าต่าง ๆ  
  แก่ฝ่ายงานเพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนด 
 2. ควบคุมดูแล รวมทัง้ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ  
  การบรหิารจดัการกองทรสัตต์ามมาตรการป้องกนัความเสีย่งของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
  การบริหารและจดัการความเสี่ยงของบริษัทฯ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ 
  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. จัดท าแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจ าปีของบริษัท ในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ 
  การปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้  
  ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสอืชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเสนอ 
  ต่อคณะกรรมการบรษิทั  
 4. ตรวจสอบการมสี่วนไดเ้สยีของบุคลากรของบรษิทั และการด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นการท าธุรกรรม 
  กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
 5. จดัท าแนวทางด าเนินการเพื่อป้องกนัการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายใน ทดสอบการเขา้ถงึขอ้มูลในแต่ละ 
  ฝ่ายงาน (ระบบ Chinese Wall) เพื่อป้องกนัการใช้ขอ้มูลที่มคีนเขา้ถึงได้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
  บรษิทั 
 6. จัดท าแนวทางในการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง  
  กองทรัสต์กับผู้จ ัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ เพื่อเสนอต่อ 
  คณะกรรมการบรษิทั 
 7. ตรวจสอบ ก ากบัดูแล ติดตาม และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
  ปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทั สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบแสดงรายการ  
  ขอ้มลู หนงัสอืชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน าเสนอต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 8. ดูแลติดตามการปฏบิตัิงานของฝ่ายงานด้านต่าง ๆ ภายในบรษิัท ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ เพื่อให้ 
  เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 9. ตรวจสอบ  ควบคุมดูแลการจดัการกองทรสัต์และการด าเนินงานของผู้บริหารของบริษัทฯ ในฐานะ  
  ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  พระราชบัญญัติทรัสต์ รวมทัง้ 
  กฎเกณฑป์ระกาศทีเ่กีย่วขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 10. ตรวจสอบการจัดท ารายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่จ ัดส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด  
  หลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และ 
  ประกาศกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  
 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
 
 หลกัปฏบิตั ิ2.1 

คณะกรรมการบริษัทพจิารณาก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของบริษัท  เป็นไปเพื่อความยัง่ยนื  
และสอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าให ้บรษิทั ลกูคา้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคม 
 แนวปฏบิตั ิ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดแูลให้บริษัทมีวตัถปุระสงค์ หรือเป้าหมายหลกัที่ชดัเจน เหมาะสม สามารถใช้
เป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถสร้างคณุคา่ให้ทัง้แก่ บริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวมควบคู่
กนัไป  เพื่อให้บริษัทมีความมัน่คง เป็นที่น่าเช่ือถือ และไว้วางใจ โดยยึดความถกูต้อง ซื่อสตัย์ เป็นธรรม และมีการสื่อสาร
ให้ทกุคนในองค์กรขบัเคลือ่นไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัท าเป็นวิสยัทศัน์  พนัธกิจ และคา่นิยมหลกัขององค์กร ดงันี ้

 

 วสิยัทศัน์   
“เป็นผูน้ าดา้นการบรหิารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมอือาชพีในประเทศไทย (Professional REIT Manager in 
Thailand)" 
 

 พนัธกจิ 
"PRM จะบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมืออาชีพ และเปิดกว้างในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูง 
หลากหลายประเภท เพื่อให้กองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการ เติบโต และมีผลตอบแทนดีที่สุด  
อย่างสม ่าเสมอ"   
 

 ค่านิยมหลกั PRM 
 Professional Management: มอือาชพี 
- บรหิารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมอือาชพีใหท้ดัเทยีมกบักองทรสัตใ์นต่างประเทศ 
- บรหิารจดัการกองทรสัตภ์ายใตก้ารจดัการใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุแก่ผูถ้อืหน่วย สรา้งความ

เตบิโตในการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ  
 Responsibility: ความรบัผดิชอบ 

- ดแูลจดัการการด าเนินงานของกองทรสัตอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ ถกูตอ้ง ครบถว้น ตามกฏ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  

- ใหข้อ้มลูทีม่ปีระโยชน์และสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งใหก้บันกัลงทุนและผูท้ีส่นใจทีจ่ะลงทุนใน
กองทรสัต ์ 

- ใสใ่จกบัค าถามหรอืขอ้สงสยัของทัง้ผูถ้อืหน่วย นกัลงทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 Maintain Discipline: การรกัษาคุณภาพการบรหิารจดัการ 

- สรรหาทรพัยส์นิทีม่คีุณภาพสงู กระแสรายไดท้ีแ่ขง็แกร่ง จากหลากหลายเจา้ของ และ
หลากหลายประเภททรพัยส์นิ เขา้มาในพอรต์การลงทุนของกองทรสัต์ 

- ดแูลใหม้าตราฐานการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ รวมถงึการลงทุนใหม้รีะดบัทีด่ ี
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 หลกัปฏบิตั ิ2.2 
คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลและมัน่ใจได้ว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ประจ าปีของ

บรษิทัสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของบรษิทั พรอ้มทัง้ไดน้ านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้
อย่างเหมาะสม ปลอดภยั 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหก้ารจดัท ากลยุทธ ์และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ 
 เป้าหมายหลกัของบรษิทั โดยค านึงถงึปัจจยัแวดลอ้มของบรษิทั ตลอดจนโอกาสและความเสีย่งทีย่อมรบั 
 ได ้และสนบัสนุนใหม้กีารจดัท า หรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธอ์ย่างสม ่าเสมอ  

2.  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้การก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี มีการวิเคราะห์ปัจจัย 
 ความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึปัจจยัทีอ่าจมผีลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกั 
 ของบรษิทั  

3.  คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหม้กีารสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม และน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช ้
 ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสยี โดยอยู่บน  
 พืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

4.  คณะกรรมการบรษิัทก าหนดเป้าหมาย โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ และ 
 ศกัยภาพของบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

5.  คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหม้กีารสือ่สารวตัถุประสงค ์เป้าหมายและแผนงานประจ าปี ทัว่ทัง้บรษิทั  
6.  คณะกรรมการบรษิัทก ากบัดูแลให้มกีารจดัสรรทรพัยากรและควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสม และ 

 ตดิตามการด าเนินการตามแผนงานประจ าปี 
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หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพ  
 (Strengthen Board Effectiveness) 

 
 หลกัปฏบิตั ิ3.1 

คณะกรรมการรบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ในเรื่องของ ขนาด องคป์ระกอบ 
สดัสว่นกรรมการทีเ่ป็นอสิระ ทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสูว่ตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มี   
 คุณสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั  
 ไม่จ ากดัเพศ มคีุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด และมกีรรมการบรษิัทที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิารอย่างน้อย  
 1 คน ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิ ทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่  

2.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ านวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี   
 ประสทิธภิาพ  

3.  คณะกรรมการบริษัทมีสดัส่วนระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น   
 ผูบ้รหิาร ไวอ้ย่างเหมาะสม และมจี านวนและคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ ์ของส านกังาน 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ดแูล  
 ใหก้รรมการอสิระท างานร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและแสดงความเหน็ 
 ไดอ้ย่างอสิระ  

4.  คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัทีม่ี 
 ความหลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ อาท ิอายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถอืหุน้  
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  
 ไวใ้นรายงานประจ าปีหรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
 หลกัปฏบิตั ิ3.2 

คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณาคดัเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ  และดูแลให้มัน่ใจว่า
องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 
 แนวปฏบิตั ิ

1. ประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่น 
 การก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ า โดยบรษิทัไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่
 ของฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2. บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหารอย่าง
 ชดัเจน โดยกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร 
 ในระดบันโยบาย ขณะทีฝ่่ายบรหิารท าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
 ที่ก าหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน  
 โดยทัง้สองต าแหน่งผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุ  

3.  แมว้่าประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิารจะเป็นบุคคลคนเดยีวกนั  อย่างไรกต็ามโครงสร้าง 
 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ 
 คณะหรือไม่น้อยกว่า 3 ท่าน จึงท าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน  และมีการ 
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 จดัแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรบัผดิชอบที่ชดัเจนระหว่างประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และ 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ออกจากกนัอย่างชดัเจน  

 
 หลกัปฏบิตั ิ3.3 

คณะกรรมการบรษิทัมกีารก ากบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส และชดัเจน 
เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว้ 
 แนวปฏบิตั ิ

คณะกรรมการบริษัทมหีน้าที่พจิารณาแต่งตัง้หรืออนุมตัิ บุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นกรรมการของ
บรษิัท โดยมกีระบวนการที่โปร่งใส และชดัเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่
ก าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้หรอือนุมตั ิ 

 
 หลกัปฏบิตั ิ3.4 

การเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการบรษิทัควรพจิารณาโครงสรา้ง และ
อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตาม
เป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการพจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ใหม้โีครงสรา้งและอตัรา 
 ค่าตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาวะอุตสาหกรรมเดยีวกนัและเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบเพื่อเป็น 
 แรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาบริษัทให้ด าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย แต่งตัง้คณะกรรมการ 
 พจิารณาค่าตอบแทน  

2.  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ และความรบัผิดชอบ (accountability and  
 responsibility) ของกรรมการบรษิทัแต่ละคน โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั  
 
 หลกัปฏบิตั ิ3.5 

คณะกรรมการบรษิทัมกีารก ากบัดแูลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลา
อย่างเพยีงพอ 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้คณะกรรมการ
 บรษิทัทราบ  

2.  ในกรณีที่กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรือ  
 โดยออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มูลของบรษิทัเพื่อประโยชน์ของตน  
 ตอ้งรายงานให ้ประธานกรรมการบรษิทัทราบ  
 
 หลกัปฏบิตั ิ3.6 

คณะกรรมการบรษิทัมกีารก ากบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ในระดบัที่เหมาะสม  รวมทัง้กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมคีวามเขา้ใจ
ถูกตอ้งตรงกนั 
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 แนวปฏบิตั ิ
1.  มกีารก าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละบุคคลใหป้ฏบิตัไิปตามนโยบายของบรษิทั 
2. มกีารจดัท าคู่มอืและขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน รวมทัง้จดัฝึกอบรมพนักงาน ให้เขา้ใจและปฏบิตัิหน้าทีไ่ด้ 

 อย่างเหมาะสม 
3. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในของบรษิทัทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอและท ารายการต่าง ๆ เป็นไป 

 อย่างถูกตอ้งตามกฏหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 หลกัปฏบิตั ิ3.7 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั โดยผลประเมนิ
ควรถูกน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
2.  คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานทัง้แบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยม ี

 การประเมินตนเองร่วมด้วยก็ได้ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคดิเหน็ในประเด็นต่าง ๆ  
 ที่เกี่ยวขอ้งกบับทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท และเปิดเผยผลการประเมนิไวใ้น 
 รายงานประจ าปี 

3.  คณะกรรมการบรษิทัน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
 
 หลกัปฏบิตั ิ3.8 

คณะกรรมการมกีารก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่ละคน มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหน้าที่ 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุน ใหก้รรมการทุกคนไดร้บั
การ เสร ิมสรา้งทกัษะและความรู ้ส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ  โดยแนะน าข้อมูลที่เป็น 
 ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่, ทิศทางการด าเนินธุรกิจ (วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกจิ  
 ค่านิยม), บทบาทหน้าที ่ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่นของกรรมการบรษิทั  

2.  กรรมการบรษิทัจะไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละการอบรมทีจ่ าเป็นอย่างต่อเน่ือง และเปิดเผยไวใ้นรายงาน 
 ประจ าปี  

3.  คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และ   
 สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 
  
 หลกัปฏบิตั ิ3.9 

คณะกรรมการบรษิัทดูแลให้มัน่ใจว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็น  
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้  
 กรรมการบรษิทัสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุม  

2.  คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้  
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3.  คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีลไกใหก้รรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  
 เขา้สูก่ารประชุม  

4.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัท เป็น 
 การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม  
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หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร  
                        (Ensure Effective CEO and People Management) 
  
 หลกัปฏบิตั ิ4.1 

คณะกรรมการมกีารด าเนินการใหม้ัน่ใจว่ามกีารสรรหาและพฒันากรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูใหม้ี ความรู ้
ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนบรษิทัไปสูเ่ป้าหมาย 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการดแูลใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่หมาะสม  
2.  คณะกรรมการบรษิทั มกีารส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ไดร้บัการ  

 อบรม และพฒันาเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 
 
 หลกัปฏบิตั ิ4.2 

คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 
 แนวปฏบิตั ิ

1. คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณาโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 ผูบ้รหิารระดบัสงู และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบัปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 
 ขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัในระยะยาว ซึง่รวมถงึ  

 -  การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด า เนินงานระยะสัน้  
  เช่น โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 -  การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านึงถงึปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทนสงูกว่า 
  หรอืเท่ากบัระดบั อุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของบรษิทั  

2.  คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผู้สื่อสารกบักรรมการเพื่อรบัทราบผล 
 การประเมนิ ดงันี้  

 -  ผลการด าเนินงานในรอบปี เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย และผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา  
 -  สภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทั สภาวะเศรษฐกจิ เปรยีบเทยีบกบัธุรกจิประเภทเดยีวกนั  
3.  คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงู และบุคลากรของ 

 บรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 
 หลกัปฏบิตั ิ4.3 

คณะกรรมการบรษิทัตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิาร และ
การด าเนินงานของบรษิทั 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบริษัทเข้าใจในโครงสร้าง และความสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัท ไม่มีข้อตกลงของ 
 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

2. หากขอ้ตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผลต่อการควบคุมบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทจะด าเนินการให้  
 มกีารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว ไวใ้นแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
 
  



บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั  15 
PROSPECT REIT MANAGEMENT CO., LTD.  
 

 หลกัปฏบิตั ิ4.4 
คณะกรรมการบรษิัทติดตามดูแลการบรหิารและการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ

แรงจงูใจทีเ่หมาะสม 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของบริษัท  
 โดยบรษิัทสนับสนุนให้มกีารพฒันาบุคลากร ให้มคีวามรู้ ทกัษะ และเป็นการเพิม่ประสบการณ์ในการ  
 ท างาน เพื่อให้สอดคล้องกบัหน้าที่ความผดิชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัท และสภาพการ
 แขง่ขนัทางธุรกจิ เพื่อจะไดน้ าความรู ้ความสามารถมาพฒันาตนเอง และบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

2.  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง 
 เพยีงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ พรอ้มทัง้สนับสนุนใหพ้นักงานมคีวามรู ้ความสามารถในการบรหิาร 
 จดัการเงนิ การเลอืกนโยบาย การลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสีย่ง 
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หลกัปฏิบติั 5  การส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  
                       (Nurture Innovation and Responsible Business) 
  
 หลกัปฏบิตั ิ5.1 

คณะกรรมการบรษิทัควรใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิ ควบคู่ไป
กบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลกูคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในการพฒันานวตักรรมทีส่รา้งมลูค่ามาตรฐานของสนิทรพัย ์บรกิาร 
 หรอืกระบวนการท างาน เชื่อมโยงใหเ้ขา้กบัแนวทางและกลยุทธข์องบรษิทั และยงัใหค้วามส าคญัทัง้ดา้น 
 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

2.  คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิการสรา้ง พฒันา และต่อยอดนวตักรรม เพื่อเพิม่คุณค่าใหบ้รษิทัตามสภาพ 
 ปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึง่รวมถงึการปรบัปรุงการกระบวนการท างาน วธิคีดิ มุมมอง  
 เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนั 
 
 หลกัปฏบิตั ิ5.2 

คณะกรรมการบรษิทัตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธข์องบรษิทั 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยบริษัทได้ให้ 
 ความส าคญัในสทิธแิละการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน 
 ของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นพนกังานหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ ภาครฐั และหน่วยงานต่างๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ กฎหมาย เงื่อนไข หรือ  
 กฏระเบยีบต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า ผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัการคุม้ครองและการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และ 
 เท่าเทยีมกนั ดงันี้ 
ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหม้ผีลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าและสรา้งความพงึพอใจสงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึ
การเตบิโตของมูลค่าบรษิทัในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนทีด่แีละสม ่าเสมอ  รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
โปร่งใสและเชื่อถอืได ้
 
พนกังาน 

บรษิัทตระหนักถงึความส าคญัของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนใหแ้ผนงานต่างๆ ของบรษิัท สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
ดงัต่อไปนี้ 

1)  บรษิทัมกีารก าาหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน บรษิทัม ี
 การจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของ  
 อุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ตลอดจนจดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ เช่น การจดัการดแูลตรวจสขุภาพประจ าปี  
 การจดักจิกรรม การจดังานเลี้ยงสงัสรรคป์ระจ าปี มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนักงานเพื่อ 
 เป็นสวสัดกิาร เป็นตน้ 
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2)  บริษัทมีการก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน  
 การอบรมทัง้ภายใน และภายนอก เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพใหก้บัพนกังานของบรษิทั  

3)  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบาย หรอืแนวทางในการปกป้องคุม้ครองพนักงาน หรอืผูแ้จง้เบาะแส 
 ในเรื่องทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั หรอืเรื่องทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรม โดยบรษิทัไดก้ าหนด 
 ไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ผูบ้รหิาร 

บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของผูบ้รหิาร ในฐานะผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการก าหนดกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัิ
งานต่างๆ รวมทัง้ควบคุมการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกรอบ ทศิทาง และเป้าหมายทางธุรกจิทีก่ าหนดไว้
โดยคณะกรรมการบรษิทั  ซึง่บรษิทัเสนอค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีม่คีวามเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมคีวามตัง้ใจและทุ่มเทให้กบัการบริหารงานบรษิัท จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิที่
ก าหนดไวไ้ด ้

ลกูคา้ 
โดยบรษิทัปฏบิตัติามกลไกของตลาดที่เป็นธรรม การบรหิารค านึงถงึความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท 

และใหข้อ้มูลทีถู่กต้องบรษิทั เน้นใหบ้รกิารเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ โดยใหค้วามส าคญัแก่ลูกคา้เป็นอนัดบัแรก
และสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัลกูคา้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
คู่คา้ 

บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัของคู่ค้าของบรษิัทในการช่วยสนับสนุนและผลกัดนัให้การด าเนินธุรกจิของ 

บรษิทัเป็นไปดว้ยความสะดวกราบรื่น บรษิทัจงึปฏบิัตต่ิอคู่คา้ของบรษิทัดว้ยความเป็นธรรมตามเงื่อนไขทางการคา้ที่
ตกลงไวอ้ย่างเคร่งครดั 

คู่แขง่ 

บรษิัทด าเนินธุรกจิโดยยดึถือกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพการ
แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของการใหบ้รกิารและไม่มนีโยบายทีจ่ะท าลายคู่แขง่ดว้ยการพดู
พาดพงึ กล่าวรา้ย หรอืด าเนินการใดๆ ในทางทีไ่ม่สจุรติทีเ่ป็นการท าลายคู่แขง่ของบรษิทั 
หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานก ากบัดแูลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิัทตระหนักถงึบทบาท หน้าที่และความรบัผดิชอบของหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานก ากบัดูแลทีม่ต่ีอ 

การด าเนินงานของบรษิทั บรษิัทจงึมคีวามตัง้ใจและใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้
กฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

 

2. คณะกรรมการบรษิัทด าเนินการให้มชี่องทางและขัน้ตอนทีผู่้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถรายงานหรอื  
 รอ้งเรยีนในเรื่องทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิหรอืเรื่องที่ 
 ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

 
 หลกัปฏบิตั ิ5.3 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล โดย ค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากร ตลอดสาย value chain เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 แนวปฏบิตั ิ

1. คณะกรรมการบรษิทัท าการตดิตามดแูลฝ่ายจดัการเพื่อใหม้กีารจดัการและพฒันาทรพัยากรต่าง ๆ อย่าง 
 มคีุณค่า และเตม็ประสทิธภิาพ รวมทัง้การค านึงถงึผลกระทบ และการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value  
 chain ตามเป้าหมายทีว่างไวอ้ย่างยัง่ยนื 
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2. บรษิัทด าเนินธุรกจิให้สอดคล้องตามกฏหมาย กฏระเบยีบ และนโยบายด้านสิง่แวดล้อม โดยค านึงถึง
 ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

3. สรา้งวฒันธรรมองคก์รและสรา้งจติส านึกใหพ้นักงานทุกระดบั เกดิความร่วมมอืและความรบัผดิชอบใน
 การจดัการสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 
 
 หลกัปฏบิตั ิ5.4 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีรอบการก ากบัดูแล และการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่อดคลอ้งกบั
ความต้องการของบรษิทั รวมทัง้ดูแลใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิและพฒันาการ
ด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้จิการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้พยีงพอต่อการด า เนิน
 ธุรกจิ และรองรบัการท างานของบุคลากร เพื่อใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2.  คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
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หลกัปฏิบติั 6  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  
 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
  
 หลกัปฏบิตั ิ6.1 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ทีจ่ะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัจดัใหก้รรมการบรษิทัมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความเสีย่งทีส่ าคญัในการด าเนิน 
 ธุรกจิของบรษิทั  

2.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์  
 เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทั เพื่อเป็นกรอบการปฏบิตังิานในการบรหิาร 
 ความเสี่ยงของทุกคนในบริษัทให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการให้ความส าคัญกับสญัญา  
 เตือนภยัล่วงหน้า พร้อมทัง้มกีารตดิตาม ดูแล ประเมนิผลการปฏบิตัิงาน และทบทวนนโยบายบรหิาร 
 ความเสีย่งเป็นประจ า 
 
 หลกัปฏบิตั ิ6.2 

คณะกรรมการบรษิทัตดิตาม ดูแล และจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างบรษิทั กบั
ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มูล และโอกาส
ของบรษิทั และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลให้มีระบบการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล ซึ่งรวมถึงการก าหนด  
 นโยบายและวธิปีฏิบตัิในการรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อม ใช้ของขอ้มูล  
 รวมทัง้การจดัการขอ้มูลที่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัดูแลให ้
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตลอดจน บุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง ปฏบิตัติามระบบการรกัษาความ 
 ปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย  

2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์   
 รวมทัง้ดูแลใหม้แีนวทางและวธิปีฏิบตั ิเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการ 
 และการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น 
 เป็นส าคญั โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ  

3.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ 
 ผู้เกี่ยวข้องปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทุกปี  และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครัง้ที่มี 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ที่อาจขดัแย้ง  เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ 
 พจิารณาธุรกรรมของบรษิทัทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของ 
 บรษิทัโดยรวมก่อนการประชุมวาระนัน้ ๆ ทัง้นี้กรรมการและผูบ้รหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีกบัธุรกรรมทีท่ ากบั  
 บรษิทัจะไม่มสีว่นร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้  
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 หลกัปฏบิตั ิ6.3 
คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท านโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทีช่ดัเจนและ  

สือ่สารในทุกระดบัของบรษิทัและคนนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัจิรงิ 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้นีโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และขอ้ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการ 
 ทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ 
 ปฏบิตัิตาม รวมถึงสนับสนุนกจิกรรมที่ส่งเสรมิและปลูกฝังให้กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงาน  
 ทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยใหส้าธารณชนรบัทราบถงึนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
 รวมทัง้ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต ์และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

 
 หลกัปฏบิตั ิ6.4 

คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหบ้รษิทัมกีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีน และการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  ก าหนดการรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
2.  หากเป็นการแจง้เบาะแสในเรื่องเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั ใหป้ฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้น 

 การทุจรติคอรร์ปัชนั ซึง่อยู่ในนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัและขอ้ปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการ 
 ทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทั 

 
 
  



บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั  21 
PROSPECT REIT MANAGEMENT CO., LTD.  
 

หลกัปฏิบติั 7  รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
                        (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
  
 หลกัปฏบิตั ิ7.1 

คณะกรรมการบรษิทัความรบัผดิชอบในการดแูลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑม์าตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง  
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้บีุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มคีวามรู ้ทกัษะ และ 
 ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และมจี านวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมาย 
 รวมถึง กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผู้จดัท าบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน  
 นกัลงทุนสมัพนัธแ์ละผูเ้กีย่วขอ้ง  

2.  การใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารจดัท ารายงาน 
 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ  

3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจ า ปี แบบ 56-1  
 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของ 
 ฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิ 
 ทุกไตรมาส หรอืประจ าปี  

4.  การเปิดเผยขอ้มูลรายการใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรรมการบรษิัท และผู้บรหิาร บรษิัทได้ปฏบิตัแิละเปิดเผย  
 ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ 
 แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 หลกัปฏบิตั ิ7.2 

คณะกรรมการบรษิทัตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท   
 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ หากเริม่มสีญัญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทาง 
 การเงนิและความ สามารถในการช าระหนี้คณะกรรมการบรษิทัร่วมกบัฝ่ายจดัการหาวธิกีารแกไ้ขโดยเรว็  

2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นส าหรับให้ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  
 คณะกรรมการบรษิทัมัน่ใจว่า การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกจิการ  
 สภาพคล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถในการช าระหนี้ 

 
 หลกัปฏบิตั ิ7.3 

ในภาวะทีบ่รษิทัประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษิทัควรมัน่ใจ ได้
ว่าบรษิทัมแีผนการแกไ้ขปัญหา หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้นี้ภายใต้การค านึงถงึสทิธิ
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล  
 กรณีทีบ่รษิทัประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัมกีารตดิตามดแูลอย่างใกลช้ดิ  
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2.  คณะกรรมการบรษิัทจะมกีารติดตามฐานะทางการเงนิเพื่อวางแผนในการแก้ไขหากบรษิทัมภีาวะและ
 แนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงนิ ไม่ว่าจะด้วยจากสภาพของบรษิัท การแข่งขนัในตลาด รวมทัง้ 
 เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

 
 หลกัปฏบิตั ิ7.4 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาการจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตัติามกฎหมาย  จรยิธรรมใน 
 การด าเนินธุรกจิ และจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน นโยบายการต่อตา้นการทุจรติ 
 คอรร์ปัชัน่ การปฏบิตัต่ิอพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม โดยค านึงถงึกรอบ 
 การรายงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศ ทัง้นี้จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี  

2.  คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหข้อ้มูลทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องส าคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะน าไปสู่การสรา้ง 
 คุณค่าแก่บรษิทัอย่างยัง่ยนื 

 
 หลกัปฏบิตั ิ7.5 

คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลและจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ทีท่ าหน้าทีใ่นการ 
สื่อสารกบัผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และ
ทนัเวลา 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า  การสื่อสารและ 
 การเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางทีเ่หมาะสม  
 ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลที่มต่ีอผลต่อราคาหลกัทรพัย์ รวมทัง้มกีารสื่อสารให้เขา้ใจตรงกนัทัง้บรษิทั 
 ในการปฏบิตั ิ 

2.  คณะกรรมการบรษิัทก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผู้รบัผดิชอบด้านนักลงทุนสมัพนัธ ์
 รวมทัง้ก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของนักลงทุนสมัพันธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผย 
 ขอ้มลูเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 

 หลกัปฏบิตั ิ7.6 
คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 

 แนวปฏบิตั ิ
คณะกรรมการบรษิัทมกีารส่งเสรมิให้น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อให้เหมาะสมกบัการเผยแพร่ขอ้มูล 

ต่าง ๆ ของบรษิทั เช่น การลงขอ้มูลข่าวสารของบรษิทัในหน้าเวปไซดข์องบรษิทั เพื่อเป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์ให้ 
ผูล้งทุน ลูกคา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัทราบขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจ รวมทัง้การเผยแพร่ขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Set Portal)  ตามกฏเกณฑ์ และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น  
           (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
  
 หลกัปฏบิตั ิ8.1 

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลจนมัน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในเรื่องส าคญัของบริษัท   
โดยคณะกรรมการบรษิทัก าหนดนโยบายใหบ้รษิทัถอืปฎบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่โีดยครอบคลุมหลกัการ   
ดงันี้ 

1.  สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี  
2.  คณะกรรมการมคีวามมุ่งมัน่ในการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหบ้รษิทับรหิารงานดว้ยความรอบคอบ และค า นึงถงึ 

 ความเสีย่งอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้  
3.  การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น  
4.  การด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึจรยิธรรมธุรกจิเป็นส าคญั  
บรษิัทตระหนักและใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่กบัสทิธขิองผู้ถอืหุน้ของบรษิทั และพยายามรกัษาไวซ้ึง่สทิธิ

ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
 แนวปฏบิตั ิ

1. คณะกรรมการบรษิทัดูแลและใหค้วามส าคญัในทุกประเดน็ทีส่ าคญั ทัง้ประเดน็ทีถู่กก าหนดในกฏหมาย 
 และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม  
 ผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา และ/ หรอื อนุมตัใินเรื่องส าคญันัน้ ๆ 

2. คณะกรรมการบรษิทัมกีารสนบัสนุนการมสีว่นร่วมต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 2.1 เปิดโอกาส และก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน  

  วนัประชุมผูถ้ือหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพ้จิารณาเรื่องทีผู่้ถอืหุน้เสนอ ว่าควรจะบรรจุ 
  เป็นวาระการประชุมหรอืไม่ ถ้าไม่เหน็สมควร จะชี้แจงเหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้ถอืหุน้ 
  ทีไ่ดท้ าการเสนอวาระเขา้มา และเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

 2.2 เปิดโอกาส และก าหนดหลกัเกณฑ์ใหหุ้น้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
   เป็นการล่วงหน้า ซึง่หลกัเกณฑไ์ดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า 

 2.3 ผู้ถือหุ้นของบรษิทัมสีทิธใินการออกเสยีงแสดงความเหน็อย่างเท่าเทยีมกนั โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี 
   คะแนนเสยีงเท่ากนั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

 2.4 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่ าเสมอ โดยผ่านช่องทางของ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

3. คณะกรรมการบรษิทั ดูแลใหจ้ดัท าหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้มลูทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอ 
 ต่อการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

4. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
 ไม่น้อยกว่า 14 วนั พรอ้มทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัเป็นเวลา 30 วนัก่อนวนัประชุม 

5. คณะกรรมการบรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ 
 การสง่ค าถามล่วงหน้า และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

6. หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ไดม้กีารจดัท าและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
7.  คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้

 ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ  
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 ก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้และเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการ 
 มอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

 
 หลกัปฏบิตั ิ8.2 

คณะกรรมการบริษัทมีการก ากับดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  คณะกรรมการบรษิทัก าหนดวนั เวลา สถานทีป่ระชุม โดยค านึงถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของ
 ผูถ้อืหุน้  

2.  คณะกรรมการบรษิทัดแูลไม่ใหม้กีารกระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้  
3.  คณะกรรมการบรษิทัก าหนดแนวทางในการประชุมผูถ้อืหุน้ ไวด้งันี้  
 1)  ประธานกรรมการบรษิทัเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
 2)  ไม่มกีารเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้า  
 3)  กรรมการและผบู้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผถู้อืหนุ้ของบรษิทัเขา้ร่วมการประชมุเพื่อใหข้อ้มูล

  และตอบขอ้ซกัถามจากผถู้อืหุน้  
 4)  ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งจ านวนและสดัส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง  
 5)  วาระการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารลงมตเิป็นรายบุคคล  
 6)  มกีารใชบ้ตัรลงคะแนน รวมทัง้มบีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 

 
 หลกัปฏบิตั ิ8.3 

คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดูแลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ถอืหุน้เป็นไป
อย่างถูกตอ้ง และครบถว้น 
 แนวปฏบิตั ิ

1.  บรษิทัมกีารเปิดเผยมตทิี่ประชุมผูถ้ือหุน้พร้อมผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระในวนัทีม่กีารประชุม  
 หรือภายในวันท าการถัดไป  ผ่านช่องทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 (Set Portal) และทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั  

2. บริษัทจดัส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน  14 วนั 
 นบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

3. ในรายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ของบริษทัไดบ้นัทกึขอ้มูลเกีย่วกบัรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิาร สดัส่วน 
 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  วิธีการลงคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
 การประชุม รวมทัง้ประเดน็ขอ้ซกัถามในการประชุมผูถ้อืหุน้  
 
 
 


