
เอกสารแนบ

1บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง  
ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	สาขาการบริหาร	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	California	College	of	Commerce		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	The	Role	of	Chairman	in	Leading	Strategic	Risk		
	 Oversight	(2560)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	The	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	33/2557)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Financial	Institutions	Governance	Program		
	 (FGP	3/2554)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP	63/2550)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 2563	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานกรรมการ	กรรมการอสิระ		
	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
	 	 	 	 และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	
	 	 	 	 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2560	-	2563	 :	 ประธานกรรมการ	กรรมการอสิระ		
	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน	และประธานกรรมการ	
	 	 	 	 ก�ากับดูแลกิจการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส		
	 	 	 	 พร็อพเพอร์ตี	้(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2555	-	กันยายน	2562	 :	 ประธานกรรมการตรวจสอบ		
	 	 	 	 ประธานกรรมการก�ากับดูแล	
	 	 	 	 บรรษัทภิบาล	กรรมการพจิารณา	
	 	 	 	 คา่ตอบแทนและสรรหา	และกรรมการอสิระ		
	 	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2560	-	มกราคม	2562	 :	 กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบ	และ	
	 	 	 	 กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนด	
	 	 	 	 ค่าตอบแทน	บริษัท	ดีมีเตอร์		
	 	 	 	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2559	-	2561	 :	 กรรมการในคณะกรรมการอ�านวยการ	
	 	 	 	 เงินทุนหมุนเวียน	กรมบัญชีกลาง		
	 	 	 	 กระทรวงการคลัง
•	 2554	-	2561	 :	 กรรมการ	สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน		
	 	 	 	 (องค์การมหาชน)	กระทรวงพลังงาน
•	 2552	-	2561	 :	 กรรมการ	สถาบันปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย

•	 2553	-	2559	 :	 กรรมการ	คณะกรรมการประเมินผลงาน	
	 	 	 	 รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
•	 2556	-	2557	 :	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด		
	 	 	 	 (มหาชน)
•	 2553	-	2555	 :	 ประธานคณะกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม		
	 	 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 2551	-	2553	 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ	
	 	 	 	 ผู้จดัการใหญ่	บริษัท	อะโรเมติกส์และ	
	 	 	 	 การกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2551	-	2553	 :	 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่		
	 	 	 	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2550	-	2551	 :	 กรรมการผู้จดัการใหญ่	บริษัท	อะโรเมติกส	์
	 	 	 	 และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2547	-	2550	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	

		 	 	 	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2547	-	2550	 :	 ประธานกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 บริษัท	โรงกลัน่น�ามนัระยอง	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2547	-	2550	 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารร่วม	

	
	 	 	 	 บริษัท	อลัลายแอนซ์	รีไฟน์น่ิง	จ�ากัด
•	 2527	-	2547	 :	 รองกรรมการผู้จดัการ		
	 	 	 	 บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2517	-	2527	 :	 ผู้จดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ธนาคาร	
	 	 	 	 เชสแมนฮตัตัน	สาขากรุงเทพ	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	 ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ		
	 	 บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการอสิระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
	 	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการท่ีดี		
	 	 บริษัท	พริมา	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ทีอาร์เอ	แลนด์	ดีเวลลอปเม้นต์	จ�ากัด	
	 -	 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ		
	 	 บริษัท	ทรัพย์ทิพย์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเส่ียง		
	 	 และอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ		
	 	 บริษัท	เนชั่นแนล	เพาเวอร์	ซัพพลาย	จ�ากัด	(มหาชน)	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	5,000	หุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :		
ไม่มี

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม  
อายุ 71 ปี 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  16 มกราคม 2560)
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รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย
อายุ 68 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  24 เมษายน 2560)

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	(พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาบริหารธุรกิจ		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาโท	สาขากฎหมาย	Harvard	Law	School		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	(นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอนัดับ	1)		
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP	32/2562)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders		
	 (RCL	17/2562)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Financial	Statement	for	Directors	(FSD	40/2562)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Financial	Institutions	Governance	Program		
	 (FGP	3/2554)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	2543)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 งานสัมมนา	Corporate	Responsibilities	and	Practices	in		
	 Anti-Corruption
•	 งานสัมมนา	Roles	of	Executives	to	Establishing	Corruption		
	 Protection	Mechanism

ประสบการณ์การท�างาน
•	 2563	-	ปัจจุบัน		 :		กรรมการอสิระ	ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 ตรวจสอบ	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	
	 	 	 	 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
	 	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 2560	-	2563	 :		กรรมการอสิระ	ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา		
	 	 	 	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ		
	 	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2538	-	2561	 :	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจยักฎหมาย	
	 	 	 	 และการพัฒนา	คณะนิติศาสตร์		
	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2553	-	2556	 :	 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ		
	 	 	 	 ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2521	-	2556	 :	 อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์		
	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2544	-	2552	 :	 คณบดี	คณะนิติศาสตร์		
	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2543	-	2544	 :	 ผู้ช่วยอธกิารบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหารอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	 กรรมการอสิระ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	และกรรมการก�ากับ	
	 	 ดูแลกิจการ	บริษัท	แอสเสท	เวิรด์	คอร์ป	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการก�ากับ	
	 	 ดูแลบรรษัทภิบาล	บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 กรรมการอสิระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	
	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน	ธนาคารยูโอบี	จ�ากัด	(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย :	ไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:		
ไม่มี

3บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



การศึกษา
•	 ปริญญาโท	ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ	มหาวิทยาลัยลอนดอน	ประเทศองักฤษ
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมการผลิต	มหาวิทยาลัยบอสตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรวิศวกรรม	อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์		
	 มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	46/2547)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP	10/2547)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND	10/2547)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 27	กันยายน	2564	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	บริษัท	ควอนตัม	อนิโนเวชั่น	จ�ากัด
•	 2560	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ	กรรมการก�าหนด	
	 	 	 	 ค่าตอบแทนและสรรหา	และกรรมการบริหารความเสี่ยง		

	 	 	 	 บริษัท		เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		
	 	 	 	 (มหาชน)
•	 2558	-	2563	 :	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี	้คอมเมอร์เชยีล	

	
	 	 	 	 แอสเสท	แมนเนจเม้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 	 	 	 ชื่อเดิม	บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	รีท	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
•	 2558	-	2563	 :	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	โฮลดิ้งส์	(2519)	จ�ากัด
•	 2560	-	2562	 :	 กรรมการ	บริษัท	ทรัพย์สมบูรณ์	พร็อพเพอร์ตี้ส์	พลัส	จ�ากัด
•	 2553	-	2562	 :	 กรรมการ	บริษัท	นอร์ธ	ปาร์ค	เรียลเอสเตท	จ�ากัด
•	 2553	-	2562	 :	 กรรมการ	บริษัท	นอร์ธปาร์ค	กอลฟ์	แอนด	์สปอร์ตคลับ	จ�ากดั
•	 2552	-	2562	 :	 กรรมการ	บริษัท	หนองคาย	คันทรี	กอล์ฟคลับ	จ�ากัด
•	 2554	-	2561	 :	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	เทรด	แอนด์	คอนเวนชัน่	เซ็นเตอร์	จ�ากดั
•	 2560	-	2561		 :	 กรรมการ	บริษัท	ฟ้าประทานแผ่นดินทอง	จ�ากัด
•	 2560	-	2561	 :	 กรรมการ	บริษัท	วัน	แบงค็อก	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด
•	 2557	-	2561	 :	 กรรมการ	บริษัท	โทนิค	อนิเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
•	 2555	-	2560	 :	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	ภูมิพัฒน์	จ�ากัด
•	 2550	-	2560	 :		 กรรมการ	บริษัท	ปากซอง	แคปปิตอล	จ�ากัด
•	 2550	-	2560	 :	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 บริษัท	อาหารสยาม	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2548	-	2560	 :	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2556	-	2559	 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร	บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2549	-	2559		 :	 กรรมการ	บริษัท	สิริวนา	จ�ากัด
•	 2556	-	2558		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทิพย์สุโขทัย	ไบโอเทค	จ�ากัด
•	 2556	-2558		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทิพย์สุพรรณบุรี	ไบโอเอนเนอยี่	จ�ากัด
•	 2551	-	2558		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทิพย์สุโขทัย	ไบโอ	รีไฟเนอร่ี	จ�ากัด
•	 2554	-	2558		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทิพย์นครสวรรค์	ไบโอเอนเนอยี่	จ�ากัด
•	 2551	-	2558		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทิพย์ก�าแพงเพชร	ไบโอเอนเนอยี่	จ�ากัด	
•	 2551	-	2558		 :	 กรรมการ	บริษัท	น�าตาลทิพย์นครสวรรค์	จ�ากัด
•	 2549	-	2558		 :	 กรรมการ	บริษัท	น�าตาลทิพย์ก�าแพงเพชร	จ�ากัด
•	 2549	-	2558		 :	 กรรมการ	บริษัท	อุตสาหกรรมน�าตาลสุพรรณบุรี	จ�ากัด
•	 2551	-	2557		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
•	 2551	-	2557		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	แลนด์	รีเทล	จ�ากัด	
•	 2548	-	2557		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	แลนด์	จ�ากัด
•	 2554	-	2556		 :	 กรรมการ	บริษัท	วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง	จ�ากัด
•	 2554	-	2556	 :	 กรรมการ	บริษัท	โออชิิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2552	-	2556		 :	 กรรมการ	บริษัท	ปรีดีประภา	จ�ากัด
•	 2551	-	2556		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	เรียลเอสเตท	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
•	 2550	-	2556		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	โฮเทลส์	กรุ๊ป	จ�ากัด
•	 2547	-	2556		 :	 กรรมการ	บริษัท	โกลเด้นเวลธ	์จ�ากัด
•	 2554	-	2555	 :	 กรรมการ	บริษัท	โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ	จ�ากดั	
•	 2553	-	2555		 :	 กรรมการ	บริษัท	เอ	ซี	เค	ริลตี้	จ�ากัด
•	 2553	-	2555		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซีซีแอล	1	จ�ากัด
•	 2553	-	2554		 :	 กรรมการ	บริษัท	ทิพย์พัฒน	อาร์เขต	จ�ากัด
•	 2553	-	2554		 :	 กรรมการ	บริษัท	ที.ซี.ซี.	คอมเมอร์เชียล	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	 กรรมการ	รองประธานกรรมการ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา		
	 	 และกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล	บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 ประธานกรรมการ	บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นต์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัท	Frasers	Property	Limited
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์	แอสเซ็ทส์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	นอร์ม	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	นอร์ม	(2019)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ควอนตัม	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	ชื่อเดิม	บริษัท	บุรีรัมย์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เทอราโกร	เฟอร์ติไลเซอร์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เอน็วาย	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	สิริด�ารงธรรม	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ภักดีวัฒนา	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	น�าใจไทยเบฟ	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เอเชียน	แคปปิตอล	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	วัฒนภักดี	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เกษมทรัพย์ภักดี	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ควอนตัม	แคปปิตอล	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	วัน	แบงค็อก	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เลควิว	กอล์ฟ	แอนด์	ยอร์ช	คลับ	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	แอสเซ็ทส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เกษมทรัพย์สิริ	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เอส	เอม็	เจ	ซี	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	เอก็ซิบิชั่น	แอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เอน็.ซี.ซี.	เอก็ซิบิชั่น	ออกาไนเซอร์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เอน็.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์	แอนด์	ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เอน็.ซี.ซี.	อมิเมจ	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เอฟ	แอนด์	บี	อนิเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ชีวาศรม	อนิเตอร์เนชั่นแนล	เฮลท์	รีสอร์ท	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เดอะ	ชะอ�า	ยอร์ช	คลับโฮเต็ล	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	อเดลฟอส	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	บริษัท	คริสตอลลา	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	พรรณธอิร	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เบียร์ทิพย์	บริวเวอร่ี	(1991)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	แก่นขวัญ	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ที.ซี.ซี.	เทคโนโลยี	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	International	Beverage	Holdings	Limited
	 -	 กรรมการ	International	Beverage	Holdings	(UK)	Limited
	 -	 กรรมการ	International	Beverage	Holdings	(China)	Limited
	 -	 กรรมการ	InterBev	(Singapore)	Limited	ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	Blairmhor	Distillers	Limited	
	 -	 กรรมการ	Blairmhor	Limited
	 -	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	เทพอรุโณทัย	จ�ากัด
	 -	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	สุราบางยี่ขัน	จ�ากัด
	 -	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	อธมิาตร	จ�ากัด
	 -	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	เอส.เอส.	การสุรา	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	Frasers	Logistics	&	Industrial	Asset	Management	Pte	Ltd.,		
	 	 Manager	of	Frasers	Logistics	&	Industrial	Trust	(REIT/Trust)
	 -	 กรรมการ	Frasers	Hospitality	Asset	Management	Pte	Ltd.,		
	 	 Manager	of	Frasers	Hospitality	Real	Estate	Investment	Trust	(REIT/Trust)
	 -	 กรรมการ	Frasers	Hospitality	Trust	Management	Pte	Ltd.,		
	 	 Manager	of	Frasers	Hospitality	Business	Trust	(REIT/Trust)	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	
เป็นน้องเขยของนายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :		ไม่มี

นายปณต สิริวัฒนภักดี
อายุ 44 ปี
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง  
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  16 มกราคม 2560)

4 เอกสารแนบ



การศึกษา
•	 ปริญญาโท	สาขาการเงิน	University	of	Chicago		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมศาสตร์	Brown	University		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market		
	 Intermediaries	(CGI	7/2558)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP	40/2548)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 2548	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2541	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอเซีย	พลัส	กรุ๊ป		
	 	 	 	 โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายชาลี โสภณพนิช
อายุ 60 ปี
กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  30 มีนาคม 2548)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 กรรมการ	บริษัท	นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย	จ�ากัด
	 -	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ.ซี.แอล.ลีสซิ่ง	จ�ากัด
	 -	 กรรมการผู้อ�านวยการ	บริษัท	ซิตี้เรียลตี้	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ทีอาร์เอ	แลนด์	ดีเวลลอปเม้นต์	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:		
ไม่มี

5บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



การศึกษา
•	 ปริญญาโท	(บริหารธุรกิจ)	สาขาการเงินการธนาคาร,		
	 University	of	Missouri	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	155/2555)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 2563	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2561	-	ปัจจุบัน	 :	 รองประธานกรรมการ		
	 	 	 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
	 	 	 	 และกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ																													
	 	 	 	 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2560	-	2563	 :	 กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 ความเสี่ยง	และกรรมการสรรหา		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2559	-	2561	 :	 กรรมการ	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์		
	 	 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2543	-	2550	 :	 Head	of	Investment	Banking,		
	 	 	 	 Deutsche	Bank	ประเทศไทย
•	 2538	-	2543	 :	 Head	of	Corporate	Banking,		
	 	 	 	 Local	Corporate	Team,		
	 	 	 	 JP	Morgan	Chase,		
	 	 	 	 Bangkok/Hong	Kong
•	 2533	-	2538	 :	 Relationship	Manager,		
	 	 	 	 Local	Corporate	Team,		
	 	 	 	 Bank	of	America	ประเทศไทย
•	 2531	-	2533	 :	 Relationship	Manager		
	 	 	 	 บริษัท	หลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 กรรมการ	รองประธานกรรมการ		
	 	 และประธานคณะกรรมการบริหาร		
	 	 บริษัท	อาคเนย์ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	รองประธานกรรมการ		
	 	 และประธานคณะกรรมการบริหาร		
	 	 บริษัท	อาคเนย์ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร		
	 	 บริษัท	อาคเนย์	แคปปิตอล	จ�ากัด
	 -	 กรรมการผู้จดัการใหญ่	บริษัท	เครืออาคเนย์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ทีซีซี	เทคโนโลยี	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	เซ็นเตอร์พอยต์	ลิมิเต็ด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	แอนด์	นีฟ	ลิมิเต็ด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	บิ๊กซี	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
	 -	 ท่ีปรึกษา	บริษัท	ทีซีซี	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	เป็นสามีของพี่สาว		
นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:		
ไม่มี

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
อายุ 58 ปี
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  16 มกราคม 2560)

6 เอกสารแนบ



การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	University	of	Southern	California		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP	71/2551)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market		
	 Intermediaries	(CGI	13/2559)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นท่ี	9		
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท�างาน
•	 2563	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2547	-	ปัจจุบัน	 :		กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2560	-	2563	 :		ประธานกรรมการสรรหาและ	
	 	 	 	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2533	-	2561	 :	 กรรมการ	บริษัท	เมโทรแมชีนเนอร่ี		
	 	 	 	 จ�ากัด
•	 2552	-	กุมภาพันธ	์2560	 :	 กรรมการ	บริษัท	ทรู	อนิเตอร์เน็ต		
	 	 	 	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
•	 2556	-	2557	 :	 กรรมการ	บริษัท	ปิคนิค	คอร์ปอเรชั่น		
	 	 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2553	-	2556	 :	 กรรมการ	บริษัท	อะมานะฮ	์ลิสซิ่ง	จ�ากัด		
	 	 	 	 (มหาชน)
•	 2552	-	2556	 :	 ประธานกรรมการ	บริษัท	หลักทรัพย์		
	 	 	 	 สินเอเชีย	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	 กรรมการ	และผู้อ�านวยการบริหาร	-	การลงทุนกลุ่ม		
	 	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	และประธานกรรมการบริหาร	
	 	 ความเสี่ยง	บริษัท	ดับบลิวพี	เอน็เนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการอสิระ	บริษัท	เอสวีไอ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด		
	 	 (มหาชน)
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ออิอน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เอคโค	ออโต้พาร์ท	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ดับบลิวพี	แก๊ส	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ดับบลิวพี	โซลูชั่นส์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ดับบลิวพี	โซลล่าร์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	แซ๊ป	ปาร์ตี้	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ดิ	อลัตร้าเวลท์	กรุ๊ป	จ�ากัด
	 -	 รองประธานกรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธอิอิอนประเทศไทย
	 -	 สมาชิก	Corporate	Advisory	Board	Marshall	School		
	 	 Business,	University	of	Southern	California

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:		
ไม่มี

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
อายุ 59 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  2 เมษายน 2547)

7บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	Boston	University		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP	64/2550)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 2555	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2563	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	บริษัท	อาร์	เจ	เอนเนอร์จ	ีจ�ากัด
•	 2558	-	มกราคม	2560	 :	 กรรมการ	บริษัท	ไทคอน	โลจสิติกส์	พาร์ค		
	 	 	 	 จ�ากัด
•	 2555	-	มกราคม	2560	 :	 กรรมการ	บริษัท	อโีค	อนิดัสเทรียล		
	 	 	 	 เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 2558	-	2559	 :	 กรรมการ	บริษัท	ไทคอน	แมนเนจเม้นท์		
	 	 	 	 จ�ากัด
•	 2558	-	2559	 :	 กรรมการ	บริษัท	ไทคอน	(ฮอ่งกง)	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	 กรรมการ	บริษัท	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ทีอาร์เอ	แลนด์	ดีเวลลอปเม้นต์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	โรจนะเพาเวอร์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์รัชคาร	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	ซากูระจูจโิรจนะ	เมดิคัล	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	บีไอจ	ีโรจนะ	ทีเจจ	ีแก๊ส	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:		
ไม่มี

นายชาย วินิชบุตร
อายุ 46 ปี
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม  
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2555)

8 เอกสารแนบ



การศึกษา
•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ
•	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP	144/2018)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลกัสตูร	Boardroom	Success	through	Financing	and	Investment		
	 (BFI	5/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Anti-Corruption	:	the	Practical	Guide	(ACPG	50/2019)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 2560	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	กรรมการบริหาร		
	 	 	 	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา	
	 	 	 	 อย่างยั่งยืน	และกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 ความเสี่ยง	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายการลงทุน

	
	 	 	 	 กลุ่มบริษัท	Frasers	Property	Limited

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	อนิดัสเทรียล		
	 	 รีท	แมนเนจเม้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	ประเทศไทย		
	 	 (ฮอ่งกง)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	ประเทศไทย		
	 	 (อนิเตอร์เนชั่นแนล)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	เทคโนโลยี		
	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เอสทีที	จดีีซี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 Commissioner,	PT	SLP	Surya	TICON	Internusa		
	 	 ประเทศอนิโดนีเซีย
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โฮลดิ้งส์		
	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	แอสเซ็ทส์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	วัน	แบงค็อก	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด

	 -	 กรรมการ	บริษัท	วัน	แบงค็อก	เวนเจอร์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	Frasers	Property	Ventures	I	Pte.	Ltd.		
	 	 ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	Frasers	Property	Ventures	II	Pte.,	Ltd.		
	 	 ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	Frasers	Property	International	Pte.	Ltd.		
	 	 ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	Frasers	(Thailand)	Pte.	Ltd.	ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	Frasers	Property	Investments	(Europe)	SARL		
	 	 ประเทศลักเซมเบิร์ก
	 -	 กรรมการ	FCL	Imperial	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	Frasers	Property	Holdings	(Vietnam)		
	 	 Company	Limited
	 -	 กรรมการ	Frasers	Property	Investments	(Vietnam)	1	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	Frasers	Property	Investments	(Vietnam)	2	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	Frasers	Property	Management	Services	(Vietnam)		
	 	 Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	MLP	Co	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	SAJV	Co	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	Singapore	Logistics	Investments	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	Amigos	An	Phu	Holding	Pte.	Ltd.	ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	Amigos	An	Phu	(Singapore)	Pte.	Ltd.		
	 	 ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	Frasers	Property	Thailand	(Vietnam)	Pte.	Ltd.		
	 	 ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	ศูนย์บริหารเงิน		
	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด		
	 -	 กรรมการ	ALPS	Ventura	Pte.	Ltd.	ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	New	Motion	Pte.	Ltd.	ประเทศสิงคโปร์	
	 -	 กรรมการ	Grand	Trail	Holdings	Pte.	Ltd.	ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	Grand	Trail	Investments	Pte.	Ltd.	ประเทศสิงคโปร์
	 -	 กรรมการ	PBA	International	Pte.	Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:		
ไม่มี

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์
อายุ 48 ปี
กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเส่ียง  
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  16 มกราคม 2560)

9บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



การศึกษา
•	 Mini	MBA	สาขา	Leadership	Management		
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอนัดับหน่ึง)		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 วุฒบิัตรคอมพิวเตอร์บริหาร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	DCP	Refresher	Course	2/2549		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	26/2546)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 2563	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการบริหาร	บริษัท	เฟรเซอร์ส		
	 	 	 	 พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		
	 	 	 	 (มหาชน)		
•	 2562	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		
•	 2550	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด		
	 	 	 	 (มหาชน)
•	 2561	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	กรรมการบริหาร		
	 	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 	 	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ		
	 	 	 	 บริษัท	แอสเสท	เวิรด์	คอร์ป	จ�ากัด		
	 	 	 	 (มหาชน)
•	 2554	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 คนท่ี	2	บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)	

•	 2550	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	รองประธานกรรมการคนท่ี	2		
	 	 	 	 บริษัท	อาหารสยาม	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2549	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 คนท่ี	1	บริษัท	โออชิิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2544	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	กรรมการบริหาร		
	 	 	 	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	-	สิงหาคม	2563	 :	 กรรมการและกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	คอมเมอร์เชียล	

	
	 	 แอสเสท	แมนเนจเม้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 	 ชื่อเดิม	บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	รีท	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	อสีเทิร์นซีบอร์ด	อนิดัสเตรียลเอสเตท	(ระยอง)		
	 	 จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	แอนด์	นีฟ	ลิมิเต็ด
	 -	 กรรมการ	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส		
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	ลิมิเต็ด	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:		
ไม่มี

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
อายุ 67 ปี 
กรรมการ 
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  13 ธันวาคม 2562)

10 เอกสารแนบ



การศึกษา
•	 อกัษรศาสตรบัณฑิต	(ภาษาฝร่ังเศส)		
	 (เกียรตินิยมอนัดับหน่ึง	เหรียญทอง)	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Master	of	Arts	(Political	Science),	University	of	Michigan		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Master	of	Arts	(Asian	Studies),	University	of	Michigan		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นท่ี	51	วิทยาลัยนักบริหาร		
	 ส�านักงาน	ก.พ.	พ.ศ.	2559
•	 Listed	Entity	Director	(LED)	Program	(Module	1,2,3,4)		
	 Singapore	Institute	of	Directors	(SID)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	304/2021)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		

ประสบการณ์การท�างาน
•	 มกราคม	2564	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการอสิระ	บริษัท	เฟรเซอร์ส		
	 	 	 	 พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		
	 	 	 	 (มหาชน)
•	 มกราคม	2564	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการอสิระ	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ		
	 	 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 มีนาคม	2564	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการท่ีปรึกษา		
	 	 	 	 ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ		
	 	 	 	 กระทรวงต่างประเทศ
•	 ธนัวาคม	2563	-	ปัจจุบัน	 ;	 กรรมการท่ีปรึกษา		
	 	 	 	 สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ		
	 	 	 	 กระทรวงการต่างประเทศ

•	 ตุลาคม	2563	–	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	คณะกรรมการจดัท�า	
	 	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
•	 มกราคม	2560	-		 :	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ
	 มกราคม	2564	 	 สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
•	 ตุลาคม	2559	-		 :	 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
	 กันยายน	2563	
•	 2558	-	2559	 :	 เอกอคัรราชทูตไทยประจ�า	
	 	 	 	 ราชอาณาจกัรเบลเยียมและ	
	 	 	 	 ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
•	 2558	-	2559	 :	 เอกอคัรราชทูต	หัวหน้าคณะผู้แทนไทย	
	 	 	 	 ประจ�าสหภาพยุโรป
•	 2556	-	2558	 :	 เอกอคัรราชทูตไทยประจ�า	
	 	 	 	 ราชอาณาจกัรสเปน
•	 2555	-	2556	 :	 เอกอคัรราชทูตไทยประจ�า	
	 	 	 	 สาธารณรัฐเซเนกัล
•	 2553	-	2555	 :	 อธบิดีกรมยุโรป		
	 	 	 	 กระทรวงการต่างประเทศ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	:	ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:		
ไม่มี

นางบุษยา มาทแล็ง
อายุ 61 ปี 
กรรมการอิสระ 
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 มกราคม 2564)

11บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเท็กซัส	เมืองออสติน		
	 มลรัฐเท็กซัส	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	39/2547)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP	10/2547)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP	39/2555)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจกัร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร		
	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	(วปอ.	รุ่นท่ี	61)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 2564	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการ	
	 	 	 	 ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา	
	 	 	 	 อย่างยั่งยืน	และกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 ความเสี่ยง	บริษัท	เฟรเซอร์ส		
	 	 	 	 พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)		
	 	 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร	เฟรเซอร์ส	

	
	 	 	 	 พร็อพเพอร์ตี้	คอมเมอร์เชียล		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)
•	 สิงหาคม	2563	-	ปัจจุบัน		 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล		
	 	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2557	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการบริหาร	กรรมการ		
	 	 	 	 และประธานอ�านวยการ		
	 	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 2555	-	2559	 :	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ		
	 	 	 	 บริษัท	เงินทุนกรุงเทพธนาทร	จ�ากัด
•	 2546	-	2559	 :	 กรรมการและกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2546	-	2558	 :	 กรรมการ		
	 	 	 	 บริษัท	แกรนด	์ยนิูต้ี	ดเิวลลอ็ปเมนท์	จ�ากดั
•	 2546	-	2558	 :	 กรรมการ	บริษัท	แกรนด์	ยู	ลิฟวิ่ง	จ�ากัด
•	 2553	-	2558		 :	 ผู้พิพากษาศาลสมทบ	ศาลทรัพย์สิน	
	 	 	 	 ทางปัญญาและการค้าระหว่าง	
	 	 	 	 ประเทศกลาง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เกษมทรัพย์ภักดี	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	กรุงเทพบ้านและท่ีดิน	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟิร์ส	แสควร์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ไพร์ม	พลัส	แอสเซ็ท	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	รีกัล	รีเจีย้น	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ไซด์	วอล์ค	แลนด์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แฮบิเทชั่น	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	(เมย์แฟร์)	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	โปโล	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	พร็อพเพอร์ตี้	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	แกรนด์	เมย์แฟร์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	แกรนด์	พาราไดส์	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เอม็เอสจแีอล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	นารายณ์	พาวิลเลียน	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ริทซ์	วิลเลจ	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	สาธรทรัพย์สิน	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	สาธรทอง	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ยูไนเต็ด	โฮมส์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	วอคเกอร์	โฮมส์	จ�ากัด	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

นายธนพล ศิริธนชัย 
อายุ 54 ปี
กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเส่ียง
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  13 มกราคม 2564)

12 เอกสารแนบ



2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

	 คณะผู้บริหารของบริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ท่ีด�ารงต�าแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด	31	กันยายน	
2564	ประกอบด้วย

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1.	นายธนพล	ศิริธนชัย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	คอมเมอร์เชียล	(ประเทศไทย)

2.	นายแสนผิน	สุขี	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โฮม	(ประเทศไทย)

3.	นายโสภณ	ราชรักษา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	อนิดัสเทรียล	(ประเทศไทย)

4.	นายสมบูรณ์	วศินชัชวาล	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการเงิน	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	
	จ�ากัด	(มหาชน)

5.	นายศุภรัฒศ์	ศิวะเพ็ชรานาถ	สิงหรา	ณ	อยุธยา	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านเทคโนโลยีและดิจทัิล	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(มหาชน)

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเท็กซัส	เมืองออสติน		
	 มลรัฐเท็กซัส	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	39/2547)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP	10/2547)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP	39/2555)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจกัร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร		
	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	(วปอ.	รุ่นท่ี	61)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 2564	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการ	
	 	 	 	 ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา	
	 	 	 	 อย่างยั่งยืน	และกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 ความเสี่ยง	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน		 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	

		 	 	 	 คอมเมอร์เชียล	(ประเทศไทย)
•	 สิงหาคม	2563	-	ปัจจุบัน		 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร	บริษัท	เฟรเซอร์ส	

	
	 	 	 	 พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล		
	 	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2557	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการบริหาร	กรรมการ	และประธาน	
	 	 	 	 อ�านวยการ	บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	-	2559	 :	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ		
	 	 	 	 บริษัท	เงินทุนกรุงเทพธนาทร	จ�ากัด

•	 2546	-	2559	 :	 กรรมการและกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2546	-	2558	 :	 กรรมการ	บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้		
	 	 	 	 ดิเวลล็อปเมนท์	จ�ากัด
•	 2546	-	2558	 :	 กรรมการ	บริษัท	แกรนด์	ยู	ลิฟวิ่ง	จ�ากัด
•	 2553	-	2558		 :	 ผู้พิพากษาศาลสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญา	
	 	 	 	 และการค้าระหว่างประเทศกลาง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เกษมทรัพย์ภักดี	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	กรุงเทพบ้านและท่ีดิน	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟิร์ส	แสควร์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ไพร์ม	พลัส	แอสเซ็ท			จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	รีกัล	รีเจีย้น	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ไซด์	วอล์ค	แลนด์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แฮบิเทชั่น	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	(เมย์แฟร์)	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	โปโล	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	พร็อพเพอร์ตี้	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	แกรนด์	เมย์แฟร์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	แกรนด์	พาราไดส์	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เอม็เอสจแีอล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	นารายณ์	พาวิลเลียน	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ริทซ์	วิลเลจ	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	สาธรทรัพย์สิน	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	สาธรทอง	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ยูไนเต็ด	โฮมส์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	วอคเกอร์	โฮมส์	จ�ากัด	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

นายธนพล ศิริธนชัย    
อายุ 54 ปี
กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเส่ียง
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 มกราคม 2564)

13บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA	Executive)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	190/2557)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	วตท.	รุ่นท่ี	21	(ปี	2558)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การเมืองการปกครองในระบอบ	
	 ประชาธปิไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นท่ี	21		
	 (ปี	2560-2561)	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	รุ่นท่ี	23		
	 (ปี	2561-2562)	วิทยาลัยการยุติธรรม	สถาบันพัฒนาข้าราชการ	
	 ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	62	(ปี	2562	–	2563)		
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร	เฟรเซอร์ส	

	
	 	 	 	 พร็อพเพอร์ตี้	โฮม	(ประเทศไทย)
•	 2557	-	พฤศจกิายน	2563	 :	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2556	-	พฤศจกิายน	2563	 :	 กรรมการบริหารและกรรมการ	
	 	 	 	 ผู้จดัการใหญ่	บริษัท	แผ่นดินทอง		
	 	 	 	 พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	

	
	 	 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ธนัวาคม	2562	-		 :		ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร		
	 กันยายน	2563	 	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด
•	 มกราคม	2561	-		 :		กรรมการผู้จดัการใหญ่	-		 	
	 พฤศจกิายน	2562	 	 พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย		
	 	 	 	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด

•	 กุมภาพันธ	์2556	-		 :	 กรรมการผู้จดัการ	-		
	 ธนัวาคม	2560	 	 พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย		
	 	 	 	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด
•	 2552	-	2555	 :	 กรรมการผู้จดัการ		
	 	 	 	 บริษัท	คาซ่าวิลล์	จ�ากัด
•	 2552	-	2555		 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ		
	 	 	 	 บริษัท	ควอลิตี้เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2549	-	2551		 :	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	-	สายโครงการบ้าน		
	 	 	 	 บริษัท	ควอลิตี้เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2545	-	2548		 :	 ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการ	-		
	 	 	 	 สายคอนโดมีเนียม		
	 	 	 	 บริษัท	ควอลิตี้เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 ต�าแหน่งในกิจการอื่นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 -	ไม่มี	-
•	 ต�าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

		 แห่งประเทศไทย
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	กรุงเทพบ้านและท่ีดิน	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟิร์ส	แสควร์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ไพร์ม	พลัส	แอสเซ็ท	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	รีกัล	รีเจีย้น	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ไซด์	วอล์ค	แลนด์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ยูไนเต็ด	โฮมส์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ริทซ์	วิลเลจ	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	วอคเกอร์	โฮมส์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	แกรนด์	พาราไดส์	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แฮบิเทชั่น	จ�ากัด	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

นายแสนผิน สุขี 
อายุ 57 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) 
(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)

14 เอกสารแนบ



การศึกษา
•	 ปริญญาโท	สาขารัฐประศาสนศาสตร์		
	 National	Graduate	Institute	for	Policy	Studies	ประเทศญี่ปุ่ น
•	 ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์	Michigan	State	University		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	282/2562)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Board	Success	through	Financing	&	Investment		
	 (BFI	5/2561)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ	อุตสาหกรรมและ	
	 การลงทุน	(2/2558)	สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	(วธอ.)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเฟรเซอร์ส	

	
	 	 	 	 พร็อพเพอร์ตี้	อนิดัสเทรียล	(ประเทศไทย)
•	 2560	-	กันยายน	2563	 :	 ผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัท	เฟรเซอร์ส		
	 	 	 	 พร็อพเพอร์ตี	้(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2561	-	สิงหาคม	2563	 :	 รักษาการประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2558	-	2559	 :	 กรรมการผู้จดัการ	บริษัท		
	 	 	 	 บริษัท	ทีซีซี	แลนด์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
•	 2555	-	2558	 :	 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ		
	 	 	 	 บริษัท	ทีซีซี	โฮเทลส์	กรุ๊ป	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 อนิดัสเทรียล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	ประเทศไทย		
	 	 (อนิเตอร์เนชั่นแนล)	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	อนิดัสเทรียล		
	 	 รีท	แมนเนจเมนท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	บีเอฟทีแซด	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 ประเทศไทย	(ฮอ่งกง)	จ�ากัด

	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 เด็มโก้	เพาเวอร์	6	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 เด็มโก้	เพาเวอร์	11	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	Frasers	Property	Thailand	(Vietnam)	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	อโีค	อนิดัสเทรียล	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	พาวเวอร์	

	
	 	 (ประเทศไทย	จ�ากัด	(ชื่อเดิม	บริษัท	โกลเด้น	แฮบิเทชั่น	จ�ากัด)
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ออโตเมชั่น	แอสเซ็ท	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	บางกอก	โลจสิติกส์	พาร์ค	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	บางปะกง	โลจสิติกส์	พาร์ค	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	วังน้อย	โลจสิติกส์	พาร์ค	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ทีอาร์เอ	แลนด์	ดีเวลลอปเม้นต์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	พีบีเอ	โรบอทิคส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ซิสเต็ม	แอสเซ็ทส์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เอน็.	ซี.	ซี.	แมนเนจเม้นท์	แอนด์		
	 	 ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เอน็.ซี.ซี.	เอก็ซิบิชั่น	ออกาไนเซอร์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เอน็.ซี.ซี.	อมิเมจ	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เอฟ	แอนด์	บี	อนิเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เอส	เอม็	เจ	ซี	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โมโช	เอน็เตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ทีซีซี	เอก็ซิบิชั่น	แอนด์		
	 	 คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	อนาเธอร์	ซีเนริโอ	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เอน็.	ซี.	ซี.	อนิเตอร์เนชั่นแนล	อเีว้นท์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ		 PT	SLP	Surya	TICON	Internusa	ประเทศอนิโดนีเซีย
	 -	 กรรมการ	 PT	Surya	Internusa	Timur	ประเทศอนิโดนีเซีย
	 -	 กรรมการ	 Amigos	An	Phu	Holding	Pte.	Ltd.	
	 -	 กรรมการ	 Amigos	An	Phu	(Singapore)	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	 Alps	Ventura	Pte.	Ltd.
	 -	 กรรมการ	 New	Motion	Pte.	Ltd
	 -	 กรรมการ	 Grand	Trail	Holdings	Pte.	Ltd
	 -	 กรรมการ	 Grand	Trail	Investments	Pte.	Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

นายโสภณ ราชรักษา 
อายุ 49 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)

15บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	102/2551)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณก์ารท�างาน
•	 ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน		:	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการเงิน	

	
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2557	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการบริหาร	และรองกรรมการ	
	 	 	 	 ผู้จดัการ	สายงานบัญชีและการเงิน	
	 	 	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	-	2556	 :	 กรรมการบริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2551	-	2555	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ	-	สายงาน	
	 	 	 	 วางแผนการเงิน	บริษัท	พฤกษา		
	 	 	 	 เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 ประเทศไทย	(ฮอ่งกง)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	บางกอก	โลจสิติกส์	พาร์ค	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ออโตเมชั่น	แอสเซ็ท	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 ศูนย์บริหารเงิน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ซิสเต็ม	แอสเซ็ทส์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	วังน้อย	โลจสิติกส์	พาร์ค	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	บางปะกง	โลจสิติกส์	พาร์ค	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	อโีค	อนิดัสเทรียล	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	บีเอฟทีแซด	จ�ากัด

	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 อนิดัสเทรียล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	สีลม	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	บ้านแม่พิมพ์	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ภักดี	ฮอสพิทาลิตี้	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ภักดี	รีเทล	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เกษมทรัพย์ภักดี	จ�ากัด
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	กรุงเทพบ้านและท่ีดิน	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟิร์ส	แสควร์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ไพร์ม	พลัส	แอสเซ็ท			จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	รีกัล	รีเจีย้น	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ไซด์	วอล์ค	แลนด์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 โฮม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		
	 	 (ชื่อเดิม	บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	เรสซิเด้นซ์	จ�ากัด)	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 พาวเวอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		
	 	 (ชื่อเดิม	บริษัท	โกลเด้น	แฮบิเทชั่น	จ�ากัด)	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	(เมย์แฟร์)	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	โกลเด้น	แลนด์	โปโล	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	สามย่านมิตรทาวน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด		
	 	 (ชื่อเดิม	บริษัท	โกลเด้น	พร็อพเพอร์ตี้	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด)
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	แกรนด์	เมย์แฟร์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	แกรนด์	พาราไดส์	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	เอม็เอสจแีอล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	นารายณ์	พาวิลเลียน	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ริทซ์	วิลเลจ	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	สาธรทรัพย์สิน	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	สาทร	พร็อพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จ�ากัด		
	 	 (ชื่อเดิม	บริษัท	สาธรทอง	จ�ากัด)	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	ยูไนเต็ด	โฮมส์	จ�ากัด	
	 -	 กรรมการ	 บริษัท	วอคเกอร์	โฮมส์	จ�ากัด	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
อายุ 58 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)

16 เอกสารแนบ



การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์		
	 สถาบันเทคโนโลยีนานานาชาติสิรินธร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา
-	ไม่มี	-

ประสบการณก์ารท�างาน
•	 ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านเทคโนโลยี

	
	 	 	 	 และดิจทัิล	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กันยายน	2562	-		 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงาน	
	 กันยายน	2563	 	 สื่อดิจทัิล	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2561	-	สิงหาคม	2562	 :	 กรรมการผู้จดัการ	บริษัท	ทรู	อนิเทอร์เน็ต		
	 	 	 	 ดาต้า	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 	
•	 2561	-	สิงหาคม	2562	 :	 ประธานกรรมการ	บริษัท	บีบีไอเอก็ซ์		
	 	 	 	 (ไทยแลนด์)	จ�ากัด	 	
•	 2560	 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยี	

	
	 	 	 	 โครงสร้างพื้นฐานและบริหาร	ทรูมันน่ี		
	 	 	 	 บริษัท	แอสเซน์	กรุ๊ป	จ�ากัด
•	 2557	-	2560	 :	 ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายผลิตภัณฑ์	และ

		 	 	 	 ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยี	
	

	 	 	 	 บริษัท	ทรู	อนิเทอร์เน็ต	ดาต้า		
	 	 	 	 เซ็นเตอร์	จ�ากัด
•	 2555	-	2557	 :	 โกลบอล	เฮด	ฝ่ายดีลิเวอร่ี		
	 	 	 	 บริษัท	ทอมสัน	รอยเตอร์		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด

•	 2552	-	2554	 :	 โกลบอล	เฮด	ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยีและ	
	 	 	 	 คุณภาพผลิตภัณฑ์	บริษัท	ทอมสัน		
	 	 	 	 รอยเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 2550	-	2552	 :	 โกลบอล	ไดเรคเตอร์	ฝ่ายบริการลูกค้า	

	
	 	 	 	 บริษัท	ทอมสัน	รอยเตอร์		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 2547	-	2550	 :	 โกลบอล	เมเนเจอร์	ฝ่ายบริการลูกค้า	

	
	 	 	 	 บริษัท	รอยเตอร์	ซอฟแวร์		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 2546	-	2547	 :	 ท่ีปรึกษามาร์เก็ตดาต้าซิสเต็ม		
	 	 	 	 ฝ่ายบริการลูกค้า	บริษัท	รอยเตอร์	จ�ากัด	

	
	 	 	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 2545	-	2546	 :	 นักพัฒนาซอฟต์แวร์	มาร์เก็ตดาต้าซิสเต็ม	

		 	 	 	 บริษัท	รอยเตอร์	ซอฟแวร์		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร	บริษัท	เอสทีที	จดีีซี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการบริษัท	บริษัท	พีบีเอ	โรบอทิคส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา 
อายุ 41 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)
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3. รายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการบริษัท

	 ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชส้ิีนสดุ	31	กนัยายน	2564	นางสาวปรัศนีย์	สรุะเสถยีร	รองกรรมการผู้จดัการ	สายงานบรรษัทภบิาล	การวางแผนองค์กร	
การบริหารความเสี่ยง	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

	 เลขานุการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของคณะกรรมการให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	

เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	 โดยพิจารณาจากความรู้	
	ความสามารถ	และความเหมาะสมในการท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท	และได้ก�าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ดังน้ี

	 1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ	 รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และรายงาน	
	 	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
	 3.	 จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร	 หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

		 	 ตรวจสอบทราบภายใน	7	วันท�าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานน้ัน
	 4.	 จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
	 5.	 ให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	พระราชบัญญัติ

		 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	และกฎหมายอื่น	ๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง
	 6.	 เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ถือหุ้น
	 7.	 ประสานงานและติดตามการด�าเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
	 8.	 ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบต่อหน่วยงานท่ีก�ากับดแูลตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ
	 9.	 ด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535	มาตรา	 89/15	 และมาตรา	89/16	 และท่ีแก้ไข	
	 	 เพิ่มเติม	หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี

	 นางสาวรจนา	อัศววิเชียรจนิดา	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	 โดยมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม	2562	 เพื่อท�าหน้าท่ีควบคุม
ดูแลการท�าบัญชีของบริษัท	โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีส�านักงาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	สาขาบัญชี	(หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา
•	 หลักสูตร	Modern	Managers	Program,		
	 Chulalongkorn	Business	School
•	 หลักสูตร	Management	Development	Program	(1/2561)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน	 :	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตุลาคม	2562	-			 :		ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและ	
	 กันยายน	2563	 	 บัญชี	และรักษาการประธาน	
	 	 	 	 เจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2560	-	กันยายน	2562	 :	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี		
	 	 	 	 บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	

•	 2553	-	2560	 :	 บริษัท	เอ	เอน็	บี	ลาบอราตอร่ี		
	 	 	 	 (อ�านวยเภสัช)	จ�ากัด	
•	 2552	-	2553	 :	 บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	แคร์	เซอร์วิสเซส	

	
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 2550	-	2552	 :	 โรงพยาบาลกรุงเทพ	ราชสีมา	
•	 2537	-	2550	 :	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	

		 	 	 	 เอบีเอเอส	จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อ่ืน ๆ ในปัจจุบัน
•	 บริษัทจดทะเบียนอื่น
	 -	ไม่มี	-
•	 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 -	ไม่มี	-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีหุ้น	(ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564)
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

นางสาวรจนา อัศววิเชียรจินดา 
อายุ 54 ปี
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

18 เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่ง 
ของกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย)

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

บจก. เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย)

บจก. เกษมทรัพย์ภักดี

บจก. ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ซิตี้ เรียลตี้ กรุ๊ป

บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

บมจ. ยูนิเวนเจอร์

บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป

บมจ. เสริมสุข

บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย

บมจ. อาคเนย์ ประกันชีวิต

บมจ. อาหารสยาม

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
โกลเด้นเวนเจอร์
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เอกสารแนบ 3 - รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหวัหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง	นางมารศรี โสภาเสถียรพงศ ์ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี	10	พฤษภาคม	
2560	 เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี	การเงิน	และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัท	มาเป็นระยะกว่า	
20	ปี	เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท	จงึเห็นว่า
มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

	 ท้ังน้ี	การพจิารณาคัดเลอืก	แตง่ตัง้	โยกย้าย	เลกิจา้ง	ผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผา่นการอนุมัต	ิหรือได้รับความเหน็ชอบ

	จากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	ดังน้ี

ชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

การศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
FPT (ร้อยละ) 
โดยนับรวม 

การถือหุน้ของ
คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

ความ
สัมพันธ์ 

ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน 
ในระยะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา / ต�าแหน่ง / บริษัท 

นางมารศรี โสภาเสถียรพงศ์ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส	
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

65 การศึกษา 
-	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
-	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการอบรม 
-	 Director	Accreditation		
	 Program	โดย	สมาคมส่งเสริม	
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
-	 Quality	Assurance	and		
	 Improvement	Program	(QAIP)		
	 โดย	สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน	
	 แห่งประเทศไทย	
-	 หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูง	
	 จดัโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	
	 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์	
	 มหาวิทยาลัย	(รุ่นท่ี	15)	
-	 New	Adopted	Accounting		
	 Standard-TFRS	15&16	โดย		
	 บริษัท	เคพีเอม็จภีูมิไชย		
	 ท่ีปรึกษาธุรกิจ	จ�ากัด	

0.00 ไม่มี 2560 – ปัจจุบัน:	ผู้อ�านวยการ
อาวุโส	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	
บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	

2555 - 2559:	รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่	สายงานบัญชี
และการเงิน	ซึ่งรับผิดชอบดูแล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน		
บจก.	ทีซีซี	แลนด์		

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจ�ากัดอื่น 
ไม่มี

20 เอกสารแนบ



ชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

การศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
FPT (ร้อยละ) 
โดยนับรวม 

การถือหุน้ของ
คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

ความ
สัมพันธ์ 

ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน 
ในระยะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา / ต�าแหน่ง / บริษัท 

-	 Updated	COSO	Enterprise		
	 Risk	Management:	Integrating		
	 with	Strategy	and	Performance		
	 โดย	ตลาดหลักทรัพย	์
	 แห่งประเทศไทย	
-	 การควบคุมภายในตามแนวคิด	
	 ของ	COSO	(In-house	Training)		
	 โดย	บริษัท	ฝึกอบรมและสัมมนา	
	 ธรรมนิติ	จ�ากัด	
-	 Digital	Transformation		
	 in	Finance	&	Accounting	
-	 Adopting	data	science	&		
	 automation	in	internal	audit	
-	 PDPA	(Personal	Data		
	 Protection	Act)	Online		
	 training	โดย	บริษัท	Baker	and		
	 Mckenzie	จ�ากัด	
-	 Sustainability	e-Learning		
	 Module	
-	 Fraud,	Scams	and	Cyber		
	 Security:	Preparing	for	the		
	 Future	by	KPMG	(Thailand)	
-	 Agile	Audit,	Dynamic	Risk		
	 Assessment,	Data-Driven		
	 Analytics	by	Touchstone		
	 Research:

21บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



2. หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

	 บริษัทมอบหมายให้	นางสาวศรีวล ีสขุศรี ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและก�ากับดแูล	(Legal	&	Compliance	Department)	เพื่อท�าหน้าท่ี
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง	โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแล	มีดังน้ี	

ชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

การศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
FPT (ร้อยละ) 
โดยนับรวม 

การถือหุน้ของ
คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

ความ
สัมพันธ์ 

ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน 
ในระยะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา / ต�าแหน่ง / บริษัท 

นางสาวศรีวลี สุขศรี
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและ
ก�ากับดูแล

33 การศึกษา		
-	Master	of	Laws	(LL.M.)		
	 University	of	San	Francisco,		
	 USA		
-	ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต		
	 (เกียรตินิยมอนัดับสอง)		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
-	The	State	Bar	of	California,		
	 Licensed	Attorney		
-	Lawyer	Council	of	Thailand,		
	 Licensed	Attorney		
-	ทนายความผู้ท�าค�ารับรอง	
	 ลายมือชื่อและเอกสาร		
	 (Notarial	Services	Attorney)	

ประวัติการอบรม		
-	PDPA	(Personal	Data		
	 Protection	Act)	Online		
	 training	โดย	บริษัท	Baker	and		
	 Mcenzie	จ�ากัด		
-	PDPA	Public	Hearing	โครงการ	
	 จดัท�าร่างกฎหมายล�าดับรอง	
	 ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง	
	 ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562		
	 โดย	ศูนย์บริการวิชาการ	
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
	 (Unisearch)	และส�านักงาน	
	 ปลัดกระทรวงดิจทัิล	
	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0.00 ไม่มี 2562 - ปัจจุบัน:	ผู้อ�านวยการ	
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล	
บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		

2561 – 2562:	ผูช้ว่ยอ�านวยการ	
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล	
บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		

2559 – 2561:	ผู้จดัการ	
ฝ่ายกฎหมายบริษัท	ทีซีซี		
แอสเซ็ทส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ไม่มี		

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจ�ากัดอื่น 
ไม่มี

22 เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 4 - สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรม 

	 ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564	บริษัทฯ	มีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม	ดังน้ี

หมายเหต	ุ:	 บริษัทเป็นเจา้ของกรรมสิทธิท่ี์ดนิและโรงงาน/คลงัสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม	/	สวนอุตสาหกรรม	/	เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม	/	เขตอุตสาหกรรม	/	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	
	โลจสิตกิส	์พาร์ค	และโลจสิตกิส์	เซน็เตอร์	ตามท่ีกล่าวข้างต้น	ยกเว้นท่ีดนิในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี	้โลจสิตกิส	์เซน็เตอร์	(บางพล	ี2)	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	

	

โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(บางพลี	7)	และบางส่วนของเฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	พาร์ค	(บางนา)

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม /  
เขตอุตสาหกรรม / โลจิสติกส์ พาร์ค / โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์

โรงงาน/ 
คลังสินค้า  

ทีม่สัีญญาเช่า

โรงงาน/ 
คลังสินค้า 
สร้างเสร็จ

พร้อมใหเ้ช่า

โรงงาน/
คลังสินค้า       

ที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนา

รวม
มูลค่า 

ตามบัญชี
(ล้านบาท)

โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	ชลบุรี 9 2 - 11 815.42	

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 30 - - 30 410.66	

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 1 3 - 4 156.86	

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	ระยอง 4 1 1 6 286.68	

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	อยุธยา 4 12 - 16 899.27	

เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 2 5 - 7 155.47	

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร - 2 - 2 75.81

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 16 12 - 28 669.38	

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	ปราจนีบุรี 6 2 - 8 247.93	

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง - - - - 56.34

ท่ีดินระหว่างรอการพัฒนา - - - - 1,894.66

รวมโรงงาน 72 39 1 112 5,668.48

คลังสินค้า
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	พาร์ค	(บางนา) 25 1 - 26 2,310.15	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	พาร์ค	(แหลมฉบัง	2) 17 1 - 18 670.81	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(วังน้อย	1) 2 - - 2 276.41
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	พาร์ค	(วังน้อย	2) 10 3 - 13 2,043.49	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(อสีเทิร์นซีบอร์ด	1	บี) 4 - - 4 135.49	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(อสีเทิร์นซีบอร์ด	2	เอ) 4 5 - 9 300.93
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(อสีเทิร์นซีบอร์ด	3) 8 - - 8 744.38	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(พานทอง	1) 10 - - 10 548.68	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(บางพลี	1) - - - - 1,098.30
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(บางพลี	2) 1 - - 1 183.56
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(บางพลี	3) - - - - 897.18
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(บางพลี	4) 5 - - 5 912.08
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(บางพลี	5) 3 - - 3 285.93
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(บางพลี	6) 2 - - 2 2,579.35	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(บางพลี	7) - - 3 3 454.68	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	พาร์ค	(ขอนแก่น) 14 - - 14 644.06	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(อมตะซิตี้	ระยอง) 11 - - 11 416.04	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(ล�าพูน) 9 - - 9 383.10	
เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โลจสิติกส์	เซ็นเตอร์	(สมุทรสาคร) 2 - - 2 1,601.81	
บางกอก	โลจสิติกส์	พาร์ค - - - - 298.92
ซิสเต็ม	แอสเซ็ทส์ - - - - 968.11
โครงการโลจสิติกส์	พาร์ค	(วังน้อย	3) - - - - 373.73
ท่ีดินระหว่างรอการพัฒนา - - - - 	4,539.50
โครงการโลจสิติกส์	พาร์ค	ในประเทศเวียดนาม - - - - 1,939.58	

รวมคลังสินค้า 127 10 3 140 24,606.27 
รวมโรงงานและคลังสินค้า 199 49 4 252 30,274.75

หน่วย	:	อาคาร
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2. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย

	 ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564	บริษัทฯ	มีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย	ดังน้ี

โครงการ ที่ตั้ง
เนื้อที่  

(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่า 
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

มูลค่า 
ค�าประกัน
(ล้านบาท)

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ

โกลเด้น	ทาวน์	๓	บางนา-สวนหลวง แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ 0-3-36.3 40.50 บจก.	ยูไนเต็ดโฮมส์

โกลเด้น	นีโอ	๒	บางนา-กิ่งแก้ว ถ.กิ่งแก้ว	ต.ราชเทวะ	อ.บางพลี	
จ.สมุทรปราการ

24-2-61.8 687.13 บจก.	ยูไนเต็ดโฮมส์

โกลเด้น	นีโอ	บางนา	กม.5 ต.บางแก้ว	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ 49-2-73 457.28 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

โกลเด้น	ทาวน์	สาทร แขวงบางขุนเทียน	เขตจอมทอง	
กรุงเทพฯ

5-0-48 300.97 บจก.	ยูไนเต็ดโฮมส์

โกลเด้น	ทาวน์	๒	บางแค แขวงหลักสอง	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ 6-2-81.1 240.09 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

โกลเด้น	ทาวน์	งามวงศ์วาน-แคราย ต.ท่าทราย	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี 8-1-91.8 341.23 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

โกลเด้น	นีโอ	แจง้วัฒนะ-เมืองทอง ต.บ้านใหม่	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี 5-3-17.6	
(ติดจ�านอง)
0-1-96.1	

(ไม่ติดจ�านอง)

364.90 153.48 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

โกลเด้น	ทาวน์	พหลโยธนิ-ล�าลูกกา ต.ล�าลูกกา	อ.คูคต	จ.ปทุมธานี 10-3-12.7 275.14 บจก.	ยูไนเต็ดโฮมส์

แกรนดิโอ	2	วิภาวดี-รังสิต ต.คลองหน่ึง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี 27-3-21.9 350.20 บจก.	ยูไนเต็ดโฮมส์

รามอนิทรา-วงแหวน	
-	ท่ีดินนอกจดัสรรฯ	
-	ท่ีดินให้เช่า	Big-C

แขวงจรเข้บัว	แขวงบางชัน		
เขตคลองสามวา	เขตบางกะปิ		
กรุงเทพฯ

1-1-49 56.90 บจก.	ยูไนเต็ดโฮมส์

พระราม	2	(หลังเดอะแกรนด์)	
-	โกลเด้น	ทาวน์	๔	
-	เพรสทีจ	
-	โกลเด้น	นีโอ	๔

ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมืองสมุทรสาคร	
จ.สมุทรสาคร

102-0-26.1	
(ติดจ�านอง)	
2-2-72.50	
(ไม่ติดจ�านอง)

621.85 870.00 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์/	
บจก.	เฟิร์ส	แสควร์/	
บจก.	ไซค์วอล์ค	แลนด์

โกลเด้น	นีโอ		
โคราช-เทอร์มินอล

ต.หมื่นไวย	อ.นครราชสีมา	
จ.นครราชสีมา

10-0-22.4 172.13 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

โกลเด้น	ทาวน์		
เชียงใหม่-กาดรวมโชค

ต.ฟ้าฮา่ม	อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่ 12-0-16.5 397.50 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

โกลเด้น	ทาวน์		
เพชรเกษม-เลียบคลองทวีวัฒนา

แขวงบางแคเหนือ	เขตบางแค	
กรุงเทพฯ

28-2-11 246.62 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

โกลเด้น	นีโอ		
ศิริราช-ราชพฤกษ์

แขวงบางขุนนนท์	เขตบางกอกน้อย	
กรุงเทพฯ

23-2-30.5 999.15 780.59 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

โกลเด้น	ทาวน์		
ศิริราช-ราชพฤกษ์

แขวงบางขุนนนท์	เขตบางกอกน้อย	
กรุงเทพฯ

26-1-92.5 540.71 384.00 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

โกลเด้น	เพรสทีจ		
วัชรพล-สุขาภิบาล	5

ถ.สุขาภิบาล	5	แขวงออเงิน	เขตสายไหม	
กรุงเทพฯ

0-1-91.5 32.63 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

อาคารพาณิชย์	บางนา-กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ 3-1-89.3 35.76 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์	ชัยพฤกษ์-วงแหวน ต.ไทรน้อย	อ.ไทรน้อย	จ.นนทบุรี 0-0-69.81 4.77 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

24 เอกสารแนบ
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เจ้าของกรรมสิทธ์ิ

โกลเด้น	ทาวน์	๓		
สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา

แขวงทุ่งครุ	เขตบางมด	กรุงเทพฯ 0-0-27.1 2.96 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์		
วิภาวดี-แจง้วัฒนะ

แขวงสีกัน	เขตบางเขน	(ตลาดขวัญ)	
กรุงเทพฯ

0-3-23.91 36.48 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์		
วงศ์สว่าง-แคราย

ต.ตลาดขวัญ/สวนใหญ่	อ.เมืองนนทบุรี	
จ.นนทบุรี

0-0-41.1 4.86 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ซิตี้	๒		
ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ 43-1-41 521.98 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์		
ศรีนครินทร์-สุขุมวิท

ต.บางเมือง	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	 0-0-25.4 2.60 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์		
รามอนิทรา-วงแหวน

แขวงหลุมไผ่	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ 7-2-35.6 253.79 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์	บางนา	กม.5 ต.บางแก้ว	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ 39-1-82 342.23 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์		
พหลโยธนิ-สะพานใหม่

แขวงคลองถนน	(ดอนเมือง)	เขต
สายไหม	(บางเขน)	กรุงเทพฯ

12-1-4.4 477.59 332.11 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ซิตี้		
แจง้วัฒนะ-เมืองทองฯ

ต.บ้านใหม่	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี 3-1-38.6	
(ติดจ�านอง)
0-1-21.7	

(ไม่ติดจ�านอง)

244.55 103.51 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์		
เชียงราย-บิ๊กซีแยกสนามบิน

ต.บ้านดู่	อ.เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย 9-2-64.5 240.18 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

เชียงราย-บิ๊กซีแยกสนามบิน	
-	โกลเด้น	ทาวน์	๒	
-	โกลเด้น	วิลเลจ	๒	
-	โกลเด้น	คอนโด	เชียงราย

ต.บ้านดู่	อ.เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย 47-1-70.6 343.37 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม/	
บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์	/	
บจก.	วอคเกอร์	โฮมส์/
บจก.	ไซด์วอล์ค	แลนด์/

โกลเด้น	ทาวน์	เพชรเกษม	81 แขวงหนองแขม/	หนองค้างพลู		
เขตหนองแขม	(ภาษีเจริญ)	กรุงเทพฯ

10-0-57.7 328.68 264.75 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์		
สุขุมวิท-สถานีรถไฟฟ้าแบร่ิง

ต.ส�าโรงใต้	(ส�าโรง)		
อ.พระประแดง	(พระโขนง)	
จ.สมุทรปราการ

0-0-23 2.50 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	นีโอ		
งามวงศ์วาน-ประชาชื่น

ต.ปากเกร็ด	อ.บางตลาด	จ.นนทบุรี 9-3-82.8 416.83 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	นีโอ	๒	บางแค แขวงหลักสอง	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ 8-2-5.8 232.53 205.17 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์	๒		
รามอนิทรา-วงแหวน

แขวงท่าแร้ง	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ 10-2-31.5	
(ติดจ�านอง)
0-1-95.5	

(ไม่ติดจ�านอง)

348.75 215.92 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม/	
บจก.	วอคเกอร์	โฮมส์

โกลเด้น	ทาวน์		
รัตนาธเิบศร์-เวสต์เกต

อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี 7-2-49.5 249.45 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์	๓	พระราม	2 อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร 11-0-23.4 187.60 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์		
เจริญเมือง-ซุปเปอร์ไฮเวย์

อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่ 3-0-9.4 109.42 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม
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รัตนาธเิบศร์-ราชพฤกษ์	
-	โกลเด้น	นีโอ	
-	โกลเด้น	ทาวน์	
-	แกรนดิโอ	
-	โกลเด้น	ทาวน์	๒

ต.บางรักพัฒนา	อ.บางบัวทอง	
จ.นนทบุรี	(บางกรวยไทรน้อย-อกัษรา)

132-3-1.4 1,402.96 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม/	
บมจ.กรุงเทพบ้าน
และท่ีดิน/	
บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์/
บจก.	ไพร์ม	พลัส		
แอสเซ็ท/
บจก.	ไซด์วอล์ค	แลนด์/	
บจก.	วอคเกอร์	โฮมส์

พระราม	2	(หมู่บ้านกานดา)	
-	แกรนดิโอ	๒	
-	โกลเด้น	ทาวน์	๖	
-	อลัพีน่า	
-	โกลเด้น	นีโอ	๕

ถ.พระราม	2	อ.เมืองสมุทรสาคร	
จ.สมุทรสาคร

223-3-56.2 2,153.77 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม/		
บจก.	ไพร์ม	พลัส		
แอสเซ็ท/	
บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน/	
บจก.	เฟิร์ส	แสควร์

โกลเด้น	นีโอ		
พระราม	9-กรุงเทพกรีฑา

เขตสะพานสูง	กรุงเทพฯ 12-1-52.7 514.48 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์		
สุขสวัสดิ์-พระราม	3

แขวงบางประกอก	เขตราษฎร์บูรณะ	
กรุงเทพฯ

18-3-42.8 1,016.82 353.04 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	นีโอ	สุขุมวิท-ลาซาล ต.ส�าโรงเหนือ	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ 13-2-12 565.85 303.99 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	นีโอ	๓	บางแค แขวงหลักสอง	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ 18-3-27.6	
(ติดจ�านอง)		
0-1-42.8		

(ไม่ติดจ�านอง)

127.87 104.00 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์		
สุขุมวิท-ลาซาล

ต.ส�าโรงเหนือ	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ 6-1-50.3 290.14 143.25 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

สาทร-กัลปพฤกษ์	
-	โกลเด้น	ทาวน์	๒	
-	Extra	
-	คอนโด	
-	โกลเด้น	นีโอ	๒	
-	โกลเด้น	ทาวน์	๓

แขวงบางขุนเทียน	เขตจอมทอง	
กรุงเทพฯ

100-3-51.1		
(ติดจ�านอง)		
19-1-57		

(ไม่ติดจ�านอง)

1,919.70 850.00 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม/	
บมจ.กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน/	
บจก.	เฟิร์ส	แสควร์/
บจก.	ไซด์วอล์ค	แลนด์/
บจก.	วอคเกอร์	โฮมส์

โกลเด้น	ทาวน์		
ราชพฤกษ์-พระราม	5

ต.บางไผ่	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี 8-2-77.1 253.34 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

ท่ีดินเพื่อพัฒนาในอนาคต	
งามวงศ์วาน-ประชาชื่น

ต.ตลาดขวัญ	อ.บางตลาด	จ.นนทบุรี 2-2-98 48.96 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

โกลเด้น	ทาวน์	๒		
สุขุมวิท-สถานีรถไฟฟ้าแบร่ิง

	เทศบาลส�าโรงใต้	6	ต.ส�าโรง	
อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ

0-0-20 0.07 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

๓	สุขสวัสดิ์-พุทธบูชา	(ท่ีดินเปล่า) แขวงทุ่งครุ	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ 4-1-40.58 52.13 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

เดอะแกรนด์	วิภาวดี	60 แขวงตลาดบางเขน	เขตดอนเมือง	
กรุงเทพฯ

9-2-43 305.45 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

ท่ีดินเปล่า	รามอนิทรา แขวงท่าแร้ง	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ 3-0-41.3 20.17 บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม

26 เอกสารแนบ
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ดิไอส์แลนด์	(คอร์ทยาร์ด) ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร 0-1-56.5 38.00 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

เดอะแกรนด์	ป่ินเกล้า	เฟส	1		
(อลัพีน่า)

ถ.บรมราชชนนี	แขวงศาลาธรรมสพน์	
เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ

18-2-12.3 714.15 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

ทู	แกรนด์	โมนาโค	บางนา-วงแหวน ถ.บางนา-ตราด	กม.8	เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ

4-3-95.7 178.06 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

แกรนดิโอ	บางแค แขวงหลักสอง	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพ 18-3-57.4 639.32 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

โกลเด้น	นีโอ	สาทร แขวงบางขุนเทียน	เขตจอมทอง	
กรุงเทพฯ

0-0-37.3 5.39 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

เดอะแกรนด์	ลักซ์		
บางนา-สวนหลวง

แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ 14-1-13.2 585.19 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

แกรนดิโอ	เพชรเกษม	81 แขวงหนองแขม	(หนองค้างพลู)		
เขตหนองแขม	(ภาษีเจริญ)	กรุงเทพฯ

5-2-55.3 223.71 134.47 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

โกลเด้น	ทาวน์	รังสิต	คลองสาม ต.คลองสาม	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี 18-1-6.9 418.77 135.32 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

แกรนดิโอ	รามอนิทรา-วงแหวน เขตบางเขน	กรุงเทพฯ 30-0-86.00		
(ติดจ�านอง)		
1-0-24.20		
(ไม่ติดจ�านอง)

736.57 642.55 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

แกรนดิโอ	วิภาวดี-รังสิต ต.คลองหน่ึง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี 26-3-56.6		
(ติดจ�านอง)		
0-2-95.8		

(ไม่ติดจ�านอง)

555.76 511.51 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

โกลเด้น	ทาวน์		
เพชรเกษม-พุทธมณฑล	สาย	3

แขวงหนองแขม	(หนองค้างพลู)		
เขตหนองแขม	(ภาษีเจริญ)	กรุงเทพฯ

0-0-47.41 5.46 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

โกลเด้น	ทาวน์		
ติวานนท์-แจง้วัฒนะ

ต.บ้านใหม่	อ.เมืองปทุมธานี	จ.ปทุมธานี 9-2-28.2 235.85 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

โกลเด้น	นีโอ	๓	พระราม	2 อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร 13-2-78.6 271.29 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

โกลเด้น	ทาวน์	๒	รังสิต	คลองสาม ต.คลองสาม	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี 51-2-45 304.12 170.00 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

แกรนดิโอ	สาทร แขวงบางขุนเทียน	เขตจอมทอง	
กรุงเทพฯ

29-0-19.3 1,074.56 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

โกลเด้น	นีโอ	๒		
รามอนิทรา-วงแหวน

เขตบางเขน	กรุงเทพฯ 10-0-75.3		
(ติดจ�านอง)	
0-1-6.90		

(ไม่ติดจ�านอง)

323.01 269.92 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

แกรนดิโอ	สุขสวัสดิ์-พระราม	3 แขวงบางปะกอก	เขตราษฎร์บูรณะ	
กรุงเทพฯ

13-1-74.8 488.76 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

เดอะแกรนด์	พระราม	2		
(รอการพัฒนา-เฟส	5,	8,	14)

ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร 22-3-77.4 84.70 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน
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โครงการ ที่ตั้ง
เนื้อที่  

(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่า 
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

มูลค่า 
ค�าประกัน
(ล้านบาท)

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ

ฟิวเจอร์รังสิต	
-	โกลเด้น	บิส	
-	โกลเด้น	ทาวน์	๒	
-	โกลเด้น	ทาวน์	๓	
-	โกลเด้น	ทาวน์	๔	
-	แกรนดิโอ

ต.ประชาธปัิตย์	อ.ธญับุรี	จ.ปทุมธานี 270-3-15 1,098.50 750.00 บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน	/		
บจก.	เฟรเซอร์ส		
พร็อพเพอร์ตี้	โฮม/		
บจก.	วอคเกอร์	โฮมส์

เดอะแกรนด์	ป่ินเกล้า	เฟส	2		
(เดอะไพน์)

ถ.บรมราชชนนี	แขวงศาลาธรรมสพน์	
เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ

0-2-69.5 27.45 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์

โกลเด้น	นีโอ	อา่งศิลา-สุขุมวิท ต.บ้านเสม็ด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี 31-2-7.8 307.59 342.07 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์

โกลเด้น	ทาวน์	ศรีราชา-อสัสัมชัญ ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี 5-3-61.6 206.01 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์

โกลเด้น	ทาวน์	อยุธยา ต.บ้านกรด	อ.บางปะอนิ	
จ.พระนครศรีอยุธยา

6-3-56.8 175.75 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์

โกลเด้น	ทาวน์	พัทยาใต้-สุขุมวิท ต.หนองปรือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี 2-0-21.3 79.19 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์

โกลเด้น	นีโอ	ฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ	์อ.บางกรูด	จ.ฉะเชิงเทรา 14-2-99.5 289.57 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์

โกลเด้น	วิลเลจ		
เชียงราย-บิ๊กซีแยกสนามบิน

ต.บ้านดู่	อ.เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย 4-3-82.8 125.37 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์

โกลเด้น	นีโอ	บางนา-สวนหลวง แขวงบางแก้ว	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ 8-0-83.9 261.46 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์

โกลเด้น	นีโอ		
สุขสวัสดิ์-พระราม	3

แขวงบางประกอก	เขตราษฎร์บูรณะ	
กรุงเทพฯ

19-2-72.7 689.53 379.38 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์/
บจก.	วอคเกอร์	โฮมส์

โกลเด้น	ทาวน์	อา่งศิลา-สุขุมวิท ต.บ้านเสม็ด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี 20-3-3.1 433.10 343.01 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์	

อา่งศิลา-สุขุมวิท	(ท่ีดินเปล่า) ต.บ้านเสม็ด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี 5-2-26.1 38.63 บจก.	เฟิร์ส	แสควร์	

โกลเด้น	ซิตี้	สาทร แขวงบางหว้า	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ 3-0-28.7 190.66 บจก.	ไพร์ม	พลัส		
แอสเซ็ท

เมืองทอง	
-	โกลเด้น	ทาวน์		
-	แกรนดิโอ	
-	โกลเด้น	นีโอ	๒

ต.บ้านใหม่	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี 86-0-15.1 661.37 663.00 บจก.	ไพร์ม	พลัส		
แอสเซ็ท/	
บจก.	ไซด์วอล์ค	แลนด์

โกลเด้น	ทาวน์	๒		
งามวงศ์วาน-ประชาชื่น

ต.บางเขน	อ.เมือง	จ.นนทบุรี 0-2-14.6 31.07 บจก.	ไพร์ม	พลัส		
แอสเซ็ท

โกลเด้น	ทาวน์	วิภาวดี-รังสิต ต.คลองหน่ึง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี 13-1-35.00		
(ติดจ�านอง)	
0-1-12.90		
(ไม่ติดจ�านอง)

315.44 269.41 บจก.	ไพร์ม	พลัส		
แอสเซ็ท

โกลเด้น	นีโอ		
ขอนแก่น-บึงแก่นนคร

ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น 10-1-8.6 219.67 บจก.	ไพร์ม	พลัส		
แอสเซ็ท

โกลเด้น	ทาวน์	๒		
ศรีนครินทร์-สุขุมวิท

ต.บางเมือง	อ.เมืองสมุทรปราการ	
จ.สมุทรปราการ

15-0-63.2 380.19 บจก.	ไพร์ม	พลัส		
แอสเซ็ท

โกลเด้น	นีโอ		
จรัญสนิทวงศ์-พระราม	5

ซ.วัดสังฆทาน	จรัญสนิทวงศ์	กรุงเทพฯ 26-0-89.5 355.63 บจก.	ไพร์ม	พลัส		
แอสเซ็ท

โกลเด้น	ทาวน์		
พระราม	9-กรุงเทพกรีฑา

แขวงคลองประเวศฝ่ังเหนือ	เขต
พระโขนง	กรุงเทพฯ

29-3-99.1 368.06 บจก.	ไพร์ม	พลัส		
แอสเซ็ท

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 32,320.43 9,674.45

28 เอกสารแนบ



3. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชยกรรม 

	 ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564	บริษัทมีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม	ดังน้ี

โครงการ ที่ตั้ง
เนื้อที่  

(ไร่-งาน-ตร.ว.)

มูลค่า 
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

มูลค่า 
ค�าประกัน
(ล้านบาท)

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ

พานอรามา	กอล์ฟ	แอนด์		
คันทรี	คลับ

กม.	199	ถ.มิตรภาพ	อ.สีคิ้ว	
จ.นครราชสีมา

2,096-3-76.7 262.50 - บมจ.	แผ่นดินทองฯ

ท่ีดิน ต.หนองทะเล	จ.กระบี่ 118-3-20 171.08 - บมจ.	แผ่นดินทองฯ

สาทร	สแควร์	-	ส�านักงานให้เช่า	
ท่ีดินให้เช่า	(W	Bangkok	Hotel)

ถ.นราธวิาสราชนครินทร์	กรุงเทพฯ 5-0-60.32		
4-3-17.45

-	 - บจก.	นอร์ท	สาธร		
เรียลตี้	(สิทธกิารเช่า)

เอฟวายไอ	เซ็นเตอร์ ถ.พระราม	4	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ 7-3-27.52 3,215.88 - บมจ.	แผ่นดินทองฯ	
(สิทธกิารเช่า)

โกลเด้นแลนด์	บิวดิ้ง ถ.ราชด�าริ	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ 3-1-37 23.04 - บจก.	นารายณ์		
พาวิลเลียน		
(สิทธกิารเช่า)

สีลม	เอจ ถ.สีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ 2-0-65 2,254.00 บจก.	สีลม	คอร์ปอเรชั่น	
(สิทธกิารเช่า)

ท่ีดิน		
(หมู่บ้านโกลเด้น	เฮอริเทจ		
(บ้านป่ินเกล้า))

ถ.ราชพฤกษ์	แขวงบางระมาด		
เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ

4-1-25.10 25.22 - บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

ท่ีดิน ถ.กาญจนาภิเษก	แขวงบางชัน		
เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ

1-0-7.20 15.91 - บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

ทีดิน		
(หมู่บ้านราชพฤกษ์)

ถ.บางบอน	4	แขวงหนองแขม		
เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ

9-3-56 19.78 - บมจ.	กรุงเทพบ้าน	
และท่ีดิน

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณชิยกรรม 5,987.41 -

	 มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ	 โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว	
	จะใช้เกณฑ์ราคาตลาดส�าหรับท่ีดินรอการพัฒนาและ/หรือท่ีดินอยู่ระหว่างการพัฒนา	และใช้เกณฑ์วิธพีิจารณาจากรายได้	(Income	Approach)	ส�าหรับอาคาร

โรงงาน/คลังสินค้าพร้อมให้เช่า/ขาย	 และอาคารส�านักงานให้เช่า	 ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาอาคารโรงงาน/คลังสินค้า	 และอาคารส�านักงาน

	ดังกล่าว	ประกอบด้วย	อตัราผลตอบแทน	อตัราการครอบครอง	อตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า	ระยะเวลาท่ีเลิกเช่า	ค่าใช้จา่ยเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการเช่า
ส�าหรับอาคารส�านักงาน	เช่น	ระยะเวลาท่ีให้เช่าฟรี	และการยกเว้นค่าใช้จา่ยอื่น	ๆ
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สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ 101

ท่ีดิน	สนามกอล์ฟ	อาคาร	 3,911

เคร่ืองตกแต่ง	ติดตั้ง	และอุปกรณ์ส�านักงาน 544

ยานพาหนะ 78

ระบบสาธารณูปโภค 369

งานระหว่างก่อสร้าง 9

รวม 5,012

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,156)

รวม 2,856

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 224

งานระหว่างการติดตั้ง 24

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (123)

รวม 125

5. รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคารส�านักงาน

	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2564	บริษัทฯ	 มีสัญญาเช่าท่ีดินท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	 เขตส่งออก	 ท่ีดินบางส่วนบริเวณถนนบางนา-ตราด	 และ	
ท่ีดินบางส่วนบริเวณย่านธุรกิจท่ีส�าคัญของกรุงเทพฯ	ดังน้ี

ล�าดับ
คู่สัญญา ปีที่ส้ินสุด 

ระยะเวลาเช่า
ค่าเช่า

ผู้เช่า / ผู้เช่าช่วง ผู้ใหเ้ช่า / ผู้ใหเ้ช่าช่วง

1. บมจ.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย) กนอ. 2568 5,684,924.85	บาทต่อปี

2. บมจ.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย) กนอ. 2570 797,307.27	บาทต่อปี	

3. บมจ.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย) กนอ. 2572 2,681,414.31	บาทต่อปี	

4. บมจ.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย) กนอ. 2591 2,497,239.39	บาทต่อปี

5. บมจ.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย) กนอ. 2591 4,136,833.58	บาทต่อปี

6. บจก.	อโีค	อนิดัสเทรียล	เซอร์วิสเซส กนอ. 2591 11,308,834.43	บาทต่อปี

7. บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	อนิดัสเทรียล	
(ประเทศไทย)	(ผู้เช่าช่วง)

บจก.	ชัยนันท์	-	บางพลี	พาร์คแลนด์ 2582 8,179,296.91	บาทต่อปี

8. บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	อนิดัสเทรียล	
(ประเทศไทย)

บจก.	พรชัย	อคีวิปเม้นท์ 2587 5,775,000	บาทต่อปี

9. บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	อนิดัสเทรียล	
(ประเทศไทย)

บุคคลธรรมดา		บจ.	แอล	วี	เอม็	เอช	กรุ๊ป		
บจ.	แอล	วี	แมนูแฟคเจอริง

2592 8,696,850.00	บาทต่อปี

10 บจก.	บางกอก	โลจสิติกส์	พาร์ค	จ�ากัด นางรมณี	สงวนดีกุล	นางกัลยา	ติวยานนท์ 2591 5,175,094.74	บาทต่อปี

11. บจก.	นารายณ์	พาวิลเลียน กรมพระคลังข้างท่ี 2565 4,720,000	บาทต่อปี

4. สินทรัพย์ถาวรอ่ืน ๆ

	 ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564	บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรอื่น	ๆ	ดังน้ี
หน่วย	:	ล้านบาท

30 เอกสารแนบ



หมายเหตุ	:	 รายละเอยีดอื่น	ๆ	ในสัญญาเช่า	ท่ีส�าคัญ	มีดังน้ี
	 1.	 ส�าหรับสัญญาท่ี	1-3	ผู้ให้เช่าปรับเปลี่ยนค่าเช่าได้ทุก	ๆ	ระยะเวลา	10	ปี	ในอตัราร้อยละ	10	ของค่าเช่าเดิม
	 	 ส�าหรับสัญญาท่ี	4-6	และ	14	ผู้ให้เช่าอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่าเช่าตามประกาศท่ีผู้ให้เช่าก�าหนด
	 	 ส�าหรับสัญญาท่ี	8	ผู้ให้เช่าสามารถปรับเปลี่ยนค่าเช่าได้ทุก	ๆ	5	ปี
	 	 ส�าหรับสัญญาท่ี	9	ผู้ให้เช่าสามารถปรับเปลี่ยนค่าเช่าได้ตามระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีก�าหนดในสัญญา
	 	 ส�าหรับสัญญาท่ี	10	ผู้ให้เช่าปรับเปลี่ยนค่าเช่าได้ทุก	ๆ	ระยะเวลา	3	ปี	ในอตัราร้อยละ	10	ของค่าเช่าเดิม	
	 	 ส�าหรับสัญญาท่ี	7	และ	11-12,	20	ไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าเช่าใด	ๆ
	 	 ส�าหรับสัญญาท่ี	13	จา่ยค่าเช่าคร้ังเดียวเมื่อเร่ิมสัญญา
	 	 ส�าหรับสัญญาท่ี	15	-19	ไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าเช่าใด	ๆ	แต่ได้เลื่อนจา่ยออกไปเน่ืองจากสถานการณ์	COVID-19
	 2.	 หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า	ส�าหรับสัญญาท่ี	1-6	ผู้เช่าจะต้องแจง้เป็นลายลักษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า	6	เดือนก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดเพื่อให้กนอ.พิจารณา
	 3.	 หากผูเ้ชา่มีความประสงคจ์ะตอ่อายสุญัญาเชา่	ส�าหรับสัญญาท่ี	7	ผูเ้ชา่จะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่	90	วนัก่อนสญัญาเชา่จะสิน้สุดเพือ่ให้ผูใ้ห้เชา่ชว่งพจิารณา

	 นอกจากน้ี	บริษัทยังมีสัญญาเช่าพื้นท่ีส�านักงาน	ซึ่งสามารถดูรายละเอยีดได้จากหัวข้อรายการระหว่างกัน

ล�าดับ
คู่สัญญา ปีที่ส้ินสุด 

ระยะเวลาเช่า
ค่าเช่า

ผู้เช่า / ผู้เช่าช่วง ผู้ใหเ้ช่า / ผู้ใหเ้ช่าช่วง

12. บจก.	สาธรทรัพย์สิน บมจ.	แผ่นดินทองฯ 2596 4,690,000	บาทต่อปี

13. กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์		
(ผู้เช่าหลัก)

บจก.	โกลเด้นแลนด์	เมย์แฟร์ 2580 -

14. บจก.	แกรนด์	เมย์แฟร์	(ผู้เช่าช่วง) กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลด์

2566 48,000,000	บาทต่อปี

15. บจก.	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้	(ผู้เช่าหลัก) ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2583 -

16. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	(ผู้เช่าช่วง)

บจก.	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้ 2583 54,000,000	บาทต่อปี

17. บจก.	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้	(ผู้เช่าหลัก) ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2583 -

18. บจก.	นอร์ท	สาธร	โฮเต็ล	(ผู้เช่าช่วง) บจก.	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้ 2583 -

19. บมจ.	แผ่นดินทองฯ ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2590 -

20. บจก.	สีลม	คอร์ปอเรชั่น 36,839,064.46	บาทต่อปี

6. สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ค�าประกัน

	 ณ	30	กันยายน	2564	บริษัทมีเงินกู้จากสถาบันการเงิน	โดยใช้ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างค�าประกัน	ดังน้ี

หน่วย	:	ล้านบาท

สินทรัพย์เพ่ือค�าประกัน วงเงิน เงินกู้ปัจจุบัน วันที่ท�าสัญญา

1.	 โฉนดเลขท่ี	4178	และ	5587	ตั้งอยู่ท่ีจงัหวัดสมุทรสาคร	 778.00 - ตุลาคม	2562	ถึง		
(5	ปีนับจากเบิกเงินกู้งวดแรก)

2.	 โฉนดเลขท่ี	70049	ตั้งอยู่ท่ีเขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ 600.00 575.00 กรกฎาคม	2562	ถึง	มกราคม	2565

3.	 โฉนดเลขท่ี	18491,	18495	และ	18519	
	 ตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอบางเสาธง	จงัหวัดสมุทรปราการ

425.00 366.00 กรกฎาคม	2564	ถึง	กรกฎาคม	2569

4.	 สิทธกิารเช่าโครงการโรงแรม	ดิ	แอสคอท	แบงคอก	และสกาย	วิลล่าส์ 535.00 295.28 กันยายน	2556	ถึง	กันยายน	2568

5.	 โครงการโกลเด้น	ทาวน์	พหลโยธนิ-สะพานใหม่ 650.00 - พฤษภาคม	2561	ถึง	เมษายน	2565

6.	 โครงการโกลเด้น	ทาวน์	แจง้วัฒนะ-เมืองทอง 663.00 - ตุลาคม	2561	ถึง	ตุลาคม	2565

7.	 โครงการโกลเด้น	นีโอ	แจง้วัฒนะ-เมืองทอง 448.00 63.46 ตุลาคม	2561	ถึง	กุมภาพันธ	์2566

31บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



หน่วย	:	ล้านบาท

สินทรัพย์เพ่ือค�าประกัน วงเงิน เงินกู้ปัจจุบัน วันที่ท�าสัญญา

8.	 โครงการโกลเด้น	ซิตี้	แจง้วัฒนะ-เมืองทอง 327.00 25.79 ตุลาคม	2561	ถึง	สิงหาคม	2565

9.	 โครงการโกลเด้น	ทาวน์	รังสิต	คลอง	3 164.00 - มีนาคม	2562	ถึง	กุมภาพันธ	์2566

10.	 โครงการโกลเด้น	ทาวน์	๒	รังสิต	คลอง	3 170.00 - มีนาคม	2562	ถึง	กุมภาพันธ	์2568

11.	 โครงการโกลเด้น	ทาวน์	เพชรเกษม	81 380.00 - มีนาคม	2562	ถึง	กันยายน	2565

12.	 โครงการแกรนดิโอ	พหลโยธนิ-รังสิต 848.00 42.05 พฤษภาคม	2562	ถึง	ตุลาคม	2566

13.	 โครงการโกลเด้น	ทาวน์	พหลโยธนิ-รังสิต 364.00 12.11 พฤษภาคม	2562	ถึง	ตุลาคม	2565

14.	 โครงการแกรนดิโอ	รามอนิทรา-วงแหวน 694.00 365.56 สิงหาคม	2562	ถึง	กันยายน	2566

15.	 โครงการโกลเด้น	นีโอ	2	รามอนิทรา-วงแหวน	 298.00 138.14 สิงหาคม	2562	ถึง	กันยายน	2566

16.	 โครงการโกลเด้น	ทาวน์	2	รามอนิทรา-วงแหวน 264.00 60.31 สิงหาคม	2562	ถึง	กันยายน	2567

17.	 โครงการโกลเด้น	นีโอ	อา่งศิลา-สุขุมวิท 342.07	 86.82 พฤศจกิายน	2562	ถึง	พฤศจกิายน	2567

18.	 โครงการโกลเด้น	ทาวน์	อา่งศิลา-สุขุมวิท 416.42 96.84 พฤศจกิายน	2562	ถึง	พฤศจกิายน	2567

19.	 โครงการโกลเด้น	นีโอ	และ	โกลเด้น	ทาวน์	สุขุมวิท-ลาซาล		 602.00 - เมษายน	2563	ถึง	มีนาคม	2567

20.	โครงการโกลเด้น	นีโอ	2	บางแค 402.00 90.70 พฤษภาคม	2563	ถึง	พฤษภาคม	2566

21.	 โครงการสาทร	กัลปพฤกษ์ 850.00 - มิถุนายน	2563	ถึง	มิถุนายน	2565

22.	โครงการแกรนดิโอ	สาทร 682.00 112.43 กรกฎาคม	2563	ถึง	กรกฎาคม	2566

23.	โครงการโกลเด้น	นีโอ	ศิริราช-ราชพฤกษ์ 801.00 348.42 ธนัวาคม	2563	ถึง	มิถุนายน	2567

24.	โครงการโกลเด้น	ทาวน์	ศิริราช-ราชพฤกษ์ 384.00 383.60 ธนัวาคม	2563	ถึง	ธนัวาคม	2566

25.	โครงการพระราม	2 870.00 - มกราคม	2564	ถึง	มกราคม	2569

26.	โครงการโกลเด้น	นีโอ	สุขสวัสดิ์-พระราม	3 404.00 - มกราคม	2564	ถึง	กรกฎาคม	2567

27.	 โครงการโกลเด้น	ทาวน์	สุขสวัสดิ์-พระราม	3 375.00 - มกราคม	2564	ถึง	กรกฎาคม	2567

28.	โครงการฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต 750.00 10.00 มีนาคม	2564	ถึง	สิงหาคม	2565

รวมเงินกู้ และหนังสือค�าประกัน 14,486.49 3,072.51

7. นโยบายเงินลงทุนของบริษัท

	 ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2564	บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง	ดังน้ี

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว
ร้อยละ 

การถือหุน้

มูลค่า 
เงินลงทุน 
(ตามวิธี 

ส่วนได้ส่วนเสีย)

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามราคาทุน)

บริษัทย่อย

บจก.	อโีค	อนิดัสเทรียล	เซอร์วิสเซส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13	ล้านบาท 99.99 - 13	ล้านบาท

บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	อนิดัสเทรียล	
(ประเทศไทย)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11,500	ล้านบาท 99.99 - 11,515	ล้านบาท

Frasers	Property	Thailand	(Hong	Kong)	
Limited

บริหารการลงทุน 16	ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ		

(575	ล้านบาท)

100.00 - 16	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	
(575	ล้านบาท)

32 เอกสารแนบ



บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว
ร้อยละ 

การถือหุน้

มูลค่า 
เงินลงทุน 
(ตามวิธี 

ส่วนได้ส่วนเสีย)

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามราคาทุน)

บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
อนิดัสเทรียล	รีท	แมนเนจเม้นท์	
(ประเทศไทย)

บริหารจดัการกองทรัสต์ 10.0	ล้านบาท 69.99 - 7.0	ล้านบาท

Frasers	Property	Thailand	
(International)	Pte.	Ltd.

บริหารการลงทุน 385	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์		

(9,105	ล้านบาท)

100.00 - 385	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์		

(9,105	ล้านบาท)

บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	เทคโนโลยี	
(ประเทศไทย)

ศูนย์ข้อมูลพัฒนา 1,165	ล้านบาท 99.99 - 1,165	ล้านบาท

บจก.	ซิสเต็ม	แอสเซ็ทส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 400	ล้านบาท 100.00 - 400	ล้านบาท

บมจ.	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้	
ดีเวลลอปเม้นท์/1

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11,038	ล้านบาท 99.46 - 19,651	ล้านบาท

บจก.	บางกอก	โลจสิติกส์	พาร์ค พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 300	ล้านบาท 75.00 - 225	ล้านบาท

บจก.	ออโตเมชั่น	แอสเซ็ท บริการระบบปฎิบัติการ
อตัโนมัติ

25	ล้านบาท 100.00/2 - 25	ล้านบาท

บจก.	ศูนย์บริหารเงิน	เฟรเซอร์		
พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)

ศูนย์กลางในการบริหาร
จดัการด้านการเงิน

2	ล้านบาท 99.99 - 2	ล้านบาท

Frasers	Property	Thailand	(Vietnam)	
Pte.	Ltd.

บริหารการลงทุน 1.2	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์		

(27	ล้านบาท)

100.00 - 1.2	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์	
(27	ล้านบาท)

Amigos	An	Phu	Holding	Pte.	Ltd. บริหารการลงทุน 1	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์		

(23	ล้านบาท)	

100.00 - 1	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์	
(23	ล้านบาท)	

Amigos	An	Phu	(Singapore)	Pte.	Ltd. บริหารการลงทุน 0.9	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์		

(21	ล้านบาท)

100.00 - 0.9	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์	
(21	ล้านบาท)

Alps	Ventura	Pte.	Ltd. บริหารการลงทุน 0.03	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์		

(0.6	ล้านบาท)

100.00 - 0.03	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์	(0.6	ล้านบาท)

New	Motion	Pte.	Ltd. บริหารการลงทุน 0.03	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์		

(0.6	ล้านบาท)

100.00 - 0.03	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์	(0.6	ล้านบาท)

Grand	Trail	Holding	Pte.	Ltd. บริหารการลงทุน 0.06	ล้านดอลลาร์	
สิงคโปร์		

(1.2	ล้านบาท)

100.00 - 0.06	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์	(1.2	ล้านบาท)

Grand	Trail	Investment	Pte.	Ltd. บริหารการลงทุน 0.03	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์		

(0.6	ล้านบาท)

100.00 - 0.03	ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์	(0.6	ล้านบาท)

New	Motion	Industrial	Co.,	Ltd. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 296	ล้านด่ง	
เวียดนาม		

(386	ล้านบาท)

100.00 296	ล้านด่งเวียดนาม	
(386	ล้านบาท)

33บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว
ร้อยละ 

การถือหุน้

มูลค่า 
เงินลงทุน 
(ตามวิธี 

ส่วนได้ส่วนเสีย)

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามราคาทุน)

บจก.	สาธรทรัพย์สิน	 อาคารพักอาศัย 245	ล้านบาท 60.00 - 147	ล้านบาท

บจก.	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้ อาคารส�านักงาน 639	ล้านบาท 100.00 - 639	ล้านบาท

บจก.	โกลเด้น	แลนด์	(เมย์แฟร์)	 อาคารพักอาศัย 11	ล้านบาท 100.00 - 11	ล้านบาท

บจก.	แกรนด์	พาราไดส์	พร็อพเพอร์ตี้	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 41	ล้านบาท 100.00 - 41	ล้านบาท

บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	พาวเวอร์	
(ประเทศไทย)		
(เดิมชื่อ	“บจก.	โกลเด้น	แฮบิเทชั่น”)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 38	ล้านบาท 100.00 - 6.84	ล้านบาท

บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 550	ล้านบาท 100.00 - 550	ล้านบาท

บจก.	ริทซ์	วิลเลจ	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100	ล้านบาท 100.00 - 100	ล้านบาท

บมจ.	กรุงเทพบ้านและท่ีดิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,780	ล้านบาท 100.00 - 3,560	ล้านบาท

บจก.	นารายณ์	พาวิลเลียน อาคารส�านักงาน 475	ล้านบาท 100.00 - 475	ล้านบาท

บจก.	สาธร	พร็อพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์		
(เดิมชื่อ	“บจก.	สาธรทอง)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 154	ล้านบาท 100.00 - 15.40	ล้านบาท

บจก.	โกลเด้น	แลนด์	โปโล	 บริการจา้งเหมาแรงงาน 4	ล้านบาท 100.00 - 4	ล้านบาท

บจก.	สามย่านมิตรทาวน์	โฮลดิ้ง		
(เดิมชื่อ	“บจก.	โกลเด้น	พร็อพเพอร์ตี้		
เซอร์วิสเซส”)

บริการการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

1,480	ล้านบาท 100.00 - 1,480	ล้านบาท

บจก.	แกรนด์	เมย์แฟร์ อาคารพักอาศัย 12	ล้านบาท 100.00 - 12	ล้านบาท

บจก.	ไพร์ม	พลัส		แอสเซ็ท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20	ล้านบาท 100.00 - 20	ล้านบาท

บจก.	เฟิร์ส	แสควร์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20	ล้านบาท 100.00 - 20	ล้านบาท

บจก.	ไซด์วอล์ค	แลนด์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 41	ล้านบาท 100.00 - 41	ล้านบาท

บจก.	รีกัล		รีเจีย้น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 21	ล้านบาท 100.00 - 21	ล้านบาท

บจก.	เอม็เอสจแีอล	พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11	ล้านบาท 100.00 - 11	ล้านบาท

บจก.	วอคเกอร์	โฮมส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1	ล้านบาท 100.00 - 1	ล้านบาท

บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	โฮม	
(ประเทศไทย)		
(เดิมชื่อ	“บจก.	โกลเด้น	แลนด์	เรสซิเด้นซ์”)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,000	ล้านบาท 100.00 - 1,000	ล้านบาท

บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
คอมเมอร์เชียล	แอสเสท	แมนเนจเม้นท์	

	
(เดิมช่ือ	“บจก.	ยูนิเวนเจอร์	รีท	แมเนจเม้นท์”)

บริหารจดัการกองทรัสต์ 10	ล้านบาท 100.00 - 32	ล้านบาท

บจก.	สีลม	คอร์ปอเรชั่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าและเพื่อขาย

500	ล้านบาท 100.00 - 633	ล้านบาท

บจก.	วังน้อย	โลจสิติกส์	พาร์ค พัฒนาและบริหารจดัการ
โครงการคลังสินค้าให้เช่า

397	ล้านบาท 51.00/2 94	ล้านบาท 202	ล้านบาท

34 เอกสารแนบ



บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนช�าระแล้ว
ร้อยละ 

การถือหุน้

มูลค่า 
เงินลงทุน 
(ตามวิธี 

ส่วนได้ส่วนเสีย)

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามราคาทุน)

บริษัทร่วม

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย	์
และสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์	
เพื่ออุตสาหกรรม	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 29,213	ล้านบาท 26.62 5,565		
ล้านบาท

8,729	ล้านบาท

บจก.	ทีอาร์เอ	แลนด์	ดีเวลลอปเม้นต์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9,822	ล้านบาท 50.00 4,900		
ล้านบาท

4,911	ล้านบาท

PT	SLP	Surya	TICON	Internusa พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 603	ล้านรูปี	
(1,657	ล้านบาท)

25.00 416	ล้านบาท 387	ล้านบาท

กองทุนสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ลงทุนในสิทธกิารเช่า
อสังหาริมทรัพย์และ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง

1,962	ล้านบาท 33.00 196	ล้านบาท 648	ล้านบาท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธกิารเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ลงทุนในสิทธกิารเช่า
อสังหาริมทรัพย์และ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง

8,046	ล้านบาท 23.48 1,161	ล้านบาท 1,895	ล้านบาท

บจก.	นอร์ท	สาธร	โฮเต็ล	 โรงแรม 2,750	ล้านบาท 20.0 120	ล้านบาท 550	ล้านบาท

บริษัทร่วมค้า

บจก.	จสัโค	(ประเทศไทย) ลงทุนและประกอบกิจการ		
Co-working	office

514	ล้านบาท 51.00 203	ล้านบาท 262	ล้านบาท

PT	Surya	Internusa	Timur พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 180,100	ล้านรูปี	
(398	ล้านบาท)

33.31 135	ล้านบาท 132	ล้านบาท

บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	บีเอฟทีแซด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 787	ล้านบาท 59.99/2 547	ล้านบาท 472	ล้านบาท

บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
เด็มโก้	เพาเวอร์	6

ผลิตและจ�าหน่าย	
กระแสไฟฟ้า

5	ล้านบาท 51.00/2 3	ล้านบาท 2	ล้านบาท

บจก.	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
เด็มโก้	เพาเวอร์	11

ผลิตและจ�าหน่าย	
กระแสไฟฟ้า

4.0	ล้านบาท 51.00/2 3	ล้านบาท 2	ล้านบาท

บจก.	บางปะกง	โลจสิติกส์	พาร์ค พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 840	ล้านบาท 51.00/2 348	ล้านบาท 449	ล้านบาท

บจก.	เอสทีที	จดีีซี	(ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,423	ล้านบาท 51.00/4 1,002		
ล้านบาท

1,160	ล้านบาท

บจก.	พีบีเอ	โรบอทิคส์	(ประเทศไทย) ให้บริการระบบปฏิบัติ
การอตัโนมัติ

47	ล้านบาท 51.00/5 - 25	ล้านบาท

กลุ่มบจก.	เกษมทรัพย์ภักดี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าและเพื่อขาย

3,000	ล้านบาท 49.00 1,033		
ล้านบาท

1,470	ล้านบาท

บจก.	บ้านแม่พิมพ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 280	ล้านบาท 65.00 182	ล้านบาท 182	ล้านบาท

หมายเหตุ	:	 /1	 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทท่ี	 บริษัท	 แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“GOLD”)	 ถือหุ้นได้จากรายงานประจ�าปี

		 	 	 	 ของ	GOLD	และ	หมายเหตุประกอบเงินการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุด	30	กันยายน	2564	ท่ีเว็บไซต์ของ	GOLD	(https://investor.goldenland.co.th/)	
	 	 	 /2	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	อนิดัสเทรียล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
	 	 	 /3	 ถือหุ้นโดยบริษัท	และ	Frasers	Property	Thailand	(International)	Pte.	Ltd.	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
	 	 	 /4	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
	 	 	 /5	 ถือหุ้นโดยบริษัท	ออโตเมชั่น	แอสเซ็ท	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	อนิดัสเทรียล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

35บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
\ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ี                  

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกจิ 

ฉบับปรับปรุงปี 2564 

เอกสารแนบ 5 - นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ  
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2564
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ี                  

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกจิ 

ฉบับปรับปรุงปี 2564 

(ต้นฉบับ) 
ให้บริษัทเก็บไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และจะถือเป็นหลัก
ปฏิบัตใินการดำเนินงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ: ............................................................................ 

                   (..........................................................................) 

 ตำแหน่ง  ........................................................................ 

 ฝ่าย: .............................................................................. 

วันที่: ............................................................................. 

 

 
 
 
 

 

37บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 
 

(สำเนา) 
ให้ผู้ลงนามเก็บไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และจะถือเป็นหลัก
ปฏิบัตใินการดำเนินงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ: ............................................................................ 

                   (..........................................................................) 

 ตำแหน่ง: ........................................................................ 

 ฝ่าย: .............................................................................. 

วันที่: ............................................................................. 
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บทนำ 

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ต่อไปจะรวมเรียกว่า “บริษัท” มุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พัฒนาการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจน
ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทัยึดมั่นในหลักของการปฏิบัติตนเองที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึง
ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ที่ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งป้องกันการกระทำใดๆ ที่อาจ
เป็นผลเสียต่อการดำเนินงาน และช่ือเสียงของบริษัทท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

 บริษัท คาดหวังว่าการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่ดีนั้นจะส่งผลให้ได้รับการยอมรับทั้งจากลูกค้า คู่ค้า 
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้องรวมถึงตัวพนักงานเอง จะส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป   

 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและอนุมัติประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจฉบับน้ี มีผลตั้งแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป นอกจากน้ี คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรมกีารทบทวนจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม นายธนพล ศริิธนชัย 
   ประธานกรรมการ      ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีการมี

คณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเคารพและคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่ง
จะนำไปสู่การเติบโตและเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่บุคลากร
ของบริษัท อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะนำหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทท้ัง 5 ประการ 
คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มาใช้ในการดำเนินงาน 

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท 

3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท และสอดส่องดูแลเรื่องการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการระหว่างกัน 
(ดูในภาคผนวก) 

4. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ 
ของประธานกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดออกจากกันอย่างชัดเจน 

5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม 

6. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีสำคัญของบริษัท โดยพิจารณา
ถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการทีม่ีความเหมาะสม รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงนิและ
การสอบบัญชี มีความน่าเช่ือถือ 

7. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ
อย่างรอบคอบ 

8. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและรายบุคคล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทให้การทำงานเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

9. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่าง
เพียงพอ เช่ือถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป 

10. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

11. คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  
และมีช่องทางทีเ่หมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท 
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มาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้คณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมของบริษัทควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้การบริหารและการ
ปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

2. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 

3. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. ประพฤติปฏิบัติในสิ่งทีถู่กต้อง เปน็ธรรมและถูกกฎหมาย 

5. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

6. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

7. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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บททัว่ไป 
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บทท่ัวไป 

1. วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 

1.1  วิสัยทัศน ์

เป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าน่าจดจำแก่
ผู้เกี่ยวข้อง ในทกุภาคส่วน และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน 

1.2 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเป้าหมายในการเสริมสร้างองค์กรและฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง สร้างสมดุลของสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่
อาศัย บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ พร้อมสร้างการรับรู้และความนิยมแบรนด์ในวงกว้าง 
ขณะที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม บริษัทวางแนวทางการพัฒนาโครงการในรูปแบบมิกซ์ยูสเพิ่มเติมบนทำเลยุทธศาสตร์ 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตของแพลตฟอร์มทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การบริการจัดการเพื่อ
สร้างผลตอบแทนท่ีดี ควบคู่กับการสร้างทีมงานท่ีมีความรู้ความชำนาญ เพื่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจในระยะยาว 

2. ค่านิยม 

C : 
COLLABORATIVE 
เราร่วมแรงร่วมใจ 

▪  สื่อสารให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันท้ังในทีมและระหว่างทีม 
▪  ช่วยเหลือ สนับสนุนซ่ึงกันและกัน แบ่งปันข้อมูล/ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ต่อผู้อื่น 
▪  วางแผนเป้าหมายและตัดสนิใจร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นหลัก  
▪  ปฏิบัติได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ร่วมรับผิดชอบและเป็นเจ้าของในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

R : 
RESPECTFUL 
เราให้เกียรติและกัน 

▪  ระบุความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตอบสนองได้อย่างตรงจุด 
▪  เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้อื่น 
▪  ให้เกียรติและเคารพในความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
▪  เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาขององค์กร และนำมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อต่อยอดความสำเร็จในอนาคต  

P : 
PROGRESSIVE 
เราก้าวไปข้างหน้า 

▪  ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน 
▪  กล้าตั้งเป้าหมายท่ีท้าทาย ขับเคลื่อนความสำเร็จท่ีส่งผลลัพธ์ทางบวกต่อองค์กร 
▪  ปฏิบัติงานเชิงรุกและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
▪  ติดตามการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมท้ังบริหารความเสี่ยง และปรับตัวเพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 

R : 
REAL 
เราจริงใจ 

▪  กล้าท้าทายและยืนหยัดเพ่ือสิ่งท่ีถูกต้องและควรปฏิบัติ 
▪  ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ อายุ เพศ ศาสนา หรือตำแหน่งงาน 
▪  ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ซ่ือสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เช่น ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  
    มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
▪  ทำงานอย่างมืออาชีพ รักษาคำมั่นสัญญา และส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุด เพื่อสร้างความไว้ใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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3. หลักปฏิบัติและกลไกการดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดมิใช่การ
ปฏิบัติตามความสมัครใจ โดยถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานและไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับช้ันทุกฝ่ายงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างทั่วถึง 

บุคลากรของบริษัทพึงระลึกเสมอว่า เราไม่อาจกำหนดทุกพฤติกรรม ทุกเหตุการณ์ และทุกสถานการณ์ทั้งหมดไว้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หากบุคลากรของบริษัทประสบปัญหาในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มิได้กำหนดไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท ใหต้ั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองบนพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 

• การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่? 
หากขัดต่อกฎหมาย ใหยุ้ติ 

• การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายของบริษัทหรือไม่? 
หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ 

• การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของบริษัทหรือไม่? 
 หากขัดต่อคา่นิยมหรือวัฒนธรรม ใหยุ้ติ 
• การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือไม่? 
 หากส่งผลเสีย ให้ยุติ 
• การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณข์องบริษัทหรือไม่? 
 หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ใหยุ้ติ 
• การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่?  
 หากกอ่ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ใหยุ้ติ 

กรณีไม่แนใ่จหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรหารือผู้ร่วมงาน ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ช้ัน หรือกรรมการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คำแนะนำในขั้นต้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือสอบถามได้ที่ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม 
 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ให้วินิจฉัยตามลักษณะของการฝ่าฝืน การจงใจหรือเจตนา การ
หลีกเลี่ยงจริยธรรม หรือความสำคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่งหนา้ที่ของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ
ในอดีตสภาพแวดล้อม ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน หรือเหตุอื่นอันควรจะนำมาประกอบการพิจารณา ผู้ละเว้นย่อมถูกสอบสวนและ
ลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสมแกพ่ฤติการณ์ ซึ่งอาจถึงขั้นลงโทษให้ไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่การกระทำ
นั้นผิดกฎหมาย 

 
 ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการทบทวนคู่มือกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
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การกำกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

ความหมาย 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในบริษัท เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในเชิง
กำกับดูแล รวมทั้ง มาตรการท่ีใช้ในการตัดสินใจของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่
สำคัญในการสร้างประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม  

การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวต้องสะท้อนหลักการสำคัญต่อไปนี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board) 

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน 
ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

2. สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย 
และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นบริษัท 

3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท และตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพัน 
เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด 

แนวปฎิบัติที่ดีตามหลกัการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่าน 
คณะกรรมการบริษัททีผู่้ถอืหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที ่หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็น
เวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดย
ชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพจิารณา และรับทราบผลการลงมติ 

1.1 บริษัทต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้นต้องได้รับ
ข้อมูล ข้ันตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลา
พอสมควรในการพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้รับล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันสำหรับวาระปกติ และอย่าง
น้อย 14 วันสำหรับวาระพิเศษตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประชุมผู้ถือหุน้ 
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1.2 คณะกรรมการบรษิัทต้องอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานท่ีจัดการประชุมมีขนาดเพยีงพอรองรับจำนวน
ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดนิทาง 

1.3 บริษัทต้องไม่กระทำการใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม และออกเสียงลงมติในวาระ
การประชุม ประธานท่ีประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม 

1.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออก
เสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่าง
ทันท่วงท ี

1.5 ประธานกรรมการบริษัท อนุกรรมการ และเลขานุการบริษัท ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจที่
สำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบขอ้ซักถามเชน่กัน 

1.6 ผู้ถอืหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจำทุกปี ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่
ตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็น
ทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
แทนได้ 

2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 
โดยเอกสารทีส่่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

2.2 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อืน่มาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใด
ท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระท่านนั้นอย่างครบถ้วน
เหมาะสมในการพิจารณา 

2.3 คณะกรรมการบริษัทต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเองเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัท 

2.4 นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทนุในหลักทรัพย์บริษัท ได้รับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ท่ีว่าด้วยเรื่องการ
ใช้ข้อมูลภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ถูกต้อง ทันที เท่าเทียมและเพียงพอ บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใหส้อดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ อันมี
สาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

2.4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่ง
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

49บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
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2.4.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีได้ล่วงรู้ข้อมลูงบการเงินของบริษัท ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเผยแพร่งบการเงินแก่
สาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ
สาธารณะแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบล่วงหน้าก่อนวันท่ีกำหนดให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และ
บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์  

 2.4.3 บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญถูกเปิดเผย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูล จนกว่าจะได้มีการแจ้ง
ข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นําข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ บริษัทมี
มาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด หากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 
2535 กําหนดให้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารนั้นดํารง
ตําแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตําแหน่งภายใน 30 วันทําการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภ์ายใน 3 วันทําการต่อ ก.ล.ต. 

 2.4.4 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลให้คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ กินด้วยกันฉันสามีภรรยารับทราบและเข้าใจนโยบาย
การระงับการซือ้หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า 
คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน โดยแต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนด
เป็นนโยบายทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

3.1 บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง 

3.2 บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบลูกค้า นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดย
ถือเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง 

3.3 บริษัทต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานของบริษัท ไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้างงาน มีการกำหนดค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้พนักงานของบริษัทมีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงาน มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานท่ีดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินยัในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่
ดูแลอย่างทั่วถึง มีแผนชดเชยที่ดีหากมีเหตุให้พนักงานของบริษัทต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

3.4 บริษัทต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่ ชุมชนและสังคมใน
ภาพรวม มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของ
บริษัท และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน 

3.5 คณะกรรมการควรจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนต่อคณะกร รมการได้โดยตรง 
ในเรื่องที่อาจมีปัญหา พร้อมระบุรายละเอียดช่องทางในการตดิต่อไวอ้ย่างชัดเจน 

 

 

50 เอกสารแนบ
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบ 
การตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานประการหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่
นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน  

4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่าง
เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดย
กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทควรจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ ให้มี
ความครบถ้วน รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับฝ่ายงานที่
รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และผลงานของบริษัทอยา่งสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่
ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุน้ของบริษัท ในการให้ขอ้มูลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท 
ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย 

4.3 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อม
ทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพือ่พิจารณาอนุมัติ 

4.4 ในรายงานประจำปี บริษัทต้องจัดทำรายงานผลประกอบการของบริษัท รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นอกเหนือจากรายงานทาง
การเงิน และรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/หรืออนุกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี 

4.5 คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board) 

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชนแ์ก่บริษัทได้เป็น
อย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อ
กำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบ
เฉพาะเรื่องทีไ่ด้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานกุารบริษัทรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการอยา่งชัดเจน  

5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการภายใต้การนำของประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหารได้ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยสามารถสร้าง
และเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 
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5.1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระจำนวนไม่ต่ำกว่า      
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนีค้วรจะมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
หลากหลายอันจะมีประโยชนต่อการดำเนินงานของบริษัท  

5.1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญท่ีจำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท นอกจากนี้ 
ควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน 

5.1.3 กรรมการแต่ละท่านต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และตาม
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการทีม่ีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

5.1.4 การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา และเสนอ
ช่ือบุคคลใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อได้รายช่ือแล้วให้เสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการบริษัท และ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ 

5.1.5 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับการปฐมนิเทศและข้อมูลที่มีความจำเป็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท ภายในเวลาสามเดือนนับจากท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

5.1.6 มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกราย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี และในเว็บไซต์
ของบริษัท  

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการ
ตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถงึอย่างยิ่ง 
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัท กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ 

5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการ
ดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ 
และผู้บริหารสูงสุดออกจากกันอย่างชัดเจน 

5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพยีงพอท่ีจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระรักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ 

5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดูในภาคผนวก) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากน้ียังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ 
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5.3 บทบาท หน้าท่ี ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต และตัดสินใจเรื่องสำคัญของ
บริษัท คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน 

5.3.1 กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

5.3.2 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และมีความรับผิดชอบทีเ่ป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

5.3.3 คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท โดย
ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง
ดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกล
ยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.3.4 กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเป็นไปตาม
นโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

5.3.5 เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท 

5.3.6 เป็นแบบอย่างในการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทมีศักยภาพมาก
ขึ้น โดยบริษัทมีการสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรตา่งๆ อย่างต่อเนื่อง 

5.3.7 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในทีม่ีประสิทธิผลและเชื่อถือได้ 

5.3.8 จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 
อย่างครอบคลุม ดูแลใหผู้้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว 

5.3.9 จัดให้มีการปันผลกำไร เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควร และไม่มีขาดทุนสะสม 

5.3.10 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
และให้ความสำคัญกับการพิจารณาธุรกรรมหลักท่ีมีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม 

5.3.11 กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพนิิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการ
พิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจน
พร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยง้ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น 

5.3.12 รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 

5.3.13 ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเทา่เทียมกัน 

5.3.14 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
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5.3.15 กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

5.3.16 กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งดำเนินการให้บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 

5.3.17 ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม 

5.3.18 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท อันได้แก่ การประชุม
กรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ และบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส และทันเวลา 

5.3.19 รายงานใหผู้้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และในรายงานประจำปีของบริษัท 

5.3.20 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม 

5.3.21 คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประเมินผลงานประจำปีของทั้งคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และให้เปิดเผยในรายงานประจำปีด้วย และประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด 
รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน 

5.3.22 ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถขอคำแนะนำ หรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับ 
การดำเนินกิจการ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทัง้หมด 
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่านที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทีเ่หมาะสมไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้ง
แรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว   

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ 

• ตาย 
• ลาออก (มีผลตั้งแต่วันทีบ่ริษัทได้รับจดหมายแจ้งขอลาออก) 
• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกดั พ.ศ. 2535 
• ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
• ศาลมีคำสั่งให้ออก 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเทา่วาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน และหากเป็นกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่
เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่เลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่
ว่างทั้งหมด ภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีจำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะ
อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  

54 เอกสารแนบ
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5.5 การจัดต้ังคณะอนุกรรมการ 

เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงให้มี
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ดงัต่อไปนี้ 

5.5.1 คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน 
การบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ 

บทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด 

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร  

1) กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบ
กำหนดวาระหรือเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่พ้นจาก
ตำแหน่งเพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ตามความจำเป็นและ
เหมาะสม  

2)  กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 1) ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดรายละเอียดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร เป็น
กรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน 

3) กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
ของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

5.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 
3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(ดูในภาคผนวก) 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการ
บริหารความเสี่ยงทีม่ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพยีงพอ 

3) สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5) พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัธรุกิจของบริษัท 
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6) สอบทานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เกีย่วกับการ
ปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงน้ัน โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ 

7) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่าย
จัดการ 

8) มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
และมีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท 

9) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/เลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจัดประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

10) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในให้มี
ความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน 

11) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่
เห็นว่าจำเป็น 

12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อดำเนินการปรับปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

13) กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกบัดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

14) สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

15) รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแกค่ณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

16) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน 

17) ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อช้ีแจงและ/หรือ 
ตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชดี้วย 

18) ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงิน
ละ 1 ครั้งและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

19) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดรายละเอียดขั้นต่ำ คือ การ
ปฏิบัติงาน จำนวนครั้งการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงความเห็นโดยรวม โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวมีการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

20) ควบคุม ดูแล ใหม้ีการเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีในรายงานประจำปีของบริษัท 

21) ใหค้วามเห็นชอบ กฎบัตร แผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

22) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งความ
เป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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23) ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ใดที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ 

2. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนกรรมการตรวจสอบได้ตามความ
เหมาะสม 

3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

• ตาย 
• ลาออก 
• ครบกำหนดตามวาระ 
• พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท 
• ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
• คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบก่อนครบวาระ ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยบริษัทต้องรายงานพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ 

5. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่าออก พร้อมท้ังแจ้งใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ โดยบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัทให้กรรมการตรวจสอบ
พ้นตำแหน่งก่อนวาระ กรรมการตรวจสอบสามารถช้ีแจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ 

5.5.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ  

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

ด้านการสรรหา  

1) กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท อนุกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด เพื่อความโปร่งใสในการสรรหา 
ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว 

2) เสนอช่ือกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 

3) คัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งผู้บรหิารสูงสดุ เพื่อให้คณะกรรมการเปน็ผู้แต่งตั้ง 

4) ในส่วนของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท อนุกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดคณะกรรมการสรรหาจะ
เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (ดูในภาคผนวก) เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1)  เสนอนโยบายและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 
โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินท่ีจ่ายใหแ้กค่ณะกรรมการ คณะอนุกรรมการของบริษัท 
และผู้บริหารสูงสุด โดยคำนึงถึงค่าตอบแทนท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 

2)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารสูงสุด 

3) พิจารณากำหนดสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้แก่พนักงานของ
บริษัท 

4)  กำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งหลักการและเหตุผล 

5)  ในส่วนของหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารสูงสุดไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดค่าตอบแทนต้อง
ดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากำหนด โดยได้คำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท
รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอนุมัติโดยผู้ถือหุน้ 

(5.1) กำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
ผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนควรอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ 

(5.2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทต้องนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้
ถือหุ้น 

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

 1) กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบ
กำหนดวาระหรือเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่พ้นจาก
ตำแหน่งเพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ตามความจำเป็นและ
เหมาะสม  

 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตาม
ข้อ 1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดรายละเอียดในกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งตนเข้าดำรง
ตำแหน่งแทน 

5.5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
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2) พิจารณานโยบายการบริหารความเสีย่งของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยง 
ด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น 

3) พิจารณาประเมินความเสี่ยงของบริษัทให้ครอบคลุมธุรกรรมตามข้อ 2). 

4) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ 

5) พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่
เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงท่ีกำหนด (Corrective Measures) 

6) ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ (Stress Testing) 

7) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น
ใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรม 

8) ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้าจำเป็น) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหร้ายงาน
การปรับปรุงดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

9) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตุการณส์ำคัญ  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สดุ 

10) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

11) กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการบริหารความเสีย่งด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความ
เสี่ยงด้านการทุจรติคอรร์ัปชัน และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันใหเ้พียงพอเหมาะสม 

12) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดา้นการต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชันแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

13) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดวาระ
หรือเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ท้ังนี้ ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุ
ครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  
 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 1) ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดรายละเอียดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน 

5.5.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารของ
บริษัทสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้  

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

1) จัดทำนโยบายการกำกบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

59บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
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3) ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

4) ทบทวนแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท 

5) จัดทำนโยบายและแนวปฏิ บัติ ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่ งยืน (Sustainability 
Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

6) ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน 

7) วางกรอบแนวทาง และกำกบัดูแลการดำเนนิงาน ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท 

8) จัดทำและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

    1) กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อครบกำหนดวาระหรือเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ท้ังนี้ ใน
กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม  

2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระตามข้อ 1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดรายละเอียดในกฎบัตรของคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนตำแหน่งท่ีว่างลง โดยบุคคลที่
เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแล
กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน 

5.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล  
กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร 

สถานท่ี และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุม
เพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร 

5.6.1 คณะกรรมการบริษัทต้องอุทศิเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อม
ที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียม
ความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์
ประชุมตามข้อบังคับบริษัท 

5.6.2 เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดวาระการประชุมตามคำสั่งของประธานกรรมการ โดยปรึกษาหารือกับประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ทำเป็นหนังสือนัดประชุมพร้อมวาระการประชุม 
ลงนามโดยประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทัโดยคำสั่งของประธานกรรมการ  

60 เอกสารแนบ
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5.6.3 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับ
คณะกรรมการบริษัททีจ่ะอภิปรายในประเด็นท่ีสำคัญ 

5.6.4 คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจ
อย่างถกูต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน 

5.6.5 คณะกรรมการบริษัทสามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท  
จากผู้บริหารระดับสงู โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นท่ีเป็นอสิระ
จากท่ีปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5.6.6 กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นใน
วาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม 

5.6.7  การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนทั้ งผลการประชุม และความเห็น 
ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิง 

5.7 ผู้บริหาร  

ผูบ้ริหารมีอ านาจหนา้ที่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ท ัง้นี้  การใช ้
อ านาจของผูบ้ริหารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระท าไดห้ากผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ในลกัษณะใด ๆ กบับริษทัหรือบริษทัย่อยตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร 

5.7.1  ก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ในกระบวนการปฏบิตัิงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจริตคอรร์ปัชนั 
5.7.2  ก าหนดใหม้กีระบวนการส่งเสริม และสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และสื่อสารไปยงับุคลากรของบริษทั 

และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

5.7.3  น านโยบาย และกรอบการป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชนั ใหบุ้คลากรของบริษทัถอืปฏบิตัิอย่างเคร่งครดั และต่อเนื่อง 
5.7.4  ก าหนดใหม้ีการประเมินผล และรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชนัต่อคณะกรรมการ 

ก ากบัดูแลกิจการทีด่อีย่างสม า่เสมอ 

5.7.5 ก าหนดใหม้กีระบวนการรบั และก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรียน 
5.7.6  ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ

ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5.8 เลขานุการบริษัท   

เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและ
โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

5.8.1 คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำ
หน้าที่จัดเก็บเอกสาร รายงานการประชุม และจัดเก็บและส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความ
เกีย่วข้องเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงาน และกระทำการ
อื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการ
แต่งตั้งแล้วให้ประธานกรรมการแจ้งรายช่ือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใน 14 วัน 
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5.8.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้
ถือหุ้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ รวมทั้งจัดอบรมและให้ข้อมูลแก่กรรมการ 

 

5.9 การแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุด 

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานประจำของบริษัทออกจากกัน และ
เพื่อให้กรรมการทำหน้าทีดู่แล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด
เป็นคนละบุคคลกนัเสมอ 

5.9.1 บทบาท หน้าท่ี ของประธานกรรมการ  

1) ดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการ
บริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารสูงสุดภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ 

2) เป็นประธานอย่างเป็นธรรมในท่ีประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น 

3) สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เคร่งครัด 

5.9.2 บทบาท หน้าท่ี ของผู้บริหารสูงสุด 

1) นำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมาพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติให้เกิดผล
สำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการทีด่ี และมีความรับผิดชอบที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

2) วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน การลงทนุ การบริหาร และการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ ให้เหมาะสมกับ
บริษัท 

3) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท การคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท 

4) อนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท 

5) รับทราบข้อร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงข้อข้องใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการเรื่องที่มีการร้องเรียน 

6) เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานทุกระดับชัน้ 

7) คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ที่
สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร 

5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของ
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนต่อไป 

โดยแบบประเมินผลประกอบด้วย 6 หัวขอ้ ดังนี ้

62 เอกสารแนบ
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1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทำหน้าท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

5.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง  

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม  

ทั้งนี้ บริษัทต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอด โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดย
กำหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่
สูงขึน้เมื่อมีตำแหน่งว่าง ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 
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จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการด าเนินธุรกจิ 

ของบรษิทั 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกจิของบริษัท 

ความหมาย 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขต มาตรฐานความประพฤติ  
และพฤติกรรมที่บุคลากรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการ
ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เสมอภาคเท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของบริษัท ใหเ้ป็นบริษัททีม่ีการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี ้

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้น โดย
คำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะให้แก่สมบริษัทด้วยความโปร่งใส เชื่อถือได้ 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

1.1 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

1.2 บุคลากรของบริษัทจะนำความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน การบริหารงานมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ  

1.3 บุคลากรของบริษัทจะระมัดระวังไม่ให้เกิดการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

บริษัทและบุคลากรทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้ง
ประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนหรือข้องเกี่ยว และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งดำเนินธุรกิจไปในทางที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย 

แนวปฏิบัติที่ดี 

2.1 บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2.2 บุคลากรของบริษัทที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง 

2.3 บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

3. การสนับสนุนภาคการเมือง 

บริษัทเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศน้ัน ๆ ทั้งนี้ 
บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของ
ตนตามครรลองของกฎหมาย  
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แนวปฏิบัติที่ดี  

3.1 บริษัทไม่อนุญาตให้บุคลากรของบริษัทนำทรัพยากร ตราสัญลักษณ์ และ/หรือเครื่องหมายทางการค้าของบริษัทไป
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 

3.2 บุคลากรของบริษัทสามารถเข้าร่วมสนบัสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของตนเอง 

4. การมีส่วนได้เสีย และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นอันดับแรก 

แนวปฏิบัติที่ดี 

4.1 ห้ามบุคลากรของบริษัทใช้อิทธิพล หรืออำนาจของตนทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับตนเอง ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่ตน
ถือหุ้นอยู่ หรือผู้ที่เกีย่วข้องทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการทีพ่นักงานของบริษัทควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับ
อนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้ 

4.2 บุคลากรของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง (ดูในภาคผนวก) สามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจาก 
การใช้อิทธิพลของบุคลากรของบริษัท และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคูค่้าทั่วไปกับบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4.3 บุคลากรของบริษัทไม่สามารถออกคำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ออกคำสั่งเอง 

4.4 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีส่วนได้เสียนั้นควรงดออกเสียง หรือออกจากที่
ประชุมเป็นการช่ัวคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้
เสียคนนั้น 

4.5 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท
กับบริษัทย่อย/บริษทัร่วม (ดูในภาคผนวก) อยา่งรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่
ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

4.6 บุคลากรของบริษัทต้องเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติทีม่ีความเกี่ยวโยงในครอบครัว มีผลประโยชนท์ี่ขัดกันกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

4.7 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วม และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4.8 บุคลากรของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกบริษัท ที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัท หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ขัดแย้งกบับริษัท ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานช่ัวคราวหรือถาวร 

5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานการมีส่วนได้เสีย  

บริษัทมีหน้าที่ปกปดิข้อมูลสำคัญซึ่งมใิช่ขอ้มูลสาธารณะไวเ้ป็นความลบัโดยใหร้ับรู้เฉพาะผูท้ี่จำเป็น จึงเปน็หนา้ที่ของผู้ทีดู่แลหรือ
ครอบครองขอ้มูล ในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 
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แนวปฏิบัติที่ดี 

5.1 บริษัทควรมีการกำหนดระดับการเขา้ถึงข้อมูล และวิธีการที่บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกบัระดับการเข้าถึง
ข้อมูล และการปฏิบัติเพือ่รักษาความลับ บุคลากรของบริษัทต้องรักษาความลับในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ 

5.2 บุคลากรของบริษัทแม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทแล้วควรจะตอ้งรักษา และไม่เปิดเผยความลบั
ของบริษัท 

5.3 บริษัทต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และขอ้มูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากรของบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับ
ของลูกคา้ เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
ใหม้ีการเปิดเผย 

5.4 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการและบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หาก
เปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นท่ีมีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องตนไปบอกผู้อื่น หรือนำขอ้มูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำใหป้ระโยชน์ของบริษัทลดลง 

5.5 บุคลากรที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนทีข่้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

บุคคลที่เกี่ยวข้องในการงดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาข้างต้นนี้ รวมถึง 

1) กรรมการ ผู้บริหารระดับ EVP ขึ้นไป  

2) บุคลากรที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงินของบริษัท หรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 

3) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามข้อ 1 หรือ 2 

5.6 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที ่บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปดิเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้
เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

5.7 บุคลากรของบริษัทควรเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นเอกสารและ/หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เผื่อมีการเรียกใช้ เอกสารบาง
ประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด บุคลากรของบริษัทควรทำการศึกษาเป็นกรณีไป เมื่อครบกำหนดให้นำเอกสารไป
ทำลาย 

5.8 กรรมการและผู้บรหิารของบริษัท มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 11 

6. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยต้องให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย  
และไม่เลือกปฏิบัติเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน  

แนวปฏิบัติที่ดี 

6.1 บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมี
เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 
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6.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้
ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  

6.3 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพือ่ให้สามารถดำเนินการตอบสนองลูกค้าและพิจารณา
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

6.4 ให้เกียรติลูกค้าและติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ 
 

7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วธิีท่ีไม่ถูกต้องตามครรลองของการแขง่ขนัท่ีดี 

แนวปฏิบัติทีดี่ 

7.1 บริษัทดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตี
คู่แขง่โดยปราศจากข้อมูลความจริงอยา่งสมเหตุสมผล 

7.2 พนักงานของบริษัทต้องระมัดระวังในการติดตอ่กับคูแ่ขง่ และบุคลากรของคู่แขง่ทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับ
ของบริษัทตกอยู่ในมือของคู่แข่ง และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงาน
ของคู่แข่ง เป็นต้น 

8. การปฏิบัติต่อคู่ค้า  

ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทยังให้ความสำคัญกับคู่ค้า โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่
เป็นธรรม โปร่งใส และเทา่เทียม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตร รวมถึง ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

8.1 บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติอย่างโปร่งใส เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท ท้ังการปฏิบัติระหว่างคู่ค้าเองและการ
ปฏิบัติระหว่างคู่ค้ากับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และมีหลักเกณฑ์ในการประเมินหรือคัดเลือกคู่ค้า  

8.2 บุคลากรของบริษัทต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากคู่ค้า วางตัวเป็นกลาง และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่า
ด้วยการมีส่วนได้เสียและการขัดแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดหาเพื่อเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบ 

8.3 บุคลากรของบริษัทต้องเก็บเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกับคู่ค้าไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควร 

8.4 บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่าบริษัทหรือคู่ค้ามีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้
รายงานผู้บังคับบญัชาเพือ่ปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

8.5 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสภาวการณ์อยู่
ตลอดเวลา 

8.6 รักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมิชอบ 

9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุน
การศึกษา และสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 
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แนวปฏิบัติที่ดี  

9.1 บริษัทจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

9.2 บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธ
ภาพ    

9.3 บริษัทจะสนับสนุนและปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแกพ่นักงานของบริษัททุกระดับ
รวมถึงคู่ค้าและลูกคา้ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

10. การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกจ้าง 

บุคลากรของบริษัททุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทต้องให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี 
จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน 

แนวปฏิบัตทิีดี่ 

10.1 บริษัทต้องปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สี
ผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

10.2 บริษัทต้องให้โอกาสบุคลากรของบริษัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรง
กระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสม อีกทั้งให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมทั้งใน
ระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

10.3 บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม เว้นแต่จะเป็นความจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน 

10.4 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้าม
สายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลนั้น หรือต่อบริษัท ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล 

10.5 บุคลากรของบริษัทสามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ในหน้าที่อย่าง
เต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอ่ืน นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิ
โดยชอบ 

10.6 บุคลากรของบริษัทต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าทีก่ารงาน 
ธรรมเนียมทอ้งถิน่ โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท  

10.7 บุคลากรของบริษัทควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีบริษัทจัดขึ้น 
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10.8 ห้ามบุคลากรของบริษัทกระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บ่ันทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือ
รบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้
รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไวซ้ึ่งภาพลามกอนาจาร 

10.9 บริษัทต้องส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจา้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

11.1 ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกันท้ังในแง่การชำระเงินและเงื่อนไขอ่ืนใดทีไ่ด้
ทำข้อตกลงไวกั้บเจ้าหนี ้

11.2 เปิดเผยข้อมลูฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี ้ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา 

11.3 แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดังกล่าว 

12. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

บริษัทต้องกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

12.1 บริษัทต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ให้พนักงานของบริษัทมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงทีเ่หมาะสมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ
ความสำเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่และระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีเพียงพอ 
เชื่อถือได้ สำหรับทั้งภายในและภายนอกบริษัท และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการ
ปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

12.2 บริษัทต้องกำหนดให้มีฝ่ายงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางต้องใหค้วามร่วมมือ 

12.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบ
ภายในทีเ่พียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทราบ 

12.4 บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูในภาคผนวก) ทำหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรทีเ่พียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

12.5 พนักงานของบริษัทต้องให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มีการสอบทาน และปฏิบัติตาม
ระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

12.6 พนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชีภายนอก พนักงานของบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาด
หรือความไม่ชอบมาพากล 
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13. การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทาง 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนบัสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี ้

แนวปฏิบัติที่ดี 

13.1 บริษัทต้องสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง  
เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี 

13.2 บุคลากรต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัย
ตำแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

13.3 บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน 
และบริหารจัดการให้มีวิธกีารแก้ไขท่ีเหมาะสม 

13.4 บริษัทต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสม รวมทัง้พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและมิให้มีการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์
รัปชัน 

13.5 บริษัทต้องจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

13.6 บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
หรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

13.7 บริษัทควรสนับสนุนกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจัดขึน้โดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทต้องใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานของบริษัทและชุมชน สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ลดการใช้อยา่งสิ้นเปลือง 

แนวปฏิบัติทีดี่ 

14.1 บริษทัต้องส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญ โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกวา่ที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล พนักงานของบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตาม
กฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามทีบ่ริษัทกำหนด 

14.2 บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และ
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ความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงานของบริษัท และมีการซักซ้อมแผนการ
รักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 

14.3 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานของบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้
ช่ัวคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไป
โดยเด็ดขาด 

15. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

บริษัทต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และพนักงาน
ของบริษัทต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของ
บริษัท โดยต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้งาน และเคารพลิขสิทธ์ิของเจ้าของทรัพยส์ินทางปญัญา 

แนวปฏิบัติที่ดี 

15.1 บริษัทต้องส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผลตอบแทนจากงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้น
ย่อมเป็นของบุคลากรนั้นเอง แต่งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้จัดทำขึ้น เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของบริษัท หรือเป็นงานที่
เรียนรู้จากบริษัท ใหบ้ริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ 

15.2 บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้าหรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ต้อง
รักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุดไม่ให้รั่วไหล 

15.3 บริษัทต้องส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรของบริษัทต้องไม่กระทำ
การอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่นในสำนักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่
เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ช่ือเสียงและทรัพย์สิน 
การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจและบริการ
นอกเหนือจากสินค้าและบริการของบริษัทและการส่ง Spam mail เป็นต้น 

15.4 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธ์ิ และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธ์ิไม่
ถูกต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด 

15.5 บุคลากรของบริษัทต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึง
รหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ทีไ่ม่เหมาะสม และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

15.6 กรณีที่บุคลากรของบริษัทขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท 
บุคลากรผู้ขอนั้นต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น 

15.7 บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษัท เพื่อป้องกัน 
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท 
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16. การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท 

บุคลากรของบริษัททุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและเหมาะสมในทางการ
ดำเนินกิจการของบริษัท 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 

16.1 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการใช้ ดูแล รักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องแก่การประกอบกิจการของบริษัท 

16.2  บุคลากรของบริษัทต้องไม่นำเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าหรือไม่ 

16.3 บุคลากรของบริษัทต้องไม่เจตนาทำให้เสียหาย ทำลาย ทรัพย์สินของบริษัท 

16.4 บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการภายนอก  

17. การพึงปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น 

บุคลากรของบริษัททุกคนพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตระหนักถึงการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และควรให้ความ
เคารพซึ่งกันและกันต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกันในการทำงาน 

แนวปฏิบัติทีดี่ 

17.1 บุคลากรของบริษัทต้องไม่ยุยง ส่งเสริม การใส่ร้ายหรือล้อเลียน อันก่อให้เกิดการแตกแยก ความไม่สามัคคี รวมถึงไม่นำ
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

17.2 บุคลากรของบริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงาน 

17.3 บุคลากรของบริษัทต้องเป็นผู้มีวินัย ไม่กระทำการอนัเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บงัคับบัญชา 

17.4 บริษัทจะส่งเสริมค่านิยมของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานโดยยกย่องพนักงานที่ทำความดี เพื่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน 
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ภาคผนวก 

1. คำจำกัดความและคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท  

1.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย  

1.2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

1.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

1.5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้บริหารของบริษัท 
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
(ง) บุคคลทีม่ีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) 

ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอ่ืน 
(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกีย่วข้องด้วย 

2.2. ห้ามผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน 
หรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนการดำรงตำแหน่ง โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น 

• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม 
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญช ีที่ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 
• เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน 

เป็นต้น 

2.3. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและค่าตอบแทนท่ีได้รับจาก
บริษัทน้ันด้วย 

2.4. ห้ามกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

2.5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2.6. เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้ับการแต่งตั้งขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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2.7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าท่ีได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว 
เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3.1. มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา รวมถึงมคีวามรู้ด้านบรรษัทภิบาล 

3.2. ต้องเป็นกรรมการบริษัท มีความเป็นกลางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคุ 
3.3. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที ่

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

4.1. มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล 

4.2. สามารถอุทศิเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที ่

5. คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด 

5.1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

5.2. มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไม่น้อยกว่า 8 ปี 

5.3. มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการตัดสินใจ และประวัติการทำงานท่ีดี 

5.4. มีประสบการณ์ด้านวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการ และการพัฒนาธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ 

5.5. เป็นผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ 

5.6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคณะบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถประสานงานได้ดี 
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

5.7. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรอืเข้าร่วมในกจิการอันมสีภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่
ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมมีติแต่งตั้ง 

6. คุณสมบัติและหน้าที่สำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
6.1. มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

6.2. มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือ บัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมาย
โต้ตอบ และรายงานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 

6.3. สามารถขอใหพ้นักงานของฝ่ายงานทีร่ับการตรวจสอบใหข้้อมูล คำช้ีแจง และส่งมอบเอกสารในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ 

6.4. ต้องเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละครั้ง 
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7. คำจำกัดความ แนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่เกี่ยวโยง หมายถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย รวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

รายการที่เกี่ยวโยง หมายถึง รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการระหว่าง
บริษัทย่อยกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

7.1. รายการการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการอันเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ที่ทำเป็น
ประจำ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป เชน่ การซื้อขายทีด่ินและอาคารโรงงาน/คลังสินค้า เป็นต้น 

7.2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย/์บริการเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของ
บริษัท ให้ดำเนินการไปได้อยา่งราบรื่น ได้แก่ การได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้บริหารจัดการโรงงานและคลังสินค้า เป็นต้น 

7.3. รายการเช่า/ให้เชา่อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทัว่ไป และมีอายุสัญญาเช่าไม่เกินกว่า 3 ปี 

7.4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น 

7.5. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เชน่ เงินทุนหมุนเวียน ในรูปเงินกู้ การให้กูย้ืมค้ำประกัน เป็น
ต้น ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับผลตอบแทน เชน่ ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด 

8. บริษัทย่อย หมายถึง 

 บริษัททีม่ีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้

 (ก) บริษัททีบ่ริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีอำนาจควบคุมกิจการ 
 (ข) บริษัททีบ่ริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ 
 (ค) บริษัทท่ีอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการ
ของบริษัทตาม (ข) 

9. บริษัทร่วม หมายถึง 

 บริษัทท่ี บริษัท หรือบริษัทย่อยมอีำนาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษทั แต่
ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าวและไม่ถือเป็นบริษทัย่อยหรือกิจการร่วมค้า 

 ในกรณีที ่บริษัท หรือบริษัทย่อยถือหุน้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มรวมกันตั้งแต่ร้อยละยีส่ิบแตไ่มเ่กินรอ้ยละห้าสิบของจำนวนสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ใหส้ันนิษฐานไว้ก่อนวา่ บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนรว่มตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแตจ่ะ
พิสูจนใ์หเ้ห็นเป็นอยา่งอื่น 

10. อำนาจควบคุมกิจการ หมายถึง 

 การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
 (ก) การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกนิกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน 
 (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
 (ค) การมีอำนาจควบคมุการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
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นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม ครัง้ที ่2  
โดยมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2564                                                                                      2 
 

สารบญั 

 

              หนา้ 

สารจากประธานกรรมการบริษทั และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร  3 

นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั  4 - 8 

นโยบายการรบัและใหข้องขวญั บริการตอ้นรบั หรือประโยชนอ์ื่น ๆ    9 - 10 

นโยบายการบริจาคเพือ่การกุศลหรือเงนิสนบัสนุน 10 

นโยบายการมสี่วนร่วมทางการเมอืง    10 

กระบวนการบนัทกึและเก็บรกัษาขอ้มลู    11 

การสือ่สารและการฝึกอบรม    11 

บทลงโทษเมือ่ไม่ปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั                                               11 
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สารจากประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัและยึดม ัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ย
ความซือ่สตัยส์ุจริต โปร่งใส เป็นธรรม โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
รวมทัง้สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และตระหนกัดีว่าการทุจริตคอรร์ปัชนัส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
เตบิโตอย่างย ัง่ยนืของบริษทั ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความม ัน่คงของประเทศ 

 
ในฐานะที่บริษทัเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และเป็นหนึ่งในสมาชิกของแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ทีมุ่่งหวงัใหป้ระเทศไทยปราศจาก
การทุจริตคอรร์ปัชนั บริษทัจึงก าหนด “นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั” ฉบบันี้ เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรทุกคนของ
บริษทัยดึถือในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัไดร้บัทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั 

 
บริษทัจงึก าหนดใหบุ้คลากรของบริษทัตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั

ของบริษทัอย่างจริงจงั เพือ่ร่วมกนัพฒันาบริษทัใหเ้ป็นองคก์รทีโ่ปร่งใส ไดร้บัความไวว้างใจจากผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุฝ่าย  
 

ทัง้นี้ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2564 เป็นตน้ไป 

 

      นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม                   นายธนพล ศิริธนชยั 

      ประธานกรรมการบริษทั        ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
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นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัเรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชนัในทุกประเทศ
และทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษทัเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าเพื่อประโยชนต่์อบริษทั ตนเอง ครอบครวั 
เพือ่น หรือบคุคลที่รูจ้กั โดยร่วมกนัส่งเสริมค่านิยมความซื่อสตัยส์ุจริตและความรบัผดิชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร อกีทัง้ให ้
มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนันี้อย่างสม า่เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดใน
การด าเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

 
ค านิยาม 

“คอรร์ปัชนั (Corruption)” หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดงันี้ 

1. การให ้การเสนอ ใหค้ าม ัน่ หรือสญัญาว่าจะให ้
2. การรบั การเรียกรอ้ง 
ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ื่นใดซึง่ไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หรือเอกชน หรือผูม้หีนา้ที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่า จะ

โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือ่ใหบ้คุคลดงักลา่วกระท าหรือละเวน้การปฏบิตัิหนา้ที่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจท ัง้นี้ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทอ้งถิน่หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

บริษทั หมายถงึ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัย่อย หมายถงึ บริษทัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) บริษทัทีบ่ริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มอี  านาจควบคุมกิจการ 

(ข) บริษทัทีบ่ริษทัตาม (ก) มอี านาจควบคุมกิจการ 

(ค) บริษทัที่อยู่ภายใตอ้ านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใตอ้ านาจ
ควบคุมกิจการของบริษทัตาม (ข) 

บริษทัร่วม หมายถงึ  

บริษทัที่ บริษทัหรือบริษทัย่อยมอี านาจในการมสี่วนร่วมตดัสนิใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานของ
บริษทั แต่ไม่ถงึระดบัทีจ่ะมอี  านาจควบคุมนโยบายดงักลา่วและไม่ถอืเป็นบริษทัย่อยหรือกิจการร่วมคา้ 

ในกรณีทีบ่ริษทั หรือบริษทัย่อยถอืหุน้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละยี่สบิแต่ไม่เกินรอ้ยละหา้สิบของ
จ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทันัน้ ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่า บริษทัหรือบริษทัย่อยมอี านาจในการมส่ีวนร่วมตดัสินใจ
ตามวรรคหนึ่ง เวน้แต่จะพสูิจนใ์หเ้หน็เป็นอย่างอื่น 

 

80 เอกสารแนบ
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อ านาจควบคุมกจิการ หมายถงึ  การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) การถอืหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงในบริษทัเกินกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทันัน้ 

(ข) การมอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่ว่า
เพราะเหตอุื่นใด 

(ค) การมอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ ตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
ออ้ม 

ผูมี้อ านาจของบริษทั หมายถงึ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษทัใหม้อี  านาจด าเนินการตามที่ปรากฏอยู่ในDelegation of 
Authority ของบริษทั 

บคุลากร หมายถงึ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 

กรรมการ หมายถงึ กรรมการของบริษทั 

ผูบ้ริหาร หมายถงึ ผูบ้ริหารของบริษทัตัง้แต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไป 

พนักงาน หมายถงึ พนกังานล าดบัถดัลงมาจากผูบ้ริหารทัง้ที่เป็นพนกังานประจ า และพนกังานรายวนัของบริษทั 

คู่คา้ หมายถงึ ผูจ้ดัหาสนิคา้และบริการใหก้บับริษทั ผูอ้อกแบบทีป่รึกษา ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง 

ผูมี้สว่นไดเ้สยี หมายถงึ ผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ชมุชนและสงัคม 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม                 
เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมอืง เช่น การใหกู้เ้งนิ การใหส้ิ่งของหรือบริการ การบริจาคเงนิเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคการเมอืงในลกัษณะก่อใหเ้กิดผลประโยชนต่์างตอบแทนในทางมชิอบเป็นตน้ 

ค่าบริการตอ้นรบั หมายถงึ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าใชจ้่ายที่ เก่ียวเนื่องในการเลี้ยง
รบัรองรวมทัง้ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นตอ้งจ่ายที่เก่ียวกบัการรบัรองเพื่อเป็นค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือ
คณะบคุคลทีไ่ปตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทศันศึกษาดูงาน 

หน่วยงานรฐั หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ ออย่างอื่นและมฐีานะเป็นกรมราชการส่วน
ภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่และรฐัวสิาหกิจ ทีต่ ัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตั ิหรือพระราชกฤษฎกีา  

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถงึ การเสยีสละ หรือ การสละเงนิ หรือสิ่งของใหอ้งคก์รหรือบุคคลโดยไม่หวงัสิ่งตอบ
แทนหรือก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจแก่ผูบ้ริจาค 

เงินสนับสนุน หมายถึง เงนิที่ใหโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือชื่อเสียงของบริษทัเท่านัน้ โดยไม่มี
จดุประสงคแ์อบแฝง เพือ่ใชเ้ป็นขอ้อา้งในการใหส้นิบนหรือทจุริตคอรร์ปัชนั 
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หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทั 

• ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบที่สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัที่มปีระสิทธิภาพ 
เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 

• ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรียน พรอ้มทัง้ด าเนินการใหบ้ริษทัมีกระบวนการรบัเร่ือง
รอ้งเรียน 

• ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั และมบีทลงโทษเมือ่ไม่ปฏบิตัติาม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ก ากบัดูแลการควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงนิ และกระบวนการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้น
การทจุริตคอรร์ปัชนั รวมทัง้ก ากบัดูแลการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

• สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั มี
ความเพยีงพอ และมปีระสทิธิผล 

• สอบทานการประเมนิความเสี่ยงต่อการทุจริตคอรร์ปัชนั และใหค้ าแนะน า ต่อคณะกรรมการบริษทั  เกี่ยวกบั
การปฏบิตัทิีค่วรมเีพือ่ลดความเสีย่งนัน้ โดยผูบ้ริหารตอ้งน าค าแนะน าไปปฏบิตัิ 

• รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ของบริษทัต่อคณะกรรมการ
บริษทัอย่างสม า่เสมอ และใหค้ าแนะน าขอ้ควรปฏบิตัแิก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

• ด าเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหม้กีระบวนการรบัและก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรียน 

3. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

• วางกรอบแนวทาง และก ากบัดูแลการด าเนินงาน ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัของบริษทั 

• จดัท าและทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมนิผลการ
ด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัโดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

• ก ากบัดูแล และสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสีย่งดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั โดยการประเมนิความ
เสีย่งดา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั และทบทวนมาตรการต่อตา้นกา รทจุริตคอรร์ปัชนัใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

• รายงานผลการบริหารความเสีย่งดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

82 เอกสารแนบ
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5. ผูบ้ริหาร 
• ก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ในกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่าจก่อใหเ้กิดการทุจริต

คอรร์ปัชนั 

• ก าหนดใหม้กีระบวนการส่งเสริม และสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และสื่อสารไปยงับุคลากร 
ของบริษทัและผูม้สี่วนไดเ้สยี 

• น านโยบายและกรอบการป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชนั ใหบุ้คลากรของบริษทัถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัและ
ต่อเนื่อง 

• ก าหนดใหม้กีารประเมนิผล และรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัต่อคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการทีด่อีย่างสม า่เสมอ 

• ก าหนดใหม้กีระบวนการรบั และก ากบัดูแลการรบัเร่ืองรอ้งเรียน 

• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

6. พนักงาน  

• มหีนา้ทีป่ฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและค าส ัง่ต่าง ๆ ของบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั รวมทัง้จริยธรรม และจรรยาบรรณของพนกังาน 

 

แนวปฏบิติั 

1. บคุลากรของบริษทัตอ้งไม่ด าเนินการหรือเขา้ไปมสี่วนร่วมในการทจุริตคอรร์ปัชนั การใหห้รือรบัสนิบนทุกรูปแบบทัง้
ทางตรงและทางออ้ม โดยมหีนา้ที่ปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั คู่มอืการก ากบัการดูแลกิจการที่ดี 
และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ระเบยีบและขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

2. บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏบิตัิดว้ยความระมดัระวงัเก่ียวกบัการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ื่นใด 
รวมถึงค่าบริการรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทัง้นี้  การใหห้รือรบัของขวญัและการเลี้ยงรบัรอง ตอ้งเ ป็นไปเพื่อ
วตัถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านัน้ โดยมีมูลค่าที่เหมาะสมและตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสนิใจในการปฏบิตัหินา้ที่ 

3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งนิสนบัสนุนของบริษทั ตอ้งมขี ัน้ตอนการตรวจสอบอนุมตัิและสอบทาน โดย
ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานชดัเจนเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการบริจาคเพือ่การกุศลและเงนิสนบัสนุนนัน้ไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้ง
ส าหรบัการทจุริตคอรร์ปัชนั 

83บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
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4. บริษทัตอ้งจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบและข ัน้ตอนการปฏิบตัิการงานขายและการตลาด รวมทัง้งานจดัหา
พสัดุและท าสญัญาอย่างสม า่เสมอ รวมถงึการประเมนิความเสีย่งต่อการเกิดทจุริตคอรร์ปัชนั  และบริหารจดัการ ให ้
มวีธีิการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

5. บริษทัตอ้งมกีระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สะทอ้นถงึความมุ่งม ัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 
และมนีโยบายที่จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อบคุลากรของบริษทัที่ปฏเิสธการคอรร์ปัชนั แมว้่าการ
กระท านัน้จะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษทัมกีระบวนการสื่อสารอย่างชดัเจนเกี่ยวกบันโยบาย
ดงักลา่ว 

6. บริษทัตอ้งจดัใหม้ีข ัน้ตอนในการเก็บรกัษาเอกสารและบนัทึกต่างๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบเพื่อยืนย ัน                  
ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนข ัน้ตอนการปฏบิตัิเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าไม่มรีายการใด
ทีไ่ม่ไดร้บัการบนัทกึ หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือเป็นรายการเทจ็ 

7. บริษทัตอ้งจดัใหม้ขี ัน้ตอนเพื่อใหเ้กิดความม ัน่ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบญัชี และการเก็บรกัษา
ขอ้มูลไดร้บัการตรวจสอบภายในเพื่อยนืยนัประสทิธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 
และเพือ่ใหเ้กิดความม ัน่ใจว่าการบนัทกึรายการทางเงนิมหีลกัฐานอย่างเพยีงพอเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ 

8. บริษทัตอ้งจดัใหม้กีารสื่อสารหรือฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากรของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่าง
แทจ้ริงเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั และบทลงโทษหากไม่ปฏบิตัิตามมาตรการนี้ 

9. บริษทัตอ้งสือ่สารนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัและแนวปฏบิตัิไปยงับริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอื่นทีบ่ริษทั
มอี  านาจในการควบคุมคู่คา้ทางธุรกิจ และผูม้สี่วนไดเ้สยี เพือ่ทราบและน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ไป
ปฏบิตั ิ

10. บุคลากรของบริษทัไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 
โดยบริษทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแสเมื่อบุคลากรตอ้งการแจง้ขอ้มูล
หรือเบาะแส รวมทัง้เมือ่บคุลากรตอ้งการค าแนะน าเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

11. คณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั มีหนา้ที่รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการต่อตา้น                
การทจุริตคอรร์ปัชนันี้ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยรายงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเดน็ทีพ่บอย่างเร่งด่วนต่อผูบ้ริหารสูงสุด และคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 นโยบายการรบัและใหข้องขวญั บริการตอ้นรบั หรือค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 

• บริษทัไม่สนบัสนุนใหผู้ค้า้ ผูข้าย ผูร้บัเหมาช่วง หรือผูม้สี่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั มอบของขวญั ทรพัยส์ิน 
หรือประโยชนอ์ื่นใดแก่พนกังาน ซึ่งอาจส่งผลใหก้ารตดัสนิใจในการปฏบิตัิงานดว้ยความล าเอียงหรือความล าบากใจ 
หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เวน้แต่ เป็นการมอบของขวญัตามประเพณีนิยม ซึ่งมธีรรมเนียมการให ้
ของขวญั  

84 เอกสารแนบ
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• การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ื่นใดแก่บคุคลใดๆ เนื่องในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึง่มธีรรมเนียมการให ้
ของขวญั บริษทัจะใชดุ้ลยพนิิจในการใหท้ี่ตอ้งไม่เกินสมควร หรือฟุ่ มเฟือย หรือสุรุ่ยสุร่าย หรือผดิขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดงีาม  

• ผูบ้ริหารและพนกังานไม่พงึรบั ของขวญั ของก านลั ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ื่นใดทีเ่กินความเหมาะสมนอกเหนือจาก
ในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึ่งมธีรรมเนียมการใหข้องขวญัแต่หากสุดวสิยัที่ไม่สามารถปฏเิสธได ้ใหพ้นกังานที่รบั
ของขวญั ของก านลั ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ื่นใดทีม่มีูลค่าเกิน 3,000 บาท รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน  

• ของขวญั ของก านลั ทรพัยส์นิหรือประโยชนอ์ื่นใดที่ใหห้รือรบัจะตอ้งไม่อยู่ในรูปของเงนิสดหรือเขา้ข่ายลกัษณะเงนิ
สด และตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบที่บริษทัก าหนด 

นโยบายการบริจาคเพื่อการกศุลหรือการใหเ้งนิสนับสนุน 

การบริจาคเพือ่การกุศลหรือการใหเ้งนิสนบัสนุนทกุประเภทตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

• ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใสโดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบปฏิบตัิ
ของบริษทัรวมถงึหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบั
การทจุริตคอรร์ปัชนั 

• สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นสงัคม ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของ
บริษทั หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมอย่างแทจ้ริงหรือ เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง การ
ด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

• ไม่มวีตัถปุระสงคแ์อบแฝงเพือ่สรา้งความไดเ้ปรียบหรือสรา้งแรงจูงใจในการเอื้อประโยชนท์างธุรกิจ 
• ตอ้งจดัท าบนัทึกเพื่อขออนุมตัิโดยระบุวตัถุประสงคแ์ละชื่อบุคคล/หน่วยงานผูร้บับริจาคหรือรับเงนิสนบัสนุน

อย่างชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเพื่อน าเสนอผูม้อี  านาจของบริษทัพจิารณาอนุมตัิก่อนด าเนินการและ
พสูิจนไ์ดว้่ามกีิจกรรมตามโครงการเพือ่การกุศลดงักลา่วจริง และมกีารด าเนินการเพือ่สนบัสนุนใหว้ตัถปุระสงค์
ของโครงการประสบผลส าเร็จ 

นโยบายการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

• บริษทัเป็นองคก์รที่เป็นกลางทางการเมอืงสนบัสนุนการด าเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองใน
ประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ บริษ ัทสนับสนุนใหบุ้คลากรของบริษ ัทยึดม ัน่ในระบอบประชาธิปไตย อ ันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ และใชส้ทิธิทางการเมอืงของตนตามครรลองของกฎหมาย 

• บริษทัไม่น าทรพัยากรของบริษทัไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมอืง ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
• บคุลากรสามารถใชส้ทิธิทางการเมอืงนอกเวลาท างานได ้
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นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม ครัง้ที ่2  
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การบนัทึกและเกบ็รกัษาขอ้มูล 

ข ัน้ตอนการบนัทกึและเก็บรกัษาขอ้มูลทางการเงนิและบญัชีของบริษทัตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น และสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยมรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธิภาพและเชื่อถอืได ้ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส าหรบัแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกบัการบนัทึกและเก็บรกัษาขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีประกาศ ระเบยีบ และมาตรฐานทางบญัชี ตลอดจน
นโยบายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

การสื่อสารและการฝึกอบรม 

1. การสื่อสาร 
• จดัใหม้กีารสือ่สารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัใหแ้ก่บุคลากรของบริษทั    บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม และผูม้สี่วนไดเ้สยี 
• จดัใหม้กีารสื่อสารไปยงับุคลากร บริษทัย่อย และบริษทัร่วม เก่ียวกบับทลงโทษหากไม่ปฏบิตัิตามนโยบาย

ต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 
• จดัใหม้กีารสื่อสารไปยงับุคลากร บริษทัย่อย และบริษทัร่วม เกี่ยวกบันโยบายการไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ 

หรือใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรของบริษทัที่ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้ริษทั
สูญเสยีโอกาสทางธุรกิจ 

ทัง้น้ี เมื่อมกีารจดัท าหรือปรบัปรุงนโยบายและมาตรการที่เก่ียวขอ้ง ใหม้กีารสื่อสารและเปิดเผยขอ้มูลทุกครัง้
ตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต ์อินทราเน็ต สื่อสิ่งพิมพ ์แผ่นป้ายประชาส ัมพนัธ ์
เป็นตน้ 

2. การฝึกอบรม 

• จดัใหม้กีารปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกี่ยวกบันโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัใหแ้ก่บคุลากรของบริษทั 

• สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

บทลงโทษเมื่อไม่ปฏบิติัตามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

 นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัถอืเป็นส่วนหนึ่งของวนิยัในการปฏบิตังิาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานที่ไม่ปฏิบตัิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการท างานของบริษทั 
พระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป  
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นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม ครัง้ที ่2  
โดยมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2564                                                                                      11 
 

(ตน้ฉบบั) 

ใหบ้ริษทัเก็บไว ้

 

 
 

 

ใบลงนามรบัทราบและถอืปฏิบติั 

 

ขา้พเจา้ไดร้บัและอ่านนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจ รบัทราบ และจะถอืเป็นหลกัปฏบิตัใินการด าเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

         ลงชื่อ: ............................................................................ 

                 (............................................................................) 

 ต าแหน่ง: ........................................................................ 

 ฝ่าย: .............................................................................. 

 วนัที:่ ............................................................................. 
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(ส าเนา) 

ใหผู้ล้งนามเก็บไว ้

 

 

 

 

ใบลงนามรบัทราบและถอืปฏิบติั 

 

ขา้พเจา้ไดร้บัและอ่านนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจ รบัทราบ และจะถอืเป็นหลกัปฏบิตัใินการด าเนินงานต่อไป 

 
  

 
 
 
 

         ลงชื่อ: ............................................................................ 

                 (............................................................................) 

 ต าแหน่ง: ........................................................................ 

 ฝ่าย: .............................................................................. 

 วนัที:่ ............................................................................. 

 

 
 

  
นโยบายการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนัและการปฏบิตัิทีไ่ม่เป็นธรรม ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม ครัง้ที ่2  
โดยมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2564                                                                        1 

นโยบายการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุริตคอรร์ปัชนัและการปฏบิตัิที่ไม่เป็นธรรม  
บริษทัคาดหมายว่า บุคลากรภายในบริษทัรวมถงึบุคคลภายนอกซึ่งไดร้บัผลกระทบหรือมคีวามเสีย่งที่จะไดรบัผลกระทบจากการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทั จะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏบิตัิตามกฎหมาย หลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยสนบัสนุนใหม้กีารสอบถามกรณีมขีอ้สงสยัหรือขอ้ขอ้งใจ รวมท ัง้เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนรอ้งเรียนเมือ่พบพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือสอบถามขอ้ขอ้งใจไดท้ี่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ริหารสูงสุด เลขานุการบริษทั ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์หรือผูบ้งัคบับญัชา  

บริษทัจะรบัฟังทุกขอ้รอ้งเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมท ัง้ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก าหนดระยะเวลาสอบสวน 
อย่างเหมาะสม ชื่อของผูร้อ้งเรียนจะถูกปิดเป็นความลบั ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครอง ไม่ใหถู้กกล ัน่แกลง้ ทัง้ในระหว่างการสอบสวน  
และภายหลงัการสอบสวน 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ โดยสอดคลอ้ง 
กบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัคาดหวงัใหทุ้กคนรายงาน 
โดยสุจริตถงึการปฏบิตัิที่ขดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวใหบ้ริษทัรบัทราบ ซึ่งบริษทัจะไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรือด าเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง 
เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่มีการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลโดยสุจริต 
แก่ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนดว้ย 

1.2 เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบริษทั ท าหนา้ทีดู่แล และใหค้ าแนะน า ตลอดจนสอดส่องการกระท า
ต่างๆ ของบุคลากรของบริษทัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เรื่องดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าดว้ยสุจริตใจ 

2. ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

2.1 เมือ่มขีอ้สงสยั หรือพบเหน็การกระท าทีฝ่่าฝืน หลกัปฎบิตัิที่ดใีนเรื่องต่อไปนี้ 
• การฝ่าฝืนการปฏบิติัตามหลกัการ และแนวปฏบิตัิของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 
• การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
• การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตัิงาน 
• การกระท าทุจริต 

2.2 พบการกระท าทีท่  าใหเ้กิดความสงสยั และเกิดผลเสยีต่อบริษทั 

3. ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั ของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม  

3.1  ไปรษณีย ์   
น าส่งที ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่944 มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ช ัน้ที ่20-23 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

3.2  อเีมล 
คณะกรรมการตรวจสอบ: FPT.AuditCommittee@frasersproperty.com 

3.3 เวบ็ไซต:์ www.frasersproperty.co.th/whistleblowing 
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นโยบายการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุริตคอรร์ปัชนัและการปฏบิตัิที่ไม่เป็นธรรม  
บริษทัคาดหมายว่า บุคลากรภายในบริษทัรวมถงึบุคคลภายนอกซึ่งไดร้บัผลกระทบหรือมคีวามเสีย่งที่จะไดรบัผลกระทบจากการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทั จะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏบิตัิตามกฎหมาย หลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยสนบัสนุนใหม้กีารสอบถามกรณีมขีอ้สงสยัหรือขอ้ขอ้งใจ รวมท ัง้เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนรอ้งเรียนเมือ่พบพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือสอบถามขอ้ขอ้งใจไดท้ี่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ริหารสูงสุด เลขานุการบริษทั ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์หรือผูบ้งัคบับญัชา  

บริษทัจะรบัฟังทุกขอ้รอ้งเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมท ัง้ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก าหนดระยะเวลาสอบสวน 
อย่างเหมาะสม ชื่อของผูร้อ้งเรียนจะถูกปิดเป็นความลบั ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครอง ไม่ใหถู้กกล ัน่แกลง้ ทัง้ในระหว่างการสอบสวน  
และภายหลงัการสอบสวน 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ โดยสอดคลอ้ง 
กบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัคาดหวงัใหทุ้กคนรายงาน 
โดยสุจริตถงึการปฏบิตัิที่ขดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวใหบ้ริษทัรบัทราบ ซึ่งบริษทัจะไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรือด าเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง 
เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่มีการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลโดยสุจริต 
แก่ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนดว้ย 

1.2 เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบริษทั ท าหนา้ทีดู่แล และใหค้ าแนะน า ตลอดจนสอดส่องการกระท า
ต่างๆ ของบุคลากรของบริษทัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เรื่องดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าดว้ยสุจริตใจ 

2. ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

2.1 เมือ่มขีอ้สงสยั หรือพบเหน็การกระท าทีฝ่่าฝืน หลกัปฎบิตัิที่ดใีนเรื่องต่อไปนี้ 
• การฝ่าฝืนการปฏบิติัตามหลกัการ และแนวปฏบิตัิของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 
• การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
• การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตัิงาน 
• การกระท าทุจริต 

2.2 พบการกระท าทีท่  าใหเ้กิดความสงสยั และเกิดผลเสยีต่อบริษทั 

3. ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั ของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม  

3.1  ไปรษณีย ์   
น าส่งที ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่944 มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ช ัน้ที ่20-23 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

3.2  อเีมล 
คณะกรรมการตรวจสอบ: FPT.AuditCommittee@frasersproperty.com 

3.3 เวบ็ไซต:์ www.frasersproperty.co.th/whistleblowing 
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3.4 กลอ่งรบัความคดิเหน็: บรษิทัไดจ้ดัเตรียมกลอ่งรบัความคิดเหน็ไวใ้นทีเ่ปิดเผย ใหผู้ร้อ้งเรียนสามารถยื่นรอ้งเรียนไดส้ะดวกดว้ย
ตนเอง 

3 เงื่อนไขและการพจิารณาเบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

3.1 รายละเอยีดของเบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทจุริตคอรร์ปัชนั ตอ้งเป็นความจริง มคีวามชดัเจน หรือพอที่จะน าสบืหาขอ้เท็จจริง
เพือ่ด าเนินการต่อไปได ้

3.2 ผูท้ี่แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน จะตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้เพื่อสามารถรายงานความคืบหนา้ 
และ/หรือสอบถามขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์พิม่เติม เพือ่ชี้แจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ หรือบรรเทาความเสยีหายไดส้ะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3.3 ถา้ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน ไม่แจง้ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ิดต่อได ้ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนจะไม่รบัพจิารณาเรื่อง
ทีผู่แ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนไดด้ าเนินการแจง้เขา้มา  

3.4 ขอ้มูลที่ไดร้บัจะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยชื่อผูท้ี่ แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได ้รบั 
ความยนิยอม 

3.5 ผูท้ีแ่จง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน จะไดร้บัความคุม้ครอง ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน หรือบุคคลภายนอก 

3.6 ระยะเวลาในการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน ขึ้นอยู่กับความซบัซอ้นของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลกัฐานที่ไดร้บั 
จากผูร้อ้งเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐาน และค าชี้แจงของผูถู้กรอ้งเรียน 

3.7 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งเป็นความลบั  
จะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง แหลง่ที่มา
ของขอ้มลู หรือบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3.8 บริษทัจะไม่รบัเรื่องรอ้งเรียนการกระท าทุจริต ดงัต่อไปนี้ 

3.8.1 เรื่องที่คณะกรรมการสบืสวนสอบสวนตามระเบยีบของบริษทัรบัไวพ้จิารณาเสร็จสิ้นแลว้ และไม่มพียานหลกัฐานใหม่ 
ซึง่เป็นสาระส าคญัเพิม่เติม 

3.8.2 เรื่องทีผู่ถู้กรอ้งเรียนพน้จากการเป็นพนกังานของบริษทัก่อนถูกกลา่วหาเกินกว่าหา้ปี 

3.8.3 เรื่องทีไ่ม่ระบุพยานหลกัฐานหรือระบุพฤติการณ์การกระท าการทุจริตทีช่ดัแจง้เพยีงพอทีจ่ะด าเนินการสบืหาขอ้เทจ็จริงได ้

3.8.4 เรื่องที่ล่วงเลยมาเกินกว่าหา้ปีนบัตัง้แต่วนัที่กระท าการทุจริตจนถึงวนัที่แจง้เรื่องรอ้งเรียน และเป็นเรื่องที่ไม่อาจหา
พยานหลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการต่อไปได ้

4 กลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการในการจดัการเรื่องทีมี่การรอ้งเรียน 

4.1 ผูแ้จง้ขอ้มลู หมายถงึ ผูท้ีแ่จง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน 
4.2 ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน หมายถงึ คณะกรรมการตรวจสอบ  
4.3 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน หมายถงึ ผูท้  าหนา้ที่เก็บขอ้มูลเบื้องตน้ ประสานงาน และเก็บผลสรุปของการด าเนินงาน 

ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้  
4.4 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน หมายถงึ ผูบ้ ังค ับบ ัญชาโดยตรงของผูท้ี่ถูกรอ้งเรียน หรือผูบ้ ังค ับบ ัญชาเหนือขึ้นไป 

ของฝ่ายงานทีถู่กรอ้งเรียน 
4.5 ผูดู้แลเรื่องระเบยีบวนิยั หมายถงึ ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์
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4.6 ผูบ้ริหารสูงสุด 
4.7 คณะกรรมการตรวจสอบ 

5 กระบวนการในการจดัการกบัเรื่องท่ีมีการรอ้งเรียน 

5.1 การลงทะเบยีน และส่งเรื่อง  

5.1.1 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนผ่านทางไปรษณียห์รืออีเมลแลว้จะแต่งตัง้ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนเพื่อ
ด าเนินการลงทะเบยีน 

5.1.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ลงทะเบียนรบัเรื่องรอ้งเรียน และก าหนดวนัแจง้ความคืบหนา้ของเรื่องที่รอ้งเรียน 
แก่ผูร้อ้งเรียน ดงันี้ 

• กรณีทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบริษทัอย่างรา้ยแรง ใหด้ าเนินการโดยด่วนทีสุ่ด 
• กรณีอื่น ใหด้ าเนินการโดยเร็ว 
• กรณีที่เป็นการสอบถามท ัว่ไป เช่น ค าถามเกี่ยวกบัราคาหุน้ การจ่ายเงนิปนัผล จะไม่มีการลงทะเบียนรบัเรื่อง  

แต่จะส่งเรื่องใหก้บัฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบเรื่องนัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม 

5.1.3 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ลงบนัทกึขอ้มลูจากผูร้อ้งเรียน ดงันี้ 

• ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้อ้งเรียน  
• วนัทีร่อ้งเรียน 
• ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ทีร่อ้งเรียน 
• ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ 

5.1.4 เมื่อลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ ใหก้ าหนดข ัน้ความลบัตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเวน้กรณีที่เป็นการสอบถามท ัว่ไป)  
และด าเนินการดงันี้ 

• ส่งใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนด าเนินการหาขอ้เทจ็จริง และส ัง่การตามอ านาจหนา้ทีท่ีม่ ี
• ส่งส าเนาเรื่องใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยท์ราบเบื้องตน้ เพื่อเตรียมใหค้ าแนะน าการด าเนินการดา้นระเบียบวินัย  

 หรืออื่น ๆ 
• ส่งส าเนาเรื่องใหผู้บ้ริหารสูงสุด และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื่อง 

5.2 การรวบรวมขอ้เทจ็จริง และส ัง่การ 

5.2.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน ด าเนินการหาขอ้เท็จจริง และใหข้อ้แนะน าผูท้ี่เกี่ยวขอ้งใหม้ีการประพฤติ หรือปฏิบตัิที่เหมาะสม
ต่อไป หากตอ้งมีการลงโทษทางวินยั ส ัง่ลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์พื่อใหก้ารลงโทษเป็นไปตามมาตรการลงโทษ และหากผูดู้แล 
เรื่องรอ้งเรียนไม่มีอ านาจส ัง่ลงโทษใหเ้สนอเป็นล าดบัชั้นไปจนถึงผูม้ีอ านาจแลว้แต่กรณี และใหส่้งผลการหาขอ้เท็จจริง การด าเนินการ 
และการส ัง่ลงโทษแลว้แต่กรณีไปใหผู้บ้ริหารสูงสุด โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ เพือ่ทราบ หรือพจิารณาส ัง่การ 

5.2.2 กรณี เป็ น เรื่ อ งร อ้ง เรียน ที่ ไม่ ส าม ารถหาข อ้มูล เพิ่ ม เติ ม ได ้เพีย งพอ ให ้ผู ้ดู แล เรื่ อ งร อ้งเรียน ส่งรายงาน 
ผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรียนนั้นไปที่ผูบ้ริหารสูงสุด โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น เพื่อขอแนวทาง 
การด าเนินการที่ เหมาะสมต่อไป หากผูบ้ริหารสูงสุดเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการตามขอ้รอ้งเรียนได ้ขอ้รอ้งเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป  
และใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนส่งส าเนาใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนทราบ เพือ่รายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.2.3 หากผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจาก  
ความเขา้ใจผิด หรือไดใ้หข้อ้แนะน าแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งใหม้ีการประพฤติ หรือปฏบิตัิที่เหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นว่า ควรให  ้
ปิดเรื่องโดยไม่มกีารลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนเสนอเรื่องดงักลา่วแก่ผูบ้งัคบับญัชาล าดบัเหนือขึ้นไป เพื่อขออนุมตัิปิดเรื่อง และส าเนาเรื่อง
ใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน เพือ่รายงานต่อผูบ้ริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบ จากนัน้จงึแจง้แก่ผูร้อ้งเรียนทราบ  

5.3 การสอบสวนขอ้เทจ็จริง 

5.3.1 ในกรณีที่ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน และฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เห็นว่าจะตอ้งมีการลงโทษทางวนิัย ใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษย์
เสนอเรื่องต่อผูบ้ริหารสูงสุด สอบสวนขอ้เทจ็จริงต่อไป 

5.3.2 เมือ่มผีลส ัง่การของผูบ้ริหารสูงสุดแลว้ ใหแ้จง้ผลใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนทราบ เพือ่ด าเนินการตามข ัน้ตอนต่อไป 

5.4 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรียน และการปรบัปรุงแกไ้ข  

5.4.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน ด าเนินการตามค าส ัง่ของผูบ้ริหารสูงสุด ใหข้อ้แนะน าใหม้กีารประพฤติ หรือปฏบิตัิทีเ่หมาะสมต่อไป 
แลว้แจง้ผลการด าเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนทราบ 

5.4.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน แจง้ผลการด าเนินการ  และบนัทึกผลของการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนไว ้       
โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส จากนัน้แจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรียนทราบต่อไป 

5.4.3 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) และรายงานให ้ผูบ้ริหารสูงสุด คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัทราบ 

6 การรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยค า หรือใหข้อ้มูลใด ๆ ทีพ่สูิจนไ์ดว้่าเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลากรของบริษทั
จะไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบุคคลภายนอกทีเ่ป็นผูก้ระท าใหบ้ริษทัไดร้บัความเสยีหาย ทางบริษทัจะด าเนินคดกีบับุคคลนัน้ต่อไป 

7 มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

7.1 บริษทัจะเก็บขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน และผูถู้กรอ้งเรียน เป็นความลบั 

7.2 บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าทีจ่  าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงานแหลง่ทีม่าของขอ้มลู หรือบุคคล
ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

7.3 ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

7.4 กรณีที่ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิด  
ความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง สามารถรอ้งขอใหบ้ริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสม
ก็ได ้หรือบริษทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่า 
เป็นเรื่องทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะเกิดความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรือความไม่ปลอดภยั 

7.5 บริษทัจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน
สถานที่ท างาน ส ัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตัิงาน เลกิจา้ง หรือกระท าการอื่นใดที่มลีกัษณะเป็นการปฏบิตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส  
ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
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8 บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบตัิตาม 

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชนัถือเป็นส่วนหน่ึงของวินัยในการปฏิบตัิงาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ที่ไม่ปฏิบตัิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

 
ทัง้นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่ว ัน่ที ่9 พฤศจกิายน 2564 เป็นตน้ไป 

 

 

    .              
   นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม                                 นายธนพล ศิริธนชยั 
    ประธานกรรมการบริษทั                               ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
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แบบฟอรม์การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทจุริตคอรร์ปัชนั 

 

                   วนัท่ี _________________________________ 

  
 
ช่ือ – สกลุ / Fullname ____________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์/ Telephone ____________________________________________________________________________ 

อเีมล / Email ___________________________________________________________________________________ 

 
หวัขอ้ / Topic ___________________________________________________________________________________ 

รายละเอยีดการรอ้งเรียนของคุณ / Your disclosure of complaint detail 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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(ตน้ฉบบั) 

ใหบ้ริษทัเก็บไว ้

 

 

 

ใบลงนามรบัทราบและถอืปฏิบติั 

 

ขา้พเจา้ไดร้บัและอ่านนโยบายการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทจุริตคอรร์ปัชนัและการปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจ รบัทราบ และจะถือเป็น
หลกัปฏบิตัใินการด าเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

         ลงชื่อ: ............................................................................ 

                 (............................................................................) 

 ต าแหน่ง: ........................................................................ 

 ฝ่าย: .............................................................................. 

 วนัที:่ ............................................................................. 
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นโยบายการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนัและการปฏบิตัิทีไ่ม่เป็นธรรม ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม ครัง้ที ่2  
โดยมตคิณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2564                                                                        8 

  

(ส าเนา) 

ใหผู้ล้งนามเก็บไว ้

 

 

 

ใบลงนามรบัทราบและถอืปฏิบติั 

 

ขา้พเจา้ไดร้บัและอ่านนโยบายการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทจุริตคอรร์ปัชนัและการปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจ รบัทราบ และจะถือเป็น
หลกัปฏบิตัใินการด าเนนิงานต่อไป 

 

  

 

 
 
 
 
 

         ลงชื่อ: ............................................................................ 

                 (............................................................................) 

 ต าแหน่ง: ........................................................................ 

 ฝ่าย: .............................................................................. 

 วนัที:่ ............................................................................. 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

1.วัตถุประสงค์  

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป�นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางใน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและเพื่อ

ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คํานึงถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและเป�นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยปฏิบัติให้

เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมติคณะกรรมการ

บริษัท  ด้วยความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง รอบคอบ และมีจริยธรรมที่ดี 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการกํากับ

ดูแลกิจการให้เป�นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส  และเป�นผู้นําใน

การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป�นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 

2. องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยไม่จำกัด เพศ อายุ ศาสนา ระดับ

การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และจะเป�นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อย

กว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

2.2 คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการที่มีความเป�นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์

ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป�นอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 

ของจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอยู่ และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

2.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ ่งเป�นประธานกรรมการ ในกรณีที ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เห็นสมควร ประธานกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป�นรองประธานกรรมการก็ได้ 

2.4 ประธานกรรมการต้องเป�นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป�นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการ
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3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

3.1 กรรมการ ต้องเป�นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะเป�นประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป�นอย่างดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติ

การทำงานที่ดี มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท  

3.2 กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตาม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

3.3 กรรมการ สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป�นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป�นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป�นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป�น

หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป�นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่

จะมีมติแต่งตั้ง 

3.4 กรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น แสดงวิสัยทัศน ์ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป�นอิสระ ใน

การตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ อาทิ การพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ 

และการกำหนดมาตรการการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีความเป�นอิสระที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการท่านอ่ืน

หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มี

ส่วนได้เสีย 

3.5 กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป�นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกําหนด และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์

คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ มีความเป�นอิสระจากการควบคุม

ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงนิและ

การบริหารกิจการ 

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป�นหรือเคยเป�นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือ

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป�  

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป�นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซึ่งเป�นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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3. ไม่เป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป�นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป�นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้

มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป�นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� 

5. ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป�นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสํานักงานสอบบัญชี 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� 

6. ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป�นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อป� จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป�นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ป� 

7. ไม่เป�นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ

หุ้นซึ่งเป�นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป�นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

4. วาระการดำรงตำแหน่ง การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ 

4.1  วาระการดำรงตำแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป�ทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป�นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก

ตำแหน่งในป�แรก และในป�ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนป�หลัง ๆ ต่อ ๆ 

ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป�นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการ

เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

1. การแต่งตั้งกรรมการให้เป�นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมี

ความโปร่งใสและชัดเจน  
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2. ในการสรรหากรรมการให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา ทั้งนี้ การสรรหาให้รวมถึงการพิจารณาบุคคลผู้มีความเหมาะสมที่เสนอให้คัดเลือก

เป�นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด 

3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ 

และมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึง

คุณลักษณะเฉพาะด้านที่ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน 

กฎหมาย และการกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้มีความหลากหลายของความเห็นและรายละเอียดที่เพียง

พอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น 

4. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป�นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป�น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป�นผู้ได้รับเลือกตั้งเป�นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป�นประธานในที่ประชุมเป�นผู้

ออกเสียงชี้ขาด 

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิัท

เลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด

และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเป�นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่ง

เป�นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่ง

แทน 

4.2 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ 

        นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้อบังคับของบริษัทตามข้อ 4.1 ข้างต้นแล้ว กรรมการอาจจะพน้จาก

ตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี ้

(1)  เสียชีวิต  

(2)  ลาออก 

 (3)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ

ไว้วางใจให้ดำเนินกิจการที่มีมหาชนเป�นผู้ถือหุ้นตามที่ กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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(4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

(5)  ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง 

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท 

5. บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

 ประธานกรรมการ 

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี 

3. เรียกประชุมคณะกรรมการและกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และมีมาตรการเพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป�นวาระการประชุม และกรรมการได้รับข้อมูลที่

ครบถ้วนเพียงพอล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ 

4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกัน

อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการที่เป�นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป�นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
 

 คณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ 

ก. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) 

ข. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

ค. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

ง. การเป�ดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of 

Disclosure) 

2. กําหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําป� ผ่านการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของป�จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และ

กํากับดูแลฝ่ายจัดการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสําคัญให้ดําเนินการตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ 
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เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป�นธรรม ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย 

จริยธรรมทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อความมีประสิทธิภาพของการ

ดําเนินกิจการเป�นประจำทุกป� 

3. กําหนด จัดทํา และปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเป�นลายลักษณ์อักษร 

และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป�นประจําอย่างน้อยป�ละ 1 คร้ัง 

4. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนด

นโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงป�จจัยความเสี่ยงที่สําคัญอันอาจเกิดขึ้น รวมทั้งทบทวนการบริหาร

จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 

5. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฏหมาย 

6. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ 

ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

7. กํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และมี

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางชัดเจนและเป�นไปเพื่อผลประโยชน์ของ

บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

9. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเร่ืองจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติ

ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

10. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป�นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม 

11. รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ

บริษัทหรือบริษัทย่อยต่อบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/

ผู้บริหาร” ที่บริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับตลาดทนุ

กำหนด นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่แจ้งการถือครองหลักทรัพย์ที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

12. กำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทแม่ให้เป�นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

13. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป�นกรรมการ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมทุน  

14. กำกับให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ 

 

หนา 6 ของ 11 

103บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 

 
 

 

15. กำกับให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบป�บัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผล

การดำเนินงานในรอบป�ที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป�นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี่

รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

และอนุมัติ 

16. กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่

กําหนดไว้ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าของการดําเนินงานในดา้นตา่ง 

ๆ  ของบริษัท เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป�นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้ และหากไม่เป�นไปตามนั้น

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการแก้ไข ปรับปรุง และดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการแก้ไข พร้อมทั้งพัฒนา

เร่ืองนั้นอย่างต่อเนื่อง 

17. กําหนดนโยบายการเป�ดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับ การจัดการข้อมูลภายในเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลร่ัวไหล การ

รักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 

18. ดูแลการเป�ดเผยข้อมูล รวมถึงรายงานประจําป� แบบแสดงรายการข้อมูลประจําป� (แบบ56-1) ให้สามารถ

สะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอและข้อมูลเป�นป�จจุบัน ให้ความเห็นถึงความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจําป� รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเป�ดเผย

ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

19. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป�นการประชุมสามัญประจำป�ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษทั โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป�น

การล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กำหนด 

20. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเร่ืองสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งราย

ใหญ่ รายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เป�นธรรมและโปร่งใส จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร

กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม  

21. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง  

22. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจำนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการที่

จัดข้ึนในแต่ละป� และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 

23. กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยป�ละ 1 

ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้คณะกรรมการทุกคน

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป� ทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของ

กรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป� และ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ป�ญหาและ 
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อุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างป�ที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเป�ดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และผลการประเมินในรายงานประจําป� 

24. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้า

อบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 

หรือกิจกรรมสัมมนาที่เป�นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

25. จัดให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป�นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  

26. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่

เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําป� เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม  

27. จัดให้มีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมในการรับและจัดการข้อร้องเรียน การแจ้งเบาะแส 

ตลอดจนกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส  

28. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุม

กรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้

ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการ

เป�ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา 

29. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของบริษัท 

 อำนาจของคณะกรรมการ 

1. พิจารณาแต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง เพื่อการดําเนินงานที ่มีประสิทธิภาพ และเป�น

ประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

2. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกําหนด

อํานาจอนุมัติที่มอบอํานาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอํานาจดังกล่าวเพื่อ

ความเหมาะสม 

3. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม

และกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจภายในระยะเวลาตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ 

ได้เมื่อเห็นสมควร  
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ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป�นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ถ้ามี)  

เว้นแต่เป�นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป�นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป�นไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่

กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจด

ทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเร่ืองใด การมอบหมายดังกล่าว

ต้องจัดทำเป�นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป�นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และ

ระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน 

พิจารณาอนุมัติ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่

รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป�นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

4. พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมหรือการกระทําใด ๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระ

หนี้สิน การทําธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท พร้อมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน 

และความสามารถในการชําระหนี ้

5. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และธุรกรรมขนาดใหญ่

อ่ืนๆ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการอ่ืน ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ 

6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินป�นผลระหว่างกาลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะ

ทําเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินป�นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป 
 
6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

6.1 การประชุม 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท  

2. คณะกรรมการบริษัทพึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง  และอาจมีการ

ประชุมวาระพิเศษตามความจำเป�น  

3. ประธานกรรมการ เป�นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ทำเป�นหนังสือนัดประชุมลงนามโดย

ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทโดยคำสั่งของประธานกรรมการพร้อมเอกสารวาระการประชุม 

และจัดส่งไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศกึษา

และพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป�นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์

ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  
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ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือขอให้ฝ่ายบริหาร

ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นได้ โดย

บริษัทเป�นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

4. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั ้งเลขานุการบริษัท ซึ ่งเป�นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำป� หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แก่กรรมการบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล

กิจการที่ดี 

5. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์

ต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดย

ให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายที่เข้าร่วมประชุมตลอด

ระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที ่เกิดจากบันทึกดังกล่าวและมีระบบ

ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานของการทำงานเป�นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่

เก่ียวข้อง 
 

6.2 องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป�นองค์ประชุม ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป�น

ประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

รองประธานกรรมการ (หากมี) ทำหน้าที่เป�นประธานในการประชุมแทน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป�นประธานในที่ประชุม 

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

เสียงในการลงคะแนน กรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด 

3. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื ่องที่พิจารณาเรื ่องใด ให้กรรมการคนนั้นออกจากที่ประชุม และมิให้

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ 

โบนัสหรือผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ ภายในวงเงินที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิ

ได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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2. ให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและกำหนดรูปแบบ

ค่าตอบแทนกรรมการ และนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติโดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป�นประจําทุกป� 

3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยมี

การพิจารณาให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษา

กรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 5/2563-64 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 

2564  เป�นต้นไป 

 

  

 

นายชายน้อย   เผื่อนโกสุม 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

1) วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้การดำเนินงาน

ของฝ่ายบริหารเป�นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงอำนาจอนุมติั

ตามวงเงิน 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริหารของบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการ

ดำเนินงานให้เป�นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้อง

ตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 

2) องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร 

2.1 คณะกรรมการบริษัท เป�นผู้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร  

2.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงที ่ม ีค ุณสมบัติเหมาะสม โดยมีจำนวน

กรรมการบริหารตามที ่คณะกรรมการบริษ ัทเห็นสมควร ทั ้งน ี ้  ประธานเจ้าหน้าที ่บร ิหารดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารโดยตำแหน่ง  

2.3 ให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป�นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมีมติมอบหมาย

เป�นอย่างอื่น   
 

3) คุณสมบัติของคณะกรรมการบรหิาร 

3.1 เป �นบุคคลที ่ม ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท ี ่จะเป�นประโยชน์ต ่อการปฏิบัติหน้าที ่ ในฐานะ

กรรมการบริหารรวมทั้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัทสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ

ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป�นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศกำหนด 
 

4) วาระการดำรงตำแหน่ง การแตง่ตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร 

4.1 กรรมการบริหารที่เป�นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป� และพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนด

วาระหรือเมื่อพ้นจากการเป�นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีท่ี

พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรง

ตำแหน่งอีกได้ตามความจำเป�นและเหมาะสม  

4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 1) ให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั ้งบุคคลที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป�นกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที ่ว ่างลง โดยบุคคลที ่เข้าเป�น

กรรมการบริหารแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่ง

แทน 

หนา 1 ของ 4 

110 เอกสารแนบ



 

 
 

4.3 กรรมการบริหารที่เป�นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป�นผู้บริหารของ

บริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป�นอย่างอื่น 
 

5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการบริหาร 

1) พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน งบประมาณประจำป� และ

อำนาจการบริหารงานต่าง  ๆ ของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

2) พิจารณากล่ันกรอง ติดตามโครงการและโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทก่อนนำเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเป�ดบัญชีกู้ยืม 

จำนำ จำนอง ค้ำประกันและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซ้ือขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือการทำธุรกรรมตามปกติ

ของบริษัท โดยมีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจน โดยวงเงินดังกล่าวให้เป�นไปตามระเบียบและ

อำนาจอนุมัติ ซึ ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยขี้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การว่าจ้าง การ

แต่งตั ้ง การโยกย้าย การฝ�กอบรม การปลดออก และการเลิกจ้างพนักงานและผู้บริหารระดับรองจากประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารลงมา โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

ย่อย หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยเห็นสมควร เป�นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญา

จ้างแรงงาน ยกเว้นกรณีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย  

6) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำการบริหารจัดการแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และผู้บริหารระดับสูง  

7) แต่งต้ังหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัท เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8) จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัท เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติงาน 

และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุม เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

9) กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป�นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ

ดำเนินงาน และงบประมาณประจำป�ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งเป�นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎ

เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท 

10) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ โดยคณะกรรมการบริหาร

สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรอืแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป�นการมอบ

อำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
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บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึง

การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป�นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน 

11) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานอยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/

หรือ เป�นอํานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป�นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง 

12) คณะกรรมการบริหารควรประเมินผลการปฏิบ ัติงานของตนเองอย่างน้อย ป�ละ 1 คร ั ้ง โดยเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผล

การปฏิบัติงานประจำป� ทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ

นำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละ

คน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารในรอบป� และรายงานให้คณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ 

13) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป�นประจำทุกป� เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริหารสอดคล้องกับสถานการณ์ป�จจุบัน หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ 

14) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป�ดเผยใน

รายงานประจำป�ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

6) การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

6.1 คณะกรรมการบริหารพึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุม

วาระพิเศษตามความจำเป�น 

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารร ่วมประชุมไม่น ้อยกว ่าก ึ ่งหนึ ่งของจำนวน

กรรมการบริหารทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะนับเป�นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่

ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซ่ึงร่วมประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งทำหน้าที่

เป�นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริหารอาจประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ หรือจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและ

เสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมายังที่ประชุมได้ 

6.3 กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

6.4 ในการลงมติ กรรมการบริหารลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป�นเกณฑ์ ใน

กรณีที่การลงมติมีผลคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด 

6.5 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้บริหารอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย หัวหน้าส่วนงาน ที่ปรึกษา

ของกลุ่มบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการ

ประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่น หากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป�นการเฉพาะ 
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บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึง

การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป�นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน 

11) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานอยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/

หรือ เป�นอํานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป�นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง 

12) คณะกรรมการบริหารควรประเมินผลการปฏิบ ัติงานของตนเองอย่างน้อย ป�ละ 1 คร ั ้ง โดยเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผล

การปฏิบัติงานประจำป� ทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ

นำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละ

คน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารในรอบป� และรายงานให้คณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ 

13) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป�นประจำทุกป� เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริหารสอดคล้องกับสถานการณ์ป�จจุบัน หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ 

14) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป�ดเผยใน

รายงานประจำป�ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

6) การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

6.1 คณะกรรมการบริหารพึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุม

วาระพิเศษตามความจำเป�น 

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารร ่วมประชุมไม่น ้อยกว ่าก ึ ่งหนึ ่งของจำนวน

กรรมการบริหารทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะนับเป�นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่

ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซ่ึงร่วมประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งทำหน้าที่

เป�นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริหารอาจประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ หรือจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและ

เสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมายังที่ประชุมได้ 

6.3 กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

6.4 ในการลงมติ กรรมการบริหารลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป�นเกณฑ์ ใน

กรณีที่การลงมติมีผลคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด 

6.5 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญผู้บริหารอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย หัวหน้าส่วนงาน ที่ปรึกษา

ของกลุ่มบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการ

ประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่น หากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป�นการเฉพาะ 

 

 

หนา 3 ของ 4 

 

 
 

7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้

ถือหุ้น และบริษัทต้องเป�ดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารไว้ในรายงานประจำป�ของบริษัท 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบบันี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) ในการประชุมครัง้ที่ 8/2563-64 เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยให้มีผลใช้บังคบัต้ังแต่วนัที่ 2 กันยายน 2564 เป�น

ต้นไป 

  

 

 

 

 

   นายชายนอย เผื่อนโกสมุ                         นายปณต สิริวัฒนภกัด ี                                                                              

        ประธานกรรมการ                                ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
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113บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



   
 

                
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

                
   

 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

เป�นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความมั่นใจว่าการบริหารงานของบริษัทเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆของบริษัท 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการสอบทานรายงานทาง  การเงิน 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 

มาตรการต่อต้านคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป�นอิสระ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การ

บริหารความเสี่ยง  เพื ่อให้ความมั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการถือปฏิบัติตาม ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ี

คณะกรรมการบริษัทกำหนด 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เป�นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป�นกรรมการ

อิสระของบริษัทอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เป�นผู้คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพ่ือ

ทำหน้าท่ีเป�นประธาน 

2. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทควรเป�ดเผยรายชื่อ ประวัติ พร้อมทั้งมี

ข้อความระบุว่าผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้ง  มีคุณสมบัติและมีความเป�นอิสระตามท่ีกำหนดในหนังสือเชิญประชุม  

3. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี ่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเป�นผู้

ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ต้องเป�นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี

กำหนดไว้ ดังต่อไปน้ี 

1.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท*   ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย 

   

  หนา 1 ของ 6 

114 เอกสารแนบ



   
 

                
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

                
   

 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

เป�นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความมั่นใจว่าการบริหารงานของบริษัทเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆของบริษัท 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการสอบทานรายงานทาง  การเงิน 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 

มาตรการต่อต้านคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป�นอิสระ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การ

บริหารความเสี่ยง  เพื ่อให้ความมั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการถือปฏิบัติตาม ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ี

คณะกรรมการบริษัทกำหนด 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เป�นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป�นกรรมการ

อิสระของบริษัทอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เป�นผู้คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพ่ือ

ทำหน้าท่ีเป�นประธาน 

2. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทควรเป�ดเผยรายชื่อ ประวัติ พร้อมทั้งมี

ข้อความระบุว่าผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้ง  มีคุณสมบัติและมีความเป�นอิสระตามท่ีกำหนดในหนังสือเชิญประชุม  

3. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี ่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเป�นผู้

ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ต้องเป�นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี

กำหนดไว้ ดังต่อไปน้ี 

1.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท*   ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย 
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1.2 ไม่เป�นหรือเคยเป�นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� 

1.3 ไม่เป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามท่ีกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

หรือญาติสนิท หรือมีความเกี่ยวข้อง กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้เป�นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*  ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทั้งไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*  เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� 

1.5 ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท*  และไม่เป�นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือเป�นหุ้นส่วนของสำนัก

งานสอบบัญชี ท่ีมีบุคลากรเป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ป� 

1.6 ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป�นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อป�จากบริษัท*  และไม่เป�นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� 

1.7 ไม่เป�นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป�นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป�นผู้

ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป�นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่

เป�นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป�นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป�นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย                           

1.9 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป�นอิสระ เก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอำนาจควบคุมของบริษัท 

 

2. ต้องไม่เป�นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป�นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป�นบริษัทจดทะเบียน       

4. กรรมการตรวจสอบต้องเป�นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมเีวลา

เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ และกรรมการมีความรู้และ ประสบการณ์เพียง

พอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความ

เข้าใจ และประสบการณ์ด้านการบญัชีและการเงิน เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ

การเงินได ้
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วาระการดำรงตำแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป� เพื ่อให้เกิดความต่อเนื ่องในการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวาระต่อไปได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ 

 ควรมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ ๆ  เพ่ือให้มีการนำความคิดใหม่ ๆ  เข้ามาในคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การพ้นจากตำแหน่ง 

1. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ  

 ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง  

 พ้นจากการเป�นกรรมการบริษัท 

 ลาออก ควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล 

 ตาย  

 ขาดคุณสมบัติการเป�นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบตามท่ีกำหนดโดยกฎบัตรน้ี หรือตามหลักเกณฑ์กําหนด

ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  

2. กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ มีผลให้

จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน   คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น    ควรแต่งตั้งกรรมการ

ตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบถ้วนในทันที หรืออยา่งช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนัที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความ

ต่อเน่ืองในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนแทนบุคคลท่ีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอ่ืนน้ัน โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งจะอยู่ใน

ตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ยังเหลือของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทนจะอยู่ได้ พร้อมแจ้งต่อสำนักงานกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปน้ี 
 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื ่อถือได้ รวมถึงการเป�ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และ

ประจำป� 

2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป�นไปตามกฎหมาย

และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป�นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

  หนา 3 ของ 6 

  หนา 2 ของ 6 

116 เอกสารแนบ



   
 

                
   

 

1.2 ไม่เป�นหรือเคยเป�นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� 

1.3 ไม่เป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามท่ีกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

หรือญาติสนิท หรือมีความเกี่ยวข้อง กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้เป�นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*  ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทั้งไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*  เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� 

1.5 ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท*  และไม่เป�นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือเป�นหุ้นส่วนของสำนัก

งานสอบบัญชี ท่ีมีบุคลากรเป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ป� 

1.6 ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป�นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อป�จากบริษัท*  และไม่เป�นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� 

1.7 ไม่เป�นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป�นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป�นผู้

ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป�นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่

เป�นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป�นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป�นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย                           

1.9 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป�นอิสระ เก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอำนาจควบคุมของบริษัท 

 

2. ต้องไม่เป�นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป�นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป�นบริษัทจดทะเบียน       

4. กรรมการตรวจสอบต้องเป�นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมเีวลา

เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ และกรรมการมีความรู้และ ประสบการณ์เพียง

พอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความ

เข้าใจ และประสบการณ์ด้านการบญัชีและการเงิน เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ

การเงินได ้
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วาระการดำรงตำแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป� เพื ่อให้เกิดความต่อเนื ่องในการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวาระต่อไปได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ 

 ควรมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ ๆ  เพ่ือให้มีการนำความคิดใหม่ ๆ  เข้ามาในคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การพ้นจากตำแหน่ง 

1. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ  

 ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง  

 พ้นจากการเป�นกรรมการบริษัท 

 ลาออก ควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล 

 ตาย  

 ขาดคุณสมบัติการเป�นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบตามท่ีกำหนดโดยกฎบัตรน้ี หรือตามหลักเกณฑ์กําหนด

ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  

2. กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ มีผลให้

จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน   คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น    ควรแต่งตั้งกรรมการ

ตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบถ้วนในทันที หรืออยา่งช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนัที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความ

ต่อเน่ืองในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนแทนบุคคลท่ีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอ่ืนน้ัน โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งจะอยู่ใน

ตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ยังเหลือของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทนจะอยู่ได้ พร้อมแจ้งต่อสำนักงานกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปน้ี 
 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื ่อถือได้ รวมถึงการเป�ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และ

ประจำป� 

2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป�นไปตามกฎหมาย

และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป�นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
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3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธีการ และ

มาตรฐานสากล     

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิผล และสอดคล้องตามมาตรฐาน สากล 

6. สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันที่สอดคล้องตามแนวทางของ

หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล 

8. ให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตร แผนงาน และความเหมาะสมเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากร อัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน 

9. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้า

หน่วยงานภายนอกท่ีให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน รวมท้ังความเป�นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมท้ัง

เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจาณาความเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบ

บัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ 

11. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์กัน และ

ลดความซ้ำซ้อนในส่วนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังในภาพรวม เป�นรายคณะ และรายบุคคล เป�นประจำ

ทุกป� พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

13. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว 

14. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย 

15. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั ้ง เพ่ือ

คณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป�นรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำป�ของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว้ในรายงานประจำป�ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

17. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธีการ และ

มาตรฐานสากล     

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิผล และสอดคล้องตามมาตรฐาน สากล 

6. สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันที่สอดคล้องตามแนวทางของ

หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล 

8. ให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตร แผนงาน และความเหมาะสมเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากร อัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน 

9. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้า

หน่วยงานภายนอกท่ีให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน รวมท้ังความเป�นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมท้ัง

เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจาณาความเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบ

บัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ 

11. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์กัน และ

ลดความซ้ำซ้อนในส่วนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังในภาพรวม เป�นรายคณะ และรายบุคคล เป�นประจำ

ทุกป� พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

13. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว 

14. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย 

15. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั ้ง เพ่ือ

คณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป�นรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำป�ของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว้ในรายงานประจำป�ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

17. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  หนา 4 ของ 6 

   
 

                
   

 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั ่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า

หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น  ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งแสวงหา

ความเห็นท่ีเป�นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นว่าจำเป�นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท  

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป�นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลท่ัวไป 
 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. การประชุม 
 

 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยป�ละ 4 ครั้ง ในกรณีที่มีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้

ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบรษัิท ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมคณะ กรรมการ

ตรวจสอบเป�นพิเศษได้ 

 กรรมการตรวจสอบทุกคนควรร่วมประชุมทุกครั้ง หากไม่สามารถร่วมประชุมในสถานที่จัดประชุมได้ อาจร่วมประชุม

โดยการประชุมทางไกลด้วยเสียงผ่านทางโทรศัพท์ หรือด้วยภาพและเสียงที่จัดให้มีการถ่ายทอดทางจอภาพมายัง

สถานท่ีจัดประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   โดย

คำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งการนัดประชุมเป�นหนังสือ หรือโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง

กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป�นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน 

หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าท่ีในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ต้องมีกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ตรวจสอบท้ังหมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป�นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป�น

ประธานในท่ีประชุม  

 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไมม่ี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป�น

เสียงช้ีขาด โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม 

3. รายงานการประชุม 

 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมาย เป�นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป   
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 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไป เน่ืองจาก

รายงานดังกล่าวจะแสดงความเห็นอย่างเป�นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ และเป�ดเผยในรายงานประจำป� ซึ่งทำให้

คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

1. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป�นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

2. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

3. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำป� 

5. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 

7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคญัต่อฐานะการเงิน

และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน   หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งที่ 5/2564 โดย 

กฎบัตรฉบับน้ีจะแทนท่ีฉบับเดิม และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  เป�นต้นไป  
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 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไป เน่ืองจาก

รายงานดังกล่าวจะแสดงความเห็นอย่างเป�นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ และเป�ดเผยในรายงานประจำป� ซึ่งทำให้

คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

1. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป�นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

2. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

3. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำป� 

5. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 

7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคญัต่อฐานะการเงิน

และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน   หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งที่ 5/2564 โดย 

กฎบัตรฉบับน้ีจะแทนท่ีฉบับเดิม และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  เป�นต้นไป  

 

 

 

                นายชายน้อย เผื่อนโกสุม             นายธิติพันธ์ุ เช้ือบุญชัย 

                ประธานกรรมการบริษัท                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  หนา 6 ของ 6 
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กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาขึ้น เพ่ือทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพ่ือ

เข้ารับการเสนอชื่อเป�นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและผู้บริหารระดับสูงด้วยความโปร่งใส 

รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานด้วยความเป�นธรรม สมเหตุสมผลให้เป�นไปตาม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือสร้างความม่ันใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

2. องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการกำหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

2.1 คณะกรรมการบริษัท เป�นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการ

อย่างน้อย 1 คน ต้องเป�นกรรมการอิสระและไม่มีกรรมการผู้บริหารที่เป�นผู้บริหารของบริษัท  

2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เว้นแต่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะมีมติมอบหมายเป�นอย่างอื่น   
 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ

ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป�นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศกำหนด 

3.2 เป�นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป�นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา รวมทั ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที ่เพื ่อให้การดำเนินงานของ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

4. วาระการดำรงตำแหน่ง การแตง่ตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4.1 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป� และพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนด

วาระหรือเมื่อพ้นจากการเป�นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่พ้น

จากตำแหน่งเพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ตามความจำเป�นและเหมาะสม  

4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 1) 

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป�นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแทนตำแหน่งที่

ว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป�นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลอือยู่

ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซ่ึงตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน 
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5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5.1 ด้านการสรรหา 

(ก) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ 

(ข) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความ

เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

(ค) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป�นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

(ง) พิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป�นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

(จ) สนับสนุนให้บริษัทเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป�นกรรมการบริษัท 

(ฉ) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป�นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังตามความเหมาะสมหรือเม่ือมีตำแหน่งว่างลง 

(ช) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ 
 

5.2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

(ก) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป�น

ประจำทุกป� 

(ข) เสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อยอย่างเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื ่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการ

ประเมิน แผนธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ให้

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติ  

(ค) พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทภายในวงเงินที่ได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

(ง) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงาน ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป�นประจำทุกป� และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

5.4 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพ่ือเป�ดเผยในรายงานประจำป�ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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6. การประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยป�ละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วม

ประชุมให้ความเห็น  

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะนับเป�น

องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งร่วมประชุม เลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาคนหนึ่งทำ

หน้าที่เป�นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาอาจประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์หรือจัด

ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมายังที่ประชุมได้ 

6.3 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

6.4 ในการลงมติ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง และใช้คะแนนเสียงขา้ง

มากเป�นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีผลคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีสิทธิออก

เสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด 
 

7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รบัการ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องเป�ดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไว้ใน

รายงานประจำป�ของบริษัท 

 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนีไ้ด้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) ในการประชุมคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564    

เป�นต้นไป 

 

  

 

นายชายน้อย   เผ่ือนโกสุม 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
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6. การประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยป�ละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วม

ประชุมให้ความเห็น  

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะนับเป�น

องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งร่วมประชุม เลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาคนหนึ่งทำ

หน้าที่เป�นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาอาจประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์หรือจัด

ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมายังที่ประชุมได้ 

6.3 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

6.4 ในการลงมติ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง และใช้คะแนนเสียงขา้ง

มากเป�นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีผลคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีสิทธิออก

เสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด 
 

7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รบัการ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องเป�ดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไว้ใน

รายงานประจำป�ของบริษัท 

 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนีไ้ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) ในการประชุมคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564    

เป�นต้นไป 

 

  

 

นายชายน้อย   เผ่ือนโกสุม 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
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บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการดําเนินการตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) การถวงดุลอํานาจ (Check 

and Balance)   การแบงแยกหนาท่ีดานการบริหารความเสี่ยงออกจากงานดานท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง (Business Unit) 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงให

ครอบคลุมทั้งองคกร รวมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของ

บริษัทไดอยางเหมาะสม โดยกําหนดองคประกอบ คุณสมบัติ วาระ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ เพ่ือใหคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย 

2. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน ถูกแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมี

กรรมการอยางนอย 1 คน มาจากกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และใหหัวหนาฝายกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยง ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. วาระในการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  3 ป อาจพนจากการดํารงตําแหนงไดดวยเหตกุารณ

พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือการครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กําหนด หรือการ

ลาออก หรือการถูกถอดถอน ท้ังน้ีกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท แตงตั้ง

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจํานวนครบตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน จะอยูในตําแหนงไดเพียง

เทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเขามาแทน 

4. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.1 พิจารณาและอนุมัตินโยบาย วัตถุประสงค และกรอบการบริหารความเสี่ยง สําหรับเปนกรอบการปฏิบัติงานใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของพนักงานในองคกร ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับกลยุทธและ

เปาหมายของธุรกิจ ท้ังน้ี นโยบาย วัตถุประสงค และกรอบการบริหารความเสี่ยง จะไดรับการทบทวนเปนประจํา

ทุกป และใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา 

4.2 พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมของบริษัทใหครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ 

(Business & Strategic Risk) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความ

เสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงการรายงาน

ทางการเง ิน (Financial Report Risk) ความเส ี ่ยงด านกฎหมายและการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย (Legal & 

Compliance Risk) และความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputational Risk) 
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บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการดําเนินการตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) การถวงดุลอํานาจ (Check 

and Balance)   การแบงแยกหนาท่ีดานการบริหารความเสี่ยงออกจากงานดานท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง (Business Unit) 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงให

ครอบคลุมทั้งองคกร รวมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของ

บริษัทไดอยางเหมาะสม โดยกําหนดองคประกอบ คุณสมบัติ วาระ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ เพ่ือใหคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย 

2. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย กรรมการอยางนอย 3 คน ถูกแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมี

กรรมการอยางนอย 1 คน มาจากกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และใหหัวหนาฝายกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยง ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. วาระในการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  3 ป อาจพนจากการดํารงตําแหนงไดดวยเหตกุารณ

พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือการครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กําหนด หรือการ

ลาออก หรือการถูกถอดถอน ท้ังน้ีกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท แตงตั้ง

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจํานวนครบตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน จะอยูในตําแหนงไดเพียง

เทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเขามาแทน 

4. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.1 พิจารณาและอนุมัตินโยบาย วัตถุประสงค และกรอบการบริหารความเสี่ยง สําหรับเปนกรอบการปฏิบัติงานใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของพนักงานในองคกร ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับกลยุทธและ

เปาหมายของธุรกิจ ท้ังน้ี นโยบาย วัตถุประสงค และกรอบการบริหารความเสี่ยง จะไดรับการทบทวนเปนประจํา

ทุกป และใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา 

4.2 พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมของบริษัทใหครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ 

(Business & Strategic Risk) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความ

เสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงการรายงาน

ทางการเง ิน (Financial Report Risk) ความเส ี ่ยงด านกฎหมายและการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย (Legal & 

Compliance Risk) และความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputational Risk) 
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4.3 กํากับดูแลใหมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกร ที่อาจสงผลใหบริษัทไม

สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข้ึนของความเสี่ยงท่ีไดระบุไว 

เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงและเลือกใชวิธีจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

4.4 พิจารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ

ลักษณะและขนาดความเสี่ยงแตละดานของธุรกรรมท่ีบริษัทดําเนินการ 

4.5 พิจารณาและทบทวนการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดําเนินการกรณีท่ีไมเปนไป

ตามเพดานความเสี่ยงท่ีกําหนด (Corrective Measures) 

4.6 ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต (Stress Testing) 

4.7 ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑใหม หรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนสําหรับธุรกรรมท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม 

รวมถึงกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับธุรกรรม  

4.8 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป ถามีการปรับปรุงแกไขใหนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ  

4.9 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปจจัยหรือเหตุการณสําคัญ ซึ่ง

อาจมีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว

ท่ีสุด 

4.10 กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยการประเมินความ

เสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปช่ัน และทบทวนมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันใหเพียงพอเหมาะสม 

4.11 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. การประชุมและรายงาน 

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พึงประชุมอยางนอยไตรมาสละครั้ง หรือตามความเหมาะสม   โดยมีการกําหนด

วาระการประชุมและแจงใหกรรมการทราบลวงหนา และใหขอมูลท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะตองมีกรรมการรวมประชุมอยางนอยก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเขารวมประชุมดวยตนเองในสถานท่ีจัดประชุมหรือรวมประชุมโดยการประชุม

ทางไกลดวยเสียงผานทางโทรศัพท หรือดวยภาพและเสียงที่จัดใหมีการถายทอดทางจอภาพมายังสถานท่ีจัด

ประชุม หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติเห็นชอบก็ได 

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมรวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่เหลือ

เลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

5.4 มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงขางมากของกรรมการท่ีรวมประชุม ในกรณี ท่ีมติ

มีคะแนนเสียงเทากัน ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกหน่ึงเสียง เพ่ือเปนการช้ีขาด 

5.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมีสวนไดเสียในเรื่องใด ตองไมเขารวมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องน้ัน ๆ 

5.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือผูท่ีเก่ียวของ หรือผูท่ีเห็นสมควรเขารวมประชุม หรือ

ใหช้ีแจงในเรื่องท่ีเก่ียวของได 

5.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง หรือหนาท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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6. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานใหคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ ท้ังน้ี เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับน้ี ไดรับการอนุมัตโิดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 7/2563-64 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยกฎบัตรฉบับนี้จะแทนที่ฉบับเดิม และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 

สิงหาคม 2564 เปนตนไป  

 

 

 

   

              นายชายนอย เผื่อนโกสุม                               นายโชตพัิฒน พีชานนท                                                                                

           ประธานกรรมการ                                   ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดแูลกจิการและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 
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กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอยา่งยั่งยืน                                                                                         

 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือ

รวบรวมองค์ประกอบหน้าที ่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที ่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื ่อให้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษา และกำหนดแนว

ทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทได้อย่าง

เหมาะสม โปร่งใส และเป�นธรรม เพ่ือสร้างความม่ันใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

2. องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.1 คณะกรรมกรรมการบริษัทเป�นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึง

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป�นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องเป�นกรรมการอิสระและไม่เป�นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็น

และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป�นอิสระ 

 2.3 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป�นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เว้นแต่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนจะมีมติมอบหมายเป�นอย่างอื่น   

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

3.1 เป�นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป�นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านสังคม

และสิ่งแวดล้อม รวมถึง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการ

ปฏิบติัหน้าที่เพ่ือให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป�นกรรมการอิสระต้องมีความเป�นอิสระตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

4.  วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

4.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั ่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป� และพ้นจาก

ตำแหน่งเมื่อครบกำหนดวาระหรือเมื่อพ้นจากการเป�นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจาก

ตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ตามความจำเป�นและเหมาะสม  

4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระตามข้อ 4.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป�นกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนา

อย่างยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป�นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนจะอยู่ใน

ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนซ่ึงตนเข้ามาแทน   

 

 

 

หนา 1 ของ 3 

130 เอกสารแนบ



 

 

5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5.1 พิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะแนวนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน เป้าหมาย แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจรติ

คอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

5.2   สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าใจและนำไปยึดถือปฏิบัติอย่าง

สอดคล้องเป�นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับสากล 

5.3   กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และทบทวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึง

ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือ

นำไปสู่การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา

อย่างย่ังยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.4   ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร คณะทำงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่

ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการขอต่ออายุการรับรองการเป�นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  

5.5   พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานท่ี

เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง 

5.6   ทำการเป�ดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างย่ังยืน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม  

5.7   ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป�นประจำทุกป� เพ่ือ

ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ และหากเห็นควรปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

5.8   ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ 

6.  การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6.1   จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยป�ละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทท่ี

เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมให้ความเห็น  

6.2   ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะเป�นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนซ่ึงร่วม 
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ประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนคนหนึ่งทำหน้าที่เป�นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการ

กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนอาจประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์หรือจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงใน

ลักษณะการประชุมทางจอภาพมายังที่ประชุมได้ 

6.3   กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  

6.4   ในการลงมติ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง 

และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป�นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีผลคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

และการพัฒนาอย่งย่ังยืนมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด 

7. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกจิการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือเป�ดเผยไว้ในรายงาน

ประจำป�ของบริษัทพร้อมลงนามโดยประธานกรรมการ 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ต้องประเมินผลการปฎิบัติงานโดยการประเมินตนเองและ

รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งป�ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป�นต้นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกป� โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป�ทั้ง

รายคณะและรายบุคคล 

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั ่งยืนฉบับนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563-64 เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และจะทำการทบทวนเป�นประจำทุกป� 

 

 

                  

             นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม           

                           ประธานกรรมการ  

                                                   และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
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