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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

1. วิสยัทศัน์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 

1.1  วิสยัทศัน์ 

เป็นผูน้ าการใหบ้ริการแพลตฟอรม์อสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าน่าจดจ าแก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง
ในทกุภาคส่วนและขบัเคลือ่นการเติบโตอย่างยัง่ยนื  

1.2 พนัธกจิ 

มุ่งเนน้การพฒันาและบริหารจดัการกลุม่อสงัหาริมทรพัยใ์นรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม ที่
อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และฮอสพทิาลติี้ เพื่อกา้วสู่ความเป็นผูน้ าในการขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดว้ ยการสรา้งมูลค่า
ผ่านนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตขององคก์รในระยะยาว ภายใตป้รชัญาการ
ด าเนินงานทีค่ านึงถงึการสรา้งประสบการณ์ทีม่คีุณค่าและตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้เป็นสิง่ส าคญัเสมอ 

1.3 เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 

บริษทัมเีป้าหมายในการเสริมสรา้งองคก์รและฐานธุรกิจใหแ้ขง็แกร่ง สรา้งสมดุลของสดัส่วนรายไดท้ีเ่กิดขึ้นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
โดยวางเป้าหมายเป็นผูใ้หบ้ริการอสงัหาริมทรพัย์อุตสาหกรรมอนัดบัหนึ่งของประเทศ ดา้นธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศัย บริษทั
วางเป้าหมายการเติบโตของรายไดเ้ป็นอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศ พรอ้มสรา้งการรบัรูแ้ละความนิยมแบรนดใ์นวงกวา้ง ขณะที่อสงัหาริมทรพัย์
เพื่อการพาณิชยกรรม บริษทัฯ วางแนวทางการพฒันาโครงการในรูปแบบมิกซยู์สเพิ่มเติมบนท าเลยุทธศาสตร ์นอกจากนี้  กลุ่มบริษทัมุ่งม ัน่
สนบัสนุนการเติบโตของแพลตฟอรม์ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยภ์ายใตก้ารบริการจดัการเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ด ีควบคู่กบัการสรา้ง
ทมีงานทีม่คีวามรูค้วามช านาญ เพือ่ความส าเร็จในการขบัเคลือ่นแผนธุรกิจในระยะยาว 

1.4 กลยุทธห์ลกัในกำรด ำเนินธุรกจิ 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) วางเป้าหมายเสริมสรา้งการเติบโตอย่างยัง่ยนื เพือ่มุ่งไปสู่ ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยช์ ัน้น า
ของประเทศ ภายใตก้ลยุทธห์ลกัในการด าเนินธุรกิจ ดงันี้ 

➢ กำรลงทุนและกำรเป็นหุน้สว่น การร่วมลงทุนและพฒันาธุรกิจกบัพนัธมติรทางธุรกิจเพือ่ผลกัดนัการเติบโตในธุรกิจ 

➢ ลูกคำ้เป็นศูนยก์ลำง การสรา้งประสบการณ์ทีม่คีุณค่าและน่าจดจ าสู่ลูกคา้ของเรา 

➢ ดำตำ้และเทคโนโลยี การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละการปฏวิตัิดจิทิลัเพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงในอนาคต 

➢ กำรพฒันำแพลตฟอรม์สินทรพัยท์ี่หลำกหลำย การพฒันาแพลตฟอรม์อสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจรครอบคลุมกลุ่ม
สนิทรพัยท์ีห่ลากหลาย 

1.5    ค่ำนิยมองคก์ร 

    

เราร่วมแรงร่วมใจ เรากา้วไปขา้งหนา้ เราจริงใจ เราใหเ้กียรติกนัและกนั 
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2. กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพฒันำกำรที่ส ำคญั 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มเีหตุการณ์ส าคญัเกี่ยวกบับริษทั ดงันี้  

➢ ในเดือนตุลาคม 2559 บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พาร์ค จ ากดัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมคา้ร่วมกบั บริษทั พรอสเพค            
ดีเวล ลอปเมนท ์จ ากดั  ไดจ้ดัตัง้บริษทัร่วมลงทุน ชื่อ บริษทั ทีพารค์ บีเอฟทีแซด จ ากดั เพื่อการพฒันาคลงัสินคา้ใหเ้ช่า และ/หรือขายใน
โครงการบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

➢ ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัท าการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญั จ านวน 735 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ บริษทั เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (FPHT) เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

➢ ในเดอืนมกราคม 2560 บริษทัไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนเป็นเงนิ 13,230 ลา้นบาท ซึง่หลงัจากการเพิม่ทุนดงักล่าว FPHT มสีดัส่วน
การถอืหุน้ รอ้ยละ 40.95 ของทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

➢ ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition หรือ CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

➢ ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทัไดจ้ดัตัง้บริษทัย่อย ชื่อ TICON International Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโปร ์ซึ่งถอืหุน้โดยบริษทั
รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน และมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การลงทุนในกิจการในต่างประเทศ 

➢ ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทัไดร้บัการรบัรองคุณภาพอาคาร คลงัสินคา้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานของ LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดบั Gold Certified โดย U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็น
องคก์รที่เป็นผูน้ าในการก าหนด มาตรฐานอาคารสเีขียวในประเทศสหรฐัอเมริกา ท าใหบ้ริษทัเป็นผูน้ าดา้นการพฒันาอาคารคลงัสนิคา้และศูนย์
กระจายสนิคา้ทีม่คีุณภาพมาตรฐานระดบัสากล 

➢ ในเดือนธนัวาคม 2560 แปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ ทัง้ 3 กองไดแ้ก่ TFUND TLOGIS และTGROWTH เขา้สู่
กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน หรือ TREIT (TICON Freehold and Leasehold Real 
Estate Investment Trust) ที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั หรือ TMAN แลว้เสร็จ ท าใหก้องทรสัต ์
TREIT เป็นกองทรสัตท์างดา้นอสงัหาริมทรพัย ์เพือ่อตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าใหญ่ทีสุ่ดในประเทศกว่า 3.2 หมืน่ลา้นบาท  

➢ ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัไดจ้ดัตัง้บริษทัย่อย ชื่อบริษทั ไทคอน เทคโนโลยี จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ดว้ย         
ทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยดงักล่าวจะเขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 51 ร่วมกบั STTelemedia Global Data Centres   (บริษทัในประเทศ
สงิคโปรซ์ึง่ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั Data Centre) ที่ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อลงทุนและประกอบกิจการดา้นศูนยข์อ้มูล
และธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยอีื่นๆ ในประเทศไทย  

➢ ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซ็ทส ์จ ากดั ไดเ้ขา้ซื้อหลกัทรพัยข์อง บริษทัไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่
จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 26.10 ซึ่งเดิมถือโดย บริษทัสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) พรอ้มด าเนินการท าค าเสนอซื้ อ
หลกัทรพัย์ของกิจการ (Tender Offer) ส่งผลใหบ้ริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  โฮลดิ้ งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษทั เฟรเซอร์ส       
แอสเซท็ส ์จ ากดั มสีดัส่วนการถอืหุน้ในไทคอนรวมรอ้ยละ 67.05 บริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์จ ากดั จงึไดท้ าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของ
ไทคอน ภายหลงัจากการท าค าเสนอซื้อกลุม่เฟรเซอรส์ มสีดัส่วนการถอืหุน้ในไทคอนรวมรอ้ยละ 89.46 

➢ ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมลงทุนกบั JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. (บริษทัในประเทศสิงคโปรซ์ึ่ง
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบั co-working office) โดยจดัตัง้บริษทัร่วมทุน บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
วตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจ co-working office ในประเทศไทย ซึ่งถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 51 และ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. ถอื
หุน้รอ้ยละ 49   
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➢ ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ากดั (“ทอีารเ์อ”) ซึง่เป็นบริษทัร่วมทุน ระหว่าง บริษทัฯ กบับริษทั 
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี จ ากดั โดยบริษทัฯ ถอืหุน้ในทอีารเ์อรอ้ยละ 50 และโรจนะกบันิคม
อุตสาหกรรมเอเซยี แต่ละบริษทัถอืหุน้ในทอีารเ์อรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมด ไดเ้ขา้ร่วมและเป็นผูช้นะการประมูลขายทอดตลาดที่ดินซึ่ง
ตัง้อยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.32 อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รวมท ัง้สิ้นกว่า 4,315 ไร่ ณ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสมทุรปราการ 
ดว้ยวงเงนิประมลูรวมท ัง้สิ้น 8,914,070,000 บาท ปจัจบุนับริษทัฯ อยู่ระหว่างด าเนินการรบัโอนกรรมสทิธ์ิในทีด่นิดงักลา่ว 

➢ ในเดอืนมกราคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมลงทุนกบับริษทั สหไทย เทอรม์นิอล จ ากดั (มหาชน) เพือ่จดัตัง้ บริษทั บางกอก 
โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 300 ลา้นบาท ซึง่ถอืหุน้โดยบริษทัในสดัส่วนรอ้ยละ 75 และสหไทยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 เพื่อ
ลงทุนพฒันาโครงการโลจสิติกสพ์ารค์และศูนยก์ระจายสนิคา้แบบทนัสมยั ในพื้นทีเ่ชงิกลยุทธแ์ห่งใหม่บริเวณขอบเมอืงกรุงเทพมหานครย่านปู่ เจา้ 
ส าหรบัรองรบัความตอ้งการของลูกคา้พนัธมติร และผูป้ระกอบการในกลุม่อี-คอมเมริซ์ โลจสิติกส ์ชปิป้ิงขนส่งสนิคา้ ซึง่มแีนวโนม้การเติบโตสูง 

➢ ในเดอืนมกราคม 2562 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ของบริษทัไดม้มีติอนุมตัิในการเปลีย่นแปลงชื่อบริษทั จากชื่อเดิม
บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) เปลีย่นเป็นชื่อใหม่คือ “บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
พรอ้มเปลีย่นชื่อย่อหลกัทรพัยเ์ดมิจาก TICON เป็น “FPT” และเปลีย่นตราประทบัของบริษทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงชื่อใหม่ 

➢ ในเดือนกุมภาพนัธ ์2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิการเขา้ซื้อกิจการของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) โดยการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของ GOLD โดยสมคัรใจ รวมจ านวนหุน้ท ัง้สิ้น 2,323,720,000 หุน้ 
ในราคาเสนอซื้อหุน้ละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 19,752 ลา้นบาท โดยมีก าหนดการเสนอซื้อระหว่างวนัที่ 5 มถิุนายน – 8 สิงหาคม 2562 
ท ัง้นี้  ผลจากการท าค าเสนอซื้อมีผูถ้ือหุน้แสดงเจตนาขายและบริษทัไดร้บัซื้อหุน้ไวร้วมท ัง้สิ้น 2,195,898,701 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 94.50 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของกิจการ รวมเป็นมลูค่าท ัง้สิ้น 18,665 ลา้นบาท 

➢ ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ PBA International Pte. Ltd. (“PBAI”) ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริการ
ระบบปฏบิติัการอตัโนมติัครบวงจรในประเทศสงิคโปร ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของหุน้ท ้งัหมดของ PBAI นอกจากนัน้ บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซ็ท 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมทุนกบั PBA Systems Pte. Ltd. จากประเทศสงิคโปรซ์ึง่เป็นบริษทัย่อยของ PBAI เพือ่
จดัตัง้บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏบิตัิการ
อตัโนมตัิ ส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ ซึง่บริษทัร่วมทุนดงักลา่วมสีดัส่วนการถอืหุน้โดย ออโตเมชัน่ แอสเซท็รอ้ยละ 51 และ PBA 
Systems ถอืหุน้รอ้ยละ 49 

➢ ในเดือนเมษายน 2562 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั (“FPIT”) ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
ไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมลงทุนกบับริษทั มิตซุย ฟูโดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากดั (“MFAT”) เพื่อจดัตัง้บริษทัร่วมทุน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั            
บางปะกง โลจิสติกส ์พารค์ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 296.5 ลา้นบาท และบริษทั วงันอ้ย โลจิสติกสพ์ารค์ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้น
บาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาและบริหารจดัการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกดา้นโลจสิติกสใ์นประเทศไทย  ซึ่งบริษทัร่วม
ทุนท ัง้สองแห่งมสีดัส่วนการถอืหุน้โดย FPIT รอ้ยละ 51 และ MFAT ถอืหุน้รอ้ยละ 49 

➢ ในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 182,620,600 
หุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ในราคา 17.90 บาทต่อหุน้ รวมเป็นมูลค่าท ัง้สิ้น 3,268,908,740 บาท โดยการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษทั
เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งภายหลงัการเพิ่มทุนส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบยีนช าระแลว้เปลีย่นแปลงจากเดิมที่ 1,834,142,3 75 บาท เป็น 
2,016,762,975 บาท ท ัง้นี้  วตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มการกระจายการถือหุน้โดยผูถ้ือหุน้รายย่อย เพิ่ มสภาพคล่องของการซื้อขาย
หลกัทรพัยแ์ละขยายฐานผูถ้อืหุน้ของบริษทั โดยเงนิเพิม่ทุนดงักลา่วจะน าไปใชเ้ป็นเงนิลงทุนส าหรบัแผนการขยายธุรกิจ และเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

➢ ในเดือนสงิหาคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซื้อหุน้ของบริษทั ซสิเต็ม แอสเซ็ทส ์จ ากดั (“ซสิเต็ม แอสเซ็ทส”์) ซึ่งประกอบกิจการพฒันา
อสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 40,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดท้ ัง้หมด ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นมลูค่า
ท ัง้สิ้น 400,000,000 บาท โดยซสิเต็ม แอสเซ็ทสม์ทีรพัยส์นิเป็นที่ดินตัง้อยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษ ัทจะวางแผนพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรพัยบ์นทีด่นิดงักลา่วในอนาคต 
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➢ ในเดอืนกนัยายน 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั อนุมตัิใหน้ าส่งหนงัสอืแจง้ความประสงคใ์นการท าค าเสนอซื้อเพือ่เพกิถอน
หุน้ของบริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยการเขา้ท าค าเสนอซื้อหุน้ของ GOLD ที่เหลอื ในราคา 8.55 บาทต่อหุน้ ปจัจุบนับริษทัอยู่ในระหว่างข ัน้ตอนการด าเนินงาน
ตามหลกัเกณฑเ์พือ่ขออนุมตัิจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

3. โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส 

 

0.80% 
22.63% 
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสทิธิกำรเช่ำ
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่ออตุสำหกรรม เฟรเซอรส์  
พร็อพเพอรต้ี์ 

100% 
บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) 

100% 
Shanghai TICON Investment 
Management Co., Ltd 

100% 
บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
ประเทศไทย ( อ่งกง) 

70% 
บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ อนิดสัเทรียล รีท 
แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 

100% 
บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
ประเทศไทย (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) 

100% 
บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 

100% 
บจก. ออโตเมชัน่ แอสเซ็ท 

บรษิทัร่วม 

50% 
บจก. ทอีำรเ์อ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต์ 

75% 
บจก. บำงกอก โลจิสตกิส ์พำรค์ 

25% 
PT SLP Surya TICON Internusa 

100% 
บจก. ซิสเตม็ แอสเซ็ทส  ์

94.85% 
บมจ. แ ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้   
ดีเวลลอปเมน้ท ์

51% 
บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
เด็มโก ้เพำเวอร ์ 11 

51% 
บจก. จสัโค (ประเทศไทย) 

51% 
บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
เด็มโก ้เพำเวอร ์6 

60% 
บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
บเีอฟทแีซด 

51% 
บจก. บำงปะกง โลจสิตกิส ์
พำรค์ 

51% 
บจก. วงันอ้ย โลจสิตกิส ์
พำรค์ 

 51% 
บจก. เอสทที ีจดีีซี  
(ประเทศไทย) 

51% 
บจก. พบีเีอ โรบอทคิส ์
(ประเทศไทย) 

บรษิทั 
ร่วมคำ้ 

บรษิทัย่อย 
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รายละเอยีดของบริษทัย่อยมดีงัต่อไปนี้ 

1) บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรวิ์สเซส จ ำกดั (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO)  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2544 เพือ่ขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรบัโครงการ
ก่อสรา้งโรงงานส าเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยปจัจบุนั ระยะเวลาส าหรบัสทิธิประโยชนท์างภาษีส าหรบัโครงการดงักล่าวไดส้ิ้นสุด
แลว้  

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562  EISCO มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 12.5 ลา้นบาท โดยในปี 2546 EISCO ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2000  

2) บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ำกดั (Frasers Property Industrial (Thailand) Company 
Limited : FPIT)  

 ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2548 เพือ่พฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า  
 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562  FPIT มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 11,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 FPIT ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

3) Shanghai TICON Investment Management Company Limited  

 ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 โดยไดถู้กจดัตัง้ขึ้นในประเทศจีนในปี 2553 เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจดา้นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์
ในประเทศจนี  

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มทีุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 
2.8 ลา้นดอลลารส์หรฐั  

4) บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (Frasers Property Industrial REIT 
Management (Thailand Company Limited: FIRM)  

 ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 70 และโดยบริษทั Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. รอ้ยละ 30 จดัตัง้ขึ้นในปี 2556 เพื่อเป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และไดร้บัการอนุมตัิการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตัง้แต่วนัที ่
6 สงิหาคม 2557  

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 FIRM มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 10 ลา้นบาท  

5) บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ ประเทศไทย ( ่องกง) จ ำกดั (Frasers Property Thailand (Hong Kong) Ltd.)  

 ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในประเทศฮ่องกงในปี 2558 เพื่อลงทุนในกิจการในต่างประเทศ ซึ่งปจัจุบนัมีการลงทุนใน
ประเทศอนิโดนีเซยี  

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 16.13 ลา้น
ดอลลารส์หรฐั  

6) บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ ประเทศไทย (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ำกดั (Frasers Property Thailand (international) Pte. 
Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในประเทศสงิคโปรใ์นปี 2560 เพือ่รองรบัการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ  
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

267.6 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์
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7) บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกดั (Frasers Property Technology (Thailand) Co., Ltd.) 

 ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2561 เพื่อลงทุนและประกอบกิจการดา้นศูนยข์อ้มูลและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี
อื่นๆ  

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 372.19 
ลา้นบาท 

8) บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซ็ท จ ำกดั (Automation Asset Co., Ltd.) 

 ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่ใหบ้ริการดา้นระบบปฏบิตัิการอตัโนมตัิครบวงจร ส าหรบัโรงงานและคลงัสนิคา้ 
 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 17 ลา้นบาท 

9) บริษัท แ ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำก ัด (มหำชน) (Golden Land Property Development Public 
Company Limited: GOLD) 

 ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 94.85 จดัตัง้ขึ้นในปี 2537 เพือ่ลงทุนและประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 GOLD มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 11,038 ลา้นบาท 

10) บริษทั ซิสเต็ม แอสเซ็ทส ์จ ำกดั (System Assets Co., Ltd.) 

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2561 เพือ่ลงทุนและประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทั ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 400 ลา้นบาท 

11) บริษทั บำงกอก โลจสิติกส ์พำรค์ จ ำกดั (Bangkok Logistics Park Company Limited)  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 75 และบริษทั สหไทย เทอรม์นิอล จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 25 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่ลงทุน พฒันา บริหาร 
และจดัการโครงการโลจสิติกส ์พารค์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทั บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 300 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ บริษทัมกีารลงทุนในบริษทัร่วม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (Frasers 
Property Thailand Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: FTREIT)  

ถือหุน้โดย บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  ประเทศไทย (อินเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 22.63  
FTREIT ถูกจดัตัง้ขึ้นในปี 2557 เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรพัยอ์ุตสาหกรรม โดยมีบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  อินดสัเทรียล รีท แมนเนจ
เมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั เป็นทรสัตี  

หลงัจากที่ไดม้กีารควบรวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์TFUND TLOGIS และ TGROWTH ไปยงั FTREIT เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 
2560 แลว้ FTREIT ไดเ้ป็นกองทรสัตอ์ุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจ านวนเงนิทุนจดทะเบยีน  32,262 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 
24,817 ลา้นบาท FTREIT มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงั
ปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์ซึง่ก าไรสุทธิของกองทรสัตด์งักลา่ว เป็นก าไรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562  FTREIT มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 9.54 บาทต่อหน่วย 

2) PT SLP Surya TICON Internusa (“SLP”)  

เป็นบริษทัร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซยี ถือหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั รอ้ยละ 25 บริษทั Mitsui & Co., Ltd. รอ้ยละ 25 และ PT Surya Semesta Internusa Tbk รอ้ยละ 50 เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันา
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โรงงาน และคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า และ/ หรือขายในประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่มโีครงการทีต่ ัง้อยู่ในเขต Suryacipta Technopark ทีม่คีลงัสนิคา้รวม 
28 ยูนิต พื้นทีร่วม 62,208 ตารางเมตร ปจัจบุนัมอีตัราการเช่ารอ้ยละ 100  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562  SLP มทีุนจดทะเบยีน 2,412,800,000,000 รูเปีย และทุนช าระแลว้ 603,200,000,000 รูเปีย 

3) บริษทั ทีอำรเ์อ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ำกดั (TRA Land Development Company Limited: TRA)  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 50 บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 25 และ บริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี จ ากดั 
รอ้ยละ 25 จดัตัง้ขึ้นในปี 2560 เพือ่ประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 TRA มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 9.5525 พนัลา้นบาท 

ส าหรบัการลงทุนในบริษทัร่วมคำ้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ เด็มโก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั (Frasers Property DEMCO Power 6 Company Limited)  

ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และบริษทั       
เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2556 เพือ่ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 5 ลา้นบาท  

2) บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ เพำเวอร ์11 จ ำกดั (Frasers Property DEMCO Power 11 Company Limited)  

ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้ อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และบริษทั  
เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2556 โดย เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เพาเวอร ์11 จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 4 ลา้นบาท  

3) บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ บีเอฟทีแซด จ ำกดั (Frasers Property BFTZ Company Limited)  

ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 60 และบริษทั 
พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั รอ้ยละ 40 จดัตัง้ขึ้นในปี 2559 เพื่อพฒันาคลงัสินคา้ใหเ้ช่า และ/หรือขาย ในโครงการบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ  

ณ 30 กนัยายน 2562  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 700 ลา้นบาท  

4) บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ำกดั (JustCo (Thailand) Company Limited)  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 51 และ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2561 เพื่อลงทุนและ
ประกอบธุรกิจ co-working office และธุรกิจอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในประเทศไทย 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 513.5 ลา้นบาท 

5) บริษทั บำงปะกง โลจสิติกส ์พำรค์ จ ำกดั (Bangpakong Logistics Park Company Limited)  

ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และบริษทั            
มติซุย ฟูโดะซนั เอเชยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่พฒันาและบริหารจดัการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทั บางปะกง โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 840.23 ลา้นบาท 
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6) บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พำรค์ จ ำกดั (Wangnoi Logistics Park Company Limited)  

ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ร อ้ยละ 51 และบริษทั    
มติซุย ฟูโดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากดั รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่พฒันาและบริหารจดัการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า รวมถงึสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นโลจสิติกส ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 396.5 ลา้นบาท 

7) บริษทั เอสทีที จดีีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั (STT GDC (Thailand) Company Limited)  

ถือหุน้โดยบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษ ัทย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และ              
ST Telemedia Global Data Centres - STT GDC ประเทศสงิคโปร ์รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2561 เพื่อประกอบกิจการศูนยบ์ริการขอ้มูล
และใหบ้ริการเช่าพื้นทีส่  าหรบัวางเซริฟ์เวอร ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 2,113 ลา้นบาท 

8) บริษทั พบีีเอ โรบอทิคส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (PBA Robotics (Thailand) Company Limited)  

ถือหุน้โดยบริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซ็ท จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และ PBA Systems Pte. Ltd. ประเทศ
สงิคโปร ์รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่ลงทุนและประกอบธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏบิตัิการอตัโนมตัิครบวงจรส าหรบัโรงงานและคลงัสนิคา้  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 121 ลา้นบาท 
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ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

1.  ภำพรวมของธุรกจิ 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) หรือที่รูจ้กัในชื่อเดิมว่าบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล              
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บริษทัในปี 2533 และในปี 2545 บริษทัไดเ้ริ่มซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัการพฒันาและบริหารจดัการโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่า (Ready-Built Factory) และอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า (Ready-
Built Warehouse) ในบริเวณพื้นทีอ่ตุสาหกรรมท ัง้ในและนอกนิคมอตุสาหกรรม เหตุการณ์อทุกภยัใหญ่ในปี 2554 ส่งผลใหเ้กิดการโยกยา้ยฐาน
การผลติจากนิคมอตุสาหกรรมในภาคกลางซึง่ประสบปญัหาน า้ท่วมรุนแรงไปยงัพื้นทีอ่ื่น ทางบริษทัจงึไดป้รบัเปลีย่นกลยุทธเ์พือ่รกัษาอตัราการเช่า
และฐานลูกคา้ ประกอบกบัทางกลุ่มเฟรเซอรส์ไดเ้ขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ จึงไดร้ิเริ่มการน าองคค์วามรูเ้รื่องการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ตาม
ความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) เพือ่เสริมสรา้งความแขง็แกร่งและความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระยะยาว     

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษทัไดม้ีการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อสญัลกัษณ์การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์เป็น บริษทั เฟรเซอร์ส          
พร็อพเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือ “FPT” และเริ่มตน้ด าเนินธุรกิจภายใตแ้บรนดอ์สงัหาริมทรพัยร์ะดบันานาชาติ “เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ ”โดยบริษทัจะเป็นหนึ่งในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิต็ด ซึ่งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศ
สิงคโปร์โดยเป็นเจา้ของ ผูพ้ฒันา และผูบ้ริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์5 ประเภท  
ประกอบดว้ย เซอรว์สิ อพารต์เมนตแ์ละโรงแรม ที่อยู่อาศยั อาคารส านกังาน ศูนยก์ารคา้ และอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมในประเทศ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ สงิคโปร ์ออสเตรเลยี ยุโรป จนี และภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใตท้ศิทางเชงิกลยุทธข์องกลุม่ ทางบริษทัจงึเขา้ท าค าเสนอ
ซื้อหลกัทรพัยบ์ริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) ที่ราคา 8.50 บาทต่อหุน้ โดยช่วงเวลาการท าค าเสนอระหว่างวนัที่         
5 มถินุายน – 8 สงิหาคม 2562 โดยทางบริษทัไดร้บัค าตอบรบัท ัง้สิ้น 2,195,898,701 หุน้ หรือรอ้ยละ 94.50 คิดเป็นมูลค่าท ัง้สิ้น 18,665 ลา้น
บาท ภายหลงัการท าค าเสนอซื้อกิจการ บริษทัจะไดร้บัประโยชนจ์ากการควบรวมคือการขยายไปยงัแพลทฟอรต์อสงัหาริมทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยั 
อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพาณิชย ์และอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทโรงแรมทีม่คีุณภาพ รวมถงึการสรา้งสมดุลของรายไดพ้รอ้มท ัง้กระจายความเสีย่งใน
การด าเนินธุรกิจ เพิม่ผลตอบแทนทีด่ขีึ้นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เพิม่ประสทิธิภาพการด าเนินงานจากการประหยดัต่อขนาดในอนาคต โดยบริษทัไดป้ระกาศ
วสิยัทศันก์า้วสู่ความเป็นผูน้ าการใหบ้ริการแพลตฟอรม์อสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจรในระดบัภูมภิาค ดว้ยความเชี่ยวชาญในการพฒันากลุ่ม
สินทรพัย์ที่มีศกัยภาพหลากหลาย พรอ้มขบัเคลื่อนการเติบโตอย่างย ัง่ยืนโดยผสานนวตักรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อบูรณาการ
ความสามารถในการแข่งขนัทุกมติิ และสรา้งสรรคค์วามเป็นเลศิดา้นการบริการทีเ่ขา้ถงึความตอ้งการของภาคอสงัหาริมทรพัยย์ุคใหม่ ภายใตห้ลกั
ธรรมาภบิาลที่ดี เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าน่าจดจ าแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในทุกภาคส่วนเป็นส าคญั  พรอ้มเดินหนา้ผสานความร่วมมอืกบั
พนัธมติรเชิงกลยุทธอ์ย่างต่อเนื่อง ผนึกศกัยภาพผ่านเครือข่ายที่แขง็แกร่ง เพื่อสรา้งแหล่งรายไดใ้หม่ซึ่งจะเป็นมูลค่าเพิ่มจากธุรกิ จหลกั พรอ้ม
มุ่งม ัน่ขบัเคลือ่นการเติบโต ผ่านการต่อยอดธุรกิจใหม่โดยผสานนวตักรรมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยภาพรวมการด าเนินงานของ
กลุม่บริษทัประกอบดว้ยสายธุรกิจ 3 กลุม่ ดงัต่อไปนี้ 

1. “กลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมและธุรกิจอื่น ๆ” 

2. “กลุม่อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั” 

3. “กลุม่อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพาณิชยกรรม” 

2. โครงสรำ้งรำยได ้

ในรอบผลการด าเนินงานปี 2562 (ตุลาคม 2561 - กนัยายน 2562) งบการเงนิรวมของบริษทัครอบคลุมรายไดข้องกลุม่ GOLD ภายหลงั
การเขา้ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกิจการเสร็จสิ้นในเดอืนสงิหาคม 2562 ส่งผลใหร้ายไดห้ลกัของบริษทัมาจากการขายอสงัหาริมทรพัย์
เพื่อการอยู่อาศยั และการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม รวมถึงรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบริการจากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อกา ร
อตุสาหกรรม และอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพาณิชยกรรม 
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 2560 2561 2561* 2562* 

โครงสรำ้งรำยได ้
รอบระยะเวลำบญัชี 

1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 
2560 

รอบระยะเวลำบญัชี 
1 มกรำคม – 30 กนัยำยน 

2561 

รอบระยะเวลำบญัชี 
1 มกรำคม – 30 กนัยำยน 

2561 (ปรบัปรุงใหม่) 

รอบระยะเวลำบญัชี 
1 ตุลำคม 2561 – 30 

กนัยำยน 2562 
 ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการ
บริการ 

1,429.94 71.19  1,198.16 53.95 1,912.72 13.85 2,702.01 12.54 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม - - - - 414.60 3.00 565.83 2.62 
รายไดจ้ากกิจการสนามกอลฟ์ - - - - 19.98 0.15 31.72 0.15 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - - 55.58 0.40 56.49 0.26 
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ - - - - 10,281.95 74.47 15,515.06 72.01 
รายไดค่้าบริหารจดัการ  239.15 11.91 226.9 10.22 333.56 2.42 540.90 2.51 

รายไดจ้ากการลงทุน 103.25 5.14 60.29 2.70  69.51 0.50 186.89 0.87 
ก าไรจากการจ าหน่าย
อสงัหาริมทรพัย ์

116.12 5.78 616.04 27.74  609.76 4.42 1,710.15 7.94 

รายไดอ้ื่น ๆ  120.14  5.98   119.65  5.38  108.79 0.79 236.25 1.10 
รวม 2,008.60 100.00 2,221.04 100.00  13,806.45 100.00 21,545.30  100.00 

         

*หมายเหตุ งบการเงนิรวมกบับริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และมกีารปรบัปรุงรายการ 

3. สำยธุรกจิ 

3.1 กลุ่มอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรม และธุรกจิที่เกี่ยวเน่ือง 

3.1.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

บริษทัด าเนินธุรกิจในการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ปจัจุบนัมีพื้นที่โรงงานและคลงัสินคา้ภายใตก้าร
บริหารจดัการรวมท ัง้สิ้นกว่า 2.8 ลา้นตารางเมตร บนท าเลที่ต ัง้ยุทธศาสตร ์ซึ่งโรงงานและคลงัสนิคา้ของกลุ่มบริษทัมที ัง้แบบพรอ้มใช ้(Ready-
Built) และสรา้งตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-Suit) โดยตัง้เป้าทีจ่ะเพิม่การพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ตามความตอ้งการ
เฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) ใหม้ากขึ้น ซึ่งโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทั ตัง้อยู่ในท าเลนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขต
อตุสาหกรรม เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม และเขตอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพในประเทศไทย  

โรงงานของบริษทัและโรงงานทีอ่ยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษทั ตัง้อยู่ในนคิม/สวน/เขต/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม 16 ท าเล*  ดงัต่อไปนี้    

 

ท่ีต ัง้ จงัหวดั 

จ ำนวนโรงงำน 
สนิทรพัยข์องบริษทั        สนิทรพัยภ์ำยใตก้องทรสัต ์

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา - 15 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยุธยา 6 38 
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 21 56 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ี ชลบุรี 17 97 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบุรี 30 - 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี ชลบุรี 3 3 
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ท่ีต ัง้ จงัหวดั 

จ ำนวนโรงงำน 
สนิทรพัยข์องบริษทั        สนิทรพัยภ์ำยใตก้องทรสัต ์

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้  ระยอง ระยอง 13 30 
นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ - 13 
นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ 28 - 
เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 3 22 
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 - 
เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ี ปราจนีบุร ี 7 - 
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุร ี
นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (3 แห่ง) 

ปราจนีบุร ี
ชลบุรี 

8 
- 

- 
41 

*หมายเหตุ ไม่รวมพื้นที่รอการพฒันา 

และมคีลงัสนิคา้ของบริษทัและคลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษทั ตัง้อยู่ในพื้นที ่26 ท าเล* ดงัต่อไปนี้ 

ท่ีต ัง้ จงัหวดั 
จ ำนวนคลงัสนิคำ้ 

สนิทรพัยข์องบริษทั  สนิทรพัยภ์ำยใตก้องทรสัต ์
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (บางนา) ฉะเชงิเทรา 26 81 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(แหลมฉบงั 1) ชลบุรี - 21 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (แหลมฉบงั 2) ชลบุรี 26 18 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(วงันอ้ย 1)  พระนครศรีอยุธยา 5 13 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (วงันอ้ย 2) พระนครศรีอยุธยา 16 4 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 บ)ี ระยอง 4 12 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 เอ)  ชลบุรี - 7 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 เอ) ชลบุรี 9 4 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (อสีเทริน์ซบีอรด์ 3) ชลบุรี 8 - 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ศรรีาชา) ชลบุรี 14 8 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บ่อวนิ) ชลบุรี - 9 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(พานทอง 1) ชลบุรี 10 5 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์ (บางพล ี1-6) สมทุรปราการ 19 38 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(โรจนะปราจนีบรุี) ปราจนีบุร ี - 8 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(โรจนะอยุธยา) พระนครศรีอยุธยา - 3 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อมตะซติี้ ชลบุร)ี ชลบุรี - 7 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ขอนแก่น) ขอนแก่น 12 - 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อมตะซติี้ ระยอง) ระยอง 11 - 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(สมทุรสาคร) สมทุรสาคร 2 - 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(ล าพูน) ล าพูน 9 - 
คลงัสนิคา้ควบคุมอณุหภมู ิ(หอ้งเยน็ CTD)** พระนครศรีอยุธยา - 1 
หมายเหตุ  *ไม่รวมพื้นที่รอการพฒันา 
 ** รายการขายและเช่ากลบั 
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3.1.2) ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

1) ธุรกจิโรงงำนพรอ้มเช่ำ (Ready-Built Factory) 

บริษทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่าที่มีคุณภาพระดบัสากล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ที่เขา้มาตัง้ฐาน       
การผลิตในประเทศไทย โดยไม่ตอ้งการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินการ และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน 
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในท าเลที่ต ัง้ที่มศีกัยภาพ และพฒันาโรงงานที่มรูีปแบบมาตรฐานเหมาะสมส าหรบัผูป้ระกอบการ
หลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้  เนื่องจากกลุ่มผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัประมาณรอ้ยละ 80 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ บริษทัจึงไดเ้นน้ 
การใหบ้ริการใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเริ่มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษ ัทเลือกท า เลที่ต ั้งส าหร ับการพฒันาโรงงาน โดยพิจารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั และการคาดการณ์  
ในอนาคต นอกจากนัน้ ยงัพจิารณาถงึเขตส่งเสริมการลงทุน ความสะดวกในการเดินทางไปยงัท่าเรือ สนามบนิ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดม้าตรฐานของท าเลทีต่ ัง้นัน้ ๆ 

บริษทัมีการพฒันาโรงงานท ัง้ในเขตประกอบการเสรี และเขตท ัว่ไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ่งจะแตกต่างกนัในแต่ละ ท าเลที่ต ัง้ 
ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ซึ่งอยู่ติดกบัท่าเรือน า้ลกึที่ส  าคญัของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นความ
ตอ้งการของโรงงานในเขตประกอบการเสรี โรงงานของบริษทัมลีกัษณะเป็นอาคารชัน้เดยีวพรอ้มชัน้ลอยเพือ่ใชเ้ป็นส านกังาน ซึ่งพฒันาในบริเวณ
พื้นที่ดินทีม่รี ัว้ก ัน้เป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ยป้อมยาม พื้นที่จอดรถ และพื้นทีส่  าหรบัขนถ่ายสนิคา้ ท ัง้นี้  โรงงานที่บริษทัพฒันาขึ้ นเป็นแบบมาตรฐาน 
แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงานมตีัง้แต่ 550 ถงึ 12,000 ตารางเมตร โรงงานของบริษทัทีส่รา้งใน
ระยะหลงัมขีนาดเลก็ลง เนื่องจากปจัจุบนัแนวโนม้ความตอ้งการโรงงานขนาดเลก็ของลูกคา้มสูีงขึ้น นอกจากนี้พื้นโรงงานสามารถรบัน า้หนกัไ ด ้
ตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารพฒันาโดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ ซึง่ไม่ตอ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ท าใหไ้ดพ้ื้นทีใ่ชส้อยสูงสุด 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัเกือบท ัง้หมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืกในการต่อสญัญาเช่าได ้นอกจากนัน้ 
บริษทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลีย่นไปเช่าโรงงานอื่นของบริษทัในท าเลทีต่ ัง้หรือขนาดทีแ่ตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการซื้อ
โรงงาน  

นอกจากนี้  บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ ช่า (Built-to-Suit) ซึ่งสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดด้ีขึ้นและเป็นผลดต่ีอบริษทัในแง่การลงทุนกบัผลตอบแทนระยะยาว เนื่องจากอายุสญัญาเช่าของโรงงานประเภทนี้ จะยาวกว่าอายุสญัญา
เช่าของโรงงานท ัว่ไปประมาณ 5-10 ปี  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมโีรงงานเช่า และโรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า 
ดงันี้ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560   ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562  
 จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ 

โรงงำน (ตรม.) โรงงำน (ตรม.) โรงงำน (ตรม.) 
โรงงานที่มสีญัญาเช่า 
โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

80 
73 

183,630 
211,150 

80 
73 

209,005 
186,795 

82 
55 

207,260 
153,925 

รวม 153 394,780 153 395,800 137 361,185 

อตัราการเช่าโรงงาน (Occupancy rate) ของบริษทั ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 57 เพิม่ขึ้นจากสิ้นเดอืนกนัยายน 2561 ซึง่
อยู่ที่รอ้ยละ 53 เนื่องจากความตอ้งการพื้นที่โรงงานในภาคตะวนัออกที่เพิ่มมากขึ้น จากสิทธิประโยชน์ที่ไดร้บัจากการตัง้โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมและเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่ามาจากกลุ่มลูกคา้ที่เป็นผูผ้ลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มลูกคา้
อเิลก็ทรอนิกส ์และสนิคา้อปุโภคบริโภค 
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อตัราการเช่าโรงงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562  มดีงันี้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560   ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562  

อตัราการเช่าโรงงาน (รอ้ยละ) 47 53 57 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 ลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานของบริษทัเป็นผูผ้ลติจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงันี้ 

อตุสำหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมิภำค รอ้ยละ 
ยานยนต ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
อาหารและเครื่องดื่ม 
ผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์
แพคเกจจิ้งและกระดาษ 
สนิคา้อปุโภคบริโภค 
อื่น ๆ 

35.2 
27.9 
6.1 
5.2 
3.7 
2.8 

19.1 

ญี่ปุ่น 
สวเีดน 
จนี 
ไทย 
อเมริกา 
สงิคโปร ์
อื่น ๆ 

31.6 
18.6 
12.4 
6.9 
6.5 
6.4 

17.6 
รวม 100.0 รวม 100.0 

หมำยเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้ค านวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562  

2) ธุรกจิคลงัสนิคำ้พรอ้มเช่ำ (Ready-Built Warehouse) 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้   อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  หรือชื่อเดิมคือบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั ซึ่งเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาและบริหารอาคารคลงัสนิคา้ส าเร็จรูปทีม่คีุณภาพระดบัสากลเพือ่ใหเ้ช่า 

ธุรกิจโลจิสติกสน์บัเป็นกิจกรรมที่ส  าคญัในการกระจายสนิคา้ วตัถดุิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สนิคา้ส าเร็จรูป และผลติภณัฑอ์ื่น ๆ สู่ภูมภิาค
ต่าง ๆ ท ัว่ประเทศ และถอืเป็นธุรกิจที่ส  าคญัต่อการพฒันาประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน โดยปจัจุบนันัน้ ผูป้ระกอบกา ร
ตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสส่์วนใหญ่ ยงัจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากส าหรบัการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส ์
ยานพาหนะและอปุกรณ์ต่าง ๆ บริษทัจงึเลง็เหน็โอกาสของการพฒันาคลงัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเหลา่นัน้เช่า แทนการลงทุนสรา้ง
เพือ่เป็นเจา้ของเอง 

คลงัสนิคา้ของบริษทัตัง้อยู่ในท าเลทีเ่ป็นยุทธศาสตรท์ีส่  าคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ทีด่ ีอาคารคลงัสนิคา้สามารถรองรบัการ
จดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะค านึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบัน า้หนกัของพื้นอาคาร ความสูงของอาคาร จ านวนประตู
ส าหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอปุกรณ์ช่วยปรบัระดบัพื้นใหม้คีวามลาดชนัทีเ่หมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

สญัญาเช่าของบริษทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้อย่างไรก็ตาม สญัญาเช่าทีม่อีายุเกิน 3 ปี มสีดัส่วนเพิ่มขึ้น 
จากลูกคา้ที่เช่าคลงัสนิคา้ที่มรูีปแบบเฉพาะ (Built-to-Suit) ซึ่งมอีายุสญัญาอยู่ที่ประมาณ 10 ปี และในอนาคตบริษทัจะน าเสนอสนิคา้รูปแบบ
เฉพาะนี้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหด้ีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลงทุนระยะยาวของบริษทั นอกจากนี้  บริษทั ยงัมี
บริการซื้อคลงัสนิคา้จากลูกคา้เพือ่ใหเ้ช่ากลบัคืน (Sale and Leaseback) อกีดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีคลงัสินคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ และ
คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า ดงันี้ 
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 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560   ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562  
จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ 

 คลงัสนิคำ้ (ตรม.) คลงัสนิคำ้ (ตรม.) คลงัสนิคำ้ (ตรม.) 
คลงัสนิคา้ที่มสีญัญาเช่า 
คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

116 
100 

523,180 
293,440 

124 
63 

538,281 
193,033 

142 
29 

639,359  
 69,516 

รวม 216 816,620 187                                                                                                                                731,314 171 708,875 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ (Occupancy rate) ของบริษทั ณ เดอืนกนัยายน ปี 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 90 เมือ่เทยีบ ณ เดอืนกนัยายน 2561 
เท่ากบัรอ้ยละ 74  เนื่องจากในปีทีผ่่านมามผูีเ้ช่าคลงัสนิคา้เพิม่มากขึ้นในเขตศรีราชา บางพล ีและวงันอ้ย  ส าหรบัภาพรวมในปี 2562 นัน้ บริษทัมี
พื้นที่เช่าสุทธิ (net addition) เพิ่มขึ้นจาก ณ เดือนกนัยายน 2561  เท่ากบั 77,425 ตรม. โดยมปีจัจยัหลกัมาจากลูกคา้กลุ่มโลจิสติกสท์ี่มีการ
ขยายตวัของธุรกิจอย่างมากในปีที่ผ่านมาจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ รวมถงึกลุ่มผูผ้ลติเครื่องใชภ้ายในที่อยู่อาศยัและออฟฟิศ และกลุ่ม
ยานยนต ์

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562  มดีงันี้ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560   ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562  
อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ (รอ้ยละ) 64 74 90 

หมายเหตุ: อตัราการเช่ารวมคลงัสนิคา้ที่มสีญัญาเช่าใหม่ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 ลูกคา้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงันี้  

อตุสำหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมิภำค รอ้ยละ 
ผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์
ยานยนต ์
สนิคา้อปุโภคบริโภค 
เครื่องใชภ้ายในทีอ่ยู่อาศยัและออฟฟิศ 
อาหาร เครื่องดื่มและการเกษตร 
ยาและเวชภณัฑ ์
ธุรกิจออนไลน ์ 
อื่น ๆ 

54.9 
14.7 
6.9 
5.5 
5.1 
4.9 
2.5 
5.5 

เยอรมนั 
ไทย 
ญี่ปุ่น 
จนี 
อเมริกา 
ฝรัง่เศส 
เบลเยี่ยม 
อื่น ๆ 

28.7 
24.1 
8.0 
7.9 
7.6 
6.8 
6.3 
10.6 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมำยเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้ค านวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทั ณ สิ้นปี 2562 

3) ธุรกจิอำคำรโรงงำนและคลงัสนิคำ้ท่ีพฒันำขึ้นตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (Built-to-Suit) 

 บริษทัไดพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-Suit) โดยมุ่งม ัน่ที่จะ
ตอบสนองความตอ้งการใชง้านที่แตกต่างกนัใหก้บัผูป้ระกอบการในแต่ละประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ท ัง้ยงัเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการใชง้าน
อาคารโรงงานหรือคลงัสินคา้อย่างสูงสุด รวมถึงเป็นการลดตน้ทุน และท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลติและการจดัเก็บสินคา้แก่
ผูป้ระกอบการ โดยบริษทัมีพื้นที่ในท าเลยุทธศาสตร์ที่จะสามารถรองรบัการพฒันาอาคารแบบ Built-to-Suit ทัง้ในเขตนิคมอุตสาหกรรม           
สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และเขตอื่นๆ ที่มศีกัยภาพในประเทศไทย ท ัง้นี้อาคารแบบ Built-to-Suit จะเป็น
สญัญาเช่าระยะยาวอายุสญัญาอยู่ระหว่าง 10-15 ปี ซึง่จะส่งผลบวกกบัอตัราการเช่า สามารถช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายการตลาดต่างๆได ้และท าให ้
บริษทัมรีายไดท้ีแ่น่นอนในระยะยาว 
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ในปีทีผ่่านมาโครงการ Built-to-Suit ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างด ี ซึง่บริษทัไดส่้งมอบอาคารรวมถงึใหเ้ช่าอาคารแบบ Built-to-Suit ที่
สรา้งตามความตอ้งการเฉพาะบนพื้นทียุ่ทธศาสตรใ์หก้บัลูกคา้ นอกจากนี้ยงัมโีครงการส่วนทีย่งัอยู่ในแผนการพฒันาอกีดว้ย 

4) ธุรกจิกำรลงทุนและกำรบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

บริษทัมีนโยบายลงทุนในกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นสดัส่วนไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 20 ของหน่วยลงทุนท ัง้หมด เพื่อ
ผลตอบแทนในรูปเงนิปนัผลสม า่เสมอเป็นประจ าทุกปี นอกจากนัน้ บริษทัยงัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์  าห รบัทรพัยส์ินของ 
กองทรสัต ์FTREIT จงึท าใหบ้ริษทัมรีายไดป้ระจ าจากค่าบริหารอสงัหาริมทรพัยอ์กีดว้ย 

5) ธุรกจิกำรบริหำรและจดักำรกองทรสัต ์

บริษทัด าเนินธุรกิจบริหารและจดัการกองทรสัต์ FTREIT ผ่านบริษทัย่อยไดแ้ก่ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  อินดสัเทรียล รีท      
แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ FIRM (ชื่อเดิมคือ บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั หรือ TMAN) ซึ่งบริษทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 70 
โดยเมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดม้กีารแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ ัง้ 3 กองไดแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH 
เขา้สู่กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน หรือ TREIT หรือปจัจุบนัชื่อ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  หรือ FTREIT นอกจากนี้ ในปี 2562 FTREIT ยงัได ้
ซื้อทรพัยจ์ากบริษทัอีก 102,625 ตารางเมตร ท าใหมู้ลค่าสนิทรพัยร์วมสูงถึง 3.7 หมื่นลา้นบาท ซึ่งในปจัจุบนัเป็นกองทรสัตอ์ุตสาหกรรมและ      
โลจิสติกสท์ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย FIRM จะไดร้บัค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการกองทรสัตเ์ป็นรายไดป้ระจ าทุกปี และจ่ายเป็น        
เงนิปนัผลกลบัคืนมาใหก้บับริษทั 

6) กำรบริกำรอืน่ๆ 

• กำรดดัแปลงงำนอำคำรโรงงำน/คลงัสนิคำ้ 

บริษทัมทีมีงานออกแบบ พฒันา ตลอดจนรบับริหารโครงการ ท าใหบ้ริษทัสามารถใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการออกแบบ และดดัแปลง
อาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ได ้

• กำรจดัหำสำธำรณูปโภค 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภค รวมถงึใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหพ้อเพยีงต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
รวมถงึแนะน าใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

• กำรขออนุญำตกบัหน่วยงำนรำชกำร 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ ในเรื่องการขอใบอนุญาตที่จ าเป็นต่อการเริ่มด าเนินการบริษทั เช่น ใบอนุญาตประกอบการ นอกจ ากนัน้ 
บริษทัยงัมบีริการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอ และต่อใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรบัพนกังานของลูกคา้ ซึ่งเป็นคนต่างดา้ว โดย
บริการนี้ถอืเป็นการบริการทีอ่  านวยความสะดวกครบวงจรใหก้บัลูกคา้ต่างชาติ (One-Stop-Service) 

• บริกำรอืน่ ๆ 

เนื่องจากบริษทัอยู่ในธุรกิจมานาน และมสีายสมัพนัธอ์นัดกีบักลุม่คู่คา้หลาย ๆ รายในอตุสาหกรรม บริษทัจงึสามารถใหบ้ริการและความ
ช่วยเหลอือื่นๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เท่าทีจ่ะสามารถกระท าได ้เช่น การแนะน าผูจ้  าหน่ายสนิคา้และบุคลากรทีส่  าคญัใหแ้ก่ลูกคา้  

3.1.3) สทิธิและประโยชน์ของบริษทัและผูป้ระกอบกำรจำกเขตสง่เสริมกำรลงทุน 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ิทธิและประโยชน์ตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุน ประกอบดว้ย 1. สิทธิประโยชน์พื้นฐาน โดยจะไดร้บัสิทธิ
ประโยชนใ์นดา้นการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล ยกเวน้อากรน าเขา้เครื่องจกัร ยกเวน้อากรของน าเขา้เพื่อวจิยัและพฒันา ยกเวน้อากรวตัถุดิบ
ผลติเพือ่ส่งออก และสทิธิประโยชนอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ภาษ ีซึง่จะแบ่งตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentive) รวมท ัง้มสีทิธิประโยชนเ์พิม่เติม
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ดา้นการพฒันาเทคโนโลยี (Technology-based Incentives) ในกรณีเป็นกิจการที่มีการน าระบบอตัโนมตัิหรือหุ่นยนต์มาใช ้หรือมีการใช ้
เครื่องจกัรทีม่กีารเชื่อมโยงหรือสนบัสนุนอตุสาหกรรมการผลติเครื่องจกัรระบบอตัโนมตัิในประเทศ โดยจะตอ้งยื่นค าขอรบัการส่งเสริมการลงทุน
ภายในวนัที่  31 ธนัวาคม 2563 และ 2. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ประกอบดว้ย สิทธิและ
ประโยชนเ์พิ่มเติมเพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขนั สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมภิาค และสิทธิและประโยชน์
เพิม่เติมเพือ่พฒันาพื้นทีอ่ตุสาหกรรม ซึง่จะไดส้ทิธิประโยชนเ์พิม่เติมจากสทิธิประโยชนพ์ื้นฐาน  

สทิธิและประโยชนจ์ำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุนส ำหรบัธุรกจิโรงงำนใหเ้ช่ำ 

โครงการพฒันาอาคารโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ช่าบางส่วนซึง่ตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ี
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้  ระยอง สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุ ี เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์ุรี นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สวนอตุสาหกรรม
โรจนะ-อยุธยา และนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมสีทิธิประโยชนส์ าหรบัอาคาร
โรงงานอตุสาหกรรมทีไ่ดร้บัการอนุมตัิการส่งเสริมดงันี้ 

• ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลมกี าหนดเวลาดงัต่อไปนี้ : 

- 8 ปีส าหรบัโครงการในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี้  ระยอง สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุี และเขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุี 

- 7 ปีส าหรบัโครงการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 
และนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค  

- 3 ปีส าหรบัโครงการในนิคมอตุสาหกรรมเอเซยี  

• โดยในกรณีทีก่ิจการมกีารขาดทุนในระหว่างนัน้ จะสามารถน าผลขาดทุนประจ าปีทีเ่กิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ ไปหกัออกจากก าไรสุทธิที่
เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล โดยมกี าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ 

• ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลา ที่
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลนัน้ 

• ไดร้บัอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมอืหรือช่างช านาญการ เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด
ไว ้โดยใหท้ างานเฉพาะต าแหน่งหนา้ทีต่ามทีก่ าหนดไว ้

• ไดร้บัอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

สทิธิและประโยชนจ์ำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุนส ำหรบัธุรกจิคลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(อมตะซิตี้  ระยอง) เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจิสติกส ์พารค์ (วงันอ้ย 2) เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ โลจิสติกส ์พารค์ (อีสเทริน์ซบีอรด์ 3) เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจิสติกส ์พารค์ (ขอนแก่น) เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจิสติกส ์
พารค์ (บางนา) และเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์ (บางพล ี2) ไดร้บัการอนุมตัิการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ง เสริม
การลงทุน โดยมสีทิธิประโยชนส์ าหรบัเขตอตุสาหกรรมโลจสิติกสแ์ละอาคารคลงัสนิคา้ทีไ่ดร้บัการอนุมตัิการส่งเสริมดงันี้  

• ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลมกี าหนดเวลาดงัต่อไปนี้ :  

- 8 ปี ส าหรบัคลงัสินคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้   ระยอง  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอรต์ี้  โลจิสติกส ์พาร์ค (วงันอ้ย 2)            
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โลจิสติกส ์พารค์ (อีสเทิรน์ซีบอรด์ 3) เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โลจิสติกส ์พารค์ (ขอนแก่น) 
และเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (บางนา) 

- 3 ปี ส าหรบัคลงัสนิคา้ในเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์ (บางพล ี2) 
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โดยในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างนัน้ จะสามารถน าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ ไปหกัออก
จากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล โดยมีก าหนดเวลาไม่เกิน  5 ปี นบัแต่วนัพน้
ก าหนดเวลานัน้ 

• ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาที่
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลนัน้ 

• ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการอนุมตัิ 

สทิธิและประโยชน์แก่ผูป้ระกอบกำรในนิคมอตุสำหกรรมของกำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

จากการทีบ่ริษทัมกีารประกอบธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอตุสาหกรรม ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกนอ. ผูป้ระกอบการ
จงึพงึไดร้บัสทิธิประโยชนใ์นเขตอตุสาหกรรมจากกนอ. ดงันี้ 

•  สทิธิประโยชนด์า้นภาษอีากร (เขตประกอบการเสรี) ไดแ้ก่ การไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมพเิศษอากรขาเขา้ ภาษมีลูค่าเพิม่และภาษี
สรรพสามติ ส าหรบัเครื่องจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมท ัง้วตัถดุิบที่ใชใ้นการผลติ และไดร้บัการยกเวน้ภาษีอากร ขาออกส าหรบัของส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร 

•  สทิธิประโยชนท์ีไ่ม่เก่ียวกบัภาษอีากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัอนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธ์ิในทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบ
กิจการ ไดร้บัอนุญาตใหน้ าคนต่างชาติซึง่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญ และช่างฝีมอืเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาตพรอ้มใหบ้ริการขอ
วซี่าและ work permit และสามารถส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้หากเงนิจ านวนนัน้เป็นเงนิทุนน าเขา้หรือเป็นเงนิทีม่ี
ขอ้ผูกพนักบัต่างประเทศ รวมท ัง้สทิธิประโยชนเ์พิม่เติมจาก BOI ในกรณีขอรบัการส่งเสริมการลงทุน 

•  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไดแ้ก่ การยื่นขอใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรบัการประกอบการท ัง้หมดจากกนอ. (โดยปกติตอ้งไดร้บัอนุมตัิจาก
หลายหน่วยงานราชการ) เช่น ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดนิเพือ่ประกอบกิจการ ใบอนุญาตปลูกสรา้งและใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม รวมไป
ถงึ การไดร้บับริการส าหรบัผูล้งทุนในเรื่องค าแนะน าค าปรึกษาเอกสารต่าง ๆ  

3.1.4) กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

1) ธุรกจิโรงงำนพรอ้มเช่ำ 

ธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่าถือเป็นธุรกิจที่ส  าคญัต่อผูป้ระกอบการชาวต่างชาติที่เขา้มาตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ (SMEs) ซึ่งอาจเลอืกเช่าโรงงานเพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินการและเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเริ่มการผลติ 
และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการใหเ้ช่าโรงงานนัน้ มบีริการแบบครบวงจรเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการ  

การทีป่ระเทศไทยตัง้อยู่ในท าเลทีเ่ชื่อมต่อประเทศอื่นในภูมภิาคซึง่เปรียบเสมอืนศูนยก์ลางของภูมภิาค CLMV มแีรงงานทีม่ทีกัษะ และมี
ระบบโครงสรา้งพื้นฐานที่ดนี ัน้ ไดด้ึงดูดนกัลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่ น ประเทศจีน และประเทศยุโรป ใหใ้ชป้ระเทศไทยเป็น
ฐานการผลติ โดยนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ โครงการระเบยีงเศรษฐกิจภูมภิาคตะวนัออก 
(EEC) ของรฐับาลไดม้ส่ีวนสนบัสนุนการขยายตวัของพื้นที่อุตสาหกรรม และความตอ้งการของผูป้ระกอบการต่างประเทศในประเทศไทยและ
พื้นทีเ่ขต EEC มากยิ่งขึ้น  

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั 

ผูพ้ฒันาโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ช่าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
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- ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอตุสาหกรรมที่ตนเองพฒันาขึ้น ไดแ้ก่ เจา้ของนิคมอตุสาหกรรม เช่น บริษทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี้ บลิด ์จ ากดั และ บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรียล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอตุสาหกรรมทีซ่ื้อหรือเช่าจากเจา้ของทีด่นิอตุสาหกรรมในท าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลาย เช่น บริษทั เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูพ้ฒันาโรงงานรายย่อยอื่นๆในตลาด ซึง่บริษทัไม่ถอืว่าเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงเนื่องจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าขนาดเลก็ ทีม่คีวาม
ตอ้งการเช่าโรงงานดว้ยตน้ทุนทีไ่ม่สูงนกั 

โดยถงึแมว้่าการแข่งขนัโดยรวมของธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่านัน้ค่อนขา้งสูง แต่อย่างไรก็ตามบริษทัเป็นผูพ้ฒันาโรงงานใหเ้ช่าที่ใหญ่
ทีสุ่ดในประเทศไทย และมคีวามไดเ้ปรียบในดา้นของท าเลทีม่ศีกัยภาพและหลากหลาย รวมถงึมบีริการทีค่รบวงจรใหก้บัผูป้ระกอบการซึง่เป็น
ลูกคา้ ใหค้วามช่วยเหลอืในการติดต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการ และการขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 

ลูกคา้เป้าหมายของบริษทัส าหรบัธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่า คือ ผูผ้ลติชิ้นส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์โดยความเสีย่งในการเลกิเช่าเมือ่หมดสญัญาของลูกคา้กลุม่โรงงานนัน้ค่อนขา้งต า่ เนื่องจาก
ลูกคา้มกีารลงทุน และติดตัง้อปุกรณ์เครื่องจกัร และสายการผลติต่างๆเขา้กบัโรงงาน ท าใหค้วามสามารถในการโยกยา้ยเป็นไปไดย้าก โดยลูกคา้
ส่วนมากจะท าการต่อสญัญาเช่ากบับริษทัเมื่อสญัญาหมดอายุ เวน้เสยีแต่จะเลกิการผลติหรือมคีวามตอ้งการที่จะขยายพื้นที่การเช่า ซึ่งบริ ษทัจะ
เสนอท าเลและขนาดโรงงานอื่นๆ ตามความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงของลูกคา้ได ้โดยบริษทัมขีนาดโรงงานและพื้นทีใ่นการใหเ้ช่าทีห่ลากหลาย  

นอกจากนี้ บริษทัยงัมบีริการรบัสรา้งโรงงานแบบ Built-to-Suit ซึง่กลุม่ลูกคา้เป้าหมายจะเป็นกลุม่ลูกคา้ในอตุสาหกรรมขนาดกลางถงึ
ใหญ่ และมรีะยะเวลาสญัญาเช่าทีค่่อนขา้งยาว ท าใหบ้ริษทัมรีายไดท้ีแ่น่นอนในระยะยาวมากขึ้น  

2) ธุรกจิคลงัสนิคำ้พรอ้มเช่ำ 

ธุรกิจคลงัสินคา้ใหเ้ช่าเป็นธุรกิจที่ส  าคญัในการสนบัสนุนธุรกิจโลจิสติกสเ์พื่อการกระจายสินคา้ของประเทศ โดยระบบการจดัการดา้น      
โลจสิติกสท์ีม่ปีระสทิธิภาพจะเป็นปจัจยัที่ส่งเสริมใหม้ผูีป้ระกอบการต่างประเทศใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายสนิคา้ระดบัภูมิภาค และ
ท าใหเ้กิดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปจัจุบนัคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าจะกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนยก์ระจายสนิคา้ใน
จงัหวดัส าคญัของแต่ละภาคของประเทศ และในเขตท่าเรือแหลมฉบงัและท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั 

ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

- ผูพ้ฒันาคลงัสินคา้ที่มีคุณภาพเพื่อขายและเช่า  ไดแ้ก่ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)          
บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)  

- ผูพ้ฒันาคลงัสินคา้รายย่อยอื่นๆ ซึ่งบริษทัไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงเนื่องจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าขนาดเล็ก ที่มีความ
ตอ้งการเช่าดว้ยตน้ทุนทีไ่ม่สูงนกั และรูปแบบโครงสรา้งของอาคารอาจไม่ไดม้าตรฐานการรบัน า้หนกัระดบัสากล 

โดยส าหรบัการแข่งขนักบัคู่แข่งโดยตรงของบริษทันัน้ บริษทัมคีวามไดเ้ปรียบจากท าเลที่ต ัง้ที่หลากหลายและมศีกัยภาพ และยงัมทีี่ดิน
พรอ้มสรา้งเพือ่น ามาต่อยอดส าหรบัลูกคา้กลุม่ Built-to-suit  

โดยกลุม่ลูกคา้หลกัของบริษทั ไดแ้ก่ 

- ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสนิคา้ (Logistics service providers) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัช ัน้น าจากในประเทศ
และต่างประเทศ โดยบริษทัเหลา่นี้มคีวามสามารถในการบริหารและจดัการโดยใชร้ะบบ software และระบบจดัการทีท่นัสมยัและ
โดยท ัว่ไปจะไม่ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์แต่มคีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ 
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- ผูป้ระกอบการประเภทศูนยก์ระจายสินคา้ดว้ยระบบที่ทนัสมยั (Distribution Center) และผูป้ระกอบการศูนยจ์ดัหาจดัซื้อ
ชิ้นส่วนและผลติภณัฑร์ะหว่างประเทศ (International procurement office)  

- ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ โดยลูกคา้กลุ่มนี้มคีวามตอ้งการที่จะจดัตัง้ศูนยก์ระจายสนิคา้ เพื่อจดัส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้ และ
ผูบ้ริโภคท ัง้ในเขตกรุงเทพฯ และภูมภิาคต่าง ๆ 

- กลุ่มบริษทัน าเขา้และส่งออก ซึ่งมคีวามตอ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ที่ต ัง้อยู่ใกลส้นามบนิและท่าเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เขต
ปลอดอากร 

- ผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน ์และธุรกิจอคีอมเมริซ์ ท ัง้ทีม่าจากต่างประเทศและในประเทศ 

- ผูป้ระกอบการอื่นๆ ที่มีธุรกิจสนบัสนุนการกระจายสินคา้และกิจการโลจิสติกส ์ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้และบริการขนส่ง  
ผูใ้หบ้ริการบรรจุสนิคา้และถ่ายบรรจุสนิคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมูลค่าเพิ่ม (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การซ่อมแซม และ
การประกอบ/บรรจสุนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้ริการเช่าอปุกรณ์ขนถ่าย ผูใ้หบ้ริการแรงงานชัว่คราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้ 

ทัง้นี้  บริษทัมกีลยุทธส่์งเสริมการตลาดที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การติดต่อลูกคา้กลุม่เป้าหมายเองโดยตรง และการติดต่อผ่านตวักลางต่าง ๆ เช่น 
ติดต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพื่อเสนอบริการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหล่านัน้ การติดต่อผ่านหน่วยงานรฐับาล สถานทูตส านกัง าน
การคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม ตวัแทนซื้อขายอสงัหาริมทรพัย ์และตวักลางอื่น ๆ นอกจากนี้  บริษทัยงัมีการใชส้ื่อทาง
การตลาดประเภทอื่นทีม่ปีระสทิธิผลตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมงานสมัมนา งานแสดงสนิคา้ และการประชมุต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ภายใน 
และต่างประเทศ 

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

ผลจากสงครามการคา้ที่ประเทศจีนประกาศขึ้นภาษีน าเขา้ส าหรบัสินคา้จากสหรฐัอเมริกา โดยรถยนตจ์ะเป็นสินคา้หนึ่งที่ประเทศจีน
ประกาศจะปรบัขึ้นภาษรีอ้ยละ 25 โดยจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่15 ธนัวาคม 2562 ซึง่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกรถยนตข์องสหรฐัฯไป
ประเทศจีน รวมท ัง้ทางสหรฐัฯไดต้ัง้ก าแพงภาษีต่อสินคา้น าเขา้จากประเทศจีนอีกประมาณ 6,000 รายการ ซึ่งท าใหอ้ตัราแลกเปลี่ยนผนัผวน 
ค่าเงนิบาทไทยแขง็ค่าขึ้น ส่งผลทางลบต่อการท่องเที่ยว และส่งออกของประเทศไทย โดยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที ่3 ปี 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 2.4 
รวมระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตวัรอ้ยละ 2.5 ชะลอลงจากภาพรวมท ัง้ปี 2561 ที่เศรษฐกิจไทยขยายตวัรอ้ยละ 4.1 
แต่ในทางกลบักนั ประเทศไทยจะไดร้บัผลดีจากโอกาสที่ฐานการผลติและส่งออกจะยา้ยมายงัประเทศไทย ประกอบกบัในเดือนกนัยายน 2562 
รฐับาลมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรดัการลงทุนและรองรบัการยา้ยฐานการผลิต หรือ Thailand Plus Package ซึ่งโดยหลกัใหส้ิทธิในการ
ลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลรอ้ยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิม่จากเกณฑป์กติ และมอบหมายใหก้ารนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียม
จดัหาและพฒันาพื้นทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติแต่ละประเทศเป็นการเฉพาะ เช่น เกาหล ีจนี ไตห้วนั ซึง่จะส่งผลดต่ีอ
ธุรกิจโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ท ัง้นี้ ประเทศเวยีดนามยงัคงเป็นคู่แข่งทีส่  าคญัซึง่มจีดุเด่นประชากรในประเทศรอ้ยละ 50 อยู่ในวยัแรงงานช่วย
ขบัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรมใหเ้ติบโตอย่างรวดเร็ว 

ธุรกิจโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า เป็นธุรกิจที่ภาครฐัใหค้วามส าคญัและใหก้ารสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการระเบยีงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตรป์ระเทศภายใตน้โยบายไทยแลนด ์4.0 เพื่อยกระดบัเขตเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมใหเ้ป็น
เขตพฒันาอุตสาหกรรมระดบัโลก โดยแผนการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานหลกัท ัง้ 5 โครงการ รวม 650 ,000 ลา้นบาท ณ เดือนตุลาคม 2562        
มคีวามคืบหนา้ของโครงการต่างๆ ดงันี้ โครงการท่าเรือมาบตาพดุ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไดล้งนามสญัญาร่วมลงทุนกบั 
ผูช้นะการประมูล บริษทักลัฟ์ เอ็มทพี ีแอลเอ็นจี เทอรม์นิอล จ ากดั ถอืเป็นโครงการแรกที่ประสบความส าเร็จในการเซ็นสญัญาร่วมทุนระหว่าง
ภาครฐัและเอกชนในรูปแบบ Public-Private- Partnership หรือ PPP ซึง่กนอ.คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นปี 2568 
ตามมาดว้ยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบนิ (ดอนเมอืง – สุวรรณภูม ิ– อู่ตะเภา) ผูช้นะการประมลูกลุม่กิจการร่วมคา้บริษทัเจริญโภค
ภณัฑ์โฮลดิ้ ง จ ากัด และพนัธมิตร ไดเ้ขา้ลงนามสญัญาร่วมทุนและบนัทึกความเขา้ใจ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) เป็นที่เรียบรอ้ย ในส่วนท่าเรือแหลมฉบงั เฟส 3 ค าตดัสนิศาลปกครองคืนสทิธ์ิ
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ใหก้ลุม่กิจการร่วมคา้ NCP ท าใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกฯ ตอ้งด าเนินการเปิดซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค และซองขอ้เสนอทางดา้นผลประโยชน ์
เพื่อท าการเปรียบเทียบกบัขอ้เสนอของอีกกลุ่มเอกชนอีกกลุ่มหนึ่ง ในการคดัเลอืกกลุ่มที่เสนอผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สุด ดา้นโครงการ
สนามบนิอู่ตะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออกอยู่ระหว่างพจิารณาเปิดซองขอ้เสนอและคดัเลอืกผูช้นะมูลค่า เพื่อน าไปสู่การลงนามในสญัญา
ระหว่างกองทพัเรือกบับริษทัที่ชนะประมูลไดใ้นช่วงตน้ปี 2563 ส่วนโครงการก่อตัง้ศูนยซ์่อมบ ารุงอากาศยาน (MRO) เป็นการร่วมทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงระหว่างการบนิไทย และบริษทั แอรบ์สั ขณะนี้อยู่ในข ัน้ตอนทีแ่อรบ์สัท าแผนธุรกิจเตรียมยื่นเสนอใหก้บั สกพอ. ท ัง้นี้ โดยภาพรวม
การผลกัดนัทุกโครงการมคีวามคืบหนา้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นโครงสรา้งพื้นฐานหลกัที่ดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจดงักล่าว  โดย เฉพาะ
จากอตุสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ ยานยนตส์มยัใหม่ อเิลก็ทรอนิกส ์ดจิทิลั หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ รวมถงึการบินและอากาศยาน 

อปุทำน, อปุสงค ์และอตัรำกำรว่ำงส ำหรบัโรงงำนพรอ้มใหเ้ช่ำ 

 

อปุทำน, อปุสงค ์และอตัรำกำรเช่ำส ำหรบัคลงัสนิคำ้พรอ้มใหเ้ช่ำ 

 

ที่มา CBRE Research, ไตรมาส 2 ปี 2562  

ธุรกิจโรงงานพรอ้มใหเ้ช่าในไตรมาส 2 ปี 2562 ยงัมอีปุทานอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อนที ่2.3 ลา้นตารางเมตร ขณะทีอ่ตัราการ
เช่าอยู่ที่รอ้ยละ 72.2 ลดลงเลก็นอ้ยจากรอ้ยละ 73.6 ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 เนื่องมาจากดชันีผลผลติอตุสาหกรรมที่มกีารลดลงรอ้ยละ 2.6 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน  ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากอากาศที่รอ้นจดัที่ส่งผลใหส้ินคา้เกษตรซึ่งเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหา รมี
จ านวนลดลง  รวมถงึการปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของ IMF เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตวั โดยอุตสาหกรรมส าคญัที่ส่งผลบวก ไดแ้ก่ 
สนิคา้ในกลุม่รถยนตแ์ละเครื่องยนตข์ยายตวัเพิม่ขึ้น จากตามความตอ้งการของตลาดภายในประเทศหลงัสิ้นสุดมาตรการรถยนตค์นัแรก รวมถงึ
ผลจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย (บางกอกมอเตอรโ์ชว)์ ส่งผลใหก้ารผลติและจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
รวมถงึการส่งออกก็เพิม่ขึ้นดว้ยเช่นกนั ดา้นภาวะการส่งเสริมการลงทุนช่วง 9 เดอืนของปี 2562 BOI เปิดเผยว่ามสีถติิยอดขอรบัการส่งเสริมการ
ลงทุนรวมท ัง้สิ้น 1,165 โครงการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 11 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนตวัเลขสถิติการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI)         
มจี านวน 689 โครงการ มลูค่าเงนิลงทุน 203,366 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 69 จากในช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ส่วนใหญ่เป็นหมวดเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์โดยญี่ปุ่ นเป็นประเทศที่มีจ านวนโครงการและมูลค่าเงนิลงทุนมากที่สุด ตามมาดว้ยจีนและยุโรป ท ัง้นี้  มูลค่าของโครงการ
ลงทุนที่ยื่นขอรบัการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 9 เดือนของปีนี้  อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายคิดเป็นรอ้ยละ 59 ของมูลค่าการขอรบัการส่งเสริม
ท ัง้หมด ซึง่จะส่งผลดต่ีอความตอ้งการพื้นทีข่องธุรกิจโรงงานใหเ้ช่าทีม่โีอกาสจะเพิม่ขึ้นต่อไป 

ธุรกิจคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่าในไตรมาส 2 ปี 2562 อปุทานยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอยู่ที ่3.7 ลา้นตารางเมตร และอตัราเช่าเพิม่ขึ้นเป็น
รอ้ยละ 87.6 ซึง่สูงสุดในรอบ 6 ปี ในส่วนอปุสงคเ์ติบโตเป็นรอ้ยละ 17.6 เทยีบกนัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สบืเนื่องมาจากความตอ้งการทีเ่พิ่มขึ้น
ของผูป้ระกอบการธุรกิจโลจิสติกสจ์ากการขยายตวัของธุรกิจ E-Commerce ที่ท าใหม้คีวามตอ้งการใชค้ลงัสนิคา้เพิม่มาก ประเทศไทยถอืว่าเป็น
ประเทศทีม่กีารเติบโตของการขายสนิคา้ไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง (B2C) สูงเป็นอนัดบั 1 ของอาเซยีน สะทอ้นไดจ้ากตลาดอคีอมเมริซ์ไทยเติบโตสูง
กว่าเลขสองหลกัต่อเนื่องทุกปี สมาคมผูป้ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสไ์ทย (Thai e-Commerce Association) คาดว่ามูลค่าตลาด            
E-Commerce ในประเทศไทยจะเติบโต 10 เท่าจากรอ้ยละ 1–2 ของมลูค่าคา้ปลกีในปจัจบุนั ขณะที ่Euromonitor International คาดว่ามลูค่า
การคา้แบบโฮมชอ้ปป้ิงจะเพิม่ขึ้นจาก 12,000 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 16,000 ลา้นบาทในปี 2566 ส่วนหนึ่งมาจากการพฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
มากขึ้น รวมถงึการมรีะบบอเีพยเ์มนตท์ีส่ะดวก ส่งผลใหเ้กิดผูซ้ื้อ-ผูข้ายในธุรกิจออนไลนเ์พิม่ขึ้น และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ทีคุ่น้เคยกบัการใช ้
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โทรศัพท์มือถือ ฉะนั้นผูบ้ริโภคจึงนิยมซื้อสินคา้ออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยจะเลือกช่องทางที่สะดวก ณ เวลาที่ตอ้งการซื้อ ส่งผลให ้
ผูป้ระกอบการตอบโจทยด์ว้ยการขยายช่องทางการขายสนิคา้ใหค้รอบคลุมทุกความตอ้งการของผูบ้ริโภค มุ่งเนน้การสรา้งแพลตฟอรม์ชอ้ปป้ิงแบบ
ไรร้อยต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ การมศูีนยก์ระจายสนิคา้และระบบโลจิสติกสท์ี่ทนัสมยั ถอืเป็นหวัใจส าคญัของการขายแบบ         
ออมนิแชนแนลเพื่อเติมสินคา้ที่สโตร ์และส่งสินคา้ตามค าส ัง่ซื้อออนไลนใ์นทุกแพลตฟอรม์ ท ัง้นี้  แนวโนม้การรวมศูนยก์ระจายสินคา้จะเพิ่ม
ศกัยภาพการส่งสนิคา้ใหเ้ร็วขึ้นและถอืเป็นอกีหนึ่งองคป์ระกอบส าคญัของการใหบ้ริการลูกคา้  

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

1) ตัง้เป้ำเป็นผูน้ ำในกำรใหบ้ริกำรสมำรท์แพลตฟอรม์ดำ้นอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรมระดบัสำกล 

บริษทัเป็นผูน้ าในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประเภท Ready Built อนัดบัหนึ่งของประเทศไทย ซึง่มกีารพฒันาและบริหารโรงงาน 
และ คลงัสนิคา้แลว้เสร็จมากกว่า 2.8 ลา้นตารางเมตร โดยในอนาคตบริษทัยงัจะคงการพฒันาโครงการประเภท Ready-Built ในท าเลทีม่ศีกัยภาพ
สูงและมคีวามตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัจะลดความเสีย่งจากการหาผูเ้ช่าโดยมมีาตรการเปิดใหลู้กคา้สามารถเช่าลว่งหนา้ (Pre-lease) โครงการ
ของบริษทัทีก่ าลงัจะพฒันาได ้ บริษทัยงัมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ประเภท Built-to-Suit โดยจะน าองคค์วามรู ้
และประสบการณข์องบริษทัในเครือกลุม่บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิต็ด ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัมาปรบัใช ้ โดยการพฒันา
โครงการ Built-to-Suit จะมกีารท างานร่วมกนักบัลูกคา้ตัง้แต่ข ัน้ตอนการออกแบบเพือ่ใหร้องรบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆ รวมท ัง้ การพฒันาอาคารสเีขยีวตามมาตรฐานระดบัโลก  เช่น LEED และ EDGE โดยบริษทัไดม้กีารลงทุนร่วมกบัเครือข่าย
พนัธมติรทางธุรกิจ ทีจ่ะน าเสนอบริการครบวงจรท ัง้ในดา้นการจดัเก็บขอ้มลู รวมถงึพื้นทีส่  านกังานใหเ้ช่าทีอ่ยู่ในท าเล CBD เพือ่ใหบ้ริการกบัลูกคา้
ทีอ่ยู่ในกลุม่อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม 

2) บริหำรสนิทรพัยอ์ย่ำงเบ็ดเสรจ็ (Asset Management Strategy)  

บริษทัไดท้ าการศึกษาโรงงานและคลงัสนิคา้ท ัง้หมดของบริษทั เพือ่พจิารณาการใชป้ระโยชนข์องสนิทรพัยเ์หลา่นัน้ โดยสนิทรพัยบ์างอย่าง
อาจสามารถน ามาดดัแปลง ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง หรือปรบัเปลี่ยนประโยชน์ใชส้อย เช่น  การปรบัเปลี่ยนคลงัสินคา้ใหเ้ป็นโรงงานหรือเป็น
โครงการ Built-to-Suit การปรบัเปลีย่นขนาดของอาคารใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาด หรือแมแ้ต่การร่วมมอืกบัพนัธมติรในการลงทุน
และพฒันาสนิทรพัยเ์หล่านัน้ใหเ้ป็นอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอื่น รวมถงึการขายสนิทรพัยเ์หล่านัน้ใหก้บัผูป้ระกอบการรายอื่น หรือผูป้ระ กอบการ
นิคมอตุสาหกรรม  

ทัง้นี้  การบริหารสนิทรพัยข์องบริษทัอย่างเบด็เสร็จ จะช่วยใหบ้ริษทัใชส้นิทรพัยป์จัจุบนัใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสูงสุด และยงัสามารถน า
รายไดท้ีเ่พิม่ขึ้นมาเสริมสภาพคลอ่ง และน ามาลงทุนพฒันาโครงการในธุรกิจของบริษทัอกีดว้ย  

3) เพิ่มศกัยภำพใหก้บัโรงงำนและคลงัสนิคำ้ 

บริษทัมแีผนปรบัปรุงและเพิม่ศกัยภาพใหก้บัโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยนอกเหนือจากการปรบัปรุงเบื้องตน้และการปรบัแบบใหเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัยงัอยู่ระหว่างการศึกษาการน าเอาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ มาปรบัใช ้ เช่น การน าระบบอตัโนมตัิใน
กระบวนการผลติ (Automation) หรือการพฒันาโรงงานอจัฉริยะ (Smart Factory) เพือ่เตรียมพรอ้มและสนองนโยบายภาครฐัในการยกระดบั
อตุสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ Thailand 4.0 

4) ต่อยอดยอดสูธุ่รกจิที่เกี่ยวขอ้ง 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการต่อยอดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ โดยอยู่ในระหว่างการศึกษาธุรกิจดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 
การพฒันาอสงัหาริมทรพัยค์รบวงจรหรือโครงการมกิซยู์สโดยมอีสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมเป็นตวัหลกั และการศึกษาเขตธุรกิจและเขต
การคา้ควบคู่กบัศูนยโ์ลจสิติกส ์โดยบริษทัคาดว่าธุรกิจเหลา่นี้จะสรา้งแพลตฟอรม์ในการต่อยอดและเพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกิจในปจัจบุนั 
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5) กำรขยำยฐำนลูกคำ้สูป่ระเทศในกลุ่มอำเซียน  

บริษทัมีกลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี  
(CLMV) ซึ่งประเทศดงักล่าวนัน้ยงัมศีกัยภาพสูง มกีารเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในขณะที่ค่าแรงยงัต า่กว่าประเทศไทย และยงัมคีวามตอ้งการของ
อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอตุสาหกรรมท ัง้ในดา้นโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยบริษทัสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างหลากหลายและมผีลติภณัฑท์ีค่รบวงจร  

3.1.5) กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

1) กำรจดัหำที่ดิน 

บริษทัเป็นผูพ้ฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และมนีโยบายการจดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสม อยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพ สะดวกต่อการคมนาคม
และมคีวามเป็นไปไดท้ี่จะไดร้บัสทิธิประโยชนจ์าก BOI ท ัง้นี้ราคาที่ดินของบริษทัจะตอ้งไม่สูงเกินไป และขนาดของที่ดินจะตอ้งเหมาะสมเพื่อให ้
สามารถพฒันาโครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  

ขัน้ตอน/หลกัเกณฑก์ำรจดัหำท่ีดิน 

• ท าเลที่ต ัง้เหมาะสมอยู่ในท าเลยุทธศาสตร ์มกีารคมนาคมสะดวก ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูเ้ช่า และสามารถไดร้บัสิทธิ
ประโยชนจ์าก BOI  

• ราคาทีด่นิเหมาะสม ในการทีบ่ริษทัจะสามารถสรา้งผลตอบแทนจากค่าเช่าได ้และสามารถแข่งขนักบัผูเ้ลน่รายอื่นๆในตลาดได ้

• ค านึงถงึการรองรบัการขยายโครงการหรือการปรบัเปลีย่นรูปแบบโครงการ ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ      
ผูเ้ช่ารายต่อไป 

2) ทีมงำนพฒันำ/กำรออกแบบ และกำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง 

บริษทัพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้บนที่ดินที่มศีกัยภาพ ดว้ยทมีงานออกแบบและทมีงานพฒันาโครงการที่มปีระสบการณ์ โดยมที ัง้ส่วนที่
ด าเนินการโดยทีมงานภายในของบริษทัเอง ซึ่งช่วยใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงานพฒันาและลดตน้ทุนการพฒันาของบริษทั รวมถงึมี
ทีมงานผูอ้อกแบบและที่ปรึกษาโครงการที่ว่าจา้งมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยใหง้านที่ตอ้งการความช านาญและเชี่ยวชาญพิเศษมีศกัยภาพตรงกบั
วตัถปุระสงคข์องบริษทัและลูกคา้ไดด้ยีิ่งขึ้น ในส่วนของวสัดุทีส่  าคญัในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ และคอนกรีต บริษทั
สามารถส ัง่ซื้อวสัดุทีม่คีุณภาพโดยตรงจากผูผ้ลติหลายราย ในคุณภาพและราคาทีเ่หมาะสมและใกลเ้คียงกนั  

ส าหรบัการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง บริษทัมีการก าหนดนโยบายการเลอืกคู่คา้ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการก าหนดวิธีการปฎิบตัิงาน          
การก าหนดคุณภาพของสินคา้และบริการ การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูค้า้และการปฏิบตัิต่อผูค้า้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โปร่งใส แล ะ 
สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี้บริษทัยงัมกีารพจิารณาจากราคากลาง เพือ่ใหบ้ริษทัไดร้บัสนิคา้หรือบริการในราคาทีเ่หมาะสมอกีดว้ย   

ขัน้ตอน/หลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง 

• จดัท า Approved Vendor List โดยรวบรวมขอ้มลูผูค้า้ทีม่คีุณสมบตัิตรงตามความตอ้งการ แยกตามประเภทของสนิคา้และ
บริการ พรอ้มท ัง้ปรบัปรุงขอ้มลูจากผูค้า้ทีเ่ขา้มาติดต่อซื้อขายกบับริษทั 

• พจิารณาคู่คา้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม เช่น มปีระวตัิหรือชื่อเสยีงทีด่ี ส่งมอบของที่มคีุณภาพ ครบถว้น ตรงเวลา และมคีวามรู ้
ความเชี่ยวชาญในสนิคา้หรือบริการนัน้ มคีวามพรอ้มท ัง้ดา้นเครื่องมอื อปุกรณ์และก าลงัคน มผีลงานในอดตีทีด่เีป็นทีย่อมรบั 
รวมถงึมบีริการหลงัการขายทีด่ ี 

• จดัใหม้คีณะกรรมการประมลูเพือ่ใหบ้ริษทัไดร้บัผลประโยชนสู์งสุด โดยบริษทัจะพจิารณาร่วมกบัราคากลางทีเ่หมาะสม 

• การจดัซื้อจดัจา้งทุกครัง้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูม้อี  านาจทุกครัง้ 



บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  56-1 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 26 

• มกีระบวนการในการตรวจสอบและประเมนิว่า สนิคา้ทีจ่ดัซื้อจดัจา้งเป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้ก าหนด 

• มเีกณฑใ์นการประเมนิ และคดัเลอืกผูค้า้ทีช่ดัเจนและโปร่งใส  

• มกีารเปิดโอกาสใหผู้ค้า้รายใหม่ๆ ไดเ้ขา้มาเสนอสนิคา้และบริการกบับริษทั 

3.1.6) งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมงีานทีย่งัไม่ส่งมอบซึง่มสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัอยู่ระหว่างการพฒันาโดยเป็นคลงัสนิคา้ทีพ่ฒันาขึ้นตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ (Built to suit) ทีต่กลงท าก่อสรา้งใหก้บับริษทั ฮาว ีลอจสิติกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (HAVI) ทีม่พีื้นทีเ่ช่าประมาณ 30,000 
ตารางเมตร ทีค่าดว่าจะก่อสรา้งเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2563 และบริษทัไดท้ าขอ้ตกลงก่อสรา้งใหก้บับริษทั เซน็ทรลั รีเทล คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั โดยมพีื้นทีเ่ช่ารวมประมาณ 75,000 ตารางเมตร ทีค่าดว่าจะก่อสรา้งเสร็จภายในไตรมาสทีส่ามของปี 2563 โดยท ัง้สองโครงการก่อสรา้งบน
ท าเลยุทธศาสตรบ์างพลทีีถ่นนบางนา-ตราด ก.ม. 19 

3.1.7) กลุ่มธุรกจิอืน่ๆ 

1) สำยธุรกจิ “เทคโนโลยี” 

1.1) ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

ประเทศไทยเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพและมคีวามตอ้งการใชง้านบริการศูนยข์อ้มลู (ดาตา้เซ็นเตอร)์ ซึ่งถอืเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีส าคญัทีใ่ช ้
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทลั ควบคู่ไปกบับรอดแบนด ์คลาวด ์บิก๊ดาตา้ และอินเตอรเ์น็ต ออฟ ธิงส ์ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีชี้วดัระดบั
ความกา้วหนา้ของประเทศต่าง ๆ ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทลั สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องประเทศไทยที่มุ่งสู่ดิจิทลัทรานสฟ์อรเ์มชั ่นและ
นโยบายไทยแลนด ์4.0 ซึง่ภาครฐัไดว้างแผนการพฒันาดา้นดจิทิลัอย่างครอบคลุมตัง้แต่ปี 2560-2564 โดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันาขดีความสามารถ
ทางดา้นดจิทิลัในภาคส่วนต่าง ๆ และการวางยุทธศาสตรก์ารลงทุนดา้นไอซที ีซึง่จะกลายเป็นกลไกสรา้งเสริมและเร่งอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ใหม้ากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม แมโ้ครงสรา้งพื้นฐานดา้นบรอดแบนดข์องประเทศไทยจะมศีกัยภาพในการแข่งขนั แต่ประเทศไทยยงัตอ้งพฒันาในแงข่อง
ปจัจยัขบัเคลือ่นทางเทคโนโลยอีื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชง้านบิก๊ดาตา้ซึง่ไดม้าจากการจดัเก็บขอ้มลูจ านวนมหาศาลจากแหลง่ขอ้มลูที่แตกต่าง
กนั พรอ้มเขา้สู่กระบวนการวเิคราะหป์ระมวลผลอย่างเป็นระบบและถูกตอ้ง และสามารถดงึขอ้มลูทีม่ปีระโยชนม์าใชส้นบัสนุนการท างานเพือ่สรา้ง
มลูค่าเพิม่ไดจ้ริง ถอืเป็นความทา้ทายของผูป้ระกอบการในการบริหารจดัการขอ้มลูใหม้ปีระสทิธิภาพ จากปจัจยัดงักลา่ว ส่งผลใหก้ารพฒันาในข ัน้
ต่อไป มแีนวโนม้มุ่งเนน้ไปที่การพฒันาโครงการดาตา้เซน็เตอรม์ากขึ้น ซึ่งเป็นการวางโครงสรา้งพื้นฐานดา้นไอททีี่มบีทบาทส าคญัต่อความส าเร็จ
ของอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อใหก้ารเชื่อมโยงการสื่อสารสามารถบูรณาการขอ้มูลแบบเรียลไทมแ์ละสรา้งความโดดเด่นเหนือคู่แข่งทางธุรกิจได ้
โดยในปี 2561 บริษทัไดรุ้กตลาดดาตา้เซ็นเตอร ์โดยประกาศความร่วมมอืกบั “กลุ่มเอสท ีเทเลมเีดีย โกลบอล ดาตา้ เซ็นเตอร ์(STT GDC)”          
ผูใ้หบ้ริการดาตา้เซ็นเตอรช์ ัน้น าจากสงิคโปรท์ี่มคีวามเชี่ยวชาญและมศีกัยภาพสูง พรอ้มดว้ยองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ในการใหบ้ริการด าตา้
เซน็เตอรด์ว้ยมาตรฐานระดบัโลก เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต  

1.2) ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

การใหบ้ริการดาตา้เซน็เตอรแ์บบ Co-location คือการบริการใหเ้ช่าพื้นทีร่บัฝากเซริฟ์เวอรแ์ละอปุกรณ์คอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร ์เพือ่ใชเ้ป็น
ศูนยห์ลกั (Main Site) และศูนยส์ ารอง (Back Up Site) แก่ผูม้าใชบ้ริการ เพื่อบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลขององคก์ร หรือเพื่อใหบ้ริการศูนย์
ขอ้มลูแก่ลูกคา้ภายนอกทีเ่ป็นรายย่อย โดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการทีม่มีาตรฐาน และมคีวามปลอดภยัในระดบัสูง ซึง่รวมถงึระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองที่
ท าใหเ้ซริฟ์เวอรท์ างานไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมง ระบบควบคุมความเย็นและความชื้นที่จะควบคุมอุณหภูมใิหเ้หมาะสมกบั
อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคสต่์างๆเพื่อใหอุ้ปกรณ์ไดท้ างานอย่างมปีระสทิธิภาพและยืดอายุการใชง้าน และระบบความปลอดภยัเพื่อปกป้องและดูแล
ความปลอดภยัของขอ้มูลในระดบัสูงสุด ท ัง้นี้  การลงทุนพฒันาดา้นดาตา้เซน็เตอร ์ตอ้งมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกนัระหว่างท าเลที่ต ัง้และ
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ระบบโครงสรา้งพื้นฐานของโครงการ พรอ้มท ัง้ทมีผูพ้ฒันาที่เชี่ยวชาญ และระบบรกัษาความปลอดภยัของศูนยข์อ้มลูที่เขม้งวด ในปจัจุบนั ดาตา้
เซ็นเตอรจ์ะตอ้งสามารถรองรบัและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพิ่มขดีความสามารถในการขยายการใหบ้ริการ และที่ส  าคญัคือมรีะบบ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว  

ดาตา้เซ็นเตอร ์ถอืว่ามบีทบาทและความส าคญักบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีท ัง้หมดในปจัจบุนั นอกจากจะเป็นศูนยก์ารจดัเก็บและ
ขบัเคลือ่นการท างานของขอ้มลูแลว้ ดาตา้เซ็นเตอรย์งัมส่ีวนส าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นเสถยีรภาพและความม ัน่คงขององคก์ร โดยในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา ความล า้หนา้ของเทคโนโลยี ท าใหด้าตา้เซ็นเตอรไ์ดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยัขึ้น โดยมขีนาดเลก็ลง ประสทิธิภ าพสูง และใชง้านไดจ้ริง 
เพือ่รองรบัความตอ้งการของตลาดในยุคดจิทิลั 

นอกจากนี้  ทางบริษทัไดร้บัอนุมตัิในส่วนสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวนัที่                   
20 กนัยายน 2562 เพื่อประกอบกิจการเขตดาตา้เซ็นเตอร ์ เพื่อพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตราแห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมการลงทุน 

1.3) กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

จากรายงานของ IDC Corporate USA คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจดิจิทลัประเทศไทยมแีนวโนม้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562-2565 
จะมกีารจบัจ่ายที่เกี่ยวกบัดา้นไอทแีละดิจิทลัประมาณ 72 ,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั สะทอ้นถงึแนวโนม้ความตอ้งการใชบ้ริการโคโลเคชัน่ที่เพิ่ม
สูงขึ้น นอกจากนี้ผูป้ระกอบการในปจัจบุนัยงัมองหาดาตา้เซน็เตอรท์ีม่ที ัง้ความปลอดภยัสูง มคีวามยดืหยุ่นและประหยดัพลงังาน ผลกัดนัใหธุ้รกิจ
ดาตา้เซน็เตอรแ์ละคลาวดค์อมพวิติ้งของประเทศไทยเติบโต สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ความตอ้งการใชด้าตา้เซน็เตอรข์องท ัว่โลกที่เพิม่ขึ้น ซึง่คาดว่า
ภายในปี 2570 เศรษฐกิจดิจิทลัจะสรา้งรายไดเ้กือบหนึ่งในสี่ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย (GDP) และคาดว่าตลาดดาตา้เซ็นเตอรข์อง
อาเซยีนในปี 2567 จะมมีลูค่า 5.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั หรือเติบโตขึ้นรอ้ยละ 16.1 จากปี 2560 ทีม่มีลูค่าอยู่ที ่1.9 พนัลา้นดอลลาร์สหรฐั โดย
เทคโนโลยีหลกัที่องคก์รธุรกิจไทยใหค้วามส าคญัลงทุนคือ ซิเคียวริตี้  คลาวด ์และระบบเน็ตเวิร์ค ขณะที่เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่จะมีอิทธิ พล
ประกอบดว้ย ดาตา้อนาไลติกส ,์ ออโตเมชัน่, อินเตอรเ์น็ตออฟธิงส(์ไอโอที), ปญัญาประดิษฐ(์เอไอ), บล็อกเชน, เน็กซเ์จนเทเลคอมมูนิเคชัน่, 
เทคโนโลยเีสมอืนจริง, ควอนตมัคอมพวิติ้ง, นาโนเทคโนโลย ีและการพมิพ ์3 มติิ  

ผูใ้หบ้ริการดาตา้เซ็นเตอรใ์นประเทศไทยมผูีใ้หบ้ริการรายใหญ่หลายราย จากกลุ่มเทเลคอมและ ISP โอเปอเรเตอร ์ไม่ว่าจะเป็น บมจ. 
แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ (เอไอเอส) บมจ.  อนิเตอรล์ิ้งค ์คอมมวินิเคชัน่ (ILINK) บมจ. ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ (CSL) บมจ. อนิเตอรเ์น็ตประเทศ
ไทย (INET) บริษทั เอ็นทีทีคอมมิวนิเคชัน่ส ์จ ากดั (NTT) บริษทั ทีซีซี เทคโนโลยี จ ากดั (TCC Tech) บมจ. ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
(WHA) บริษทั ทรูไอดีซี จ ากดั บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอรเ์มชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั หรือจะเป็นดาตา้เซ็นเตอรท์ี่เกิดจากที่หลายบริษทัร่วมลงทุนเช่ น 
บริษทั ซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จ ากดั (SUPERNAP) ทัง้นี้จากพฤติกรรมการเช่าใชด้าตา้เซน็เตอรท์ีเ่ติบโตสูงในองคก์รภาคธุรกิจจะสนบัสนุน
ใหผู้ใ้หบ้ริการและโพรไวเดอรเ์ติบโตต่อเนื่อง โดยฐานลูกคา้กลุ่มไอซทีหีลกั ๆ คือ ผูใ้หบ้ริการคลาวดเ์ซอรว์สิ อินเตอรเ์น็ต มเีดีย สถาบนัการเงนิ 
โทรคมนาคม ภาครฐั และกลุม่ผูใ้หบ้ริการโซลูช ัน่ดา้นระบบไอทใีหก้บัองคก์รต่าง ๆ ท ัง้นี้โดยภาพรวม การทีม่ผูีใ้หบ้ริการจ านวนมากในตลาดย่อม
เป็นเรื่องทีด่ต่ีอผูใ้ชแ้ละอตุสาหกรรมในระยะยาว เนื่องจากจะเกิดการแข่งขนัในดา้นราคา ดา้นการบริการ รวมไปถงึดา้นความรูค้วามสามารถของ
บุคลากรในอตุสาหกรรม 

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

บริษทัวางเป้าเป็นผูน้ าในการพฒันาและบริหารจดัการดาตา้เซน็เตอรท์ี่ทนัสมยัและรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ไดสู้งสุดในประเทศไทย 
โดยใชเ้ทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญข ัน้สูงจากกลุ่มเอสท ีเทเลมเีดีย โกลบอล ดาตา้ เซ็นเตอร ์ซึ่งมเีสถยีรภาพและความปลอดภยัไดม้าตรฐาน
ระดบัสากล เพื่อรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให ้บริษทัวางระบบการบริหารจดัการที่
ทนัสมยัไดม้าตรฐาน มพีนัธมติรมอือาชีพดูแลพฒันาระบบและโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถงึการใส่ใจกบัการประหยดัพลงังาน เพื่อเสริมสรา้งความ
ม ัน่ใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ท ัง้นี้บริษทัมแีนวทางการท าการตลาดลว่งหนา้กบัพนัธมติรเพื่อเจาะลูกคา้รายใหญ่ท ัง้ในและต่างประเทศใหเ้ขา้มาใช ้
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บริการ ซึง่ลูกคา้ทีม่องหาดาตา้เซน็เตอรส์เกลนี้ คือกลุม่ทีม่ฐีานขอ้มลูจ านวนมาก ใชค้ลาวดค์อมพวิติ้ง เช่น มหาวทิยาลยั โรงพยาบาล  กลุม่ธุรกิจ
มเีดีย และสถาบนัการเงนิต่าง ๆ เป็นตน้ ท ัง้นี้ตลาดดาตา้เซน็เตอร ์ถอืเป็นธุรกิจที่น่าจบัตามอง จากแนวโนม้องคก์รหลายแห่งที่ทรานสฟ์อรม์เริ่ม
แตกธุรกิจใหม่ที่ใชเ้ทคโนโลยีขบัเคลื่อน หนัมาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบประมวลผล และบริหารจดัการขอ้มูลผ่านศูนยข์อ้มูลอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยเฉพาะองคก์รทีมุ่่งเนน้การพฒันาเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมที่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัข ัน้สูงตามนโยบายของรฐับาล 

1.4) กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

ส าหรบัการท าธุรกิจดาตา้เซน็เตอรข์องบริษทัร่วมทุนภายใตก้ลุม่บริษทัไดว้างมาตรฐานรองรบัการปฏบิตัิการในระดบัสูงสุด ทีม่เีสถยีรภาพ
ในการเก็บรกัษาขอ้มลู และอปุกรณ์เซริฟ์เวอรต่์าง ๆ ภายใตก้ารจดัวางสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดภยั มคีวามยดืหยุ่นสูง สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิทีด่ี
ทีสุ่ดตามมาตรฐานของกลุม่อตุสาหกรรม  

จากความร่วมมอืในการร่วมทุนระหว่าง บริษทัและกลุม่เอสท ีเทเลมเีดยี โกลบอล ดาตา้ เซน็เตอร ์บริษทัร่วมทุนจงึมบีุคลากรที่มคีวามรู ้
ความสามารถดา้นการพฒันาโครงการศูนยข์อ้มูล รวมถึงแหล่งเงนิทุนและผูท้ี่มีส่วนร่วมในการพฒันาท ัง้หมด ส าหรบัการสรา้งอาคารดาตา้          
เซน็เตอรน์ัน้ การติดตัง้โครงข่ายใยแกว้น าแสง ระบบไฟฟ้า ระบบรกัษาความปลอดภยัและระบบพลงังานส ารอง ถอืเป็นโครงสรา้งพื้นฐานหลกัใน
การพฒันาโครงการ โดยบริษทัวางแผนการลงทุนสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานทีม่คีวามยดืหยุ่น เพือ่ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงเวริก์โหลดทีร่วดเร็ว โดย
โครงการดงักล่าวสามารถรองรบัการใหบ้ริการเอสเอ็มอีจนถึงองคก์รขนาดใหญ่ในการจดัการทรพัยากรไดส้ะดวก ซึ่งช่วยเพิ่มขดีความสามารถ
แข่งขนัขององคก์รในการประมวลผล และเป็นการเพิ่มทางเลอืกใหก้บัผูใ้ชใ้นประเทศและต่างประเทศที่สนใจการใชบ้ริการพื้นที่จดัเก็บขอ้มูล ที่
อ านวยความสะดวกในการสือ่สารเขา้ถงึเจา้หนา้ที่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึง่จะช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการขอ้มลู และสามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการทีห่ลากหลายไดค้รบวงจร  

1.5) สทิธิและประโยชน์จำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุน  

ในเดอืนกนัยายน 2562 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดพ้จิารณาอนุมตัิในบริษทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จ ากดั ไดร้บัการส่งเสริม
ในประเภท 7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต Data Center โดยไดร้บัสทิธิประโยชน ์ดงันี้ 

ไดร้บัอนุญาตน าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืหรือผูช้ านาญการกบัคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลท ัง้สองประเภทนี้ เขา้มาใน
ราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเท่าทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 

ไดร้บัอนุญาตใหค้นต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมอืหรือผูช้ านาญการที่ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร  ไดร้บัอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่ง
หนา้ทีก่ารท างานทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร 

ไดร้บัอนุญาตใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ 

ไดร้บัอนุญาตใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมมกี าหนดเวลา 8 ปี         
นบัแต่วนัที่เริ่มมรีายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล ผูไ้ดร้บัการ
ส่งเสริมจะไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษี
เงนิไดน้ิติบุคคลมกี าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได ้

ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัส่งเสริมซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล  ไปรวมค านวณเพือ่เสยีภาษีเงนิไดต้ลอด
ระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการส่งเสริมไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลนัน้ 

ใหไ้ดร้บัอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัร เป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

1.6) งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

ส าหรบัโครงการพฒันาดาตา้เซ็นเตอร ์บริษทัร่วมทุนไดป้ระมาณการงบลงทุนกว่า 7.3 พนัลา้นบาท บนพื้นที่ยุทธศาสตรข์นาด 16 ไร่ใน
กรุงเทพฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดใหบ้ริการไดใ้นปี 2564 โดยมแีผนทยอยเปิดใหบ้ริการเป็นเฟส ดว้ยการวางระบบโครงสรา้งพื้นฐานของดาตา้
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เซน็เตอรท์ีด่ ีโครงการจงึสามารถขยายก าลงัการใหบ้ริการไดต้ามความตอ้งการของตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปจัจบุนั และในอนาคตคาดว่าจะ
มกีารวางแผนลงทุนดาตา้เซน็เตอรแ์ห่งใหม่เพิม่เติมเพือ่รองรบัความตอ้งการของตลาดอกีดว้ย  

2.1) สำยธุรกจิ “สมำรท์โซลูชัน่” 

ส าหรบัสายงานสมารท์โซลูช ัน่ เป็นการลงทุนในธุรกิจแนวใหม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีนการเชื่อมโยงและผสมผสานบริการทีห่ลากหลาย ผ่านการ
พฒันาร่วมกบัพนัธมติรเชิงกลยุทธ ์เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่จากการแบ่งปนัทรพัยากร ความรูค้วามเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และฐานลูกคา้ร่วมกนั  โดย
สมารท์โซลูช ัน่จะเป็นพื้นฐานส าคญัของทุกกลุม่ธุรกิจบนแพลตฟอรม์อสงัหาริมทรพัยแ์บบผสมผสานของกลุม่บริษทั เพราะท าหนา้ทีเ่ป็น Enabler 
ช่วยยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัเพือ่กา้วสู่ยุคดจิทิลัภายใตโ้ครงสรา้งเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 4.0 ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ 

2.1.1) บริกำรในสว่นโคเวิรค์กิ้งสเปซ 

2.1.1.1) ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นการขยายตวัของโครงการอสงัหาริมทรพัยท์ี่ผูป้ระกอบการพฒันาโครงการแบบผสมผสาน มฟีงักช์ ัน่และองคป์ระกอบที่
เป็นเทคโนโลยทีนัสมยัตอบรบัไลฟ์สไตลผู์บ้ริโภคยุคใหม่ มแีนวโนม้ในการเติบโตทีด่ ีบริษทัจงึวางแผนต่อยอดและพฒันาโซลูชัน่ใหเ้กิดประโยชน์
ผ่านเทคโนโลยดีจิทิลัโดยรุกตลาดเขา้จบัมอืร่วมทุนกบั “จสัโค” (JustCo) ผูใ้หบ้ริการโคเวริค์กิ้งสเปซระดบัพรีเมยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้ซึง่มคีวามเชี่ยวชาญเรื่องการวเิคราะหข์อ้มลู เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวกบัสถานทีท่  างาน และการบริหารจดัการกลุม่ลูกคา้สมาชกิ พรอ้มฐานลูกคา้
ทีก่วา้งขวางในระดบัภูมภิาค   

2.1.1.2) ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

การประกอบธุรกิจโคเวริค์กิ้งสเปซ หรือ การเปิดใหเ้ช่าพื้นทีท่  างานร่วม ถอืเป็นการต่อยอดจากการท าเซอรว์สิออฟฟิศแบบดัง้เดิมซึง่เป็น
ธุรกิจที่จบักลุ่มลูกคา้รายเล็ก โดยมีขอ้แตกต่างคือการใหค้วามส าคญักบัฟงักช์ ัน่ และเทคโนโลยีในการออกแบบดว้ยดีไซนท์ี่ยืดหยุ่นคล่อ งตวั 
พรอ้มจดัสรรสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั รองรบัขนาดองคก์รทีห่ลากหลาย ท าใหลู้กคา้ทีม่าใชบ้ริการโคเวริค์กิ้งสเปซ ไม่ตอ้งเช่าแบบกัน้หอ้งก็
ได ้สามารถเลอืกเช่าแบบ “Hot Desk” ซึ่งเป็นโตะ๊ท างานกลางที่ใครก็สามารถมาใชไ้ด ้ซึ่งเหมาะส าหรบัหน่วยงานที่ไม่ไดเ้ขา้ใชส้ถานที่ตลอดเวลา
ท าใหส้ามารถใชพ้ื้นที่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด หรือหากกรณีมนีดัประชุมก็สามารถเช่าเป็นหอ้งได ้อีกท ัง้จุดเด่นของโคเวริค์กิ้งสเปซคือ แนวคิดการ
สรา้งสมดุลการท างานกบัการพกัผ่อน ท าใหม้กีารจดัวางส่วนกลางที่รองรบัการท างานของคนรุ่นใหม่ดว้ยรีครีเอชัน่เซอรว์สิ มมุกาแฟ การตกแต่ ง
ดีไซนใ์หม้คีวามห่างไกลรูปแบบเดิมของออฟฟิศท ัว่ไปอย่างชดัเจน โดยสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เกื้อหนุนเสริมสรา้งคอมมูนิตี้ที่สมาชิกสามารถมา
พูดคุยสรา้งปฏสิมัพนัธ ์สรา้งเน็ตเวอรค์กิ้งใหม่ ๆ เชื่อมโยงธุรกิจทุกรูปแบบเขา้ดว้ยกนั จดักิจกรรมสมัมนา เวริค์ช็อป แลกเปลีย่นวิ ธีการท างาน
และแนวความคิดเพื่อมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจใหก้า้วไกลไปกว่าเดิม พรอ้มกบัมเีครือข่ายหลายสาขาหลายท าเลเพื่อดึงดูดผูเ้ช่าดว้ยออปชัน่
สามารถนัง่ท างานไดห้ลายที ่ซึง่ถอืเป็นความไดเ้ปรียบทีเ่หนือกว่าการเช่าเซอรว์สิออฟฟิศแบบเดมิ 

ส าหรบัความร่วมมอืทางธุรกิจกบัจสัโคนัน้ ปจัจุบนั บริษทัไดเ้ปิดใหบ้ริการโคเวริค์กิ้งสเปซสาขาแรกในกรุงเทพอย่างเป็นทางการทีอ่าคาร 
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ โดยมีพื้นที่ใหบ้ริการสองชัน้ รวมขนาดพื้นที่ท ัง้หมด 3,200 ตารางเมตร และสาขาที่สองที่ตึกแคปปิตอล ทาวเวอร์             
ออลซซี ัน่สเ์พลส บนพื้นที่ใหบ้ริการขนาด 3,636 ตารางเมตร รวมถงึสาขาลา่สุดที่เปิดใหม่คือ สาขาที่ตึกสามย่าน มติรทาวน ์โดยมพีื้นที่ใหบ้ริการ
หกชัน้ รวมขนาดพื้นทีท่ ัง้หมด 11,812 ตารางเมตร 

2.1.1.3) สทิธิและประโยชน์จำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุน  

ในเดือนกรกฎาคม 2562 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดพ้ิจารณาอนุมตัิในบริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั ไดร้บัการส่งเสริมใน
ประเภท 7.9.2.6 กิจการ CO-WORKING SPACE โดยไดร้บัสทิธิประโยชน ์ดงันี้ 

1. ไดร้บัอนุญาตน าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืหรือผูช้ านาญการกบัคู่สมรสและบุคคลซึง่อยู่ในอปุการะของบุคคลท ัง้สองประเภทนี้ เขา้มา
ในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเท่าทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 
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2. ไดร้บัอนุญาตใหค้นต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผูช้ านาญการที่ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร  ไดร้บัอนุญาตท างานเฉพาะ
ต าแหน่งหนา้ทีก่ารท างานทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร 

3. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ 

4. ไดร้บัอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัร เป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

2.1.1.4) กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

จากแนวโนม้คนท างานในกลุ่มฟรีแลนซห์รือท างานอิสระที่มีสดัส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอพั ที่ตอ้งการมุมคิด
สรา้งสรรคง์าน รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งที่หนัมาใหค้วามสนใจกบั           
โคเวริค์กิ้งสเปซ เพื่อสรา้งพลงัใหพ้นกังาน ดว้ยบรรยากาศการท างานที่สรา้งสรรคแ์ละร่วมมอืกนัมากขึ้น อีกท ัง้ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายท างดา้น
อาคารส านกังานจากการใชพ้ื้นทีใ่หเ้กิดประโยชนสู์งสุด ส่งผลใหภ้าพรวมการแข่งขนัระหว่างผูใ้หบ้ริการโคเวริค์กิ้งสเปซจะทวคีวามเขม้ขน้ จากการ
ทีม่กีารเปิดพื้นทีบ่ริการมากขึ้นและขยายพื้นทีใ่หเ้ช่าใหม้ขีนาดใหญ่ขึ้น พรอ้มขยายธุรกิจเขา้ไปในพื้นทีท่ีเ่ป็นท าเลทองและย่านไลฟ์สไตลท์ีโ่ดดเด่น
มากขึ้น  

จ ำนวนของโคเวิรค์กิ้งสเปซในกรุงเทพ 

 

อปุทำนสะสม และอปุทำนในอนำคต ณ เดือนพฤษภำคม 2562 

 

อปุทำนที่มีอยู่ตำมสถำนที่ ณ เดือนพฤษภำคม 2562 

 

*F=ค่าประมาณการ 

ที่มา : งานวจิยั, Colliers International Thailand 

0

50

100

150

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562F

จ า
นว
นข
อง
โค
เวริ

ค์ก
ิ้งส
เปซ

0

50,000

100,000

150,000

0

10,000

20,000

30,000

ก่อ
นปี

 25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

25
62

F

ตา
ราง

เมต
ร

ตา
ราง

เมต
ร

อปุทานใหม่ อปุทานสะสม

สุขมวทิ, 29%

สยาม และ ปทมุวนั, 
24%

สลีม และ สาทร, 23%

ลมุพนิี, 12%

พหลโยธิน, 5%

รชัดาภเิษก, 4% อืน่ๆ, 3%



บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  56-1 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 31 

Colliers International Group Inc รายงานว่าธุรกิจโคเวิรค์กิ้งสเปซเติบโตขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นธุรกิจใหบ้ริการ
ส านกังานประกอบกบัการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพสูงที่เขา้มาในประเทศไทยครัง้แรกในปี 2555 จนกระท ัง่ ณ สิ้นปี 2561 มีจ านวน        
โคเวิรค์กิ้งสเปซท ัง้สิ้น 120 แห่ง หรือเติบโตเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 25 ต่อปี โดยพื้นที่โคเวิรค์กิ้งสเปซเพิ่มขึ้นอย่างเห็นไดช้ดัในปี 2561 หรือ 
28,151 ตารางเมตรเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯ และพื้นทีส่ะสมในไตรมาสแรกของปี 2562 รวมประมาณ 113,280 ตารางเมตร ซึง่คาดว่าจะมพีื้นที่
โคเวิรค์กิ้งสเปซสรา้งแลว้เสร็จเพิ่มขึ้นในปี 2562 ประมาณ 17,000 ตารางเมตร ท ัง้นี้  โคเวิรค์กิ้งสเปซประมาณ 90% อยู่บริเวณแนวรถไฟฟ้า         
ซึง่โคเวริค์กิ้งสเปซบริเวณสุขมุวทิเป็นสดัส่วนสูงทีสุ่ดทีร่อ้ยละ 29 และประมาณรอ้ยละ 88 อยู่ในตึกออฟฟิศเกรดเอ  

ในส่วนของความตอ้งการเช่าเพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มสตารท์อพัที่เติบโตขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมาณการสรา้งพื้นที่โคเวิรค์กิ้งสเปซ
ใหม่ๆ ลดลง เนื่องจากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลใหค่้าเช่าเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 แมว้่าอาจจะนอ้ยกว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดย
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่สามารถขึ้นค่าเช่า ไดแ้ก่ สุขุมวทิ, สยาม, ปทุมวนั, สลีมและสาทร ปจัจุบนัมผูีใ้หบ้ริการโคเวริค์กิ้งสเปซหลายรายในตลาด อาท ิ
โกลวฟิ์ช (GlowFish) เดอะไฮฟ์ (The Hive) ฮบับา้ (Hubba) สเปซ (Spaces) เดอะเกรทรูม (The Great Room) รีจสั (Regus)   

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

จากกระแสวฒันธรรมแห่งการแบ่งปันภายใตเ้ทรนด์ใหม่ Sharing Economy เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ส่งผลใหเ้กิดความ
เปลี่ยนแปลงและการพฒันาสินคา้และบริการในหลากหลายอุตสาหกรรมในปจัจุบนั บริษทัเชื่อว่ากลยุทธ์การลงทุนในโคเวิร์คกิ้ งสเปซนั้น 
สอดคลอ้งกบัเมกะเทรนดท์ี่สามารถสรา้งโอกาสในการเติบโตและต่อยอดธุรกิจใหก้บักลุ่มบริษทัไดเ้ป็นอย่างด ีดว้ยการน าเสนอประสบการณ์ใหม่
ใหก้ลุม่คนท างานรุ่นใหม่ นกัท่องเทีย่วเชิงธุรกิจ และองคก์รธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทยไดส้มัผสับรรยากาศการท างานแบบใชพ้ื้นทีร่่วมกัน บน
แนวคิดการออกแบบใหช้ีวิตและการท างานใหไ้ปดว้ยกนัมากขึ้น โดยแฝงความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา มีปฏิสมัพนัธก์นั และกระตุน้ความคิด
สรา้งสรรค์ใหม่ ๆ โดยบริษทัวางแผนเชิงรุกในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ไพร์มโลเคชัน่ เพื่อกา้วสู่ความเป็นผูน้ าการใหบ้ริกา ร                 
โคเวริค์กิ้งสเปซในประเทศไทยและอาเซยีน  

ทัง้นี้ ความร่วมมอืกบัจสัโคนัน้ ถอืเป็นการเพิม่เติมแพลตฟอรม์การใหบ้ริการออฟฟิศแบบทนัสมยัครบวงจร ส าหรบัลูกคา้ปจัจบุนัในกลุ่ม
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม อีกท ัง้ยงัถอืเป็นอีกกา้วหนึ่งที่ส  าคญัในการต่อยอดธุรกิจของบริษทั เพื่อมุ่งไปสู่แนวทางการยึดลูกคา้เป็น
ศูนยก์ลาง (Customer-Centric) ในการวางระบบบริหารจดัการที่ตอบสนอง เขา้ถึงและเสริมสรา้งประสบการณ์ที่ดีใหก้บัลูกคา้ ผ่านการใช ้
เทคโนโลยดีา้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชิงลกึ การพฒันาแอพพลเิคชัน่ และโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่สนบัสนุนการท างานและตอบโจทยผู์ป้ระกอบการ 
เพือ่เสริมสรา้งเครือข่ายทางธุรกิจใหก้วา้งขวางขึ้น  

2.1.1.5) กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบรกิำร 

โคเวริค์กิ้งสเปซจดัเป็นธุรกิจที่ใชเ้งนิลงทุนสูง ตอ้งมเีครือข่ายหลายสาขา บนท าเลที่เป็นไพรมโ์ลเคชัน่เดินทางสะดวกเขา้ถงึง่าย ส าหรบั
สเกลพื้นทีใ่นการพฒันาแต่ละสาขานัน้มที ัง้ขนาดกลาง 1,000-3,000 ตารางเมตร และขนาดใหญ่ตัง้แต่ 3,000-8,000 ตารางเมตร ทุก ๆ สิง่ทีใ่ชใ้น
ออฟฟิศจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการที่ดี มีทีมงานซพัพอรต์อยู่เบื้องหลงัท ั้งการแกป้ญัหา การบ ารุงรกัษา การอพัเกรดแอพพลเิคชัน่ และ
โปรแกรมคอมพวิเตอรต่์าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่ผูป้ระกอบการจะตอ้งวางแนวทางควบคุมค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทีด่ ีส  าหรบัรูปแบบการหารายได ้
ของโคเวริค์กิ้งสเปซนัน้ มาจากการเพิ่มจ านวนสมาชิกท ัง้ในกลุ่มลูกคา้องคก์ร และกลุ่มลูกคา้รายย่อยท ัว่ไป ดว้ยแพค็เกจที่ยืดหยุ่นตามความ
ตอ้งการใชง้านท ัง้ในส่วนสตูดิโอ หรือพื้นที่ Hot Desk พรอ้มหอ้งประชุม พื้นที่จดัอีเวนต ์คาเฟ่ และมมุสนัทนาการโดยสมาชิกมคีวามยืดหยุ่น
สามารถท าสญัญาเช่ารายเดอืน หรือสญัญาเช่าระยะยาว 1-3 ปี  

2.1.1.6) งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 สาขาโครงการสามย่านมติรทาวน ์บนพื้นทีจ่  านวน 6 ช ัน้ รวมประมาณ 11,812 ตารางเมตร ซึง่ถอืเป็นสาขาที่
ใหญ่ทีสุ่ดในไทย ก าลงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง มกี าหนดเปิดบริการภายในปลายปี 2562 
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2.1.2) บริกำรในสว่นออโตเมชัน่และโรบอทิคส ์

2.1.2.1)ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

ส าหรบัสายงานออโตเมชัน่และโรบอทคิส ์เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ตอบโจทยผู์ป้ระกอบการในยุคอตุสาหกรรม 4.0 
ที่มคีวามตอ้งการใชง้านสมารท์แฟคทอรี่ และสมารท์โลจิสติกสเ์พื่อเสริมประสิทธิภาพ และขยายขดีความสามารถในการใหบ้ริการลูกคา้ โดยใช ้
เทคโนโลยีอจัฉริยะและนวตักรรมสมยัใหม่ในส่วนออโตเมชัน่และโรบอทคิส ์เช่น ระบบการขนถ่ายวสัดุ รถโฟลค์ลฟิทอ์ตัโนมตัิ รถล าเลยีงสนิคา้
อตัโนมตัิ หุ่นยนต ์และ หุ่นยนตท์ีท่  างานร่วมกบัมนุษย ์(Collaborative robots) ทีไ่ดร้บัการพสูิจนแ์ละใชง้านในวงกวา้งหลากหลายอตุสาหกรรม
ท ัว่โลก รวมถงึตลาดในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่มีการเติบโตสูง และถอืเป็นหนึ่งในคลสัเตอรท์ี่การไดร้บัการส่งเสริมจากนโยบาย ไทย
แลนด ์4.0 โดยภาพรวมโรบอทคิส ์เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทยเริ่มขยายตวัมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากความคิดริเริ่มของรฐับาลที่จะ
ขบัเคลือ่นการใชอ้อโตเมชัน่และโรบอทคิส ์ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีที่พฒันาอย่างรวดเร็ว ร่วมกบัราคาของหุ่นยนตแ์ละออโตเมชัน่ทีเ่ริ่มปรบั
ลดลง การเพิม่ขึ้นของอปุสงคใ์นกลุม่ E-Commerce และการพฒันาคลงัสนิคา้ทีท่นัสมยัเพือ่รองรบัซพัพลายเชนยุคใหม่ ลว้นเป็นปจัจยับวกที่จะ
สนบัสนุนใหร้ะบบนิเวศของอุตสาหกรรมนี้ เติบโตต่อไปได ้ส่งผลใหบ้ริษทัไดเ้ขา้จบัมือร่วมทุนกบั “พีบีเอ” PBA International Pte. Ltd. ซึ่ง
ประกอบธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏบิตัิการอตัโนมตัิครบวงจร ก่อตัง้และมสี านกังานใหญ่ในประเทศสงิคโปรด์ว้ยความเชี่ยวชาญระดบัสูงในออโต
เมชัน่เพือ่การอตุสาหกรรมมากว่า 30 ปี โดยร่วมกนัจดัตัง้บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ
ระบบปฏบิตัิการอตัโนมตัิ ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้  

2.1.2.2) ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

การประกอบธุรกิจออโตเมชัน่และโรบอทิคส ์ถือเป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่มีความตอ้งการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานเพือ่การอตุสาหกรรม เช่น การป้อนวตัถดุบิ การผลติ การสุ่มตรวจ การจดัเรียง การบรรจุ รวมถงึการขนส่ง ดว้ยเทคโนโลยทีี่กา้วหนา้
และศกัยภาพของหุ่นยนตท์ีส่ามารถท างานซบัซอ้นไดม้ากขึ้น บวกกบัตน้ทุนการผลติหุ่นยนตท์ีถู่กลงท าใหหุ้่นยนตจ์ะเขา้มาทดแทนแรงงานคน  ซึง่
ในปจัจุบนัหลายประเทศรวมถงึประเทศไทย ประสบปญัหาขาดแคลนแรงงานเพราะโครงสรา้งประชากรเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ ถอืเป็นตวักระตุน้ให ้
เกิดการทดแทนแรงงานดว้ยแรงงานหุ่นยนตใ์นภาคอุตสาหกรรมหลกั เช่น อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมยานยนต ์ยิ่งไปกว่านัน้ 
ในบางอตุสาหกรรมที่หุ่นยนตไ์ม่สามารถทดแทนแรงงานคนได ้ก็ยงัคงมแีนวโนม้ทีจ่ะปรบัใชหุ้่นยนตเ์พือ่ช่วยเสริมความสามารถหรือลดภาระงาน
ของคนใหน้อ้ยลง เช่น การยกของหนกั หรือการจดัส่งของขนาดใหญ่  

ปจัจุบนั ทางบริษทั พีบีเอ โรบอทิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั อยู่ระหว่างการด าเนินการขอรบัสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพือ่ประกอบกิจการพฒันาซอฟตแ์วร ์ตามมาตราแห่งพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน 

2.1.2.3)กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

ตามรายงานของ Tractica ไดร้ายงานสถานการณ์โรบอทคิสท์ ัว่โลก ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มตน้ของการขยายตวัออกนอกภาคอุตสาหกรรม ท ัง้
ในส่วนหุ่นยนตใ์นบา้น อากาศยานไรค้นขบั รถยนตอ์ตัโนมตัิ และหุ่นยนตบ์ริการลูกคา้ ซึ่งเผชิญความทา้ทายต่าง ๆ สบืเนื่องจากการประเมิ น
ค่าใชจ่้ายดา้นฮารด์แวรแ์ละการผลติต า่เกินไป ความม ัน่ใจในระบบ AI หรือความสามารถของเทคโนโลยีมากเกินไป รวมถงึค่าใช่จ่ายต่อเนื่องที่
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ทาง Tractica ยงัคงประมาณการเติบโตรายไดข้องโรบอทคิสท์ ัง้ส่วนในและนอกภาคอตุสาหกรรมจะสูงถงึ 248.5 พนัลา้น
เหรียญสหรฐัในปี 2568 จาก 48.9 พนัลา้นเหรียญสหรฐั ในปี 2561 
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รำยไดข้องโรบอทิคสท์ ัง้สว่นในและนอกภำคอตุสำหกรรม 

 

ที่มา : รายงานของ Tractica  

ออโตเมชัน่และโรบอทคิสเ์พื่อการอุตสาหกรรมส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงในกระบวนการผลติอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดย
ระบบออโตเมชัน่สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการลงทุน และเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหท้นัสมยัมากขึ้น รวมท ัง้โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มใช ้
เทคโนโลยีประเภทหุ่นยนตอ์ย่างแพร่หลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง International of Federation of Robotics ไดค้าดการณ์การเติบโตของ
อปุทานของหุ่นยนตเ์พือ่การอตุสาหกรรมท ัว่โลกอาจสูงถงึ 584,000 หน่วยในปี 2565 

อปุทำนของหุ่นยนตเ์พื่อกำรอตุสำหกรรมทัว่โลกโดยประมำณ 

 

ประมำณกำรกำรติดตัง้หุ่นยนตเ์พื่อกำรอตุสำหกรรมในประเทศไทย 

 

F = ค่าประมาณการ 

ที่มา : World Robotics 2019 ณ วนัที่ 18 กนัยายน 2562 และ รายงาน THAILAND’S AUTOMATION & ROBOTICS ของ ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน 

การติดตัง้หุ่นยนตเ์พือ่การอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปี 2561 มปีริมาณสูงที่สุดเป็นอนัดบัที่ 2 ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  
และเป็นอนัดบัที่ 14 ของโลก และคาดว่าจะมกีารเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปจัจยัส าคญัคือการส่งเสริมของภาครฐั ซึ่งอุตสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละ
ระบบอตัโนมตัิถอืเป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รฐับาลตอ้งการผลกัดนัใหเ้ป็นกลไกการขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Engine of Growth) และมบีทบาทส าคญัในการช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการผลติในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
ของประเทศ ในปี 2561 มปีริมาณการติดตัง้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิใหก้บัภาคอุตสาหกรรม ประมาณ 4,000 หน่วย เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 18 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2560 และคาดว่าในปี 2562 จะเพิม่ขึ้นเป็น 5,000 หน่วย โดยมปีระมาณการว่าปี 2562 - 2564 หรือในอกี 3 ปีขา้งหนา้ อตุสาหกรรม
หุ่นยนตใ์นประเทศไทยจะขยายตวัรอ้ยละ 21 โดยปจัจยัขบัเคลือ่นที่ส  าคญัคือ การสรา้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ส าหรบัออโตเมชัน่และ       
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โรบอทิคสท์ ัง้ระบบตัง้แต่การผลติชิ้นส่วนและอะไหล่ ผูผ้ลติและพฒันาซอฟตแ์วร ์การออกแบบหุ่นยนต ์และงานรวมระบบและเทคโนโลยี 
ขณะเดยีวกนั การเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งประชากรทีเ่ขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุจะเป็นปจัจยัเร่งการพฒันาของอตุสาหกรรมนี้ โดยคาดว่าในปี 2573 จะ
มแีรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่จะถูกแทนที่ดว้ยระบบออโตเมชัน่และโรบอทคิส ์จ านวน 650,000 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15 ของแรงงานท ัง้หมด 
ปจัจบุนัภาคการศึกษามกีารเสริมสรา้งหลกัสูตรในมหาวทิยาลยัทีศ่ึกษาระบบออโตเมชัน่และโรบอทคิสโ์ดยเฉพาะ รวมถงึส่งเสริมการแข่งขนัระดบั
นานาชาติ เพือ่ผลติผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมทีกัษะเพือ่ตอบสนองความตอ้งการแรงงานในอนาคต  

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

บริษทัวางเป้าหมายเป็นผูน้ าในการใหบ้ริการออโตเมชัน่และโรบอทคิสม์ุ่งเนน้การตอบโจทยส่์งมอบโซลูชัน่ เพื่อช่วยยกระดบัโมเดลธุรกิจ
ของลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางตลาดในยุคดจิทิลั พรอ้มรองรบัความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยมลูีกคา้เป้าหมายคอื 
กลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม กลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชย ์กลุ่มอุตสาหกรรมยา กลุ่มอีคอมเมิรซ์ และกลุ่มอาหารและ
เครื่องดื่ม ผ่านการใหบ้ริการภายใตร้ะบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่แขง็แกร่ง โดยใชอ้งคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ของกลุ่มพบีเีอ ในการใหค้ าแน ะน า 
การปรบัใช ้และบริการหลงัการปรบัใช ้ในโครงการตามลกัษณะเฉพาะของลูกคา้แต่ละประเภท ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนเป็นอย่างดีจากกลุม่บริษทัใน
เครือทีม่ฐีานลูกคา้ใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก   

2.1.2.4)กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

กลุ่มบริษทัพีบีเอ มีการด าเนินธุรกิจภายใตอุ้ตสาหกรรมนี้มากกว่า 30 ปี โดยมีสาขาในภูมิภาคเอเชีย ประกอบดว้ยประเทศสิงคโปร ์
มาเลเซยี อินโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์จีน เกาหล ีไทย อินเดีย และญี่ปุ่ น รวมท ัง้มบีุคลากรที่มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้ริการ ระบบออโตเมชัน่
และโรบอทคิสใ์นอุตสาหกรรมต่างๆ โดยธุรกิจในประเทศไทยยงัอยู่ในระยะเริ่มตน้ในการศึกษาและวางแผนการตลาด เพื่อเสริมสรา้งความเขา้ใจ
ในกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย อนัจะน าไปสู่ผลติภณัฑแ์ละบริการ ทีส่ามารถช่วยส่งเสริมการท างานของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิม่ขึ้น 

2.1.2.5)งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

ไม่ม ี
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3.2) กลุ่มอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั 

3.2.1) ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

กลุม่ GOLD ด าเนินธุรกิจจดัสรรบา้นและทีด่นิ พรอ้มพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบเพือ่จ าหน่ายในหลากหลายรูปแบบ ท ัง้บา้นเดี่ยว 
บา้นแฝด และทาวนเ์ฮา้ส ์ร่วมกบัการพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการใหค้รอบคลุมทุกระดบัราคา เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่
ละกลุม่ทีแ่ตกต่างกนั โครงการปจัจบุนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 มจี านวน 60 โครงการ แบ่งเป็นมลูค่าโครงการ มลูค่าขาย และรายได ้ดงันี้ 

โครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 

รำยละเอยีดโครงกำร ยอดขำย รำยได ้ ยอดเหลอืขำย 

หน่วย มูลค่ำ หน่วย มูลค่ำ หน่วย มูลค่ำ หน่วย มูลค่ำ 

โกลเดน้ ทาวน ์ 33 11,317 33,253 6,910 20,398 5,864 17,576 4,407 12,855 
โกลเดน้ ซติี้ 2 286 1,546 116 529 12 68 170 1,017 
ยอดรวม โครงกำรทำวน์โฮม 35 11,603 34,799 7,026 20,927 5,876 17,644 4,577 13,873 
โกลเดน้ นีโอ 9 1,602 9,651 949 5,921 835 5,036 653 3,730 
โกลเดน้ เพรสทจี 2 243 2,247 224 2,045 223 2,032 19 202 
แกรนดโิอ 3 449 4,922 177 1,670 162 1,534 272 3,253 
เดอะ แกรนด ์ 9 1,205 17,086 774 8,086 761 7,957 431 9,000 
ทู แกรนด ์โมนาโค 1 77 2,099 38 1,100 32 959 39 1,000 
ยอดรวม โครงกำรบำ้นเดี่ยว 
และบำ้นแฝด 

24 3,576 36,006 2,162 18,821 2,013 17,518 1,414 17,185 

โกลเดน้ บสิ 1 33 185 24 139 24 139 9 46 
ยอดรวม โครงกำรอำคำร
พำณิชย ์

1 33 185 24 139 24 139 9 46 

ยอดรวมทัง้หมด 60 15,212 70,991 9,212 39,887 7,913 35,302 6,000 31,104 

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่อยู่อำศยัของบริษทัฯ ในปี 2562 

ในปี 2562 บริษทัฯ มแีผนการด าเนนิงานการเปิดโครงการใหม่ท ัง้สิ้น 20  โครงการ มลูค่าโครงการรวม 21,308 ลา้นบาท 

ซึง่แบ่งตามประเภทของโครงการทีอ่ยู่อาศยัไดด้งันี้ 

โครงการทาวนโ์ฮม  จ านวน 14 โครงการ 
โครงการบา้นแฝด จ านวน 4 โครงการ 
โครงการบา้นเดี่ยว  จ านวน 2 โครงการ 

3.2.2) กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

สภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยู่อาศยัโดยรวม เมื่อดูจากตวัเลขจ านวนยูนิตที่อยู่อาศยัที่ขายไดค้รึ่งปีแรกของปี 2562 เฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหนา้เติบโตขึ้นจากเดมิ 6,074 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.70 โดยแบ่ง
ตามประเภททีอ่ยู่อาศยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
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• บา้นเดี่ยว มยีอดขายครึ่ง ปีแรก 2562 = 6,619 หน่วย เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.61 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• บา้นแฝด มยีอดขายครึ่งปีแรก 2562 = 2,383 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 9.53 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• ทาวนเ์ฮา้ส ์มยีอดขายครึ่งปีแรก 2562 = 14,368 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 15.39 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• อาคารชดุ มยีอดขายครึ่งปีแรก 2562 = 29,680 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 10.22 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• อื่น ๆ มยีอดขายครึ่งปีแรก 2562 = 605 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 28.32 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

โดยสถติิจ านวนยูนิตที่อยู่อาศยัที่ขายไดร้ายหกเดือน ในช่วงปี 2561 - ครึ่งปีแรก 2562 แบ่งตามผลติภณัฑต่์างๆ ดงัที่แสดงในแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 

 
ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA) 

หากพจิารณาการเติบโตของจ านวนหน่วยที่อยู่อาศยัเปิดใหม่จะพบว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2562 มทีีอ่ยู่อาศยัเปิดใหม่จ านวนท ัง้สิ้น 45,870 
หน่วย ลดลงรอ้ยละ 15 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหนา้ครึ่งปีแรก 2561 โดยแบ่งตามประเภททีอ่ยู่อาศยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

• บา้นเดี่ยว มหีน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2562 = 5,724 หน่วย เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 27.09 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• บา้นแฝด มหีน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2562 = 2,947 หน่วย เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 41.48 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• ทาวนเ์ฮา้ส ์มหีน่วยเปิดขายใหม่ครึง่ปีแรก 2562 = 12,687 หน่วย เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.73 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• อาคารชดุ มหีน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2562= 33,650 เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 27.82 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• อื่น ๆ มหีน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2562 = 489 หน่วย เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 35.08 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

โดยสถติิจ านวนหน่วยที่อยู่อาศยัเปิดใหม่รายหกเดอืน ในช่วงปี 2561 - ครึ่งปีแรก 2562 แบ่งตามผลติภณัฑต่์างๆ ดงัทีแ่สดงในแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 
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กรำฟเปรียบเทยีบยูนิตขำยที่อยูอ่ำศยั รำยครึ่งปี ปี 2561 -2562

ม.ค. -ม.ิย. 61 ก.ค. -ธ.ค. 61 ม.ค. -ม.ิย. 62
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ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)  

หากเทยีบสดัส่วนหน่วยทีอ่ยู่อาศยัเปิดใหม่ในครึ่งปีแรก 2562 จะเหน็ไดว้า่สดัส่วนการเปิดขายคอนโดมเินียมยงัคงเป็นอนัดบัสูงสุดใน
ตลาด รองลงมาคือทาวนเ์ฮา้ส ์และบา้นเดี่ยว ตามล าดบั 

 
ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA) 

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

จากสภาพตลาดทีอ่ยู่อาศยัทีม่ผูีพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยจ์ านวนมาก การแขง่ขนัสูง ประกอบกบัพฤติกรรมและกระบวนการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้ริโภคในปจัจบุนัทีใ่ชเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจมากขึ้น กลุม่ GOLD จงึไดก้ าหนดกลยุทธใ์นการแข่งขนัไวด้งันี้ 

• กลยุทธด์ำ้นแบบบำ้นหรือสนิคำ้  

เนื่องจากความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในแต่ละระดบัราคาหรือแต่ละแบรนดส์นิคา้ จะมคีวามตอ้งการที่แตกต่างกนั กลุ่ม GOLD จึง
ควรมสีนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการในแต่ละระดบัราคาหรือพื้นทีน่ ัน้ๆ อกีท ัง้กลุม่ GOLD ยงัใหค้วามส าคญัในการ
ศึกษาวจิยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละกลุม่อย่างต่อเนื่อง การออกแบบยงัคงยดึหลกัการสรา้งประโยชนพ์ื้นที่ใชส้อยใหสู้งที่สุดจากพื้นที่ที่
มอียู่รวมถงึการเพิ่มนวตักรรมใหม่ๆ ใหก้บัสนิคา้ อีกท ัง้ยงัพฒันาสนิคา้ประเภทบา้นแฝดใหม้ฟีงักช์ ัน่บา้น สภาพโครงการหรือนวตักรรมอื่ นๆ ที่
เทยีบเท่าหรือดกีว่าบา้นเดี่ยวของคู่แข่งในย่านนัน้ๆ โดยมเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นกว่าในราคาทีเ่หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย (An Affordable Stylish 
Living)  
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• กลยุทธด์ำ้นท ำเลท่ีตัง้  

กลุ่ม GOLD ใหค้วามส าคญักบัการเลอืกท าเลที่ต ัง้โครงการ โดยทุกท าเลที่กลุ่ม GOLD เลอืกจะตอ้งตรงตามหลกัเกณฑท์ี่ กลุ่ม GOLD 
ตัง้ไวแ้ละตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละระดบักลุม่ลูกคา้ทีไ่ม่เหมอืนกนั โดยโครงการส่วนใหญ่ของกลุม่ GOLD จะตัง้อยู่ในท าเล
ที่ดี อีกท ัง้กลุ่ม GOLD ยงัมองในดา้นความสะดวกในการคมนาคม การเขา้ถงึระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนความสะดวกจากสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ภายนอกโครงการ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแลว้ กลุ่ม GOLD ยงัใหค้วามส าคญักบัท าเลตามแนวโนม้การขยายตวัของชมุชน 
และแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกดว้ย เพื่อรกัษาความสามารถในการแข่งขนัเนื่องจากราคาทีด่นิทีป่รบัตวัสูงขึ้น กลุม่ GOLD จงึ
มกีารวางแผนการเลอืกซื้อทีด่นิทีเ่หมาะสมเพือ่ใชร้องรบัการพฒันาโครงการในอนาคต  

• กลยุทธด์ำ้นรำคำ  

การตัง้ราคาของสนิคา้ของทางกลุม่ GOLD นัน้ จะมกีารส ารวจสภาพตลาดบริเวณท าเลเป้าหมาย ท ัง้ราคา โปรโมชัน่ สนิคา้ สภาพโครงการ 
และอื่นๆ เพื่อวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาดอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง โดยสรา้งแรงจูงใจและความคุม้ค่าตามลกัษณะสนิคา้ ใหเ้หมาะสม
กบัสภาวะเศรษฐกิจ โดยพจิารณาร่วมกบัปจัจยัดา้นตน้ทุน ท าเล รูปแบบโครงการ เงือ่นไขการตลาด ซึง่บริษทัไดท้ าราคาใหเ้หมาะสมกบัตลาดทีจ่ะ
พฒันา โดยค านึงถงึการยอมรบัในมลูค่าของสนิคา้เมือ่เทยีบกบัราคาทีผู่บ้ริโภคตอ้งจ่าย (Value for Money) และการเพิม่คุณค่าดา้นฟงักช์ ัน่บา้น
ทีม่มีากกว่าหรือสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกทีด่กีว่า เป็นตน้  

• กลยุทธด์ำ้นกำรสง่เสริมกำรตลำด  

กลุ่ม GOLD มีนโยบายในการท าการตลาดโดยใชส้ื่อแบบผสมผสาน เพื่อผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลโครงการไดม้ากที่สุด ซึ่งจะ
ครอบคลุมสือ่ต่างๆ ดงันี้  

1) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพือ่โฆษณาโครงการของกลุม่ GOLD 

2) การโฆษณาตามสือ่ วทิยุ หนงัสอืพมิพ ์และนิตยสาร  

3) การโฆษณาผ่านระบบโทรศพัทม์อืถอื โดยการประชาสมัพนัธโ์ครงการผ่าน SMS ไปยงักลุม่เป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ  

4) การโฆษณาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต เช่น เวป็ไซตข์องบริษทั www.goldenland.co.th เฟซบุค๊ อนิสตาแกรม และเวบ็ไซตต่์างๆ  

5) การโฆษณาผ่านการบอกต่อของลูกคา้ เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพือ่ใหลู้กคา้เดมิไดแ้นะน าใหลู้กคา้ใหม่ซื้อโครงการ  

อีกท ัง้กลุ่ม GOLD ยงัใหค้วามส าคญักบัรูปแบบในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ที่จะตอ้งมจีุดเด่น มเีอกลกัษณ์ทนัสมยั น่าติดตาม และงา่ย
ต่อการเขา้ถงึและคน้หาขอ้มลูไดอ้ย่างดี 

• กลยุทธด์ำ้นกำรบริหำรตน้ทุนผลติภณัฑ ์ 

กลุ่ม GOLD จะบริหารจดัการงานก่อสรา้งดว้ยตวัเอง โดยงานก่อสรา้งจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปูน งานติดตัง้
ชิ้นส่วน งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลงัคา เป็นตน้ โดยกลุ่ม GOLD จะว่าจา้งผูร้บัเหมาที่มคีวามช านาญเฉพาะดา้นเพื่อรบัผดิชอบงานดงักลา่ว
และจะควบคุมการก่อสรา้งเองโดยการจดัส่งเจา้หนา้ที่ อนัไดแ้ก่ วิศวกรและผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง  (Foremen) เขา้ไปตรวจสอบใหเ้ป็นไปตาม
รูปแบบและมาตรฐานทีก่ าหนด ท ัง้นี้ กลุม่ GOLD จะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสรา้งเองซึ่งท าใหก้ลุม่ GOLD สามารถบริหารตน้ทุนการก่อสรา้งไดอ้ย่าง
มปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้ยงัจดัตัง้ฝ่ายพฒันาคุณภาพสนิคา้ (Quality Development) เพือ่พฒันาวธิีการก่อสรา้ง และหานวตักรรมใหม่ๆ ในการ
ก่อสรา้ง เพือ่ใหไ้ดคุ้ณภาพและตน้ทุนทีเ่หมาะสม  
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3.2.3) กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

• ที่ดิน 

ที่ดินเพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการของกลุ่ม GOLD จะเลอืกท าเลเดิมซึ่งมฐีานลูกคา้ชดัเจนเพื่อทดแทนสนิคา้ในโครงการเดิมที่ก าลงัจะ
หมดไป และในท าเลใหม่ที่แตกต่างกนั เพื่อกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ โดยกลุ่ม GOLD ใหค้วามส าคญัในการจดัหาที่ดินเพื่อน ามา
พฒันาโครงการเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปจัจยัหลกัในการแข่งขนั 

ดงันัน้ราคาทีด่นิทีป่รบัตวัสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าใหต้น้ทุนโครงการเพิม่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุม่ GOLD ไดพ้ยายามจดัหาทีด่นิในท าเลที่
เหมาะสมกบัราคา เพื่อรองรบัการขยายตวัในอนาคต ถงึแมจ้ะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า หรือทางด่วนมาก แต่ก็สามารถเดินทางเขา้ออกไดส้ะดว ก 
อกีท ัง้กลุม่ GOLD ยงัมนีโยบายในการซื้อทีด่นิผนืใหญ่ เพือ่พฒันาหลายโครงการครอบคลุมทุกระดบัราคาสนิคา้ทีอ่ยู่อาศยัในท าเลเดยีวกนั โดย
ในข ัน้ตอนการจดัหาที่ดินและพฒันาโครงการ กลุ่ม GOLD มีทีมวิจยัในการส ารวจสภาวะตลาดและการแข่งขนั รวมท ัง้พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
จากนัน้จะท าการประมวลผลการศึกษาเพื่อน ามาก าหนดแนวคิดรูปแบบ ท าเลที่ต ัง้ที่เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเป็นไปไดข้อง
โครงการ เพือ่น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารพจิารณาอนุมตัิ 

การจดัซื้อทีด่นิ ทีม่ศีกัยภาพและสามารถน ามาพฒันาไดท้นัตามแผนธุรกิจที่กลุม่ GOLD ก าหนด แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 

1. จากทีด่นิทีน่ายหนา้ขายทีด่นิน ามาเสนอ และ กลุม่ GOLD เป็นคนก าหนดท าเลเพือ่ใหน้ายหนา้ด าเนินการ 

2. ติดต่อซื้อทีด่นิโดยทมีงานของกลุม่ GOLD โดยตรง กบัเจา้ของทีด่นิ 

3. ลงประกาศโฆษณาแสดงความตอ้งการซื้อทีด่นิในสือ่ต่างๆ ท ัง้สือ่สิง่พมิพ ์อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

• วสัดุก่อสรำ้ง 

กลุ่ม GOLD ไดม้กีารเจรจาต่อรองผูผ้ลติวสัดุก่อสรา้งเพื่อใหไ้ดส้นิคา้ที่มคีุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยกลุ่ม GOLD จะเป็นผูจ้ดัซื้อ
วสัดุก่อสรา้งเอง โดยวสัดุบางรายการมกีารยนืยนัราคาลว่งหนา้ประมาณ 6 เดือนขึ้นไปกบัผูจ้ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง อีกท ัง้การส ัง่ซื้อเป็นจ านวนมาก
จะท าใหก้ลุม่ GOLD สามารถต่อรองราคาและเงือ่นไขกบัผูข้ายและควบคุมตน้ทุนค่าก่อสรา้งได ้ท ัง้นี้ ฝ่ายจดัซื้อจะท าหนา้ทีต่ิดตามการเคลือ่นไหว
ของราคาวสัดุก่อสรา้ง แลว้น ามาประเมนิและค านวณเป็นตน้ทุนค่าก่อสรา้ง ซึ่งโดยปกติราคาจะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมนิไว ้แต่ ใน
กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสูงเกินกว่าทีป่ระมาณไว ้กลุม่ GOLD จะจดัหาวสัดุอื่นทีม่คีุณภาพใกลเ้คียงกนัทดแทน 

• กำรพฒันำโครงกำร 

กลุ่ม GOLD จะศึกษาความเป็นไปไดข้องการขายและพฒันาโครงการ โดยฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายพฒันาธุรกิจ จะท างานร่วมกนัใน
การส ารวจตลาด การออกแบบ การตัง้ราคา หลงัจากกลุ่ม GOLD ไดซ้ื้อที่ดินแลว้ กลุ่ม GOLD จะด าเนินการออกแบบดา้นสถาปตัยกรรมท ัง้
ออกแบบเอง และว่าจา้งบริษทัออกแบบ ในการออกแบบรูปแบบของโครงการ การออกแบบตวับา้น และการออกแบบภายในบา้น จากนัน้จะว่าจา้ง
ผูร้บัเหมาเพือ่วางแผน/ด าเนินการก่อสรา้งบา้นและการตรวจสอบคุณภาพโดยมขี ัน้ตอนการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
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• ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ส าหรบัโครงการทีอ่ยู่อาศยั กลุม่ GOLD ไดม้กีารออกแบบพฒันาระบบสาธารณูปโภคทีเ่หมาะสมในทุกๆ โครงการ เพือ่มใิหส่้งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดลอ้ม ท ัง้นี้กลุ่ม GOLD ไดว้างระบบบ าบดัน า้เสยีส าหรบับา้นแต่ละหลงัและระบบบ าบดัน า้เสยีส่วนกลาง รวมถงึจดัใหม้กีารตรวจสอบ
คุณภาพน า้ทิ้ง ตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดก่อนทีจ่ะระบายลงสู่ทางน า้สาธารณะต่อไป 

ส าหรบัโครงการที่ตอ้งจดัท าผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม กลุ่ม GOLD ก็ไดว้่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดงักล่าว รวมถงึการขออนุญาตขอ
ความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มต่อส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสียก่อนเริ่มขออนุญาต ก่อสรา้ง
โครงการและด าเนินมาตรการต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายงานฯ  เพือ่ลดผลกระทบจากงานก่อสรา้งต่อชมุชนโดยรอบโครงการ 

3.2.4) งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 กลุม่ GOLD มยีอดบา้นทีไ่ดร้บัการจองแลว้และรอโอนใน 37 โครงการ จ านวนรวม 1,102 หน่วย คิดเป็น
มลูค่าขายท ัง้สิ้น 4,537 ลา้นบาท 
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3.3) กลุ่มอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชยกรรม 

3.3.1) ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

ในการด าเนินธุรกิจโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม กลุ่ม GOLD มีนโยบายที่จะพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพในการบริหารงานใหม้ี
ประสทิธิภาพตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอตัราการเช่า และท าให ก้ลุ่ม GOLD สามารถรบัรูร้ายไดเ้พิม่ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ปจัจุบนั กลุ่ม GOLD มีโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมซึ่งประกอบดว้ยธุรกิจประเภท เซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์โรงแรม อาคาร
ส านกังาน และรบับริหารอสงัหาริมทรพัย ์ดงันี้ 

• โครงกำรเอฟ วำย ไอ เซ็นเตอร ์(FYI Center) 

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร ์(FYI Center) ตัง้อยู่บนหวัมุมถนนพระราม 4 ตดักบัถนนรชัดาภิเษก (ไผ่สิงโต) ใกลก้บัศูนยป์ระชุม
แห่งชาติสริิกิต์ิ และสามารถเดินทางมายงัตวัอาคารไดด้ว้ยรถไฟฟ้าใตด้ินซึ่งมทีางเขา้-ออกจากตวัสถานีอยู่ดา้นหนา้อาคาร โครงการดงักล่าวเป็น
อาคารส านกังานสูง 12 ชัน้ และชัน้ใตด้ิน 3 ชัน้ โดยออกแบบใหม้คีวามยืดหยุ่นในการจดัพื้นที่ใชง้าน ภายใตค้อนเซปท ์Business+Creativity 
โดยไดก่้อสรา้งเสร็จพรอ้มเปิดใชง้านไดต้ัง้แต่ไตรมาสที ่2 ปี 2559 เป็นตน้มา และไดร้บัรางวลัอาคารอนุรกัษพ์ลงังาน รางวลั LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขยีวแห่งสหรฐัอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดบั GOLD 
ในช่วงปลายปี 2559 

• โครงกำร โกลเดน้แลนด ์บิวด้ิง 

โครงการโกลเดน้แลนด ์บวิดิ้ง มพีื้นที่ใหเ้ช่าท ัง้หมดประมาณ 11 ,000 ตารางเมตร ตวัอาคารสูง 8 ชัน้และใตด้ิน 1 ชัน้ อาคารตัง้อยู่ซอย
มหาดเลก็หลวง 1 ถนนราชด าริ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส ราชด าริราว 400 เมตร และยงัอยู่ใกล ก้บัย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงและโรงแรมที่
ส  าคญั เช่น เซ็นทรลัเวลิด ์เกษรวลิเลจ เซ็นทรลัชิดลม โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพ โรงแรมแกรนดไ์ฮแอท เอราวณั และโรงแรมอินเตอร ์
คอนติเนนตลั โกลเดน้แลนด ์บวิดิ้ง ไดร้บัการออกแบบมาใหส้ามารถมคีวามยืดหยุ่นในการจดัพื้นที่ เพื่อตอบรบัความตอ้งการของผูเ้ช่าอาคารที่
เป็นบริษทัขนาดเลก็และกลาง 

• โครงกำรสำทร สแควร ์

เป็นอาคารส านกังานสูง 40 ชัน้และชัน้ใตด้ิน 5 ชัน้ มีพื้นที่เช่ากว่า 73 ,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่ในย่านธุรกิจที่ส  าคญั ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร ์สามารถเขา้ถงึอาคารไดโ้ดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร ์
มรูีปแบบสถาปตัยกรรมที่มเีอกลกัษณ์ รวมถงึมพีื้นที่เช่าในแต่ละชัน้ที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มเีสาและมฝ้ีาเพดานสูงท าใหม้คีวามยืดห ยุ่นในการจดั
พื้นทีส่  านกังานไดห้ลายแบบ อกีท ัง้ยงัเป็นอาคารอนุรกัษพ์ลงังานในระดบั LEED Gold Certificated จาก USGBC ต่อมาในเดอืนเมษายน 2559 
กลุ่ม GOLD ไดใ้หเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลเดน้        
เวนเจอร ์(GVREIT) 

• โครงกำร โรงแรม ดบัเบ้ิลยู กรุงเทพ 

เป็นอาคารโรงแรมสูง 30 ชัน้และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ มจี านวนหอ้งพกัรวม 403 หอ้ง ตัง้อยู่ในทีด่นิแปลงเดยีวกบัอาคารสาทร สแควร ์ซึง่ตั้งอยู่
ในใจกลางย่านธุรกิจ และใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสช่องนนทรี ไดร้บัการออกแบบใหเ้ป็นโรงแรมหรู ระดบั 5 ดาว แบรนด ์ดบัเบิ้ลยู (W) ภายใน
เครือข่ายแมริออทและอยู่ภายใตก้ารบริหารงานของเครือข่ายโรงแรมชัน้น าของโลก บจ.แมริออท อินเตอรเ์นชัน่แนล โรงแรมดงักล่าวเคยไดร้บั
รางวลัต่างๆ มากมายเช่น Best Design Hotel Worldwide 2015 บริษทัไดร่้วมทุนกบับริษทัต่างชาติเพื่อด าเนินงานโครงการนี้  โดยปจัจุบนั
บริษทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 20 
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• โรงแรม โมเดน่ำ บำย เฟรเซอร ์กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok) 

โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร ์กรุงเทพฯ สูง 14 ชัน้ มชี ัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ และมหีอ้งพกัจ านวนท ัง้สิ้น 239 หอ้ง ภายใตก้ารบริหารจดัการของ
เฟรเซอรฮ์อสปิธาลติี้ (Fraser Hospitality) ผูเ้ขา้พกัจะไดร้บัประสบการณ์ความสะดวกสบายเหมอืนอยู่ที่บา้น ซึง่ตวัอาคารตัง้อยู่ในทีด่นิเดียวกนั
กบัอาคารส านกังานเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร ์ดว้ยท าเลที่ต ัง้ของโรงแรมที่ใกลก้บัศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ท่าเรือคลองเตย และย่านการคา้ที่
สามารถเดนิทางไดด้ว้ยรถไฟฟ้าใตด้นิ จงึเหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการจะเดนิทางมาติดต่อธุรกิจ 

• โครงกำร เดอะ แอสคอท สำทร และสกำย วิลล่ำส ์

เป็นอาคารเซอรว์สิอพารท์เมน้ทท์ี่ทนัสมยัตัง้อยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มคีวามสูง 35 ชัน้ มหีอ้ ง
เซอรว์สิอพารท์เมน้ทใ์หเ้ช่าจ านวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ด ิแอสคอท กรุป๊ จ ากดั ทีเ่ป็นผูน้ าในการบริการจดัการโรงแรมและทีพ่กัอาศยัชัน้
น าจากประเทศสิงคโปร ์นอกจากนี้  พื้นที่ของอาคารระหว่างช ัน้ 21 ถึง 35 เป็นที่ต ัง้ของ สกาย วิลล่าส ์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัใหเ้ช่าระ ยะยาวและ
ออกแบบหรูหราโดยดไีซเนอรท์ีม่ชีื่อเสยีง 

• โครงกำรเมยแ์ฟร ์แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพำรท์เมน้ท ์

เมยแ์ฟร ์แมริออท ที่ถูกออกแบบใหเ้ป็นเซอรว์สิ อพารท์เมน้ทท์ี่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตวัอาคารสูง 25 ชัน้ ปจัจุบนัไดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโรงแรมได ้และบริษทัไดข้ายสทิธิการเช่าของอาคารดงักล่าวแก่กองทุนโกลดพ์ร็อพเพอรต์ี้ฟนัด ์(บริษทัถือหุน้อยู่
ประมาณ 1 ใน 3) ตวัอาคารประกอบดว้ยหอ้งพกัจ านวน 164 หอ้ง หอ้งพกัมีขนาดตัง้แต่ 1 – 3 หอ้งนอน บริหารโครงการโดย บจ.แมริออท 
อินเตอรเ์นชัน่แนล ซึ่งเป็นบริษทับริหารงานดา้นการโรงแรมชัน้น าของโลก โครงการตัง้อยู่ใจกลางซอยหลงัสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 
และใกลส้วมลุมพนิีซึง่ถอืเป็นบริเวณทีเ่ป็นสวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ 

นอกจากนี้ยงัมอีาคารส านกังานทีก่ลุม่ GOLD ไดร้บัเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ดงันี้ 

• โครงกำรปำรค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์(Park Ventures Ecoplex)  

โครงการปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์เป็นอาคารส านกังานใหเ้ช่าเกรดเอ ย่านใจกลางเมอืง ตัง้อยู่หวัมมุถนนเพลนิจติและถนนวทิยุ เชื่อมต่อ
โดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลนิจติ เป็นอาคารอนุรกัษพ์ลงังานในระดบั LEED Platinum Certificated จาก USGBC 

• โครงกำรสำทร สแควร ์(Sathorn Square) 

โครงการสาทร สแควร ์เป็นโครงการอาคารส านกังานใหเ้ช่าเกรดเอ ตัง้อยู่หวัมมุถนนนราธิวาสราชนครินทร ์– สาทร เชื่อมต่อโดยตรงจาก
รถไฟฟ้าบทีเีอสสถานีช่องนนทรี เป็นอาคารอนุรกัษพ์ลงังานในระดบั LEED GOLD Certificated จาก USGBC 

• โครงกำรสำมย่ำน มิตรทำวน์ 

อาคารเชิงพาณิชยกรรม ที่กลุ่ม GOLD พฒันาภายใตบ้ริษทัร่วมทุน (บริษทัลงทุนรอ้ยละ 49) ตัง้อยู่ที่หวัมมุถนนพระราม 4 ตดักบัถนน
พญาไท และท าทางเชื่อมเป็นอุโมงคจ์ากสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ สถานีสามย่าน โดยพฒันาเป็นในรูปแบบ Mixed-Use Complex มูลค่ากว่า 9,000 
ลา้นบาท ซึ่งประกอบไปดว้ยพื้นที่ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) พื้นที่ส  านกังาน 2) ส่วนที่พกัอาศยัและโรงแรม และ 3) พื้นที่ศูนยก์ารคา้ โดยมรี ายละเอียด
ดงันี้ 

▪ พื้นทีส่  านกังาน: เป็นอาคารส านกังานเกรดเอ ท ัง้สิ้น 31 ชัน้ คิดเป็นพื้นทีใ่หเ้ช่า 48,000 ตารางเมตร พรอ้มระบบ Turnstile 
เพือ่รกัษาความปลอดภยั ประหยดัพลงังานดว้ยหลอด LED ทัง้อาคาร ระบบปรบัอากาศสามารถปรบัอณุหภูม ิในพื้นทีย่่อยได ้(ระบบ 
VAV) และ พื้นทีส่  านกังานแบบ Column free เปิดใหใ้ชบ้ริการเมือ่ปลายเดอืน สงิหาคม 2562  

▪ ส่วนทีพ่กัอาศยั: ประกอบไปดว้ยคอนโดมเินียม 516 ยูนิต พรอ้มดว้ยระบบรกัษาความปลอดภยัดว้ยคียก์ารด์ในทุกหอ้งพกั
และประตูพื้นทีส่่วนกลางท ัง้หมด ครบครนัดว้ยสระว่ายน า้ หอ้งออกก าลงักาย หอ้ง Library ฯลฯ และโรงแรมจ านวน 102 หอ้ง ทีแ่ยก
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เป็นสดัส่วนต่างหากจากส่วนพกัอาศยั ส่วนอาคารชดุ เปิดการขายและเริม่จดทะเบยีนสทิธิการเช่าไปเมือ่ปลายเดอืน สงิหาคม 2562 
ส่วนโรงแรมเริม่เปิดใหลู้กคา้ทดลองเขา้พกัในเดอืนกนัยายน 2562  

▪ พื้นที่ศูนยก์ารคา้: สูง 6 ช ัน้ มพีื้นที่ใหเ้ช่าท ัง้สิ้น 36,000 ตารางเมตร ดว้ยแนวคิด Learn Well, Live Well and Eat Well 
พรัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ที่มชีื่อเสยีงในบริเวณ สามย่านเดิม และรา้นคา้ที่เป็นที่ตอ้งการในปจัจุบนั มโีซน 24 ช ัว่โมงไวส้  าหรบัคนนอน
ดึก อีกท ัง้ยงัมีมิตรทาวน์ฮอลลข์นาดประมาณ 1,800 ตารางเมตร ไวจ้ดัอีเวนท ์ประชุม สมัมนา ฯลฯ และไดเ้ปิดใหบ้ริการในเดือน
กนัยายน ปี 2562  

3.3.2) กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

ตลาดอาคารส านกังานยงัมโีอกาสเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง ขอ้มูลจากศูนยว์จิยัของบริษทั ซบีอีารอ์ี (ประเทศไทย) ระบุว่า ณ ไตรมาส 2 ปี 
2562 ปริมาณพื้นทีส่  านกังานใหเ้ช่าของอาคารส านกังานที่สรา้งเสร็จในกรุงเทพฯ ท ัง้หมดมปีระมาณ 8.93 ลา้นตารางเมตร จากพื้นที่ดงักล่าวเป็น
พื้นที่ที่ถูกเช่าแลว้ 8.31 ลา้นตารางเมตร หรือ อตัราพื้นที่ว่างมสีดัส่วนอยู่ต า่กว่ารอ้ยละ 6.9 ของพื้นที่ส  านกังานใหเ้ช่าท ัง้หม ดซึ่งจดัว่าเป็นอตัรา
พื้นที่ว่างที่ต า่และคาดการณ์ว่าในปี 2562 นี้จะมีอตัราการเช่าเฉลี่ยของส านกังานเกรดเอ อยู่ในราคา 1 ,055 บาทต่อตารางเมตร ส่วนอาคาร
ส านกังานสรา้งใหม่ ซบีอีารอ์ี ระบุว่าในไตรมาสที่ 2 ยงัไม่มอีาคารส านกังานสรา้งใหม่แลว้เสร็จ แต่ในไตรมาส 3 คาดว่าโครงการสามย่านมิตร
ทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอรจ์ะแลว้เสร็จ มพีื้นทีร่วม 48,000 ตารางเมตร โดยเป็นอาคารทีอ่ยู่ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจ (Central Business District - 
CBD) เพยีง 1 อาคาร 

ความตอ้งการพื้นที่ส  านกังานเช่าและอตัราค่าเช่ายงัมแีนวโนม้สูงขึ้น โดยเฉพาะในอาคารส านกังานเกรดเอ ในย่าน Central Business 
District (CBD) ที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซึ่งเป็นผลมาจากความตอ้งการเช่าอาคารที่เพิม่ขึ้นในขณะที่พื้นที่อาคารส านกังานเกรดเอ 
ยงัคงเพิ่มขึ้นอย่างจ ากดั กลุ่มธุรกิจที่มคีวามตอ้งการเช่าส านกังานเพิม่ขึ้นในปีนี้ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบั e-commerce และธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
consumer finance (ธนาคารและสถาบนัการเงนิที่ขยายธุรกิจใหบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ตและใหบ้ริการออนไลน ์ไม่ใช่การขยายหรือเพิม่
สาขา) 

อย่างไรก็ตาม ตลาดอาคารส านกังานมีปจัจยักดดนัจากส านกังานใหเ้ช่ารูปแบบใหม่ หรือ “co-working space” ที่มีลกัษณะพื้นที่เป็น
ส านกังานเต็มรูปแบบพรอ้มดว้ยอุปกรณ์พื้นฐานที่จ าเป็น โดยคิดค่าใชจ่้ายตามปริมาณการใชส้อย ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่าที่ไม่ตอ้งการ
ลงทุนตบแต่งพื้นที่ส  านกังานและตอ้งการความยืดหยุ่นสูง co-working space จึงเขา้มามีส่วนแบ่งทางการตลาดของอาคารส านกังานใหเ้ช่า
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้  ในไตรมาส 2 มอีาคารส านกังานอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง คิดเป็นพื้นที่ส  านกังานใหม่ใหเ้ช่าอีกประมาณ 1 ,100,000 ตาราง
เมตร และจะทยอยสรา้งเสร็จในช่วง 3 ปีนี้  ขอ้มูลจาก ซีบีอารอ์ี ระบุเพิ่มว่า ขณะนี้มีที่ดินใจกลางเมืองหลายแปลงก าลงัถูกพฒันาและอยู่ใน
ข ัน้ตอนวางแผนก่อสรา้งเป็นอาคารส านกังานใหเ้ช่าอีก ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดส านกังานใหเ้ช่าในอนาคต โดยในระยะยาว หากพื้นทีใ่หเ้ช่ามี
มากกว่าความตอ้งการ อาจส่งผลกระทบใหอ้ตัราพื้นทีว่่างจะเพิม่ขึ้นและอตัราค่าเช่าจะลดลงตามล าดบั 

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

เพื่อรกัษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กลุ่ม GOLD ยงัคงใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูเ้ช่า โดยในปี 2562 กลุ่ม GOLD 
จดักิจกรรมต่างๆ ใหแ้ก่ผูเ้ช่าอย่างต่อเนื่อง ท ัง้การจดักิจกรรมขายสนิคา้ลดราคาจากแบรนดส์นิคา้ช ัน้น า , กิจกรรมขายอาหารและขนม (Food 
Truck), กิจกรรมประกวดรอ้งเพลง (Singing contest), กิจกรรมวิง่ “Vertical Run”, กิจกรรมตามงานประเพณีเช่น ตกับาตรรบัปีใหม่ สรงน า้
พระช่วงเทศกาลสงกรานต์, กิจกรรมเพื่อช่วยสงัคมต่างๆ, กิจกรรมเพื่อความปลอดภยั อนัไดแ้ก่ การซอ้มอพยพคนภายในของผูเ้ช่าอาคารหาก
เกิดเหตุอคัคีภยัประจ าปี ซึง่กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึ้นนี้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ความบนัเทงิ สนัทนาการ, ความสะดวกสบาย เนน้ย า้ความปลอดภยั
ในอาคารสูง และสรา้งสงัคมที่น่าอยู่ในอาคาร กิจกรรมดังกล่าวปละผลการส ารวจความพึงพอใจการบริการในปี 2562 ความพงึพอใจเฉลี่ยทุก
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อาคารอยู่ทีร่อ้ยละ 82 จงึเป็นส่วนช่วยสะทอ้นผลการด าเนินงานของอาคารท ัง้ของกลุม่ GOLD และอาคารทีก่ลุม่ GOLD เป็นผูบ้ริหารอาคาร ให ้
รกัษาระดบัอตัราการเช่าเกือบ 100% และอตัราค่าเช่าไดสู้งเป็นอนัดบัตน้ๆ ในระดบัเดยีวกนัในตลาด 

 กลุ่ม GOLD ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาโครงการ การออกแบบ และการอนุรกัษ์พลงังาน นอกจากท ัง้ 3 อาคาร ไดแ้ก่อาคาร              
ปารค์เวนเชอร ์อีโคเพลก็ซ ์อาคารสาทร สแควร ์และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ไดร้บัการรบัรองเป็นอาคารที่ก่อสรา้งใหป้ระหยดัพลงังานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ของ USGBC แลว้นัน้ อาคาร        
ปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์และอาคารสาทร สแควร ์ยงัไดร้บัรางวลั Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards และเมือ่ช่วง
ปลายปี 2560 ที่ผ่านมา อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอรไ์ดร้บัรางวลั 2 รางวลั Best Office Development และ Best Green Development จาก 
Thailand Property Awards 2017 และล่าสุด FYI Center ยงัไดร้บัรางวลัดา้นอนุรกัษพ์ลงังาน ประเภทอาคาร – อาคารสรา้งสรรคเ์พื่อการ
อนุรกัษพ์ลงังาน (อาคารใหม่) จากการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018 เมือ่เดอืนสงิหาคม ปี 2561 

ส าหรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของการเช่าพื้นที่ส  านกังาน จะมที ัง้กลุ่มบริษทัในประเทศ และบริษทัต่างชาติช ัน้น าจ านวนประมาณ 500 ราย 
โดยผูเ้ช่าตอ้งการสรา้งภาพลกัษณ์ทางการตลาดขององคก์รบนท าเลใจกลางเมือง สถานที่ต ัง้ใกลร้ะบบขนส่งสาธารณะหรือเชื่อมกบัรถไฟฟ้า         
บทีเีอสหรือเอม็อารท์ทีีลู่กคา้และพนกังานของผูเ้ช่าสามารถเขา้ถงึอาคารส านกังานไดโ้ดยสะดวก การเป็นอาคารประหยดัพลงังานส่งเสริมการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีด่ต่ีอการท างานของพนกังานจะช่วยใหพ้นกังานรกัองคก์รและภูมใิจต่อความใส่ใจทีอ่งคก์รมใีหต่้อพนกังาน นอกจากนี้ผูเ้ช่ามกัจะ
เลอืกพื้นทีเ่ช่าทีม่คีวามยดืหยุ่นในการจดัส านกังานไดห้ลากหลายรูปแบบทีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ขององคก์รผูเ้ช่าได ้ซึง่อาคารต่างๆ 
ภายใตก้ารดูแลของกลุ่ม GOLD มคีุณสมบตัิที่สามารถรองรบัผูเ้ช่าบริษทัขนาดเลก็จนถงึองคก์รขนาดใหญ่ตอบสนองต่อความตอ้งการดงักลา่ว
ของลูกคา้ไดท้ ัง้หมดทีก่ลา่วมา 

ดา้นกลยุทธใ์นการปลอ่ยเช่าพื้นที ่กลุม่ GOLD ด าเนินการผ่าน Agency ชัน้น าซึง่เป็นธุรกรรมปกติของการเช่าอาคารส านกังานทีลู่กคา้จะ
ติดต่อผ่าน Agency ดงันัน้ กลุม่ GOLD จะประสานงานกบั Agency อย่างใกลช้ดิ คดัสรรและตรวจสอบประวตัิลูกคา้ ประเภทธุรกิจของลูกคา้ 
พรอ้มใหข้อ้มลูที่ลูกคา้ตอ้งการ และเสนอราคาค่าเช่าที่เหมาะสม รวมถงึติดตามผลจนถงึที่สุด นอกจากนี้กลุม่ GOLD ยงัมกีารท ากิจกรรมลูกคา้
สมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง และรกัษาระดบัการบริการ มีมาตรฐานและกระบวนการจดัการอาคาร มีระบบรกัษาความปลอดภยัที่เขม้งวด มีการ
ตรวจสอบงานระบบและบ ารุงรกัษาอยู่สม า่เสมอ อีกท ัง้ยงัมช่ีองทางสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์กบัผูเ้ช่าผ่านช่องทางต่างๆ รวมท ัง้อินเตอรเ์น็ตและ
โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น เวบ็เพจ เฟซบุค๊ อย่างต่อเนื่องเพือ่ตอกย า้แบรนดข์องอาคารส านกังาน 

3.3.3) กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

• ที่ดิน 

ที่ดินที่เหมาะสมต่อการพฒันาโครงการเชิงพาณิชยกรรม ควรเป็นท าเลที่ต ัง้อยู่ในย่านธุรกิจ มกีารคมนาคมที่สะดวกสบาย หากอยู่ในแนว
รถไฟฟ้าจะเป็นปจัจยัหนุนต่อโครงการยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจดัหาที่ดนิในท าเลดงักล่าวมคีวามทา้ทายมากขึ้นเนื่องจากขอ้จ ากดัของพื้ นที่ และ
ราคาที่ดินที่ปรบัตวัสูงขึ้นทุกปี นอกจากนี้ เงือ่นไขของกรรมสทิธ์ิของที่ดินในบริเวณดงักล่าวมกัจะเป็นการขายสทิธ์ิการเช่าระยะยาวแทนที่จะขาย
โอนกรรมสทิธ์ิขาด ดงันัน้ ในการจดัหาที่ดินเพื่อพฒันาโครงการจึงตอ้งรอใหท้ี่ดินผนืนัน้ๆ หมดภาระผูกพนัตามสญัญาเดิมหรือปลอดจากภาระ
ใดๆ เสยีก่อน  

อย่างไรก็ตามจากการที่กลุ่ม GOLD มที ัง้ประสบการณ์และความพรอ้มในการพฒันาโครงการในรูปแบบที่หลากหลายท ัง้อาคารส านกังาน, 
โรงแรม, เซอรว์สิ อพารท์เมน้ท ์และศูนยก์ารคา้ อีกท ัง้กลุ่ม GOLD มปีระสบการณ์ในการเช่าและพฒันาที่ดินกบัเจา้ของที่ดินรายใหญ่มาอย่าง
ยาวนานและไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ในสญัญาเช่ามาดว้ยดีโดยตลอด จนมีชื่อเสียงและไดร้บัการยอมรบัโดยท ัว่ไป เหล่านี้ ส่งผลใหก้ลุ่ม  
GOLD ไดม้โีอกาสในการพฒันาที่ดินแปลงที่มศีกัยภาพเช่น ที่ดินโครงการ FYI Center ที่ต ัง้อยู่บริเวณสี่แยกรชัดาภเิษกตดักบัถนนพระราม 4 
เป็นตน้  
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ในการเช่าทีด่นินัน้กลุม่ GOLD จะท าสญัญาการเช่าทีด่นิโดยท ัว่ไปเป็นเวลา 30 ปี และ/หรืออาจมเีงือ่นไขในการเช่าต่ออกี 30 ปี การพฒันา
โครงการจึงตอ้งเนน้พฒันาในที่มศีกัยภาพสูงและการคมนาคมสะดวก การจดัหาที่ดินในแต่ละครัง้ฝ่ายบริหาร จะเป็นผูเ้ขา้ไปดูพื้นที่ดว้ยตนเอง 
โดยมกีารศึกษาขอ้ดขีอ้เสยี ขอ้มูลดา้นกฎหมายและผงัเมอืงและขอ้มูลทางการตลาดอย่างละเอยีด ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารพจิารณา
อนุมตัิการซื้อหรือเช่าทีด่นิในแต่ละแปลง 

• วสัดุก่อสรำ้ง 

ปจัจบุนัผูร้บัเหมาทีก่ลุม่ GOLD ว่าจา้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหาวสัดุส  าหรบัการก่อสรา้ง กลุม่ GOLD ไดร้ะบุรายละเอยีดราคาของวสัดุ
ก่อสรา้งไวใ้นสญัญาจา้ง เพือ่เป็นการป้องกนัไม่ใหก้ลุม่ GOLD ไดร้บัผลกระทบจากราคาวสัดุก่อสรา้งทีอ่าจเพิม่สูงขึ้น รวมถงึปญัหาทีเ่กิดจากวสัดุ
ก่อสรา้งขาดแคลนในระหว่างก่อสรา้ง อกีท ัง้การจา้งเหมาจะท าการคดัเลอืกผูร้บัเหมาทีม่ปีระสบการณ์ มคีวามเชี่ยวชาญ และผลงานทีผ่่านมาเป็นที่
ยอมรบั เพือ่สามารถส่งมอบงานทีม่คีุณภาพไดต้ามก าหนดการตามสญัญา 

• กำรพฒันำโครงกำร 

กลุม่ GOLD จะเปิดประมลูราคาในส่วนของงานผูร้บัเหมาโครงการ โดยผูท้ีช่นะการประมลูจงึจะท าสญัญาการก่อสรา้งแบบทัง้โครงการและ
มกีารรบัประกนัราคา โดยมขี ัน้ตอน ดงันี้ 

 

• ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ส าหรบัอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง กลุม่ GOLD ไดม้กีารออกแบบพฒันาระบบสาธารณูปโภคทีเ่หมาะสมในทุกๆ โครงการ เพือ่มใิห ้
ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยไดว้างระบบบ าบดัน า้เสยีรวมส าหรบัส่วนใชส้อยท ัง้หมด รวมถงึจดัใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพน า้ทิ้งตามมาตรฐาน
ทีก่ฎหมายก าหนดก่อนทีจ่ะระบายลงสู่ทางน า้สาธารณะต่อไป เพือ่ท าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มทีด่ีกลุม่ GOLD จงึค านึงถงึการเพิม่ตน้ไมห้รือพื้นทีส่ี
เขยีวของโครงการ มากกว่าทีก่ าหนดในกฎหมายเสมอ 

นอกเหนือจากนัน้ กลุ่ม GOLD ยงัว่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดงักล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มต่อส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร  และด าเนินมาตราการต่างๆ 
ตามทีร่ะบุในรายงานฯ เพือ่ลดผลกระทบจากงานก่อสรา้งต่อชมุชนโดยรอบโครงการ 
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อกีท ัง้ กลุม่ GOLD ยงัออกแบบและก่อสรา้งอาคารเพือ่การอนุรกัษพ์ลงังานโดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED (Leadership in 
Energy and Environment Design) Certificated” กบั USGBC เช่น โครงการอาคารส านกังานสาทร สแควร ์เป็นนวตักรรมใหมข่องอาคารที่
เนน้การออกแบบเพือ่สิง่แวดลอ้ม เช่น มรีะบบระบายอากาศ ควบคุมระดบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ การหมนุเวยีนของระบบท าความเยน็โดยใช ้
ระบบน า้เยน็ (ไม่มสีารเคม)ี และระบบแสงสว่างในพื้นทีอ่าคารจะใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตช์นิดประหยดัไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) หรือ 
หลอด LED เพือ่ประหยดัพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ 

3.3.4) งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

กลุม่ GOLD ด าเนินการพฒันาโครงการ สามย่าน มติรทาวน ์(SAMYAN MITRTOWN) บนทีด่นิของ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ขนาด
เนื้อที่ 13-3-93.64 ไร่ โดยพฒันาเป็นอาคาร Mixed-Use Complex ซึ่งประกอบไปดว้ยพื้นที่ส  านกังาน ที่พกัอาศยั โรงแรม หอ้งอเนกประสงค์  
โรงภาพยนตร ์และศูนยก์ารคา้ ซึ่งก่อสรา้งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ สูง 35 ชัน้ สองทาวเวอร ์ช ัน้ใตด้ิน 2 ชัน้ พื้นที่ก่อสรา้งรวม 222,887 
ตารางเมตร โดยอาคารดงักลา่วไดร้บัใบอนุญาตก่อสรา้งจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก่อนเริ่มงานก่อสรา้งเป็นทีเ่รียบรอ้ย ส่วนงานผูร้บัเหมาหลกัไดท้ า
การประมูลและคดัเลอืกใหบ้ริษทั นนัทวนั จ ากดั (Thai Obayashi Corp., Ltd.) เขา้เริ่มงานก่อสรา้งในตน้เดือนมกราคม 2560 โดยแลว้เสร็จ
ภายใน ปี 2562 นอกจากนี้ โครงการยงัไดม้กีารสรา้งทางเดนิเชื่อมใตด้นิจากชัน้ใตด้นิของโครงการไปยงัสถานีรถไฟฟ้าสามย่าน ของการรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูม้าใชอ้าคาร โดยไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเมื่อตน้ปี 2561          
ที่ผ่านมา และไดท้ าการคดัเลือกผูร้บัเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในงานดงักล่าว อนัไดแ้ก่ บริษทั เนาวรตัน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู ้
ด าเนินงานดงักลา่ว ซึง่ปจัจบุนังานดงักลา่วไดแ้ลว้เสร็จและท าการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเปิดใชท้างเชื่อมดงักลา่วอย่างเป็นทางการใน
เดอืนกนัยายน 2562 
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ปจัจยัควำมเสี่ยง 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกจิโดยรวม 

1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกจิ กำรเมืองภำยในประเทศ 
ในภาวะที่บรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยยงัคงชะลอตวัเหมอืนปีก่อนอนัเนื่องมาจากธุรกิจในภาคการผลติเพื่อการส่งออกหดตวัจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ผลของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ-จีน ความไม่แน่นอนทางการเมอืง ความตอ้งการโรงงานหรือคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าก็
อาจจะไม่ขยายตวัหรือขยายตวัในอตัราที่ต า่กว่าปกติ อย่างไรก็ดี บริษทัตระหนกัรูใ้นความเสี่ยงดงักล่ าวและไดด้ าเนินการเพื่อช่วยลดทอน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกบับริษทั อาทิเช่น ติดตามสถานการณ์ของลูกคา้อย่างใกลช้ิด กระชบัความสมัพนัธก์บัลูกคา้ปจัจุบนัอย่างต่อเนื่องและ
สม า่เสมอ และเร่งสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้รายใหม่ๆ นอกจากนี้บริษทัยงัมนีโยบายควบคุมปริมาณการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือคลงัสนิคา้
ใหม่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพือ่มใิหม้จี านวนของอาคารและพื้นทีใ่หเ้ช่าคงเหลอืมากจนเกินไป 

ทัง้นี้  ในช่วงทีผ่่านมามนีกัลงทุนชาวจนีรายกลาง-เลก็ เขา้มาลงทุนในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) มากขึ้น แต่คิดเป็นเมด็
เงนิลงทุนทีไ่ม่มากนกั โดยผูป้ระกอบการบางส่วนยงัชะลอการตดัสนิใจลงทุน เนื่องจากตอ้งรอดูความชดัเจนของนโยบายภาครฐัและความคืบหนา้
ของการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน บริษทัคาดว่ามาตรการพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกของภาครฐัทีช่ดัเจนจะช่วยส่งเสริมภาวะการลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศในอนาคต รวมถงึช่วยเพิม่ปริมาณความตอ้งการโรงงานและคลงัสนิคา้ในประเทศโดยรวมอกีดว้ย 

1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยต์อ้งใชเ้งนิลงทุนสูงในการซื้อที่ดิน  และพฒันาโครงการ โดยเงนิลงทุนส่วนหนึ่งเป็น       
เงนิกูย้ืมมาจากสถาบนัการเงนิ และจากการออกหุน้กู ้โดยตน้ทุนของเงนิกูย้ืมคือดอกเบี้ยซึง่ผนัผวนไปตามอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงนิ อย่างไรก็ด ี
ปจัจบุนับริษทัมเีพยีงหนี้สนิและหุน้กูท้ีอ่ยู่ในสกุลเงนิบาทเท่านัน้ 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อบริษทัมากหากบริษทัมภีาระหนี้ สูงทีต่อ้งช าระในอตัราดอกเบี้ยลอยตวั ในปีที่ผ่านๆมา
บริษทัใชก้ลยุทธช์ าระคืนหนี้ที่เป็นเงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยสูงกว่าอตัราดอกเบี้ยของหุน้กู ้เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยซึ่งส่วน
ใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตวั โดยใชว้ธิีการออกหุน้กู ้ซึ่งมรีะยะเวลาครบก าหนดที่หลากหลายแตกต่างกนัและมีอตัราดอกเบี้ยที่ต า่กว่า  
โดยหุน้กูท้ี่บริษทัออกมอีตัราดอกเบี้ยคงที ่เพือ่ช่วยบริหารภาระดอกเบี้ยของบริษทัใหไ้ดป้ระสทิธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามกรอบนโยบายบริหาร
เงนิ (Treasury Policy) ของบริษทั ดงันัน้ความเสีย่งของบริษทัจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยไดล้ดลงอย่างมนียัส าคญั 

1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำรในอนำคต 
บริษทัมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในโครงการในอนาคตที่ไม่ประสบผลส าเร็จ ซึง่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อรายไดห้รือกระทบความม ัน่คง

ทางการเงนิของบริษทัในระยะยาว ปัจจุบนับริษทัมีวิธีการบริหารความเสี่ยงนี้ โดยเพิ่มการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ตามความ
ตอ้งการเฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) เพิม่การพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ซึง่ไดม้กีารเช่าไวก่้อน (Pre-lease) จ ากดัขนาดของเงนิ
ลงทุนในแต่ละโครงการของบริษทัมใิหม้ากจนอาจสรา้งความเสยีหายใหก้บัโครงสรา้งทางการเงนิของบริษทัไดใ้นกรณีทีโ่ครงการไม่ไดร้บัผลส าเร็จ 
นอกจากนี้บริษทัยงัควบคุมสดัส่วนของเงนิลงทุนที่ใชพ้ฒันาอาคารแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความตอ้งการของตลาด และ
ควบคุมสดัส่วนของเงนิลงทุนในแต่ละจงัหวดัไม่ใหเ้กิดการกระจกุตวัในพื้นทีใ่ดพื้นทีห่นึ่งอกีดว้ย  

2. ควำมเสี่ยงของธุรกจิพฒันำและบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์
2.1 ควำมเสี่ยงจำกสญัญำเช่ำระยะส ัน้ 

จากการที่สญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จึงอาจท าใหน้กัลงทุนกงัวลว่า
บริษทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไม่ต่อสญัญาเช่า 
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อย่างไรก็ด ีโดยทัว่ไปเมือ่ลูกคา้เริ่มท าการผลติแลว้มกัจะไม่ยา้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากนัน้การทีบ่ริษทัมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ให ้
เช่าในหลายท าเลทีต่ ัง้ อกีท ัง้ผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจทีห่ลากหลาย และมาจากหลายประเทศ จงึเป็นการกระจายความเสีย่งของการยกเลกิ
สญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนัน้ โรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัยงัถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน และอยู่ในพื้นทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมจากผูเ้ช่า ดงันัน้ 
หากมกีารยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า บริษทัจะสามารถหาผูเ้ช่าใหม่ไดไ้ม่ยาก การที่บริษทัมีนโยบายควบคุมปริมาณการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือ
คลงัสนิคา้ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ท าใหบ้ริษทัสามารถเสนอผูเ้ช่าเพือ่ขยายอายุของสญัญาเช่าใหเ้กินกว่า 3 ปีไดอ้กีดว้ย 

2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตวัของผูเ้ช่ำ 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ลูกคา้ที่เช่าโรงงานของบริษทัรอ้ยละ 32 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่ น โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 35 เป็น

ผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต ์และรอ้ยละ 28 เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนในกลุม่อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส/์คอมพวิเตอร ์ในขณะที่ลูกคา้ที่เช่าคลงัสนิคา้ของ
บริษทัรอ้ยละ 30 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศเยอรมน ีโดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 57 เป็นผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์ดงันัน้หากมกีารลดลงของการลงทุน
ในอตุสาหกรรมดงักลา่ว และมกีารลดลงของการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและจากประเทศเยอรมน ีก็อาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื่อว่าผลกระทบดงักล่าวมไีม่มาก โดยมีการลงทุนเพิ่มในบางธุรกิจ อาทิ ธุรกิจผลติชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ลงทุน
ระบบ Automation และเครื่องจกัรใหม่เพือ่รองรบัสายการผลติสนิคา้ชนิดใหม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยสูีงขึ้น และธุรกิจคา้ส่ง คา้ปลกีลงทุนขยายสาขาเพิ่ม 
ซึง่รฐับาลไทยมนีโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มกีารใชเ้ทคโนโลยีข ัน้สูงในการผลติ ใหผู้ป้ระกอบการยา้ยฐานเขา้มา
ผลติสนิคา้และบริการในประเทศไทย ซึง่อตุสาหกรรมเหล่านัน้จะเขา้มาแทนทีอ่ตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ทีม่กีารใชแ้รงงานในการ
ผลติมาก ท าใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงานต่อจากลูกคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ทีย่า้ยออกไป  

นอกจากความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เช่าโรงงานแลว้ ธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่มีสดัส่วนการเช่า
คลงัสนิคา้ของบริษทัสูงที่สุด อย่างไรก็ดี บริษทัเชื่อว่าผลกระทบดงักล่าวจะมีไม่มากเช่นกนั เนื่องจากบริษทัในกลุ่มผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสม์ีการ
ใหบ้ริการจดัเก็บ และ/หรือขนส่งสินคา้ที่หลากหลายและไม่มีความเกี่ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น  ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนิกส ์สนิคา้อปุโภค-บริโภค เอกสาร สนิคา้เพือ่สุขภาพและความงาม สารเคมต่ีางๆ เป็นตน้  

ส าหรบัการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่ นนัน้ ผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูล้งทุนอนัดบัหนื่งในประเทศไทย จึงเป็นเหตุใหบ้ริษทัซึ่งมี
ส่วนแบ่งการตลาดของโรงงานส าเร็จรูปสูงทีสุ่ดและเป็นผูใ้หเ้ช่าคลงัสนิคา้รายใหญ่ของประเทศมลูีกคา้เช่าโรงงานและคลงัสนิคา้จากประเทศญี่ปุ่ น
มากเป็นไปตามสดัส่วน บริษทัมคีวามเหน็ว่าในภูมภิาคเอเชยี ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศในล าดบัตน้ๆทีน่กัลงทุนมคีวามสนใจเขา้มาลงทุนจาก
ความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการผลติ ความเสีย่งจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่าทีม่าจากประเทศญี่ปุ่นจงึเป็นความเสีย่งทีร่บัได ้

นอกจากนั้น การที่โรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัมีลกัษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงสามารถรองรบัความตอ้งการใชข้อง
ผูป้ระกอบการในทุกอตุสาหกรรมและทุกประเทศ 

2.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่เรียกเกบ็เงนิตำมสญัญำเช่ำไมได ้

บริษทัมขี ัน้ตอนป้องกนัความเสี่ยงและมาตรการติดตามเรียกเก็บเงนิจากผูเ้ช่า โดยก าหนดใหพ้นกังานในแผนกบญัชีมีหนา้ที่รบัผิดชอบ
ติดตามในเบื้องตน้ หลงัจากนัน้หากไม่สามารถติดตามเรียกเก็บเงนิค่าเช่าจากลูกคา้ได ้แผนกบญัชีจะด าเนินการส่งจดหมายทวงถามไปยงัลูกคา้
เพือ่ใหลู้กคา้ท าการช าระค่าเช่าที่คงคา้งอยู่ หากลูกคา้ยงัไม่ช าระค่าเช่าใหก้บับริษทั บริษทัจะมอบหมายใหแ้ผนกกฎหมายด าเนินการทางคดกีบัลูกคา้
ต่อไปโดยส่งจดหมายแจง้ใหลู้กคา้รบัทราบดว้ย แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษทัมกีารบริหารจดัการและค านึงถงึความสมัพนัธก์บัผูเ้ช่าเป็นอย่างด ี
กอปรกบัมนีโยบายในการคดัเลอืกผูเ้ช่าทีม่คีุณภาพ 

2.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่โรงงำน/คลงัสนิคำ้บำงสว่นที่ว่ำงอยู่จะไม่มผูีเ้ช่ำ 
เศรษฐกิจไทยมแีนวโนม้ชะลอตวัอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นผลกระทบทางออ้มจากเศรษฐกิจโลกทีช่ะลอตวั จากผลของสงครามการคา้สหรฐัฯ-

จีน อุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบเชิงลบ จากการเป็นห่วงโซ่การผลิตใหก้ ับจีน (Supply Chain Effect) ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมชิ้ นส่วน
อิเล็กทรอนิกสใ์นอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็ก และยางพาราแปรรูป อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบเชิงบวก จากการ
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ส่งออกทดแทนในสหรฐัฯ และจีน (Trade Diversion) อาท ิยางลอ้รถยนตแ์ละรถยนต ์ในกลุ่ม 1st Tier ที่ส่งออกไปสหรฐัฯ ไดม้ากขึ้น รวมถงึ 
การยา้ยฐานการผลติจากจีนมายงัไทยเพื่อเลีย่งมาตรการภาษี (Investment Diversion) อาท ิอุตสาหกรรมยางลอ้รถยนต ์ทีจ่ีนมแีนวโนม้ขยาย
ก าลงัการผลิตยางลอ้ในโรงงานเดิมที่มีฐานการผลิตในไทย และอาจมีการยา้ยฐานการผลิตเขา้มาเพิ่มเติมในระยะขา้งหนา้ เช่นเดียวกับ
อตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า และเหลก็ ส่วนอตุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต ์จนีมแีนวโนม้ลงทุนแบบชัว่คราวผ่านการเช่าโรงงานหรือคลงัสนิคา้ 

กอปรกบัโครงการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานของภาครฐั โครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) และโครงการ PPP (public-
private partnership) ที่มคีวามชดัเจนมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อม ัน่ใหก้บัภาคธุรกิจและส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน และอาจช่วยดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาทีป่ระเทศไทยมากขึ้น 

จากการทีบ่ริษทัมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ตัง้อยู่ในท าเลที่ต ัง้ที่หลากหลาย ท าใหบ้ริษทัสามารถรองรบัความตอ้งการของลูกคา้หลายประเภท ไม่
ว่าจะเป็นลูกคา้ที่ประกอบการในอุตสาหกรรมใด ผลติสนิคา้เพื่อท าตลาดภายในหรือต่างประเทศ ท ัง้ที่เป็นลูกคา้เดิมหรือที่เป็นลูกคา้ใหม่ ดงันัน้
บริษทัจะยงัคงสามารถบริหารจดัการใหโ้รงงาน/คลงัสินคา้บางส่วนที่ว่างอยู่ของบริษทัเป็นที่สนใจของผูเ้ช่าไดต่้อไป ซึ่งบริษทัมีพื้นที่โรงงาน/
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าตลอดจนทีด่นิเปลา่รอการพฒันาในพื้นที ่EEC อยู่จ านวนหนึ่ง 

2.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพงิผูร้บัเหมำก่อสรำ้งนอ้ยรำย 
การว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งจ านวนนอ้ยรายใหท้ าการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือคลงัสินคา้ใหก้บับริษทัมีความเสี่ยง เนื่อง จากหาก

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่งรายใดทีร่บังานเป็นจ านวนมากจากบริษทัเกิดประสบปญัหาซึง่อาจท าใหก้ารก่อสรา้งเป็นไปโดยลา่ชา้กว่าทีก่ าหนดหรือท าให ้
การก่อสรา้งไม่แลว้เสร็จจะส่งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อบริษทัได ้

การก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือคลงัสนิคา้ในหลายกรณีจ าเป็นที่จะตอ้งว่าจา้งผูร้บัเหมาที่มีความรู ้มปีระสบการณ์ และมเีทคโนโลยีเฉพาะ
เพือ่ใชใ้นการก่อสรา้งอาคารทีม่คีุณลกัษณะพเิศษซึง่แตกต่างไปจากอาคารหลงัอื่นๆ ท าใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งบางรายไดร้บัการว่าจา้งใหก่้อสรา้งอาคาร
ในจ านวนที่มากกว่าผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่จ าเป็นส าหรบัธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัตระหนกัดถีงึความเสีย่งจากการที่
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งอาจประสบปญัหาอนัจะมผีลกระทบต่อบริษทัได ้จึงไดก้ าหนดใหบ้ริษทัตอ้งไม่ว่าจา้ง ใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่งรายใดรบังาน
ก่อสรา้งมลูค่าสูง (ตัง้แต่ 200 ลา้นบาทขึ้นไป) จากบริษทัจนมมีูลค่าของงานทีอ่ยู่ในมอืสูงเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่างานก่อสรา้งทีย่งัไม่แลว้เสร็จ 
(Work to Complete) ท ัง้หมดของบริษทั 

3. ควำมเสี่ยงของธุรกจิลงทุน พฒันำและบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์
3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 

การลงทุนระยะยาวในต่างประเทศ บริษทัมนีโยบายการติดตามความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นอย่างต่อเนื่อง โดยประเมนิเปรียบเทยีบ
ความคุม้ค่าของตน้ทุนของการใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพือ่ป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น กบั แนวโนม้และทศิทางของอตัราแลกเปลี่ยน
อย่างต่อเนื่อง เพือ่จะปิดความเสีย่งจากความผนัผวนของเงนิตราต่างประเทศ    

ในปี 2558 บริษทัท าการลงทุนในต่างประเทศโดยเขา้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของบริษทัร่วม PTSLP Surya TICON Internusa 
ผ่านบริษทัย่อยในฮ่องกงซึ่งไดแ้ก่ FPT HK (Holding) เพื่อพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่าในประเทศอินโดนีเซีย การลงทุนดงักล่าวท าให ้
บริษทัมสีินทรพัยใ์นสกุลเงนิต่างประเทศ บริษทัร่วมซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียมทีุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 คิดเป็น
มลูค่า 2,412.8 ลา้นรูเปีย  

บริษทัร่วมในประเทศอินโดนีเซียจะท าการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสินคา้พรอ้มใหเ้ช่าโดยเฉลีย่ปีละ 50,000 - 51,000 ตารางเมตร และจะ
ชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจ านวนที่ลูกคา้ตอ้งการ ท ัง้นี้ เพือ่ลดความเสีย่งจากการไม่มผูีเ้ช่าโรงงาน/
คลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ในประเทศอนิโดนีเซยีอนัเนื่องมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศนัน้ 

ส าหรบัความเสี่ยงจากผูร่้วมลงทุนในต่างประเทศ ปจัจุบนับริษทัควบคุมความเสีย่งนี้โดยวธิีคดัเลอืกผูร่้วมลงทุนที่มปีระสบการณ์ ความ
พรอ้ม ความน่าเชื่อถอื และมจีริยธรรมในการท าธุรกิจเป็นทีย่อมรบัของตลาดทีบ่ริษทัมคีวามสนใจตอ้งการจะเขา้ไปลงทุน บริษทัยงัมกีระบวนการ
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คดัเลอืกผูร่้วมลงทุนในต่างประเทศที่ใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธร์ะยะยาวดว้ย ท ัง้นี้ เพื่อท าความรูจ้กั ตระหนกั และเขา้ใจในผูร่้วมลงทุนแต่
ละรายก่อนทีจ่ะตกลงท าการลงทุนร่วมกนั 

3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรท ำธุรกจิแข่งขนักบักองทรสัต ์
นอกจากบริษทัแลว้ยงัมีกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอส ังหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส          

พร็อพเพอรต์ี้  หรือ FTREIT ที่ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้เหมอืนกนักบับริษทั นกัลงทุนอาจ
เกิดความรูส้กึกงัวลว่าจะมกีารแข่งขนักนัทางธุรกิจระหว่างบริษทักบักองทรสัตฯ์เพือ่ช่วงชงิผูเ้ช่าและรายไดค่้าเช่า 

บริษทัไดร้บัการว่าจา้งจากกองทรสัต์ฯใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ (Property Manager) โดยมีหนา้ที่ในการหาผูเ้ช่าใหม่ตลอดจน
ใหบ้ริการต่างๆ แก่ผูเ้ช่า ไม่ต่างจากที่บริษทัไดก้ระท าอยู่แลว้กบัอสงัหาริมทรพัยข์องบริษทัเอง การที่บริษทัไดร้บัการว่าจา้งดงักลา่วจากกองทรสัตฯ์ 
เป็นการขยายขดีความสามารถในการแข่งขนัใหก้บับริษทั และกองทรสัตฯ์จากปริมาณที่เพิ่มขึ้นของอสงัหาริมทรพัยท์ีบ่ริษทัเป็นผูบ้ริหาร ซึ่งท าใหม้ี
โอกาสเพิม่ขึ้นในทางธุรกิจ มากกว่าทีจ่ะเป็นการสรา้งการแข่งขนัระหว่างกนั 

3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในธุรกจิใหม่ 
ในปี 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (GOLD) เป็นการด าเนินการ

ตามแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทั ซึ่งประสงค์จะเป็นบริษทัพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจร (Integrated Real 
Estate) โดยครอบคลุมประเภทอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม เพื่อการพาณิชยกรรม เพื่อการอยู่อาศยั และอสงัหาริมทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้ง
ประเภทอื่นที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษทั เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั โดยจะไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพียงการ
พฒันาสนิทรพัยเ์ฉพาะประเภทโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ ท ัง้นี้ เพือ่การเติบโตและผลประโยชนอ์ย่างยัง่ยนืต่อกิจการในระยะยาว 

โดยความเสีย่งของธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยันัน้ ประกอบดว้ยความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสงัหาริมทรพัย์
ทีย่งัคงชะลอตวัอยู่อย่างต่อเนื่อง ท าใหต้ลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศมกีารแข่งขนัสูง ความเสีย่งดา้นการบริหารตน้ทุน เริ่มตัง้แต่การจดัซื้อทีด่นิ 
ราคาวสัดุก่อสรา้ง การขาดแคลนแรงงานและผูร้บัเหมา รวมท ัง้การบริหารโครงการเพื่อไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นต่อพื้นที่ขา้งเคียงและชุมชน  
นอกจากนี้ความเสี่ยงจากการปลอ่ยสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย์ยงัเป็นอีกปจัจยัหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดการโอนกรรมสทิธ์ิ และ
ความเสีย่งเรื่องการด าเนินการทางดา้นจดัสรรและกฎหมายจดัสรร ทีม่ผีลกระทบต่อธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ 

ส าหรบัความเสี่ยงของธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชยน์ัน้ ประกอบดว้ยความเสี่ยงทางดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนของ         
วฎัจกัรเศรษฐกิจโลกท ัง้ขึ้นและลง รวมถงึสงครามการคา้ระหวา่งประเทศสหรฐัอเมริกาและจนี ความเสีย่งทางดา้นตน้ทุนโครงการ ประกอบไปดว้ย
การปรบัราคาของวสัดุก่อสรา้งและแรงงาน มกีารขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมาตรการของรฐัเขม้งวดในเรื่องการใชแ้รงงานต่างดา้วทีล่งทะเบยีน
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และการออกมาตรการควบคุมสนิเชื่อใหเ้ขม้งวดขึ้นในโครงการ LTV ส าหรบัความเสีย่งทางดา้นการตลาด ยงัคงมสีภาวะการ
แข่งขนัทีสู่ง รวมถงึก าลงัซื้อยงัไม่เขม้แขง็ นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎหมายและการขออนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่ง
มกีฎหมายเกี่ยวกบัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ผงัเมอืงรวมใหม่ของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายเกี่ยวกบัแรงงานต่างดา้ว ท ัง้นี้ รวมถงึการขอ
ใบอนุญาตก่อสรา้งจากกรุงเทพมหานคร การไดร้บัความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มจากส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม (EIA) เป็นตน้ 

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (GOLD) มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล สามารถจดัการ
ควบคุมความเสี่ยงขององค์กรไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงไปใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัไดร้บัทราบเป็นระยะอย่างสม า่เสมอ 

บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซ็ท จ ากดั (Automation Asset) บริษทัย่อยของบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) 
จ ากดั (FPIT) ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดร่้วมทุนกบับริษทั PBA Systems Pte. Ltd. (PBA Systems) ประเทศสงิคโปร ์ซึง่เป็นบริษทัย่อย
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ของ PBA International Pte. Ltd. (PBAI) เพื่อจดัตัง้บริษทั พีบเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (PBA Robotics (Thailand) Co.,Ltd.) 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏบิตัิการอตัโนมตัิส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้  

ส าหรบัความเสีย่งจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผูเ้ล่นรายใหม่ การแข่งขนัจากผูเ้ลน่รายเดมิในตลาด การบริหารตน้ทุน 
การขาดแคลนแรงงาน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ และการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการเขา้ใจถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้ในสนิคา้และบริการ ปจัจุบนับริษทัควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ โดยวธิีวเิคราะหอ์ตัราการเติบโตของธุรกิจใหม่ โอกาสในการขยายธุรกิจของ
บริษทั ส่งเสริมพฒันานวตักรรมการก่อสรา้งและออกแบบสนิคา้ ศึกษาขอ้กฎหมาย ข ัน้ตอนการอนุญาตต่างๆ รวมถงึวธิีคดัเลอืกผูร่้วมลงทุนที่มี
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความพรอ้ม ความน่าเชื่อถือ และมีจริยธรรมในการท าธุรกิจเป็นที่ยอมรบัของตลาดในระดบัภูมภิาคเอเซยี หรือ
ระดบัโลก บริษทัยงัมกีระบวนการคดัเลอืกผูร่้วมลงทุนจากต่างประเทศโดยใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธร์ะยะยาวดว้ย ท ัง้นี้ เพื่อท าความรูจ้กั 
ตระหนกั และเขา้ใจในผูร่้วมลงทุนแต่ละรายก่อนทีจ่ะตกลงท าการลงทุนร่วมกนั 

3.4 ควำมเสี่ยงจำกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำย 

3.4.1 กฎหมำยภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสรำ้ง 

ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งเป็นภาษทีีจ่ะน ามาใชแ้ทนภาษโีรงเรือนและทีด่นิ รวมถงึภาษบี ารุงทอ้งที่ ปจัจบุนัประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา
แลว้ เป็นพระราชบญัญตัิภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2562 แต่การจดัเก็บภาษีส าหรบัที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งตาม
กฎหมายฉบบัดงักลา่ว จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป หากพจิารณาจากพระราชบญัญตัิฯ นี้  ผูถ้อืครองอสงัหาริมทรพัย์
บางรายอาจตอ้งช าระภาษสูีงขึ้น ในขณะที่ผูถ้อืครองอสงัหาริมทรพัยบ์างรายอาจช าระภาษนีอ้ยลง ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัราคาประเมนิทุนทรัพยแ์ละอตัรา
ภาษทีีจ่ะประกาศใชเ้ป็นตวัแปรส าคญั 

3.4.2 กฎหมำยเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วนัที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยมบีทบญัญตัิ 2 
ส่วนที่ใหม้ผีลทนัท ีแต่ในส่วนบทบญัญตัิที่จะตอ้งด าเนินการจดัใหม้กีารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนดนัน้จะมผีลใชบ้งัคบัเมื่อ
พน้ก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัที่ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา กฎหมายฉบบันี้ เป็นกฎหมายใหม่ที่ไม่เคยมีในระบบกฎหมายไทยมาก่อน โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ท าใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมปีระสทิธิภาพ และเพือ่ใหม้มีาตรการเยยีวยาเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมดิสทิธิ
ในขอ้มลูส่วนบุคคล 

กฎหมายเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี้มผีลท าใหบ้ริษทัตอ้งจดัใหม้กีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดซึ่งจะส่งผล
ต่อการด าเนินการภายในของบริษทัเอง ต่อลูกคา้ คู่คา้ รวมถงึผูถ้อืหุน้ และแมว้่าจะท าใหเ้กิดกระบวนการในการท าธุรกรรมต่างๆ มากขึ้น แต่จะ
ส่งผลใหม้กีารจดัเก็บขอ้มลูไดอ้ย่างมรีะบบและปลอดภยัยิ่งขึ้น รวมถงึเมื่อบริษทัไดจ้ดัใหม้แีละด าเนินการตามกฎหมายดงักลา่วแลว้ย่อมลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกบับริษทัในการกระท าความผดิภายใตก้ฎหมายฉบบันี้และกฎหมายฉบบัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งได ้ซึ่งจะมผีลกระทบต่อตน้ทุนที่
อาจเพิม่มากขึ้นในการปฏบิตัิตามกฎหมายฉบบัดงักลา่วหลายประการ ซึง่เมือ่บริษทัไดจ้ดัเตรียมนโยบายและการด าเนินการต่างๆ ทีร่ดักุมก็เชื่อม ัน่
ว่าจะสามารถลดความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อบริษทัใหน้อ้ยทีสุ่ดได ้
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ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 

1. ที่ดิน โรงงำน คลงัสนิคำ้ อำคำรเชิงพำณิชยกรรม และที่อยู่อำศยั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงันี้  
หน่วย : อาคาร 

นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม / เขตส่งเสริมอตุสำหกรรม / 
เขตอตุสำหกรรม / โลจสิติกส ์พำรค์ / โลจสิติกส ์เซ็นเตอร ์

โรงงำน/คลงัสนิคำ้  
ที่มีสญัญำเช่ำ 

โรงงำน/คลงัสนิคำ้    
สรำ้งเสร็จ 
พรอ้มใหเ้ช่ำ 

โรงงำน/คลงัสนิคำ้       
ที่อยู่ระหว่ำง 
กำรพฒันำ 

รวม 
มูลค่ำตำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

โรงงำน      
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ี 14 3 - 17 1,144.47 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 30 - - 30 129.83 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 3 3 - 6 231.38 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 9 4 - 13 442.10 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 4 17 - 21 548.09 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 1 - - 1 12.67 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 1 2 - 3 147.71 
เขตอุตสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ี 1 6 - 7 166.58 
 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 1 2 - 3 89.39 
 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 16 12 - 28 703.22 
 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจนีบุร ี 2 6 - 8 260.89 
 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง - - - - 56.34 
 ที่ดนิระหว่างรอการพฒันา - - - - 2,269.90 

รวมโรงงำน 82 55 - 137 6,202.57 
 คลงัสนิคำ้      
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (บางนา) 22 4 - 26 1,935.44 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (แหลมฉบงั 2) 12 14 - 26 813.25 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(วงันอ้ย 1) 5 - - 5 569.27 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (วงันอ้ย 2) 12 4 - 16 1,604.08 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 บ)ี 4 - - 4 144.31 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 เอ) 9 - - 9 259.93 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 3) 7 1 - 8 215.38 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ศรีราชา) 14 - - 14 455.68 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(พานทอง 1) 4 6 - 10 560.75 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี1) - - - - 904.52 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี2) 10 - - 10 1,487.99 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี3) - - - - 760.85 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี4) 5 - - 5 953.26 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี5) 3 - - 3 246.54 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี6) 1 - - 1 759.43 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ขอนแก่น) 12 - - 12 128.34 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อมตะซติี้ ระยอง) 11 - - 11 445.57 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(ล าพนู) 9 - - 9 149.83 
 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(สมทุรสาคร) 2 - - 2 1,656.51 
 ที่ดนิระหว่างรอการพฒันา - - - - 5,458.28 

รวมคลงัสนิคำ้ 142 29 - 171 19,509.21 
รวมโรงงำนและคลงัสนิคำ้ 224 84 - 308 25,711.78 

 หมำยเหตุ : บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิที่ดนิและโรงงาน/คลงัสนิคา้ในนิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม / เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 
โลจสิติกส ์พารค์ และโลจสิติกส ์เซน็เตอร ์ตามที่กล่าวขา้งตน้ ยกเวน้ที่ดนิในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี2) 
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โครงกำร ที่ต ัง้ 
เน้ือที่  

(ไร-่งำน-ตร.ว.) 
มูลค่ำตำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 
(ลำ้นบำท) 

เจำ้ของกรรมสทิธ์ิ 

 อำคำรเชิงพำณิชยกรรม      
 พานอรามา กอลฟ์ แอนด ์คนัทร ีคลบั  กม. 199 ถ.มติรภาพ อ.สคีิ้ว  

จ.นครราชสมีา  
2,096-3-76.7 438.05  - บมจ. แผ่นดนิทองฯ 

 ที่ดนิ  ต.หนองทะเล จ.กระบี ่ 118-3-20 148.47  - บมจ. แผ่นดนิทองฯ  

 สาทร สแควร ์- ส านกังานใหเ้ชา่  
 ที่ดนิใหเ้ชา่ (W Bangkok Hotel) 

ถ.นราธิวาสราชนครินทร ์ 
กรุงเทพฯ  

5-0-60.32 
4-2-98 

3,001.88 
265.16  

- บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี้  
(สทิธิการเช่า)  

 เอฟวายไอ เซน็เตอร ์ 
 โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร ์ 

ถ.พระราม 4  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  

7-3-27.52 
1-0-47.48 

2,903.13  
797.96  

- บมจ. แผ่นดนิทองฯ  
(สทิธิการเช่า)  

 ที่ดนิ ด ิแอสคอท แบงคอก  ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ  4-1-66.1 529.16  - บมจ. แผ่นดนิทองฯ  
 โรงแรม ด ิแอสคอท แบงคอก  อาคาร ด ิแอสคอท สาทร  

ถ.สาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ  
30,119 ตร.ม. 882.93  

313.49 
บจก. สาธรทรพัยส์นิ  
(สทิธิการเช่า)   สกาย วลิล่าส ์ 793.65 ตร.ม. 40.25  

 โกลเดน้แลนด ์บวิดิ้ง  ถ.ราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  3-1-37 73.40  - บจก. นารายณ์ พาวลิเลยีน  
(สทิธิการเช่า)  

 ที่อยู่อำศยั      
 โกลเดน้ เฮอริเทจ 
 แปลงนอกผงัจดัสรร - รอพฒันา  

ถ.ราชพฤกษ ์(เพชรเกษม-รตันา 
ธิเบศร)์ เขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ  

4-1-25.1 26.40  - บจก. ยูไนเตด็โฮมส ์ 
 

 โกลเดน้ นีโอ ชยัพฤกษ-์วงแหวน  ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย  
จ.นนทบุรี  

0-1-28 7.77  - บจก. ยูไนเตด็โฮมส ์ 
 

 โกลเดน้ นีโอ ๒ บางนา-ก่ิงแกว้  ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชเทวะ  
อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ  

31-3-39.3 851.20  - บจก. ยูไนเตด็โฮมส ์ 
 

 โกลเดน้ นีโอ รามอนิทรา-วงแหวน 
 (ที่ดนิจดัสรรฯ) 
 (ที่ดนินอกจดัสรรฯ) 

แขวงจรเขบ้วั เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ  

 
3-1-70.7 
2-1-46.4 

 
94.36 

119.89  
- 

บจก. ยูไนเตด็โฮมส ์
 

 รามอนิทรา-วงแหวน (ที่ดนิใหเ้ชา่) แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 

1-0-7.2 15.91 - บจก. ยูไนเตด็โฮมส ์

 โกลเดน้ ทาวน ์๓ บางนา-สวนหลวง  แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ  

7-3-56.2 405.53  - บจก. ยูไนเตด็โฮมส ์ 
 

 โกลเดน้ ทาวน ์สาทร แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ  

12-1-38.3 695.64  452.75 บจก. ยูไนเตด็โฮมส ์ 
 

 โกลเดน้ ทาวน ์พหลโยธิน-สถานีรถไฟฟ้า 
 คูคต  

ต.ล าลูกกา อ.คูคต จ.ปทุมธานี  29-3-97.6 357.93  - บจก. ยูไนเตด็โฮมส ์ 
 

 โกลเดน้ ทาวน ์งามวงศว์าน-แคราย  
 (ติวานนท ์45) 

ต.ทา่ทราย อ.เมอืงนนทบุรี  
จ.นนทบุรี  

12-2-72.5 485.21  - บจก. ยูไนเตด็ โฮมส ์
 

 โกลเดน้ ทาวน ์๒ บางแค แขวงหลกัสอง เขตภาษเีจริญ 
กรุงเทพฯ 

34-1-65.5 245.08 335.04 บจก. ยูไนเตด็ โฮมส ์
 

 โกลเดน้ นีโอ จรญัสนิทวงศ ์35  
 (ถนนแกว้เงนิทอง) 

แขวงบางขนุนนท ์ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 

63-0-72.4 1,002.88 - บจก. ยูไนเตด็ โฮมส ์
 

 โกลเดน้ ทาวน ์เชียงใหม่-กาดรวมโชค ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมอืงเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม ่

37-2-6.6 440.70 - บจก. ยูไนเตด็ โฮมส ์
 

 โกลเดน้ นีโอ โคราช-เทอรม์นิอล ต.หมืน่ไวย อ.นครราชสมีา  
จ.นครราชสมีา 

61-1-65 279.77 - บจก. ยูไนเตด็ โฮมส ์
 

 บางนา กม.5  
 - โกลเดน้ นีโอ 
 - โกลเดน้ ทาวน ์ 

ต.บางแกว้ อ.บางพล ี 
จ.สมทุรปราการ  

92-0-8.3 504.39  - บจก. ยูไนเตด็ โฮมส/์ 
บจก. วอคเกอร ์โฮมส/์  
บจก.โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์ 
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โครงกำร ที่ต ัง้ 
เน้ือที่  

(ไร-่งำน-ตร.ว.) 
มูลค่ำตำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 
(ลำ้นบำท) 

เจำ้ของกรรมสทิธ์ิ 

 ที่อยู่อำศยั (ต่อ)      
 โกลเดน้ บสิ บางนา-กิ่งแกว้  ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชเทวะ  

อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ  
0-1-53.4 30.91  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์ 

 โกลเดน้ เพรสทจี วชัรพล-สุขาภบิาล 5  ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงนิ  
เขตสายไหม กรุงเทพฯ  

3-1-9.8 135.06  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์ 

 โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร-์ 
 สถานีรถไฟฟ้าบางพลู  

ซ.วดัโมล ีต.บางรกัใหญ่  
อ.บางบวัทอง จ.นนทบุร ี 

0-0-34.8 3.84  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ เพรสทจี เอกชยั-วงแหวน  ถ.เอกชยั แขวงบางบอน  
เขตบางบอน กรุงเทพฯ  

0-3-83.8 31.95  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์สุขสวสัดิ-์พทุธบูชา  ถ.สุขสวสัดิ์ ซ.สุขสวสัดิ ์30  
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์ูรณะ 
กรุงเทพฯ  

0-0-21.7 3.72  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์ชยัพฤกษ-์วงแหวน  ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย  
จ.นนทบุรี  

6-3-61.7 168.34  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ บสิ ๒ บางนา-ก่ิงแกว้  ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ี
จ.สมทุรปราการ  

3-0-1.18 39.39  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์๒ ป่ินเกลา้-จรญัสนิทวงศ ์ ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางกรวย 
อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี 

7-3-10.1 348.62  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์๓ สุขสวสัดิ-์พทุธบชูา  แขวงทุ่งครุ เขตบางมด กรุงเทพฯ  10-1-40.5 350.07  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์
 โกลเดน้ ทาวน ์วภิาวด-ีแจง้วฒันะ  แขวงสกีนั เขตบางเขน  

(ตลาดขวญั) กรุงเทพฯ  
6-1-81 255.56  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร-์ 
 สถานีรถไฟฟ้าไทรมา้  

ถ.ไทรมา้ ต.ไทรมา้ อ.เมอืงนนทบุรี 
จ.นนทบุรี  

0-3-60.8 31.49  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ นีโอ ลาดพรา้ว-เกษตรนวมนิทร ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรงุเทพฯ  

1-0-12.3 40.70  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์วงศส์ว่าง-แคราย  ต.ตลาดขวญั/สวนใหญ่ อ.เมอืง
นนทบุร ีจ.นนทบุรี  

3-3-7.8 176.59  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์รามอนิทรา-วงแหวน  แขวงหลุมไผ่ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ  

16-3-3.9 505.61  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม  แขวงหลกัสอง เขตภาษเีจริญ 
กรุงเทพฯ  

6-2-29.6 192.65  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์ศรีนครินทร-์สุขมุวทิ  ต.บางเมอืง อ.เมอืง  
จ.สมทุรปราการ  

8-1-94.3 211.99  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์บางแค  แขวงหลกัสอง เขตภาษเีจริญ 
กรุงเทพฯ  

2-1-0.9 82.14  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์พหลโยธิน-สะพานใหม่  ต.คลองถนน (ดอนเมอืง)  
อ.สายไหม (บางเขน) กรุงเทพฯ  

19-0-60.4 694.19  550.00 บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ นีโอ ๒ บางแค แขวงหลกัสอง เขตภาษเีจริญ 
กรุงเทพฯ 

48-3-8.6 366.83 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม/ หนองคา้งพลู 
เขตหนองแขม (ภาษเีจริญ) 
กรุงเทพฯ 

33-3-9 348.58 380.00 บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ/์ 
บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

 โกลเดน้ ทาวน ์จอมทอง-วุฒากาศ แขวงวดัราชโอรส/ บางประทุน/ 
บางขนุเทยีน เขตบางขนุเทยีน  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 

61-0-57.2 1,332.07 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ/์ 
บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ 
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โครงกำร ที่ต ัง้ 
เน้ือที่  

(ไร-่งำน-ตร.ว.) 
มูลค่ำตำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 
(ลำ้นบำท) 

เจำ้ของกรรมสทิธ์ิ 

 ที่อยู่อำศยั (ต่อ)      
 โกลเดน้ ทาวน ์จอมทอง-เอกชยั แขวงบางขนุเทยีน/ บางประทุน  

เขตจอมทอง/ บางขนุเทยีน 
กรุงเทพฯ 

93-1-76.4 1,196.73 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์สุขมุวทิ- 
 สถานีรถไฟฟ้าแบริง่  

ต.ส าโรงใต ้(ส าโรง)  
อ.พระประแดง (พระโขนง)  
จ.สมทุรปราการ  

6-3-77.1 303.76  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ซติี้ ๒ ลาดพรา้ว- 
 เกษตรนวมนิทร ์ 

แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ  

10-3-89 122.15  - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร-์เวสตเ์วต อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 13-0-43.9 369.22 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์
 พระราม 2 (หลงัเดอะแกรนด)์ 
 - โกลเดน้ นีโอ ๓ พระราม 2 
 - โกลเดน้ นีโอ ๔ พระราม 2 
 - โกลเดน้ ทาวน ์๓ พระราม 2 
 - โกลเดน้ ทาวน ์๔ พระราม 2 

ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง
สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 

176-0-7.8 1,054.32 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ/์ 
บจก. ยูไนเตด็ โฮมส/์  
บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ/  
บจก. เฟิรส์ แสควร/์  
บจก. ไซคว์อลค์ แลนด ์

 โกลเดน้ ทาวน ์เจริญเมอืง-ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ จ.เชียงใหม ่ 6-0-6.4 138.58 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์
 โกลเดน้ ทาวน ์เฉลมิพระเกียรติฯ- 
 สวนหลวง (ซอย 30) 

แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

14-3-74.4 185.24 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

 โกลเดน้ นีโอ งามวงศว์าน-ประชาชื่น ต.ปากเกร็ด อ.บางตลาด  
จ.นนทบุรี  

29-0-61.5 409.52 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์ 

 รตันาธิเบศร-์ราชพฤกษ ์
 - แกรนดโิอ 
 - โกลเดน้ ทาวน ์
 - โกลเดน้ ทาวน ์๒ 

ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง  
จ.นนทบุรี (บางกรวยไทรนอ้ย-
อกัษรา) 

142-3-63.4 1,217.45 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ/์ 
บมจ.กรุงเทพบา้นและที่ดนิ/  
บจก. ไซดว์อลค์ แลนด/์  

 เชียงราย  
 - โกลเดน้ ทาวน-์เชียงราย บิก๊ซ ี
 - โกลเดน้ ทาวน ์๒ + โกลเดน้ วลิเลจ 

ต.บา้นดู่ อ.เมอืงเชียงราย  
จ.เชียงราย  

 
12-3-22.3 
81-2-70 

 
237.40 
468.22 

 
- 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ/์ 
บจก. เฟิรส์ แสควร/์  
บจก. วอคเกอรโ์ฮมส/์  
บจก. ไซดว์อลค์ แลนด/์  
บจก. ยูไนเตด็ โฮมส ์ 

 แจง้วฒันะ-ติวานนท ์(เมอืงทอง) 
 - โกลเดน้ ทาวน ์
 - โกลเดน้ ซติี้  
 - โกลเดน้ นีโอ 

ต.บา้นใหม่/ บางพูด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุร ี

 
57-1-42.3 
8-1-68.5 
12-3-39.9 

 
498.82 
447.37 
583.51  

1,438.00 

บจก. ไซดว์อลค์ แลนด/์ 
บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซท็/ 
บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ/์ 
บจก. ยูไนเตด็ โฮมส ์

 ราชพฤกษ ์วงแหวน เพชรเกษม  
 แปลงนอกผงัจดัสรร  

แขวงหนองแขม เขตภาษเีจริญ 
กรุงเทพฯ 

9-3-56 19.78   - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ  

 รามอนิทรา-คูบ้อน (ที่ดนิเปล่า) แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 1-3-69.8 14.84 - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ 
 เดอะแกรนด ์ป่ินเกลา้ เฟส 1  
 (อลัพน่ีา)  

ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน ์เขตทววีฒันา 
กรงุเทพฯ  

35-1-56.1 1,388.19   - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ/  
บจก. รีกลั รีเจี้ยน/  
บจก. ไซดว์อลค์ แลนด ์

 โกลเดน้ นีโอ สาทร แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง 
กรุงเทพ 

8-1-13.9 316.19 - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ 

 เดอะแกรนด ์พระราม 2 
 (รอการพฒันา-เฟส 5, 8, 14) 

ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง  
จ.สมทุรสาคร  

17-3-99.5 84.41   - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ  

 แกรนดโิอ ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง  
จ.สมทุรสาคร 

10-2-21.7 298.88   - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ  
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โครงกำร ที่ต ัง้ 
เน้ือที่  

(ไร-่งำน-ตร.ว.) 
มูลค่ำตำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 
(ลำ้นบำท) 

เจำ้ของกรรมสทิธ์ิ 

 ที่อยู่อำศยั (ต่อ)      
 บลสิ  ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง  

จ.สมทุรสาคร  
3-2-34.1 83.92   - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ  

 เดอะเกรซ (ซนี ซเีนอรร์ี่)  ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง  
จ.สมทุรสาคร  

0-3-99.1 23.83   - บมจ. กรงุเทพบา้นและที่ดนิ  

 ดไิอสแ์ลนด ์(คอรท์ยารด์)  ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง  
จ.สมทุรสาคร  

0-1-56.5 37.98   - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ  

 เลค แกรนดด์โิอเซ่  ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง  
จ.สมทุรสาคร  

0-3-16.2 22.55   - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ  

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

13-3-56.2 405.53   - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ  

 โกลเดน้ ทาวน ์๓ ลาดพรา้ว- 
 เกษตรนวมนิทร ์ 

แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ  

0-3-81.8 43.99   - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ  

 แกรนดโิอ บางแค  แขวงหลกัสอง เขตภาษเีจริญ 
กรุงเทพฯ  

29-2-63.5 1,230.32   630.40 บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ  

 เดอะแกรนด ์ลกัซ ์บางนา-สวนหลวง แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

17-1-3.4 676.68 - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ 

 โกลเดน้ ทาวน ์ตวิานนท-์แจง้วฒันะ 
 (เลยีบคลองประปา) 

ต.บา้นใหม่ อ.เมอืงปทุมธานี  
จ.ปทุมธาน ี

31-2-10.9 265.24 - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ 

 แกรนดโิอ เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม (หนองคา้งพลู) 
เขตหนองแขม (ภาษเีจริญ) 
กรุงเทพฯ  

11-3-50.1 416.51   287.00 บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ 

 รามอนิทรา-วงแหวน 2 
 - แกรนดโิอ 
 - โกลเดน้ ทาวน ์๒ 

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ   
140-1-68.7 

 
1,359.39 

101.08   

 
- 

บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ/  
บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซท็/ 
บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ/์ 
บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

 พหลโยธิน-รงัสติ (โรงกษาปณ์) 
 - แกรนดโิอ 
 - โกลเดน้ ทาวน ์
 - โกลเดน้ ทาวน ์๒ 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธาน ี

 
74-3-96.6 
30-1-54.7 
29-3-34.7 

 
605.27 
289.44 
331.33 

 
1,571.00 

บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ/  
บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซท็/ 
บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ/์ 
บจก. ไซดว์อลค์ แลนด ์

 โกลเดน้ ทาวน ์รงัสติ คลอง 3 
 โกลเดน้ ทาวน ์๒ รงัสติ คลอง 3 

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธาน ี

21.2.42.2 
48-0-23.4 

381.12 
312.69 

306.67 บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ/  
บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

 โกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม-พทุธมณฑล 
 สาย 3 

แขวงหนองแขม (หนองคา้งพลู)  
เขตหนองแขม (ภาษเีจริญ) 
กรุงเทพฯ 

12-2-96.8 322.41 - บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ 

 เดอะแกรนด ์ป่ินเกลา้ เฟส 2 (เดอะไพน)์  ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน ์เขตทววีฒันา 
กรงุเทพฯ  

0-3-72 53.78   - บจก. เฟิรส์ แสควร/์ 
บมจ. กรุงเทพบา้นและที่ดนิ  

 โกลเดน้ ทาวน ์ศรีราชา-อสัสมัชญั  ต.สุรศกัดิ์ อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี 

12-0-42.4 387.90   - บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 

 โกลเดน้ ทาวน ์อยุธยา  ต.บา้นกรด อ.บางปะอนิ  
จ.พระนครศรีอยุธยา  

13-0-91.8 344.97   - บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 

 โกลเดน้ ทาวน ์๒ ลาดพรา้ว- 
 เกษตรนวมนิทร ์ 

แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ  

0-0-50 7.63   - บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 
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โครงกำร ที่ต ัง้ 
เน้ือที่  

(ไร-่งำน-ตร.ว.) 
มูลค่ำตำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 
(ลำ้นบำท) 

เจำ้ของกรรมสทิธ์ิ 

 ที่อยู่อำศยั (ต่อ)      
 โกลเดน้ ทาวน ์พทัยาใต ้สุขมุวทิ ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี 11-0-91.6 210.45   - บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 
 โกลเดน้ ทาวน ์ชลบุรี-อ่างศิลา  ต.บา้นเสมด็ อ.เมอืงชลบุรี  

จ.ชลบุร ี 
83-1-41.3 647.16   403.49 บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 

 โกลเดน้ ทาวน ์ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ ต.บา้นโพธ์ิ อ.บางกรูด  
จ.ฉะเชิงเทรา 

21-1-87.13 300.01 - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

 โกลเดน้ ทาวน ์๔ สุขสวสัดิ์-พทุธบชูา  แขวงบางประกอก  
เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพฯ  

32-0-0.6 474.43   - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

 โกลเดน้ ทาวน ์เฉลมิพระเกียรต-ิ 
 สวนหลวง (ซอย 28) 

แขวงบางแกว้ เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 

27-0-15 278.25 - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

 โกลเดน้ ทาวน ์๒ พระราม 2  
 โกลเดน้ นีโอ ๒ พระราม 2  

ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง
สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร  

2-2-33.5 
3-3-60.2 

70.24   
104.32   

- 
- 

บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซท็  

 โกลเดน้ ทาวน ์๒ งามวงศว์าน-ประชาชืน่ ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบุร ี 14-0-41.5 275.36   - บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซท็  
 โกลเดน้ นีโอ ๒ ลาดพรา้ว- 
 เกษตรนวมนิทร ์ 

แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ  

3-2-17.5 151.88   - บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซท็  

 โกลเดน้ ซติี้ สาทร  แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 
กรุงเทพฯ  

6-1-38.7 344.83   206.00 บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซท็  

มูลค่ายุติธรรมของทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีมูลค่ารวม 50,832 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมนิอิสระ  
โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว จะใชเ้กณฑร์าคาตลาดส าหรบัที่ดินรอการพฒันาและ/หรือที่ดินอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑ์วิธี
พจิารณาจากรายได ้(Income Approach) ส าหรบัอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย และอาคารส านกังานใหเ้ช่า ขอ้สมมติฐานหลกัทีใ่ชใ้น
การประเมนิราคาอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ และอาคารส านกังานดงักล่าว ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราการครอบครอง อตัราการเติบโต
ระยะยาวของค่าเช่า ระยะเวลาที่เลกิเช่า ค่าใชจ่้ายเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการเช่าส าหรบัอาคารส านกังาน เช่น ระยะเวลาที่ใหเ้ช่าฟรี และการยกเวน้
ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ 

2. สนิทรพัยถ์ำวรอืน่ ๆ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมสีนิทรพัยถ์าวรอืน่ ๆ ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัย ์ มูลค่ำทำงบญัชีสุทธิ 
เครื่องมอืและเครื่องใช ้  118 
ทีด่นิ สนามกอลฟ์ อาคาร   3,251 
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน  598 
ยานพาหนะ  47 
ระบบสาธารณูปโภค  380 

รวม  4,394 
หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม  (1,768) 

รวม  2,626 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม 

รวม 

198 
 (80) 

118 
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3. รำยละเอยีดของสญัญำเช่ำทีด่ินและอำคำรส ำนักงำน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีสญัญาเช่าที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั เขตส่งออก ที่ดินบางส่วนบริเวณถนนบางนา-ตราด 
และทีด่นิบางส่วนบริเวณย่านธุรกิจทีส่  าคญัของกรุงเทพฯ ดงันี้ 

ล ำดบั 
คู่สญัญำ ปีที่สิ้นสุด

ระยะเวลำเช่ำ 
ค่ำเช่ำ 

ผูเ้ช่ำ / ผูเ้ช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำ / ผูใ้หเ้ช่ำช่วง 
1. บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) กนอ. 2568 5,684,924.85 บาทต่อปี 
2. บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) กนอ. 2570 797,307.27 บาทต่อปี  

3. บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) กนอ. 2572 2,437,649.36 บาทต่อปี  
4. บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) กนอ. 2591 3,227,590.61 บาทต่อปี 
5. บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) กนอ. 2591 1,168,158.14 บาทต่อปี 
6. บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส กนอ. 2591 8,823,243.00 บาทต่อปี 
7. บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) (ผูเ้ช่าช่วง) 
บจก. ชยันนัท ์- บางพล ีพารค์ แลนด ์ 2582 28,517,293.00 บาทต่อปี 

8. บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) 

บจก. พรชยั อคีวปิเมน้ท ์ 2587 7,083,333.00 บาทต่อปี 

9. บจก. นารายณ์ พาวลิเลยีน กรมพระคลงัขา้งที ่ 2565 4,500,000 บาทต่อปี 
10. บจก. สาธรทรพัยส์นิ บมจ. แผ่นดนิทองฯ 2596 4,470,000 บาทต่อปี 
11. กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์ 

(ผูเ้ช่าหลกั) 
บจก. โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร ์ 2580 - 

 บจก. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์(ผูเ้ช่าช่วง) กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์ 2566 48,000,000 บาทต่อปี 
12. บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี้ ส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัริย ์ 2583 36,000,000 บาทต่อปี 
13. บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี้ (ผูเ้ช่าหลกั) ส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัริย ์ 2583 14,000,000 บาทต่อปี 
 บจก. นอรท์ สาธร โฮเต็ล (ผูเ้ช่าช่วง) บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี้ 2583 14,000,000 บาทต่อปี 

14. บมจ. แผ่นดนิทองฯ ส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัริย ์ 2590 23,000,000 บาทต่อปี 
หมำยเหตุ : รายละเอยีดอื่น ๆ ในสญัญาเช่า ที่ส าคญั มดีงันี้ 

1. ส าหรบัสญัญาที่ 1-3 ผูใ้หเ้ชา่ปรบัเปลีย่นค่าเชา่ไดทุ้ก ๆ ระยะเวลา 10 ปี ในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ 
 ส าหรบัสญัญาที่ 4-6 สญัญาที่ 9 และ 14 ผูใ้หเ้ช่าอาจปรบัปรุงเปลีย่นแปลงค่าเช่าตามประกาศที่ผูใ้หเ้ช่าก าหนด 

ส าหรบัสญัญาที่ 8 ผูใ้หเ้ชา่สามารถปรบัเปลีย่นค่าเช่าไดทุ้ก ๆ 5 ปี 
ส าหรบัสญัญาที่ 10 ผูใ้หเ้ช่าปรบัเปลีย่นค่าเช่าไดทุ้ก ๆ ระยะเวลา 3 ปี ในอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าเช่าเดมิ และ 
ส าหรบัสญัญาที่ 7 และ 11-13 ไม่มกีารปรบัเปลีย่นค่าเช่าใด ๆ 

2. หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า ส าหรบัสญัญาที่ 1-6 ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนก่อนสญัญาเช่าจะสิ้นสุดเพื่อใหก้นอ.
พจิารณา 

3.  หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า ส าหรบัสญัญาที่ 7 ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อนสญัญาเช่าจะสิ้นสุดเพื่อใหผู้ใ้หเ้ช่าช่วง
พจิารณา 

นอกจากนี้ บริษทัยงัมสีญัญาเช่าพื้นที่ส  านกังาน ซึง่สามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้รายการระหว่างกนั 
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4. สนิทรพัยถ์ำวรท่ีใชค้ ้ำประกนั 

ณ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมเีงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งค า้ประกนั ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัยเ์พื่อค ้ำประกนั วงเงนิ 
เงนิกู ้
ปจัจบุนั 

วนัที่ท ำสญัญำ 

1. โฉนดเลขที่ 42073, 86484, 124812-5, 131865-6, 135934, และ 145006 ต ัง้อยู่บน 
ศูนยค์ลงัสนิคา้สมทุรสาคร พรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง 

2,000.00 173.75 27/08/2558 ถงึ 30/09/2567 

2.  โฉนดเลขที่ 70049 ต ัง้อยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 600.00 600.00 24/07/2562 ถงึ 30/01/2564 
3.  โครงการโกลเดน้ ทาวน ์ชลบุรี-อ่างศิลา 403.49 401.26 มถินุายน 2561 ถงึ มถินุายน 2563 
4. โครงการโรงแรม ด ิแอสคอท แบงคอก และสกาย วลิล่าส ์ 535.00 313.49 กนัยายน 2556 ถงึ กนัยายน 2563 
5. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์สาทร 532.00 120.00 สงิหาคม 2561 ถงึ มนีาคม 2565 
6.  โครงการโกลเดน้ ทาวน ์๒ บางแค 340.00 196.29 มถินุายน 2562 ถงึ กุมภาพนัธ ์2566 
7. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์พหลโยธิน-สะพานใหม่ 650.00 300.00 ตุลาคม 2561 ถงึ เมษายน 2565 
8. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม 81 380.00 227.00 มนีาคม 2562 ถงึ กนัยายน 2565 
9. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์แจง้วฒันะ-เมอืงทอง 663.00 267.00 ตุลาคม 2561 ถงึ ตุลาคม 2564 
10. โครงการแกรนดโิอ บางแค 769.00 323.40 กรกฎาคม 2561 ถงึ พฤษภาคม 2566 
11. โครงการแกรนดโิอ เพชรเกษม 81 350.00 148.00 มนีาคม 2562 ถงึ กนัยายน 2565 
12. โครงการแกรนดโิอ พหลโยธิน-รงัสติ 848.00 293.97 พฤษภาคม 2562 ถงึ เมษายน 2567 
13. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์พหลโยธิน-รงัสติ 364.00 119.00 พฤษภาคม 2562 ถงึ ตุลาคม 2565 
14. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์๒ พหลโยธิน-รงัสติ 359.00 117.00 พฤษภาคม 2562 ถงึ ตุลาคม 2566 
15. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์รงัสติ คลอง 3 164.00 145.00 มนีาคม 2562 ถงึ กุมภาพนัธ ์2566 
16. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์๒ รงัสติ คลอง 3 170.00 160.00 มนีาคม 2562 ถงึ กุมภาพนัธ ์2568 
17. โครงการโกลเดน้ ซติี้ สาทร 206.00 45.00 มกราคม 2562 ถงึ มกราคม 2564 

รวมเงนิกู ้และหนังสอืค ำ้ประกนั 9,333.49 3,950.16  

5. นโยบำยเงนิลงทุนของบรษิทั 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมกีารลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช ำระแลว้ 
รอ้ยละ 
กำรถือ
หุน้ 

มูลค่ำเงนิลงทุน 
(ตำมวิธี 

ส่วนไดเ้สยี) 

มูลค่ำเงนิลงทุนสุทธ ิ
(ตำมรำคำทุน) 

บริษทัย่อย      
บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส ก่อสรา้งโรงงานส าเร็จรูปเพือ่ใหเ้ช่า 12.5 ลา้นบาท 100 - 12.5 ลา้นบาท 

บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) 

ก่อสรา้งคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า 11,500.0 ลา้นบาท 100 - 11,515.0 ลา้นบาท 

Shanghai TICON Investment 
Management Co., Ltd. 

บริหารการลงทุน 2.8 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 
(85.4 ลา้นบาท) 

100 - 2.8 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 
(85.4 ลา้นบาท) 

Frasers Property Thailand (Hong Kong) 
Limited 

ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ 16.1 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 
(575.1 ลา้นบาท) 

100 - 16.1 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 
(575.1 ลา้นบาท) 

บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล 
รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พือ่การลงทุน 
ในอสงัหาริมทรพัย ์

10.0 ลา้นบาท 70 - 7.0 ลา้นบาท 

Frasers Property Thailand 
(International) Pte. Ltd. 

ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ 267.6 ลา้นดอลล่ารส์งิคโปร ์
(6,428.2 ลา้นบาท) 

100 - 267.6 ลา้นดอลล่ารส์งิคโปร ์
(6,429.2 ลา้นบาท) 
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บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช ำระแลว้ 
รอ้ยละ 
กำรถือ
หุน้ 

มูลค่ำเงนิลงทุน 
(ตำมวิธี 

ส่วนไดเ้สยี) 

มูลค่ำเงนิลงทุนสุทธ ิ
(ตำมรำคำทุน) 

บริษทัย่อย (ต่อ)      
บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) 
ลงทุนและประกอบกิจการ 

ดา้นศูนยข์อ้มูลและธุรกิจ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ี

372.2 ลา้นบาท 100 - 372.2 ลา้นบาท 

บจก. ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 400.0 ลา้นบาท 100 - 400.0 ลา้นบาท 

บมจ. แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้  
ดเีวลลอปเมน้ท/์1 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 11,037.7 ลา้นบาท 94.50 - 18,734.1 ลา้นบาท 

บจก. บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ ลงทุน พฒันา บริหาร และจดัการ
โครงการโลจสิติกส ์พารค์ 

300.0 ลา้นบาท 75 - 225.0 ลา้นบาท 

บจก. ออโตเมชัน่ แอสเซท็ ให ้บ ริก ารด ้านระบบปฎิบ ัติ ก าร
อ ัต โนม ัติ ครบวงจร ส าหรับ
โรงงานและคลงัสนิคา้ 

17.0 ลา้นบาท 100/2 - 17.0 ลา้นบาท 

บริษทัร่วม      
ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์
เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์  
พร็อพเพอรต์ี้ 

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์
ที่เก่ียวเนื่องกบักิจการ
อุตสาหกรรม 

25,173.3 ลา้นบาท 23/3 3,172.4 ลา้นบาท 6,033.6 ลา้นบาท 

บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 8,278.5 ลา้นบาท 50 4,125.6 ลา้นบาท 4,139.3 ลา้นบาท 

PT SLP Surya TICON Internusa พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โรงงานและ
คลงัสนิคา้โดยใหเ้ช่า/ขาย 

603.2 ลา้นรูปี 
(1,538.8 ลา้นบาท) 

25 360.7 ลา้นบาท 414.2 ลา้นบาท 

บริษทัร่วมคำ้      
บจก. จสัโค (ประเทศไทย) ลงทุนและประกอบกิจการ 

Co-working office และธุรกจิ
อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

513.5 ลา้นบาท 51 237.5 ลา้นบาท 261.9 ลา้นบาท 

บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด ก่อสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 595.0 ลา้นบาท 60/2 361.1 ลา้นบาท 357.0 ลา้นบาท 

บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เด็มโก ้
เพาเวอร ์6 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 

5.0 ลา้นบาท 51/2 3.2 ลา้นบาท 2.6 ลา้นบาท 

บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เด็มโก ้
เพาเวอร ์11 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 4.0 ลา้นบาท 51/2 2.6 ลา้นบาท 2.0 ลา้นบาท 

บจก. บางปะกง โลจสิติกส ์พารค์ พฒันาและบริหารจดัการโครงการ
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

840.2 ลา้นบาท 51/2 325.1 ลา้นบาท 449.3 ลา้นบาท 

บจก. วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ พฒันาและบริหารจดัการโครงการ
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

396.5 ลา้นบาท 51/2 67.5 ลา้นบาท 202.2 ลา้นบาท 

บจก. เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) พฒันาและประกอบกิจการใหบ้ริการ
โครงการศูนยข์อ้มูล 

723.2 ลา้นบาท 51/4 353.8 ลา้นบาท 368.8 ลา้นบาท 

บจก. พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) ใหบ้ริการระบบปฏบิตักิารอตัโนมตัิ
ส าหรบัโรงงานและคลงัสนิคา้ 

31.0 ลา้นบาท 51/5 13.7 ลา้นบาท 15.8 ลา้นบาท 

บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้ง      
บจก. บางกอกคลบั ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 450.0 ลา้นบาท 0.11 - 0.3 ลา้นบาท/6 

หมำยเหตุ : /1 ผูถ้อืหุน้สามารถดูขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบับริษทัที ่บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) ถอืหุน้ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของ GOLD ที่เวบ็ไซตข์อง GOLD (www.goldenland.co.th) เวบ็ไซตส์ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 /2 ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรยีล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อย 
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 /3 ถอืหุน้โดยบริษทั และ Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษทัย่อย 
 /4 ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อย 
 /5 ถอืหุน้โดยบรษิทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรยีล (ประเทศไทย) จ ากดั 
 /6 ภายหลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนจ านวน 0.74 ลา้นบาท 

บริษทัมกีารควบคุมและการบริหารในบริษทัย่อยท ัง้ 10 บริษทัอย่างสมบูรณ์ ซึ่งยกเวน้ บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดสัเทรียล รีท 
แมนเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) นอกจากนี้  บริษทัมิไดม้ีการควบคุมและมิไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้  แต่อย่างใด (โปรดดูความเห็นของผูบ้ริหารใน 
การลงทุนใน FTREIT ในหวัขอ้ “การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ”) 
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ขอ้พพิำททำงกฎหมำย 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอืน่ 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มชีื่อย่อหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำ “FPT” ไดจ้ด
ทะเบียนก่อตัง้บริษทัเมื่อปี 2533 ในนำมบริษทั ไทย คอนเน็คชัน่ จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท เพื่อด ำเนินธุรกิจก่อสรำ้งอำคำร
โรงงำนอตุสำหกรรมมำตรฐำนเพือ่ขำยหรือใหเ้ช่ำ ในเวลำต่อมำ บริษทัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นบริษทั ไทย อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั บริษทัไดแ้ปร
สภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัและเปลีย่นชื่อเป็นบริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เมือ่วนัที่ 28 มถินุำยน 2544 และเขำ้
เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เมือ่วนัที่ 13 มถินุำยน 2545 

เมื่อวนัที่ 25 มกรำคม 2562 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิเปลี่ยนแปลงชื่อบริษทัจำก บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล  
คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็น บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในกำรนี้ บริษทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อ
บริษทัเมือ่วนัที ่28 มกรำคม 2562 

ธุรกจิหลกั 

ประกอบธุรกิจพฒันำและบริหำรจดักำรแพลตฟอรม์อสงัหำริมทรพัยแ์บบครบวงจร 

ทุนเรือนหุน้ (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562) 

ทุนจดทะเบยีน 2,934,627,799 บำท  

ทุนช ำระแลว้  2,016,762,975 บำท 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 1 บำทต่อหุน้ 

ท่ีต ัง้ส ำนักงำนใหญ่ 

เลขทะเบยีนบริษทั: 0107544000051  

(เลขทะเบยีนเดมิ: บมจ. 666) 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์ 

เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท ์ +66 (0) 2679 6565 

โทรสำร +66 (0) 2679 6569 

เวบ็ไซต ์ www.frasersproperty.co.th 

ติดต่อบริษทั 

• สว่นนักลงทุนสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์ +66 (0) 2679 6565 ต่อ 302 , 304 

• ส ำนักเลขำนุกำรบริษทั 

โทรศพัท ์ +66 (0) 2679 6565 ต่อ 702 
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• ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

โทรศพัท ์ +66 (0) 2679 6565 ต่อ 899 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัร่วมคำ้ 

• บริษทัย่อย 

ช่ือบริษทั 
สถำนท่ีตัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน 
 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562) 

ทุนช ำระแลว้ 
(ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562) 
ผูถ้อืหุน้ 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

บจก. อโีค  
อนิดสัเทรียล 
เซอรว์สิเซส 

49/32 หมู่ 5 นิคม
อตุสำหกรรรมแหลม
ฉบงั ต.ทุ่งสุขลำ  
อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุรี 
20230 

ก่อสรำ้งโรงงำน
ส ำเร็จรูปเพือ่ให ้
เช่ำ 

12,500,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 1,250,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

12,500,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 1,250,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) 

100 

บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้  
อนิดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 ถนน
สำทรใต ้แขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120 

ก่อสรำ้ง
คลงัสนิคำ้
เพือ่ใหเ้ช่ำ 

11,500,000,000 
บำท แบ่งเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 
1,150,000,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
10 บำท 

11,500,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 
1,150,000,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) 

100 

Shanghai TICON 
Investment 
Management 
Co., Ltd. 

Rm. A512, 
Building 4, No. 
3288, Jinhai Road, 
Pudomg New 
Area, Shanghai, 
China 

บริหำรกำร
ลงทุน 

2,800,000  
ดอลลำรส์หรฐั  

2,800,000  
ดอลลำรส์หรฐั 
 

บมจ. เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย)  

100 

บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
ประเทศไทย 
(ฮ่องกง)  

Room 337, 3/F 
South China C.S. 
Building, 13-17 
Wah Sing Street, 
Kwai Chung, N.T. 
Hongkong 

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ 

16,130,000  
ดอลลำรส์หรฐั  
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
1 ดอลลำรส์หรฐั 

16,130,000  
ดอลลำรส์หรฐั  
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
1 ดอลลำรส์หรฐั 

บมจ. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย)  

100 
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ช่ือบริษทั 
สถำนท่ีตัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน 
 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562) 

ทุนช ำระแลว้ 
(ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562) 
ผูถ้อืหุน้ 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
อนิดสัเทรียล รีท 
แมนเนจเมน้ท ์
(ประเทศไทย)  

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 ถนน
สำทรใต ้แขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120 

ผูจ้ดักำร
กองทรสัต ์

10,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 1,000,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

10,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 1,000,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

บมจ.เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย)  

70 

บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
ประเทศไทย 
(อนิเตอรเ์นชัน่แนล)  

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898 

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ 

267.6 ลำ้นดอลลำร์
สงิคโปร ์มลูค่ำทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 1 ดอลลำร์
สงิคโปร ์

267.6 ลำ้นดอลลำร์
สงิคโปร ์มลูค่ำทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 1 ดอลลำร์
สงิคโปร ์

บมจ. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย)  

100 

บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย) 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 
ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร  
กทม. 10120 

ลงทุนและ
ประกอบกิจกำร
ดำ้นศูนยข์อ้มลู
และธุรกิจ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
เทคโนโลย ี

372,194,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 37,219,400 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

372,194,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 37,219,400 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย)  

100 

บจก. ซสิเต็ม  
แอสเซท็ส ์

เลขที ่57 อำคำรปำร์
คเวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์
ช ัน้ที ่19 หอ้งเลขที ่
1908-1912 ถนนวทิยุ 
แขวงลุมพนิี เขตปทุม
วนั กทม. 10330 

พฒันำ
อสงัหำริมทรพัย ์

400,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 40,000,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

400,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 40,000,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท  

บริษทั เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

100 

บมจ. แผ่นดนิทอง 
พร็อพเพอรต์ี้  
ดเีวลลอปเมน้ท ์

944 มติรทำวน ์
ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 
20 
ถนนพระรำม 4 แขวง
วงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กทม. 10330 

พฒันำ
อสงัหำริมทรพัย ์

11,037,670,000 
บำท แบ่งเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 
2,323,720,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
4.75 บำท 

11,037,670,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 
2,323,720,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
4.75 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) 

94.85 

บจก. ออโตเมชัน่ 
แอสเซท็ 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175  
ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120 

ใหบ้ริกำรดำ้น
ระบบปฎบิตัิ
กำรอตัโนมตัิ
ครบวงจร 
ส ำหรบัโรงงำน
และคลงัสนิคำ้ 

17,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 1,700,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

17,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 1,700,000 
ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย)  

100 
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ช่ือบริษทั 
สถำนท่ีตัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน 
 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562) 

ทุนช ำระแลว้ 
(ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562) 
ผูถ้อืหุน้ 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

บจก. บำงกอก  
โลจติิกส ์พำรค์ 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 
ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120 

ลงทุน พฒันำ 
บริหำร และ
จดักำรโครงกำร 
โลจสิติกส ์
พำรค์ 

300,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 30,000,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

300,000,00 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 30,000,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) 
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• บริษทัร่วม 

บริษทั 
สถำนท่ีตัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562) 

ทุนช ำระแลว้ 
(ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562) 
ผูถ้อืหุน้ 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุน
ในอสงัหำริมทรพัย์
และสทิธิกำรเช่ำ
อสงัหำริมทรพัย ์
เพือ่อตุสำหกรรม 
เฟรเซอรส์  
พร็อพเพอรต์ี้ 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 
ถนนสำทรใต ้แขวง
ทุ่งมหำเมฆ เขต
สำทร กทม. 10120 

ลงทุนใน
อสงัหำริมทรพัย ์
และ/หรือสทิธิ
กำรเช่ำ
อสงัหำริมทรพัย ์
ทีเ่กี่ยวเนื่องกบั
กิจกำร
อตุสำหกรรม 

32,262,286,683.78 
บำท มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 9.5363 บำท 

24,817,143,605.84 
บำท แบ่งเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 
2,602,387,048 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
9.5363 บำท 

บมจ.            
เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้  
(ประเทศไทย) 

0.8 

บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
ประเทศไทย 
(อนิเตอรเ์นชัน่
แนล) 

22.63 

บจก. ทอีำรเ์อ 
แลนด ์ดเีวลลอป
เมน้ต ์

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 
ถนนสำทรใต ้แขวง
ทุ่งมหำเมฆ เขต
สำทร กทม. 10120 

พฒันำ
อสงัหำริมทรพัย ์

9,552,520,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 955,252,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

9,552,520,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 
955,252,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย)  

50 

PT SLP Surya 
TICON Internusa 

Setiabudi Atrium 
Unit 201 Lantai 2, 
J1, H.R. Rasuna 
Said, Kav. 62, 
Jakarta 12920, 
Indonesia 

พฒันำ
อสงัหำริมทรพัย ์
โรงงำนและ
คลงัสนิคำ้โดยให ้
เช่ำ/ขำยใน
ประเทศ
อนิโดนีเซยี 

2,412,800,000,000  
รูเปีย มลูค่ำทีต่รำไว ้
หุน้ละ 13,000 รูเปีย 

603,200,000,000  
รูเปีย มลูค่ำทีต่รำไว ้
หุน้ละ 13,000 รูเปีย 
 

บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
ประเทศไทย 
(ฮ่องกง) 

25 
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• บริษทัร่วมคำ้ 

ช่ือบริษทั 
สถำนท่ีตัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน (ณ 
วนัที่ 30 กนัยำยน 

2562) 

ทุนช ำระแลว้ 
(ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 

2562) 
ผูถ้อืหุน้ 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

บจก. จสัโค 
(ประเทศไทย) 

11/1 อำคำรเอ ไอ เอ 
สำทร ทำวเวอร ์ช ัน้ที ่
9 ถนนสำทรใต ้แขวง
ยำนนำวำ เขตสำทร 
กทม. 10120 

ลงทุนและ
ประกอบกิจกำร 
Co-working 
office และ
ธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

 513,500,000 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 5,135,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
100 บำท  

 513,500,000 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 5,135,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
100 บำท  

บมจ.  
เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย)  

51 

บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้        
บเีอฟทแีซด 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 ถนน
สำทรใต ้แขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120 

ก่อสรำ้งโรงงำน
และคลงัสนิคำ้
ใหเ้ช่ำ 

700,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 70,000,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

700,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั 
จ ำนวน 70,000,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

บจก.  
เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
อนิดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) 

60 

บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้  
เดม็โก ้เพำเวอร ์6 

59 หมู่ที ่1 ต ำบล
สวนพริกไทย อ ำเภอ
เมอืง จงัหวดั
ปทุมธำนี 12000 

ผลติและ
จ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 
 

5,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 50,000 หุน้ มลู
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 
บำท 

5,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 50,000 หุน้ มลู
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 
บำท 

บจก.  
เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
อนิดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) 

51 

บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้  
เดม็โก ้เพำเวอร ์11 

59 หมู่ที ่1 ต ำบล
สวนพริกไทย อ ำเภอ
เมอืง จงัหวดั
ปทุมธำนี 12000 

ผลติและ
จ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

4,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 40,000 หุน้ มลู
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 
บำท 

4,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 40,000 หุน้ มลู
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 
บำท 

บจก.  
เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
อนิดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) 

51 
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ช่ือบริษทั 
สถำนท่ีตัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน (ณ 
วนัที่ 30 กนัยำยน 

2562) 

ทุนช ำระแลว้ 
(ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 

2562) 
ผูถ้อืหุน้ 

สดัสว่น 
กำรถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

บจก. บำงปะกง  
โลจสิติกส ์พำรค์ 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 ถนน
สำทรใต ้แขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120 

พฒันำและ
บรหิำรจดักำร
โครงกำร
คลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 

840,230,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 84,023,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

840,230,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 84,023,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

บจก.  
เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
อนิดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) 

51 

บจก. วงันอ้ย  
โลจสิติกส ์พำรค์ 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 ถนน
สำทรใต ้แขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120 

พฒันำและ
บริหำรจดักำร
โครงกำร
คลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 

396,500,000 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 39,650,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท  

396,500,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 39,650,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

บจก. 
เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
อนิดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) 

51 

บจก. เอสทที ีจดีซี ี
(ประเทศไทย) 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 ถนน
สำทรใต ้แขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120 

ประกอบกิจกำร
ศูนยบ์ริกำร
ขอ้มลูและ
ใหบ้ริกำรเช่ำ
พื้นทีส่  ำหรบัวำง
เซริฟ์เวอร ์

2,113,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 211,300,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

2,113,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 211,300,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 10 บำท 

บจก.  
เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ 
เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย) 

51 

บจก. พบีเีอ โร
บอทคิส ์(ประเทศ
ไทย) 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13 
อำคำรสำธรซติี้ทำว
เวอร ์เลขที ่175 ถนน
สำทรใต ้แขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120 

ใหบ้ริกำร
ระบบปฏบิตัิกำร
อตัโนมตัคิรบ
วงจรส ำหรบั
โรงงำนและ
คลงัสนิคำ้ 

121,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 12,100,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 
บำท  

121,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 12,100,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 
บำท 

บจก.  
ออโตเมชัน่ 
แอสเซท็ 

51 

ขอ้มูลทัว่ไปของบุคคลอำ้งองิ 

นำยทะเบียนหุน้สำมญั : บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
    93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
    ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
    โทรศพัท ์: +66 (0) 2009 9000 
    โทรสำร : +66 (0) 2009 9991 
    SET Contact center: +66 (0) 2009 9999 
    เวบ็ไซต ์: http://www.set.or.th/tsd 
 
 



บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  56-1 

 

ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส ำคญัอืน่ 69 

ผูส้อบบญัชี  : นำงสำวนิตยำ เชษฐโชติรส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทะเบยีนเลขที่ 4439  
    บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 
    ชัน้ 50 เอม็ไพรท์ำวเวอร ์

1 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์(+66) (0) 2677 2000 
โทรสำร (+66) (0) 2677 2222 
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ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

1. จ ำนวนทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแลว้ 

ณ วนัที่  28 ตุลาคม 2562 บริษ ัทมีทุนจดทะเบียน 2,934,627,799 บาท ซึ่งเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ 2,016,762,975 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,016,762,975 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2. กำรออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

 2.1 หุน้กู ้

บริษทัมกีารออกหุน้กู ้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ และไม่มหีลกัประกนั ซึง่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 มภีาระหนี้
ท ัง้สิ้น 27,620 ลา้นบาท ซึง่เป็นหุน้กูจ้  านวนรวม 27.62 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

คร ัง้ท่ีออก จ ำนวนที่ออก (ลำ้นบำท) วนัที่ออก อำยุ 

2/2554 1,000.0 26 กนัยายน 2555  10  ปี 
2/2556 500.0 15 พฤษภาคม 2556  7 ปี 
5/2556 620.0 18 ตุลาคม 2556  6  ปี 
2/2557 800.0 18 กรกฎาคม 2557  7 ปี 
2/2558 1,000.0 15 พฤษภาคม 2558  7 ปี 
3/2558 600.0 

700.0 
14 สงิหาคม 2558 
14 สงิหาคม 2558 

 5 ปี 
 8 ปี 

1/2559 100.0 
2,300.0 

18 พฤษภาคม 2559 
18 พฤษภาคม 2559 

 4 ปี 
 7 ปี 

1/2561 1,500.0 
2,500.0 
1,000.0 

14 มนีาคม 2561 
14 มนีาคม 2561 
14 มนีาคม 2561 

 3 ปี 
 5 ปี 
 10  ปี 

1/2562 2,000.0 
2,300.0 

500.0 
200.0 

15 กุมภาพนัธ ์2562 
15 กุมภาพนัธ ์2562 
15 กุมภาพนัธ ์2562 
15 กุมภาพนัธ ์2562 

       2 ปี 1 เดอืน 
 3 ปี 
 5 ปี 
 10  ปี 

2/2562 4,000.0 
6,000.0 

9 พฤษภาคม 2562 
9 พฤษภาคม 2562 

 2 ปี 
 3 ปี 

รวม   27,620.0   

เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2562 หุน้กูข้องบริษทัไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตโดยบริษทั ทริสเรตติ้ง จ ากดั ในระดบั “A-” แนวโนม้
เครดติ Stable และหุน้กูบ้างส่วนใชอ้นัดบัเครดติองคก์ร ซึง่จดัโดยบริษทั ทริสเรตต้ิง จ ากดั ในระดบั “A-” Stable 

2.2 ตัว๋แลกเงนิ 

บริษทัออกตัว๋แลกเงนิระยะส ัน้อายุไม่เกิน 270 วนั เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั ซึง่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 มภีาระหนี้รวม
ท ัง้สิ้น 3,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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ล ำดบัท่ี จ ำนวนที่ออก (ลำ้นบำท) วนัที่ออก ระยะเวลำ (วนั) 

1 1,800.0 19 สงิหาคม 2562 66 
2 1,200.0 13 กนัยายน 2562 41 
 3,000.0   

3. ผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล 

บริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษ ีโดยบริษทัจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลโดยค านึงถงึ
ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทัง้นี้  ในปจัจุบนัไม่มีสญัญากูย้ืมเงนิระหว่างบริษทั 
กบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ทีม่ขีอ้จ ากดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทั 

รำยช่ือผูถ้อืหุน้ รวบรวมรำยช่ือ ณ วนัที่ 28 ตุลำคม 2562 
 จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 
1. กลุ่มเฟรเซอรส์ 
 บริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์จ ากดั 
 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
877,853,278 
751,004,000 

 
43.53 
37.24 

 1,628,857,278 80.77 
2. กลุ่มซิต้ีเรียลต้ี 
 บริษทั ซติี้ วลิลา่ จ ากดั 

 
20,000,000 

 
0.99 

 20,000,000 0.99 
3. DBS Bank Ltd. 
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 
6. นำยจตุพล เกรียงไชยกจิกลุ 
7. CLSA LIMITED 
8. นำยวรพนัธ ์เทพบญัชำพร 
9. บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร ์จ ำกดั 
10. อืน่ ๆ 

รวม 

100,236,100 
71,500,000 
32,635,100 
20,000,000 
13,500,000 
7,436,000 
7,057,329 

115,541,168 

4.97 
3.54 
1.62 
0.99 
0.67 
0.37 
0.35 
5.73 

2,016,762,975   100.00 
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โครงสรำ้งกำรจดักำร 
1. โครงสรำ้งภำยในบริษทั ณ 30 กนัยำยน 2562 
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 โครงสรา้งการจดัการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง และมกีารแบ่งสายการบงัคบับญัชาเป็นสายงานต่าง ๆ 
2. คณะกรรมกำรบริษทั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุริวมท ัง้สิ้น 8 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีม่ส่ีวนร่วม
ในการบริหาร จ านวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร จ านวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน คิดเป็นส ัดส่วน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการท ัง้คณะ ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

ช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นำยชำยนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

2. รศ. ธิติพนัธุ ์ เช้ือบุญชยั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นำยชชัวำลย ์ เจยีรวนนท ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

4. นำยชำลี โสภณพนิช กรรมการ 
5. นำยโชติพฒัน ์ พชีำนนท ์ กรรมการ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นำยชำย วินิชบุตร กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นำยปณต สริิวฒันภกัดี กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ

เสีย่ง 
8. นำยอเุทน โลหชิตพทิกัษ ์ กรรมการ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมกำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2561-2562  

นำยตรีขวญั บุนนำค(1) กรรมการอสิระ 
หมายเหตุ : (1) นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั เฟรเซอรส์               

พร็อพเพอรต์ี้ อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทั มผีลตัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 

ทัง้นี้ กรรมการบริษทัทุกท่านเป็นผูม้คีุณสมบตัิครบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้ไม่มสีถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั (ตำมหนังสอืรบัรองบริษทั ณ สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562) 
กรรมการผูม้อี  านาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช หรือนายชาย วินิชบุตร หรือนายปณต สิริวฒันภกัดี ลงลายมือชื่อ

ร่วมกบันายโชติพฒัน ์พชีานนท ์หรือนายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมหีนา้ทีป่ฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั  และมติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัิหนา้ที่

ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ท ัง้ในปจัจุบนัและในระยะยาว รวมถงึการปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุน ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัมดีงันี้ 
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1. ปฏบิตัิหนา้ทีเ่พือ่ประโยชนท์ีด่ทีีสุ่ดแก่ผูถ้อืหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวปฏบิตัิส าคญั 4 ประการคือ 
ก. การปฏบิตัิหนา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 
ข. การปฏบิตัิหนา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) 
ค. การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ (Duty of 
Obedience) 
ง. การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2. ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการในเรื่องจ านวนกรรมการ สดัส่วนกรรมการอสิระ รวมท ัง้คุณสมบตัิทีห่ลากหลาย เพือ่ให ้
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

3. ก ากบัดูแลใหม้กีระบวนการสรรหาและเลอืกตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษทัอย่างโปร่งใส และมกีารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
และกรรมการชดุย่อยอย่างเหมาะสม 

4. รายงานการมส่ีวนไดส่้วนเสยีของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซึง่มคีวามเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย
ต่อบริษทัซึ่งสามารถตรวจสอบไดต้าม “แบบรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้ริหาร” ที่บริษทัก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิีการทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด นอกจากนัน้ ยงัมหีนา้ที่แจง้การถอืครองหลกัทรพัยท์ีเ่พิม่ขึ้น
หรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

5. ก าหนดวสิยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน และงบประมาณประจ าปี ผ่านการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม การ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย และก ากบัดูแลฝ่ายจดัการรวมท ัง้การจดัสรรทรพัยากร
ส าคญัใหด้ าเนินการตามนโยบาย วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใตก้รอบ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อความยัง่ ยืนและ
ประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูถ้อืหุน้ อกีท ัง้มกีารทบทวนและปรบัปรุงเพือ่ความมปีระสทิธิภาพของการด าเนินกิจการเป็นประจ าทกุปี 

6. ก าหนด จดัท า และปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและขอ้พงึปฏบิตัิในการท างาน นโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชนั ตลอดจนแนวปฏบิตัิต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และพจิารณาทบทวนนโยบายและการปฏบิตัิตาม
นโยบายดงักลา่วเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7. ด าเนินการใหบ้ริษทัมรีะบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงที่มปีระสทิธิภาพ โดยก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง
และพิจารณาถึงปจัจยัความเสี่ยงที่ส  าคญัอนัอาจเกิดขึ้น ก าหนดแนวทางในการจดัการความเสี่ยง ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แนวทางป้องกนัความเสีย่งนัน้ รวมท ัง้ทบทวนการบริหารจดัการความเสีย่งอย่างสม า่เสมอ 

8. สนบัสนุนและส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม และน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ ควบคู่กบัการสรา้ง
คุณประโยชนต่์อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

9. ก ากบัดูแลใหม้กีารบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทั และมมีาตรการรกัษาความม ัน่คง
ปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10. พจิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ มแีนวทางชดัเจนและเป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องบริษทัและผูถ้อืหุน้ โดยผู ้
มส่ีวนไดเ้สยีไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ  

11. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการ
อื่น ๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ายจดัการ 
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12. ก าหนดใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัโดยการเปรียบเทยีบสิง่ที่เกิดขึ้นจริงกบัเป้าหมายที ่ก าหนดไวใ้หท้ราบอย่าง
สม า่เสมอ พรอ้มท ัง้รายงานทางการเงนิและความคืบหนา้ของการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ  ของบริษทั เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไป
ตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว ้และหากไม่เป็นไปตามนัน้คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหม้กีารแกไ้ข ปรบัปรุง และดูแลใหฝ่้าย
จดัการด าเนินการแกไ้ข พรอ้มท ัง้พฒันาเรื่องนัน้อย่างต่อเนื่อง 

13. พจิารณาและอนุมตัิผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษทั เทยีบกบัแผนและงบประมาณ และพจิารณาแนวโนม้ระยะ
ต่อไปของปี  

14. พจิารณาอนุมตัิการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์เวน้แต่รายการดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถ้อืหุน้ ท ัง้นี้
ในการพจิารณาอนุมตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

15. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ท ัง้นี้ ในการพจิารณา
อนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือประกาศ ขอ้บ ังคบัและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวขอ้งของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

16. พจิารณาและอนุมตัิการท าธุรกรรมหรือการกระท าใด ๆ อนัมผีลกระทบที่ส  าคญัต่อฐานะทางการเงนิ ภาระหนี้สนิ การท าธุรกิจและ
ชื่อเสยีงของบริษทั พรอ้มท ัง้ติดตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิ และความสามารถในการช าระหนี้ 

17. ก ากบัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชื่อถอื  

18. ก ากบัใหม้กีารท างบการเงนิ ณ วนัสิ้นสุดรอบปีบญัชขีองบริษทัใหม้คีวามถูกตอ้ง เพือ่แสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในรอบ
ปีทีผ่่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยท ัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชขีองบริษทั ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัิ 

19. ก ากบัดูแลใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อลดความเสีย่งดา้น
การทุจริตและการใชอ้ านาจอย่างไม่ถูกตอ้ง รวมท ัง้ป้องกนัการกระท าผดิกฏหมาย 

20. ดูแลการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ56-1) ใหส้ามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผล
การด าเนินงานอย่างเพยีงพอและขอ้มลูเป็นปจัจุบนั ใหค้วามเห็นถงึความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงในรายงานประจ าปี รวมท ัง้ก ากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเกณฑท์ี่กฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัดูแล
ก าหนดอย่างสม า่เสมอ 

21. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีขอ งบริษทั โดยจดัส่ง
หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพจิารณาเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร และ
ตอ้งไม่นอ้ยไปกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

22. ดูแลใหม้ ัน่ใจว่าผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเรื่องส าคญัของบริษทั เคารพสทิธิและปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้ท ัง้รายใหญ่ รายย่อย และผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรมและโปร่งใส จดัใหม้ีช่องทางในการสื่อสารกบัผูถ้ือหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่าง
เหมาะสม  

23. จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อครัง้  

24. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยที่สุดรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการที่จดัขึ้นในแต่ละปี และ
การประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่มเีหตุสุดวสิยั โดยกรรมการบริษทัที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการบริษทัหรือ
เลขานุการบริษทัทราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 
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25. ก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล การจดัการขอ้มูลลบั การจดัการขอ้มูลภายในเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้มูลร ัว่ไหล การรกัษาความลบัของ
ขอ้มลูลบั และขอ้มลูภายในทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์

26. พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลของบริษทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษทัมกี าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนัน้ และรายงาน
การจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

27. พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพือ่
การด าเนินงานทีม่ปีระสทิธิภาพ และเป็นประโยชนต่์อบริษทั ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

28. พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/ผูอ้  านวยการใหญ่ รวมท ัง้ก าหนดอ านาจ
อนุมตัิทีม่อบอ านาจใหก้บัประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร/ผูอ้  านวยการใหญ่ และพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขอ านาจดงักลา่วเพือ่ความเหมาะสม 

29. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/
ผูอ้  านวยการใหญ่ หรือบุคคลอื่นใดปฏบิตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจ และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร 

ทัง้นี้  การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่  าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิรายการทีต่นหรือบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดส่้วนเสยี หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (ถา้ม)ี เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายก ารธุรกิจปกติ และ

เป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ท ัว่ไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใต ้

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิีการตามทีก่ าหนดเก่ียวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่  าคญัของ

บริษทัจดทะเบยีน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการมอบหมายใหบุ้คคลใดปฏบิตัิการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดงักลา่วตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์

อกัษร หรือบนัทกึเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และระบุขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูร้บัมอบอ านาจไว ้

อย่างชดัเจน 

30. ก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชดุย่อยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

31. พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมหลกัสูตร
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิหนา้ที่และความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร หรือกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรูใ้นการ
ปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง 

32. จดัใหม้กีารจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และ
คุณลกัษณะทีจ่  าเป็นต่อการขบัเคลือ่นองคก์รไปสู่เป้าหมาย  

33. จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูง โดยใชเ้ป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมนิที่เชื่อมโยงกบัแผนกลยุทธ์
และแผนงานประจ าปี เพือ่พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจทีเ่หมาะสม  

34. จดัใหม้แีนวทางด าเนินการทีช่ดัเจน โปร่งใส และเหมาะสมในการรบัและจดัการขอ้รอ้งเรียน การแจง้เบาะแส ตลอดจนกระบวนการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้เบาะแส  

35. ก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนนิงานของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัร่วมทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัแม่ เป็นไปตามกฎหมาย
และหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 
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36. พจิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมการ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัร่วมทุน  

37. แต่งตัง้เลขานุการบริษทั เพื่อช่วยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุมกรรมการและผูถ้ือหุน้ 
ตลอดจนการใหค้ าแนะน าแก่กรรมการ และบริษทัในการปฏบิตัิตน และด าเนินกิจการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต่าง ๆ อย่างสม า่เสมอ อกีท ัง้ดูแลใหก้รรมการ และบริษทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

38. ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้พงึปฏบิตัิ
ในการท างาน นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ และแนวปฏบิตัิต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของบริษทั 

อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำร 

1. ใหค้วามส าคัญต่อการปฏิบ ัติ งานเพื่อใหเ้ ป็นไปอย่ างถูกตอ้งตามกฎหมาย ระ เบียบและขอ้บ ังคับ ตลอดจนมติของ  
ผูถ้อืหุน้ 

2. ก ากบั ติดตามและดูแลการปฏบิตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
และบรรลุตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั 

3. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั และท าหนา้ที่เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบ
วาระ ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย 

4.  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มกีารจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและสนบัสนุนใหก้รรมการไดอ้ภปิราย 
แลกเปลีย่นความคิดเหน็ไดอ้ย่างเต็มที ่เป็นอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างครบถว้น มี
การสรุปมติทีป่ระชมุและท าใหม้ ัน่ใจว่า การตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษทัไดม้กีารน าไปด าเนินการ 

5.  เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่าย
จดัการ  

6.  สนบัสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั รวมท ัง้ดูแลใหม้ ัน่ใจว่า
กรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รทีม่จีริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 

3.คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและไดม้มีติใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยขึ้นเพือ่ช่วยปฏบิตัิงานในการ

ติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างท ัว่ถงึในทุกมติิและสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีประกอบดว้ย 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการสรรหา 

• คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการชดุย่อยท ัง้ 6 คณะ มบีทบาทหนา้ทีแ่ละการด าเนินงานดงันี้ 
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3.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee – AC) 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้จากกรรมการซึ่งมคีุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระท ัง้หมด 3 ท่าน ดงัมรีายนาม

ต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 
1. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั(2) ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 
2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม(3) กรรมการ กรรมการอสิระ 
3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์(3) กรรมการ กรรมการอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบที่ลำออกระหว่ำงปี 2561-2562 
นายตรีขวญั บุนนาค(1) ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ: (1)  นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มผีลต ัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 

(2) รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่ 3/2561-2562 เมือ่วนัที ่25 มกราคม 
2562 แทนนายตรีขวญั บุนนาค ซึง่ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  

(3)  นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม และนายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ีความรูด้า้นบญัชีและการเงนิและมปีระสบการณเ์พยีงพอในการสอบ
ทานความน่าเชือ่ถอืงบการเงนิของบริษทั 

และมนีางมารศรี โสภาเสถยีรพงษ ์ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเชื่อถอืได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูบ้ริหารทีร่บัผดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงนิ ท ัง้รายไตรมาส และประจ าปี 

2. พจิารณาใหค้วามเห็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษ ัท ท ัง้นี้ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

3. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธิผลตามวธิีการและมาตรฐานสากล 
4. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตัิงาน ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการบริหารความเสีย่งทีค่รอบคลุมทุกดา้น มปีระสทิธิผล และสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
6. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการท างาน การควบคุม การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของ
ขอ้มลู และระบบเครือข่ายสือ่สาร ทีม่ปีระสทิธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

7. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีกระบวนการต่อตา้นคอรร์ปัชนัที่สอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแล
ต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธิผล 

8. ใหค้วามเห็นชอบต่อกฎบตัร แผนงาน และความเหมาะสมเพียงพอในการจดัสรรทรพัยากร อตัราก าลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
รวมท ัง้สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพและความกา้วหนา้ทางวชิาชพีของผูต้รวจสอบภายใน 

9. พจิารณาคดัเลอืก แต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง และประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหวัหนา้หน่วยงาน
ภายนอกทีใ่หบ้ริการดา้นการตรวจสอบภายใน รวมท ัง้ความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

10. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรือเสนอเลิกจา้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ที่ ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมท ัง้เสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบริษทั โดยพจิาณาความเหมาะสมและประเมนิประสทิธิภาพการท างานของผูส้อบบญัช ีเพือ่น าเสนอต่อ
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คณะกรรมการบริษทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้มกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ประชมุอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ เพือ่ขอความเหน็จากผูส้อบบญัชใีนเรื่องต่าง ๆ 

11. พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในใหม้คีวามสมัพนัธก์ ัน และลดความ
ซ า้ซอ้นในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

12. จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ในภาพรวม เป็นรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจ าทุกปี 
พรอ้มท ัง้รายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบริษทั 

13. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรียน และก ากบัดูแลในเรื่องดงักลา่ว 
14. เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้บริษทั เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบขอ้ซกัถามในเรื่องที่เกี่ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชดีว้ย 

15. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ัง้ เพือ่คณะกรรมการบรษิทั
จะไดท้ราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทนัเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ยกเวน้ผลการด าเนินงานในไตรมาสที ่4 ใหจ้ดัท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมคีวามเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

16. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพยีงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

17. ปฏบิตัิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อีกได ้ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัร

ของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัในการประชมุครัง้ที ่9/2561-2562 เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

3.2) คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน (Compensation Committee – CC) 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่พจิารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการชุด

ย่อย ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูอ้ านวยการใหญ่ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท ัง้หมด 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ กรรมการอสิระ 
3. นายปณต สริิวฒันภกัด ี กรรมการ กรรมการ 

และมนีายโสภณ ราชรกัษา ผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. พิจารณาเสนอโครงสรา้ง หลกัเกณฑ ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย เช่น เบี้ ยประชุม และ
ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ท ัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ ที่เหมาะสม เพยีงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจและรกัษากรรมการที่มี
คุณภาพไวไ้ด ้และสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ โดยเชื่อมโยงกบัผลการปฏบิตัิงาน ผลการด าเนินงานของบริษทั ขนาดของ
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ธุรกิจ รวมท ัง้แนวปฏบิตัิของบริษทัอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาน าเสนอ ต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัิ 
2. พจิารณาโบนสัและค่าตอบแทนพเิศษใหก้บักรรมการตามความเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกบัผลการปฏบิตัิงาน และผลการด าเนินงานของ
บริษทั ภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
3. พจิารณาเสนอหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูอ้ านวยการใหญ่ โดยค านึงถงึความเหมาะสม 
เพยีงพอ และเป็นธรรม เพือ่สรา้งแรงจูงใจใหเ้กิดการสรา้งมลูค่าเพิม่อย่างยัง่ยนืใหแ้ก่บริษทั และสามารถรกัษาผูบ้ริหารทีม่คีวามสามารถ
ใหอ้ยู่กบับริษทั เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตัิ 
4. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีประเมนิผลการปฎบิตัิงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร และผูอ้ านวยการใหญ่ รวมท ัง้ประเมนิผลการ
ปฎบิตัิงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร และผูอ้ านวยการใหญ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  
5. พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 
6. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสั การปรบัอตัราเงนิเดอืน การใหส้วสัดกิารของผูบ้ริหารและพนกังาน 
7. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
ทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึ้นในรอบปี 
8. ปฏบิตัิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้
3.3) คณะกรรมกำรสรรหำ (Nomination Committee – NC) 

คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาเพื่อท าหนา้ทีส่รรหากรรมการบริษทั กรรมการชดุย่อย ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
และผูอ้ านวยการใหญ่ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท ัง้หมด 3 
ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ดงัรายนามต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 
1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 
2. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ กรรมการ กรรมการ 
3. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั(2) กรรมการ กรรมการอสิระ 
กรรมกำรสรรหำท่ีลำออกระหว่ำงปี 2561-2562 
นายตรีวญั บุนนาค(1) กรรมการ กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ: (1) นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหา มผีลต ัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 

(2) รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการสรรหาตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่ 7/2561-2562 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2562 แทน

นายตรีขวญั บุนนาค ซึง่ลาออก ทัง้นี้ ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของนายตรีขวญั บุนนาค 

และมนีายโสภณ ราชรกัษา ผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ 

1. พจิารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษทัท ัง้ในเรื่องของจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจ 
คุณสมบตัิของกรรมการแต่ละคนในดา้นการศึกษา ความรู ้ความช านาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัทีบ่ริษทัด าเนินกิจการอยู่ 
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2. พจิารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระใหม้คีวามเหมาะสมกบับริษทั เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั และหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถงึไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

3. พิจารณาคุณสมบตัิของผูบ้ริหารสูงสุดที่เหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั เพื่อใหบ้รรลุวิสยั ทศัน์ที่ก าหนด โดยให ้
ครอบคลุมท ัง้ในดา้นการศึกษา ความรู ้ความช านาญ ประสบการณ์ และปจัจยัสภาะแวดลอ้มทางธุรกิจที่ส  าคญัและที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
สภาพและแนวโนม้ทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม สภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ 

4. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร เช่น หลกัเกณฑก์าร
พจิารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอใหด้ ารงต าแหน่งต่อหลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อกรรมการ หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
บุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชพี และหลกัเกณฑก์ารใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม 

5. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบริษทั โดยมกี าหนดระยะเวลาอย่างเพยีงพอก่อนการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ 

6. คดัเลอืกบุคคลที่สมควรไดร้บัการเสนอรายชื่อที่เป็นกรรมการบริษทั ท ัง้ในกรณีทีม่ตี าแหน่งว่าง หรือกรณีกรรมการครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการสรรหาตามที่ก าหนดไวอ้ย่างโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผูถ้อืหุน้ที่มอี  านาจ
ควบคุม เพือ่เสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิแลว้แต่กรณี 

7. พิจารณารายชื่อกรรมการบริษทัที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั
พจิารณาแต่งตัง้ 

8. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศและมอบเอกสารทีเ่ป็นประโยชนต่์อการปฏบิตัิหนา้ทีใ่หแ้ก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
9. พจิารณากล ัน่กรองรายชื่อและประวตัิของบุคคลทีจ่ะเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/ผูอ้  านวยการใหญ่อย่างรอบคอบ 
เหมาะสม และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

10. จดัใหม้ีการจดัท าแผนพฒันาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการและความรูท้ี่เกี่ยวกบัธุรกิจของกิจการใหแ้ก่
คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอย่างต่อเนื่อง เพือ่เพิม่ศกัยภาพของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

11. จดัใหม้ีการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง เพือ่เตรียมพรอ้มบุคคลทีม่ศีกัยภาพใหส้ามารถสบืทอดต าแหน่งงานในกรณีทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ หรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ที่ได ้เพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
รวมท ัง้มกีารทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

12. ร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการสรรหาท ัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึ้นในรอบปี 
13. ปฏบิตัิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้
3.4) คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee – EC) 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาแก่ฝ่ายจดัการและด าเนินการอื่น ๆ  ตามที่
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท ัง้หมด 4 ท่าน ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำร ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 
1. นายปณต สริิวฒันภกัด ี ประธานกรรมการ กรรมการ 
2. นายชาย วนิิชบุตร กรรมการ กรรมการ 
3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการ กรรมการ 
4. นายโสภณ ราชรกัษา กรรมการและเลขานุการ - 
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บทบำท หนำ้ที่  และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. พจิารณาก าหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงาน
ต่าง  ๆ ของบริษทั เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ 

2. พจิารณากล ัน่กรอง ติดตามโครงการ และโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบริษทั ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพจิารณาอนุมตัิ 

3. พจิารณาอนุมตัิการใชจ่้ายเงนิเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิเพื่อการเปิดบญัชีกูย้ืม จ าน า จ านอง ค า้
ประกนัและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบยีนกรรมสิทธิที่ดินเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษทั โดยมีการก าหนด
วงเงนิส าหรบัแต่ละรายการอย่างชดัเจน โดยวงเงนิดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และอ านาจอนุมติัซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้ อย่างไรก็ดี วงเงินดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขี้ นอยู่กบัดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริษทั 

4. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและบริหารจดัการที่มปีระสทิธิภาพ โดยครอบคลุมท ัง้เรื่องการคดัเลอืก การว่าจา้ง การแต่งตัง้ การโยกยา้ย 
การฝึกอบรม การปลดออก และการเลกิจา้งพนกังานและผูบ้ริหารระดบัรองจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูอ้ านวยการใหญ่ลงมา  
โดยอาจมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัย่อย หรือบุคคลที่
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารหรือผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัย่อยเหน็สมควร เป็นผูม้อี  านาจแทนบริษทัที่
จะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

5. ใหค้ าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัการตดัสนิใจในเรื่องที่มคีวามส าคญั เรื่องที่หากท าไปแลว้จะเกิดการเปลีย่นแปลงอย่าง
ส าคญัแก่กิจการของบริษทั และเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. ใหค้ าปรึกษาและขอ้แนะน าการบริหารจดัการแก่ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

7. แต่งตัง้หรือว่าจา้งทีป่รึกษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบริหารงานภายในองคก์รของบริษทั เพือ่ใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด 

8. จดัท ารายละเอียดอ านาจด าเนินการภายในบริษทั เพื่อกระจายอ านาจใหผู้บ้ริหารและพนกังานสามารถปฏบิตัิงาน และตดัสนิใจอย่างมี
ประสทิธิภาพ มคีวามคลอ่งตวัโดยไม่เสยีการควบคุมเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ 

9. ก ากบัดูแล ติดตาม ประเมนิผลการด าเนินงานธุรกิจของกลุม่บริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณประจ าปีที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัอย่างมปีระสทิธิภาพและสอดคลอ้งกบัต่อสภาพธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไปใน
แต่ละช่วงเวลา รวมท ัง้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎเกณฑขอ์งตลาดหล ักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ไม่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เพือ่ผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั 

10. ก ากบัดูแลและอนุมตัิเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได ้โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง 
หรือแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้ 

   ทัง้นี้  การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือ
มอบอ านาจช่วง ที่ท าใหค้ณะกรรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้มส่ีวนไดเ้สยี หรืออาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทัตามที่ นิยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ปร ะชุม
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัิรายการดงักล่าว ตามที่ขอ้บงัคบัของบริษทัและ
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บริษทัย่อยของบริษทัหรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการทีม่เีงือ่นไขปกติทางธุรกิจทีม่กีารก าหนดขอบเขตที่
ชดัเจน  

11. พจิารณากล ัน่กรองงานทุกประเภททีเ่สนอคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้งานอยู่ภายใตห้นา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของ
คณะรรมการชดุย่อยอื่นของบริษทัทีจ่ะเป็นผูพ้จิารณากล ัน่กรองเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

12. ร่วมประชมุคณะกรรมบริหารอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการสรรหาท ัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึ้นในรอบปี 

13. ปฏบิตัิหนา้ทีอ่ื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้
3.5) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร (Corporate Governance Committee – CGC) 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพือ่ก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท ัง้หมด 3 ท่าน 

โดยมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอสิระ ดงัรายนามต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำกบัดูแล
กจิกำร 

ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั กรรมการ กรรมการอสิระ 
3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการ กรรมการ 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2561-2562 
นายตรีขวญั บุนนาค(1) กรรมการ กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ:  (1) นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มผีลต ัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 

และมนีายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดูแลกิจการ บริหารความเสีย่ง และความยัง่ยนื เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

1.   พจิารณาและทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเรื่องเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการ 

3. ทบทวนแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยเปรียบเทยีบกบัแนวปฏบิตัิของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. พจิารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัิในการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความยัง่ยืน (Sustainability Management: 
SM) ซึง่รวมถงึการด าเนินกิจกรรม จดัท าโครงการ เพือ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. พจิารณาและทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ต่อคณะกรรมการ
บริษทั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 
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7. พจิารณาและทบทวนนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

8. ท าการเปิดเผยหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และแนวปฏิบตัิที่ดีที่เกี่ยวขอ้งต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั ผูถ้ือหุน้ เจา้หนี้  
พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ชมุชน และสงัคม 

9. ใหค้ าปรึกษาแก่คณะท างานเพื่อเตรียมความพรอ้มของเอกสารในการเขา้รบัการจดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการ โดยหน่วยงานกลาง
ภายนอกองคก์ร 

10. ใหค้ าปรึกษาแก่ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังาน ในการปฏบิตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

11. ใหค้ าปรึกษาแก่คณะท างานเพื่อเตรียมความพรอ้มของเอกสารในการขอต่ออายุใบรบัรองการเป็น CAC Certified Company  
โดยหน่วยงานกลางภายนอกองคก์ร 

12. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่อนุมตัิ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้

3.6) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee – RMC) 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จในระดบั

องคก์ร ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท ัง้หมด 4 ท่าน โดยกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ

อสิระ ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 

1. นำยโชติพฒัน์ พชีำนนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการ 
2. รศ. ธิติพนัธุ ์เช้ือบุญชยั กรรมการ กรรมการอสิระ 
3. นำยปณต สริิวฒันภกัดี กรรมการ กรรมการ 
4. นำยอเุทน โลหชิตพทิกัษ ์ กรรมการ กรรมการ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ลำออกระหว่ำงปี 2561-2562 
นำยตรีขวญั บุนนำค(1) กรรมการ กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ: (1) นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ง มผีลต ัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 

และมนีายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดูแลกิจการ บริหารความเสีย่ง และความยัง่ยนื เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. พจิารณาและอนุมตัินโยบาย วตัถปุระสงค ์และกรอบการบริหารความเสี่ยง ส าหรบัเป็นกรอบการปฏบิตัิงานในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของพนกังานในองคก์ร ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายของธุรกิจ ท ัง้นี้นโยบาย 
วตัถปุระสงค ์และกรอบการบริหารความเสี่ยง จะไดร้บัการทบทวนเป็นประจ าทุกปี และใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหนา้  

2. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมของบริษทัใหค้รอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ์ (Business & 
Strategic Risk) ความเสี่ยงดา้นตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิการ (Operational Risk) ความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน (Financial Report 
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Risk) ความเสี่ยงดา้นกฎหมายและการปฏิบตัิตาม (Legal & Compliance Risk) และความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง (Reputational 
Risk) 

3. ก ากบัดูแลใหม้ีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจัจยัท ัง้ภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้และมกีารประเมนิผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ไดร้ะบุไว ้เพื่อจดัล  าดบัความเสี่ยงและ
เลอืกใชว้ธิีจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. พจิารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมอืในการบริหารจดัการความเสี่ยงใหม้ปีระสทิธิภาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะและขนาด
ความเสีย่งแต่ละดา้นของธุรกรรมทีบ่ริษทัด าเนินการ 

5.  พจิารณาและทบทวนการก าหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limits) และมาตรการในการด าเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความ
เสีย่งทีก่ าหนด (Corrective Measures) 

6. ติดตามผลการประเมนิความเสีย่งท ัง้ในภาวะปกติและภาวะวกิฤต (Stress Testing) 

7. ประเมนิความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลติภณัฑใ์หม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส าหรบัธุรกรรมที่จะจดัตัง้ขึ้นใหม่  รวมถงึก าหนด
แนวทางการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นกบัธุรกรรม 

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี ถา้มกีารปรบัปรุงแกไ้ขจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมตัิ 

9. รายงานผลการบริหารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบ และในกรณีทีม่ปีจัจยัหรือเหตุการณ์ส าคญั ซึง่อาจมผีลกระทบต่อ
บริษทัอย่างมนียัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่ทราบและพจิารณาโดยเร็วทีสุ่ด 

10. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสี่ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ โดยการประเมนิความเสี่ยงดา้นการทุจริต
คอรร์ปัช ัน่ และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

11. ปฏบิตัิหนา้ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได  ้

4) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยไวอ้ย่างชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากล ัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความ เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความ

รบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และสามารถเทยีบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมและธุรกิจทีม่ขีนาดใกลเ้คียงกนั เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพจิารณา ซึง่ค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้ เพยีงพอทีจ่ะจูงใจ

ใหก้รรมการมคีุณภาพและสามารถปฏบิตัิหนา้ทีใ่หบ้รรลุเป้าหมายและทศิทางธุรกิจทีบ่ริษทัก าหนด  

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2562 ไดพ้ิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

15,000,000 บาท ซึง่ประกอบดว้ยเบี้ยประชมุ ค่าตอบแทนพเิศษ (โบนสั) และค่าประกนัชวิติและสุขภาพ (แบบกลุม่)  

4.1) เบ้ียประชุม 
ในปี 2562 ผูถ้ือหุน้เป็นผูอ้นุมตัิค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมตัิ

ค่าตอบแทนของกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ 
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คณะกรรมกำร เบ้ียประชุม (บำท/คร ัง้/คน) 
(เฉพำะกรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม) 

คณะกรรมกำรบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการบริษทั 

 
20,000 
10,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
10,000 
10,000 

คณะกรรมกำรชุดย่อยอืน่ ๆ(1) 
1. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

- ประธานและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
2. คณะกรรมการสรรหา 

- ประธานและกรรมการสรรหา 
3. คณะกรรมการบริหาร 

- ประธานและกรรมการบริหาร 
4. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

- ประธานและกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

- ประธานและกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
หมายเหตุ: (1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่6/2561-2562 เมือ่วนัที ่25 มีนาคม 2562 มีมติอนุมตัิใหจ้่ายเบี้ยประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ท ัง้นี้   

เบี้ยประชุมทีจ่่ายใหก้บัคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 15,000,000 บาท ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ประจ าปี 2562 และจ่ายใหก้บักรรมกาทุกคน ยกเวน้กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั 

4.2) ค่ำตอบแทนพเิศษ (โบนัส) 
ค านวณจ่ายตามผลประกอบการของบริษทั การด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชดุย่อย และภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ

แต่ละท่าน 

4.3) เบ้ียประกนัภยัและเบ้ียประกนัชีวิต (แบบกลุ่ม) 
ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หนา้ที่บริหารของบริษทั (Directors & Officers Liability Insurance) ดว้ยวงเงนิความรบัผดิ

ไม่เกิน 100,000,000 บาท และประกนัสุขภาพ (Health Insurance) โดยมค่ีาเบี้ยประกนัรายปีรวมจ านวน 196,532 บาท 

4.4) ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยบุคคล ปี 2562 

รำยช่ือ 
ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ (บำท) 

Board AC CC NC EC CGC RMC โบนัส รวมสุทธิ 
1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 200,000 80,000 50,000 - - 40,000  2,130,000 2,500,000 
2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั(1) 90,000 80,000 - 10,000 - 40,000 30,000 1,660,000 1,910,000 
3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 70,000 50,000 40,000 30,000 - - - 1,450,000 1,640,000 
4. นายชาล ีโสภณพนิช 70,000 - - - - - - 1,450,000 1,520,000 
5. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ 90,000 - - 30,000 - - 40,000 1,450,000 1,610,000 
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รำยช่ือ 
ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ (บำท) 

Board AC CC NC EC CGC RMC โบนัส รวมสุทธิ 
6. นายชาย วนิิจบุตร 70,000 - - - 100,000 - - 1,450,000 1,620,000 
7. นายปณต สริิวฒันภกัดี 90,000 - 40,000 - 110,000 - 40,000 1,450,000 1,730,000 
8. นายอเุทน โลหชิตพทิกัษ ์ 100,000 - - - 90,000 30,000 30,000 1,450,000 1,700,000 
9. นายตรีขวญั บุนนาค(2) 20,000 20,000 - 10,000 - 10,000 10,000 525,000 595,000 

หมายเหตุ: (1) รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการสรรหาตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่ 7/2561-2562 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2562 แทน

นายตรีขวญั บุนนาค ซึง่ลาออก และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาเป็นครัง้แรกในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครัง้ที ่ 3/2561-2562 เมือ่วนัที ่

12 กนัยายน 2562 

(2) นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 

5) ผูบ้ริหำร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัมจี านวน 6 ท่าน ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

ช่ือผูบ้รหิำร ต ำแหน่ง 

1. นำยโสภณ  รำชรกัษำ ผูอ้  านวยการใหญ่และรกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
2. ดร. สมศกัด์ิ  ไชยพร ผูจ้ดัการท ัว่ไป 
3. นำยศุภรตัน์   ศิวะเพช็รำนำถ สงิหรำ ณ อยุธยำ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานสือ่ดจิทิลั 
4. นำงสำวลลติพนัธุ ์  พริิยะพนัธุ ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานการเงนิ 
5. นำงสำวกมลกำญจน ์ คงคำทอง ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละการลงทุน 
6. นำยแฮรี่ เกก๊ วี  ยำน ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

ทัง้นี้  ผูบ้ริหารของบริษทัทุกท่านเป็นผูม้คีุณสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายก าหนด ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และไม่มลีกัษณะ

ขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร/ผูอ้ ำนวยกำรใหญ ่

1. ก าหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์นโยบาย กลยุทธ ์แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอให ้
คณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตัิ 

2. บริหารจดัการธุรกิจของบริษทัตามวสิยัทศัน ์พนัธกิจทีค่ณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ และเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

3. ก ากบัดูแลการบริหารจดัการดา้นการเงนิ การตลาด ทรพัยากรบุคคล และดา้นการปฏิบตัิงานอื่น  ๆ โดยรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
นโยบาย กลยุทธ ์และแผนธุรกิจของบริษทัตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

4. เจรจาและเขา้ท าสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษทั ภายในก าหนดวงเงนิของธุรกรรมตามที่ก าหนดในตาราง
อ านาจอนุมตัิซึง่ไดร้บัมติอนุมตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั 

5. ส ัง่การ ออกระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทกึภายในส าหรบัการด าเนินงานของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั 
และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบริษทั รวมท ัง้รกัษาระเบยีบอนัดงีามภายในองคก์ร 
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6. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม เพื่อใหม้ีผลประกอบการที่ดีตาม
เป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส รวมถงึหาโอกาสปรบัปรุงและพฒันาใหม้ผีลประกอบการทีด่ขีึ้น 

7. พฒันาองคก์รใหม้ผีลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรบัปรุงพฒันาอย่างสม า่เสมอต่อเนื่องเพื่อใหอ้งคก์รเติบโต
อย่างยัง่ยนื 

8. ด าเนินการใหม้กีารศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยท าการศึกษาทางดา้นเทคนิคและดา้นการเงนิอย่างเหมาะสม 
และครบถว้นเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

9. พจิารณาอนุมตัิการด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกติ ตลอดจนการด าเนินงานทีเ่ป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ซึง่มเีงือ่นไขทาง
การคา้ท ัว่ไป ในวงเงนิไม่เกินงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั 

10. ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์รวมตลอดจนตารางก าหนดอ านาจ
อนุมตัิรายการซึง่ไดร้บัมติอนุมตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั 

11. ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมสีภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์
ตนหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบและไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบใหป้ระกอบกิจการนัน้ ๆ ได ้

12. การไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นหรือต าแหน่งอื่นใดในองคก์รธุรกิจจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 
ท ัง้นี้  การไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นหรือต าแหน่งอื่นใดในองคก์รธุรกิจตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่ริหาร/ผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทั  

13. มอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบตัิงานที่ ก าหนดในนามของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/
ผูอ้  านวยการใหญ่ ภายใตข้อบเขตอ านาจที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบอ านาจของบริษทั และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของ
คณะกรรมการบริษทั และไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือความขดัแยง้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กบับริษทั หรือบริษทัย่อย 
ในกรณีที่มคีวามขดัแยง้ ตอ้งเสนอธุรกรรมดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษทั และ/หรือที่ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) พจิารณา
และใหค้วามเหน็ชอบ เวน้แต่ธุรกรรมดงักลา่วเป็นธุรกรรมปกติของบริษทั และมหีลกัเกณฑเ์ดียวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 
(arm's length) 

14. ปฏบิตัิหนา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย 

ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของผูบ้ริหำร 

1. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ ์และเป้าหมายของบริษทั 

2. ด าเนินกิจการและบริหารงานใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ดว้ยงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิอย่างเคร่งครดั ซื่อสตัย์
สุจริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษทั และผูถ้อืหุน้อย่างดทีีสุ่ด 

3. รายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานตามมต ิและผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั 

4. ด าเนินกิจการของบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ทีีค่ณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้

5. ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมสีภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพือ่ประโยชนต์น
หรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาและฝ่ายตรวจสอบภายในรบัทราบและไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบใหป้ระกอบกิจการนัน้ ๆ 
ได ้
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6. การไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูอ้ านวยการใหญ่ก่อน เวน้แต่การไปด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูแ้ทนในบริษทัร่วมทุนจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ผูบ้ริหารระดบัสูง อนัหมายรวมถึง ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจากผูอ้ านวยการใหญ่ลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่ง 
เทยีบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทุกราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือ
การเงนิที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทยีบเท่า ตอ้งงดซื้อขายหลกัทรพัยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงนิอย่างนอ้ย 1 เดือน 
และหลงัการประกาศแจง้ข่าวงบการเงนิอย่างนอ้ย 3 วนั และจะตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ของตน ของคู่
สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนั ฉนัสามีภริยา (1) และของบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และ
บุคคลตาม (2) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่า รอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนั
ดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ที่ถอื ในบริษทัและบริษทัในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครัง้ที่มกีาร
เปลีย่นแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอน) และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมชิกัชา้ 

5.1) กำรสรรหำและแต่งตัง้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ 

คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาและพจิารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูอ้ านวยการ

ใหญ่ตามแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด ซึ่งรวมถงึการมคีุณสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั ทกัษะและประสบการณ์ที่

จ าเป็นอนัจะเป็นประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูอ้ านวยการใหญ่ ซึ่ง

คณะกรรมการบริษทัมมีติแต่งตัง้ นายโสภณ ราชรกัษา ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2560 และด ารง

ต าแหน่งรกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 มนีาคม 2561 

5.2) กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ และผูบ้ริหำร 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของ

บริษทั การด าเนินงานตามนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะน า

ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป 

5.3) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

ส าหรบัผูบ้ริหารของบริษทันัน้ ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร

จ านวน 6 ท่าน (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี้ 

 จ ำนวนเงนิ (บำท) 
เงนิเดอืน 
โบนสั 
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีและกองทุนประกนัสงัคม 

28,224,574.00 
6,516,070.00 
1,189,607.00 

รวม 35,930,251.00 
ส าหรบัค่าเบี้ยประกนัภยัและเบี้ยประกนัชีวติส าหรบัผูบ้ริหาร มกีารก าหนดค่าตอบแทนในส่วนการประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ

และเจา้หนา้ที่บริหารของบริษทั (Directors & Officers Liability Insurance) ดว้ยวงเงนิความรบัผิดไม่เกิน 100,000,000 บาท และประกนั

สุขภาพ (Health Insurance) ใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน เป็นจ านวนเงนิ 93,342.00  บาท 
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6) เลขำนุกำรบริษทั 

เลขานุการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการใหด้ าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการบริษทั โดย

พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมในการท าหนา้ที่เป็นเลขานุการบริษทั และไดก้ าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

เลขานุการบริษทัไวด้งันี้ 

1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารเกี่ยวกบัทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริษทั และรายงาน
การประชมุคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งใหป้ระธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน  7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่ริษทัไดร้บัรายงานนัน้ 

4. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
5. ใหค้ าแนะน าในการด าเนินงานของบริษทัและคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามหนังสื อบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคับของบริษทั 
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6. เป็นศูนยก์ลางการติดต่อสือ่สารขอ้มลูข่าวสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถ้อืหุน้ 
7. ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามมติของกรรมการและผูถ้อืหุน้ 
8. ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบัดูแลตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานทางการ 

9. ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 และที่
แกไ้ขเพิม่เติม หรือตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติแต่งตัง้ นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 

ตุลาคม 2548 ทัง้นี้ บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูส าคญัของเลขานุการบรษิทัไวใ้นรายละเอยีดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทั 

7) ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรจดัท ำบญัชี 

นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบญัช ีโดยมผีลตัง้แต่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2560 เพือ่ท าหนา้ทีค่วบคุมดูแลการท าบญัชขีองบริษทั โดยมคีุณสมบตัิครบถว้นตามทีส่  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ท ัง้นี้ บริษทัไดเ้ปิดเผย

ขอ้มลูส าคญัของผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบญัชไีวใ้นรายละเอยีดเกี่ยวกบัผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดูแล

การจดัท าบญัช ี

8) บุคลำกร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมพีนกังานรวมท ัง้สิ้น 320 คน ดงันี้ 

แผนก  จ ำนวนพนักงำน (คน ) 

ผูอ้  านวยการใหญ่ 1 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานสือ่ดจิทิลั 1 
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แผนก  จ ำนวนพนักงำน (คน ) 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานการเงนิ 1 

ฝ่ายบริหารรายได ้ 34 

ฝ่ายสายงานบริการองคก์ร 43 

ฝ่ายบริหารทีด่นิ 3 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 63 

ฝ่ายการก่อสรา้ง 60 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 8 

ฝ่ายส านกัผูอ้  านวยการใหญ่/ศูนยค์วามเป็นเลศิ 5 

ฝ่ายการออกแบบ 12 

ฝ่ายสายงานการเงนิ 51 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 

ฝ่ายกลยุทธแ์ละการลงทุน 17 
สายงานนวตักรรมและเทคโนโลย ี 16 

รวมทัง้สิ้น 320 

8.1) กำรพฒันำบุคลำกร 

บริษทัจดัใหม้กีารอบรม และสมัมนาแก่พนกังานอย่างสม า่เสมอ ซึง่รวมถงึการชี้แจงใหพ้นกังานใหม่เขา้ใจถงึข ัน้ตอนการปฏบิตัิงานใน

ส่วนงานทีร่บัผดิชอบ นอกจากนี้ เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธิภาพ และทกัษะในการปฏบิตัิงานของผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทัเปิดโอกาสใหแ้ก่

พนกังาน ในการเขา้รบัการอบรมจากสถาบนัต่าง ๆ เป็นการเพิม่เติมอกีดว้ย 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี31 ตุลาคม 2561- 30 กนัยายน 2562 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรท ัง้สิ้น 11.28 ลา้นบาท  

8.2) ค่ำตอบแทนบุคลำกร 

 ส าหรบัค่าตอบแทนรวมทีเ่ป็นตวัเงนิของพนกังานในรอบระยะเวลาบญัช ี1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 เท่ากบั 367,501,636.92 

ลา้นบาท ซึ่งอยู่ในรูปของเงนิเดอืน โบนสั สวสัดิการอื่น ๆ เงนิสมทบ กองทุนส ารองเลี้ยงชพีที่บริษทัจ่ายสมทบใหแ้ก่พนกังาน และการจดั อบรม

สมัมนา 

9) ขอ้พพิำทดำ้นแรงงำน 

ไม่ม ี
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กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการมคีวามมุ่งม ัน่และตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหอ้งคก์รมกีารเติบโต
อย่างยัง่ยนื ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ดว้ยการประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุม่ สรา้งความเชื่อม ัน่และความสมัพนัธ์
ทีด่ต่ีอบุคคลรอบดา้น เสริมสรา้งความเขา้ใจของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โอกาส ความเสีย่ง ทีม่ผีลกระทบ
ต่อการด าเนินกิจการ ตามหลกัธรรมาภบิาลขององคก์รดว้ยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม  ภายใต ้“มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจ”  

นโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิ “นโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดี” และมอบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ก าหนดแผนและ
มาตรการติดตามเพื่อใหม้กีารปฏบิตัิตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารเผยแพร่ไปยงับุคลากรของบริษทัทุกระดบัไดร้บัทราบและ
ยึดถือปฏิบตัิเป็นค่านิยมควบคู่ไปกบัการบริหารและการปฏบิตัิงานอย่างเคร่งครดัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กลยุทธ ์และเป้าหมายเพื่อควา ม
ยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ รวมถงึความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยจดัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนกังานใหม่ ซึ่ ง
ยงัคงยึดหลกัปฏบิตัิครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธิของผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี การ
เปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ควบคู่ไปกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษทัจดทะเบยีน        
ปี 2560 และท าการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการอย่างสม า่เสมอเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม โดยท าการเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเว็บไซตข์องบริษทัที่ http://www.frasersproperty.co.th เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ นกัลงทุน 
และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุม่สามารถเขา้ถงึ และมโีอกาสไดร้บัทราบแนวทางปฏบิตัิและการด าเนินธุรกิจของบริษทัภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการที่
ดี ท ัง้นี้  บริษทัยงัไดท้ าการเผยแพร่และสื่อสารไปยงัพนกังานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม ใหร้บัทราบและยึดถอืปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าว
อย่างเคร่งครดัดว้ย  

กำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดีส ำหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 มำปรบัใช ้

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดโีดยการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีปี 2560 (CG Code) 
มาปรบัใชแ้ละเพื่อใหม้ีการพฒันาการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่องใหท้ าการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการดงักล่าวเป็นระยะ  โดยจากการ
พจิารณาพบว่า CG Code เป็นหลกัปฏบิตัิที่มปีระโยชนส์ าหรบัคณะกรรมการและผูน้ าองคก์รน าไปปรบัใชต้ามบริบทที่เหมาะสมทางธุรกิจ ซึ่ งใน
ภาพรวมบริษทัสามารถด าเนินการตาม CG Code ไดเ้ป็นอย่างดี จึงไดพ้จิารณาทบทวนและก าหนดกลยุทธท์ี่เหมาะสมสอดคลอ้งกบั CG Code 
อย่างต่อเนื่องเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื โดยมกีารด าเนินการในปี 2562 ดงันี้ 

1. สทิธิของผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมการตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสิทธิข ัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุน้ โดยบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมใชส้ทิธิของตนอย่าง
เต็มที่ผ่านการประชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงมีการสื่อสารกบัผูถ้ือหุน้ในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อเปิดโอกาส ใหม้ีส่วนร่วม
ตดัสนิใจเรื่องส าคญัของบริษทั เช่น การเขา้ร่วมประชุมเพือ่ใชส้ทิธิออกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้อย่างเป็นอสิระและเท่าเทยีมกนั การลงคะแนน
เสียงเลอืกตัง้ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การน าเสนอวาระการประชุมหรือ
ค าถามทีต่อ้งการใหต้อบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดล้ว่งหนา้ และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของบริษทัอย่างรวดเร็ว ครบถว้น และเพยีงพอผ่านช่องทางที่
เขา้ถงึไดง้า่ย ท ัง้นี้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีก่ระทบหรือเกี่ยวขอ้งกบัสทิธิและผลประโยชนข์องตน  

กำรจดัประชุมผูถ้ือหุน้ คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ กล่าวคือการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ้นสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั รวมถึงการประชุมคราวอื่นๆ กล่าวคือ การประชุมวสิามญั ท ัง้นี้  เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องที่
กระทบหรือเกี่ยวขอ้งกบัสทิธิและผลประโยชนข์องตน บริษทัมนีโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมถงึนกัลงทุนสถาบนัใน
การเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข ัน้ตอนต่างๆ ที่ส  าคญัของการประชุม อนัไดแ้ก่ การคดัเลอืกสถานที่จดัการประชมุซึง่มรีะบบ

http://www.frasersproperty.co.th/
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ขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพยีงพอ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเดินทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ย่างสะดวก ก าหนดวนัและเวลาจดัประชุมในช่วงบ่าย
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาในการเดนิทางและเตรียมตวัในการเขา้ร่วมประชมุ และเพือ่ความเท่าเทยีมกนัในระหว่างผูถ้อืหุน้สามารถด าเนินการประชุมไป
ไดด้ว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธิภาพ บริษทัไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งบอลรูม (โซนเอ) ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสริิกิต์ิ เลขที่ 60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครเมื่อ
วนัที ่25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. มกีรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชมุ 8 ท่าน 

กำรแจง้เชิญประชุม และเอกสำรกำรประชุม บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บัขอ้มูลและศึกษาเอกสารการประชุมโดยจดัส่งเอกสาร
ลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชุม และบริษทัจดัช่องทางการ
ลงทะเบยีน ณ สถานที่จดัการประชมุส าหรบัผูถ้อืหุน้แต่ละประเภท ท ัง้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนกัลงทุนสถาบนัโดยบริษทัไดน้ าระบบบาร์
โคด (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีงเพือ่ช่วยใหข้ ัน้ตอนการลงทะเบยีนและการประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่าง
รวดเร็วถูกตอ้งและแม่นย ายิ่งขึ้น  

อนึ่ง หนงัสอืนดัประชุมของบริษทัมขีอ้มูลส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มูลประกอบการพจิารณาลงคะแนน
เสยีงในการประชมุไดค้รบถว้นมากยิ่งขึ้น รวมถงึไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่หผู้ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการออกเสยีงในแต่ละเรื่องได ้ โดย
หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว มขีอ้มลูกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ประชมุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้
ร่วมประชมุได ้นอกจากนี้ บริษทัไดแ้นบขอ้บงัคบับริษทัส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ไปกบัหนงัสอืนดัประชมุดว้ย พรอ้มท ัง้การใหข้อ้มูล
และรายละเอยีดเกี่ยวกบัเอกสารทีต่อ้งใชเ้พือ่เป็นหลกัฐานในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชมุ  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิเสนอเพิ่มวาระการประชมุ และเสนอชื่อผูท้ีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมทีจ่ะมาเป็นกรรมการบริษทัลว่งหนา้ 
โดยบริษทัไดช้ี้แจงหลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการเสนอเรื่องดงักลา่วบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

กำรด ำเนินกำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท มคีณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ รวมท ัง้ผูบ้ริหารของบริษทั และผูส้อบบญัชี
ของบริษทัเขา้ร่วมประชมุดว้ย ประธานกรรมการของบริษทัหรือบุคคลทีท่ี่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิใหเ้ป็นประธานในที่ประชมุ จะด าเนินการใหม้กีาร
พจิารณาวาระการประชมุ และลงคะแนนเสยีงเป็นไปตามล าดบัวาระที่ก าหนดในหนงัสอืนดัประชมุอย่างโปร่งใส นอกจากนัน้ บริษทัไดแ้จง้จ านวน
และสดัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้ดว้ยตนเองและของผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะ วิธีการลงคะแนนใหผู้ถ้ือหุน้ทราบก่อนลงคะแนนโด ย
คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ใหม้สีาระส าคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่ รายชื่อและต าแหน่งของคณะกรรมการ
ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ค าชี้แจงทีเ่ป็นสาระส าคญั ประเดน็ค าถามค าตอบ ขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ การแจง้วธิีการลงคะแนนและนบัคะแนน รวมท ัง้คะแนนเสียง
ทีต่อ้งการและไดร้บัในแต่ละวาระ  

กำรเปิดเผยมติและรำยงำนกำรประชุม ในส่วนของรายงานการประชุมบริษทัมกีารจดัท ารายงานการประชุมใหเ้สร็จสมบูรณ์ในเวลาที่
กฎหมายก าหนด รวมท ัง้มรีะบบการจดัเก็บรายงานการประชมุทีด่สีามารถตรวจสอบและอา้งองิได ้ท ัง้นี้ เพือ่ใหร้ายงานการประชมุมคีวามครบถว้น
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึผลการลงคะแนนเสยีงเพิม่เติมในรายงานการประชมุดว้ย ท ัง้นี้ บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ท ัง้ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชิญประชุมซึ่งเผ ยแพร่
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 1 เดือน และรายงานการประชุมที่เผยแพร่ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม รวมท ัง้วดีีทศัน ์ซึ่งบนัทกึภาพในวนั
ประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

2. กำรปฏิบตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทียม 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัและดูแลใหม้กีารปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั เป็นธรรมและยัง่ยนื ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถ้อืหุน้ต่างชาติ โดยไดด้ าเนินการต่าง ๆ ดงันี้   

กำรเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร บริษทัมนีโยบายที่จะรกัษาสทิธิของผูถ้อืหุน้ทุกรายในการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ใชส้ิทธิของตนในการเสนอวาระการประชุมและ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
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เลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท์ี่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิของก.ล.ต. และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยบริษทัจะแจง้ข่าวให ้
ทราบผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย ์ท ัง้นี้  ประธานในที่ประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิ ญ
ประชมุผูถ้อืหุน้และไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้แต่อย่างใด  

สิทธิในกำรออกเสียงและกำรมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน ผูถ้ือหุน้ของบริษทัทุกรายมีสิทธิเสนอบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ที่ตนถอือยู่ โดยหนึ่ งหุน้มสีทิธิออกเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสียง และเพื่อรกัษาสทิธิใหผู้ถ้อืหุน้ที่ไม่
สะดวกเขา้ร่มประชมุดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสใหส้ามารถมอบฉนัทะใหห้รือกรรมการอิสระของบริษทัหรือบุคคลอื่นเป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยป์ระกาศก าหนด (แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค.) ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได ้และไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อื
หุน้ ท ัง้ยงัสามารถดูรายละเอยีดและข ัน้ตอนการมอบฉนัทะบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

กำรปกป้องและกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษัท บริษทัไม่เลอืกปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุม่หนึ่งเป็นพเิศษ รวมถงึเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนว
ปฏบิตัิในการเปิดเผยและรกัษาขอ้มูลที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์และแนวทางการพจิารณาการกระท าในลกัษณะที่มไิดเ้ป็นการเอาเปรีย บ
บุคคลอื่น จึงไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัในการแสวงหาประโยชนส่์วนตนหรือเพื่อผูอ้ื่นในทางมชิอบ โดยหา้มมใิห ้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุม่บริษทัรวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบับุคคลกลา่ว  
ใชข้อ้มลูภายในเพือ่ประโยชนใ์นการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม และหา้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในต่อบุคคลภายนอก 
ก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ทีผ่่านมายงัไม่พบการกระท าซึง่เป็นการเอาเปรียบนกัลงทุนท ัว่ไป 

3. บทบำทของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีว่าความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษทัจะบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และยัง่ยืนไดด้ว้ยการ
สนบัสนุนจากผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุม่ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้หรือนกัลงทุน พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ สถาบนัการเงนิ เจา้หนี้ ผูใ้หกู้ย้มืเงนิ ลูกหนี้ คู่แข่ง
ทางการคา้ องคก์รภาครฐั ชุมชนและสงัคม ดงันี้  จึงใหค้วามส าคญัต่อการไม่ละเมดิสทิธิและมคีวามรบัผดิชอบผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม กล่ าวคือ 
การสรา้งความเชื่อม ัน่ใหผู้ถ้ือหุน้ การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใหค้วามส าคญัเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภยั และ
สุขอนามยั การปฏบิตัิต่อคู่คา้ตามสญัญาและเงือ่นไขทางการคา้ การจดัหาผลติภณัฑท์ี่ไดม้าตรฐานใหแ้ก่ลูกคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ท ัง้ใน
ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้ริการหลงัการขาย ตลอดจนการรกัษาความลบัของลูกคา้ การปฏบิตัิตามเงือ่นไขการกูย้ืมเงนิจากสถาบนั
การเงนิ การปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี ไม่ท าลายคู่แข่งขนัดว้ยวธิีการไม่สุจริต ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบและข ัน้ตอนตามกฎหมา ย 
รวมถงึการรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษทัไดม้กีารพจิารณาปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ 
ภายใตน้โยบายต่อไปนี้ 

3.1 นโยบำยกำรปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อมเกี่ยวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายย่อมมคีวามตอ้งการและมผีลประโยชนท์ีแ่ตกต่างกนั บริษทั
จึงไดก้ าหนดนโยบายการปฏบิตัิต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจดัใหม้ช่ีองทางในการสื่อสารกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
แต่ละกลุม่อย่างพอเพยีง 

ผูถ้ือหุน้ นักลงทุน บริษทัมุ่งม ัน่ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ค านึงถงึหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสทิธิของผูถ้อืหุน้ทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนรายย่อยหรือนกัลงทุนสถาบนั เพื่อสรา้งความเชื่อม ัน่และความไวว้างใจของผูถ้อืหุน้ และเ สริมสรา้ง
ศกัยภาพในการแข่งขนัเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทางเว็ปไซตข์องบริษทัฯ การประกาศทาง
หนงัสอืพมิพ ์การจดัท าข่าวประชาสมัพนัธ ์หรือการจดัส่งจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 
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พนักงำน เนื่องจากพนกังานคือทรพัยากรส าคญัซึ่งเป็นปจัจยัแห่งความส าเร็จที่มคีุณค่าในการด าเนินธุรกิจ บริษทัจึงใหค้วามส าคญักบั
พนกังานทุกคนโดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัิ มีการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุ ษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวขอ้ง ท ัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการที่จ าเป็นและประโยชนอ์ื่นๆ การแต่งตัง้ โยกยา้ย ความกา้วหนา้ การพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ
การท างานและดา้นอื่นๆ บริษทัด าเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัในการท างาน และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวาม
ปลอดภยัต่อชีวติและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ จดัใหม้สีิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกนัการ
สูญเสยีชีวติจากอุบตัิเหตุ ป้องกนัการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน นอกจากนี้  ยงัไดจ้ดัใหม้กีิจกรรมสนัทนาการเพื่ อความ
สามคัคีและเป็นรางวลัส าหรบัพนกังาน 

ลูกคำ้ บริษทัมีความมุ่งม ัน่ที่จะแสวงหาวธิีการ ที่จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา
บริษทัยดึม ัน่ในการรกัษา และปฏบิตัิตามสญัญาที่ท าไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยการส่งมอบผลติภณัฑ ์และใหบ้ริการหลงัการขายทีม่คีุณภาพ
ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้  ยงัเนน้ถงึการรกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนโ์ดยมชิอบ 
รวมท ัง้ผ่อนปรน และร่วมช่วยเหลอืลูกคา้ยามทีเ่กิดความเดอืดรอ้น 

คู่คำ้ เจำ้หน้ีและ/หรือลูกหน้ี บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้และการปฏบิตัิต่อเจา้หนี้และ/หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาค การ
แข่งขนัที่เป็นธรรมต่อคู่คา้ทุกราย มกีระบวนการจดัซื้อจดัหาและเงือ่นไขสญัญาหรือขอ้ตกลงที่เป็นธรรมและมจีรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิ จ 
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อท ัง้สองฝ่ายตาม
สญัญาที่ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั หลกีเลีย่งสถานการณ์ที่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ในกรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิตามเงือ่นไขขอ้ใด
ขอ้หนึ่งตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขในการเจรจาบนพื้นฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถงึไม่
เรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทีผ่ดิกฎหมาย 

คู่แข่งทำงกำรคำ้ บริษทัปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ตามหลกัสากล ไม่ละเมดิหรือลว่งรูค้วามลบัทางการการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีการไม่สุจรติ 
บริษทัยดึม ัน่ในการด านินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏบิตัิตามกฎหมายและแนวปฏบิตัิทางจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครดั ซึง่ในปี
ทีผ่่านมาบริษทัไม่มขีอ้พพิาทใด ๆ ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

กลุ่มห่วงโซ่อปุทำน บริษทัมุ่งม ัน่ด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อปุทานตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครดั ดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและมกีาร
ควบคุมตรวจสอบอย่างใกลช้ิด ท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของคู่คา้ที่ด  าเนินธุรกิจกบับริษทัด าเนินงานดว้ยการค านึงถึงผลกระทบต่อ             
บรรษทัภบิาลทีด่ ีเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ความยัง่ยนืในการท าธุรกิจและการอยู่ร่วมกนั  

องคก์รภำครฐั บริษทัค านึงถงึความส าคญัในการไดม้าซึง่สญัญาหรือขอ้ตกลงใดๆ จากหน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกิจ ตอ้งถอืปฏบิตัิตาม
หลกัเกณฑข์องกฎหมาย รวมท ัง้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่   

ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม บริษทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกิจทีเ่ป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจและสงัคม ปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถว้น ค านึงถงึผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มท ัง้ภายในและภายนอกโดยรอบ ส่งเสริมใหบุ้คลากรใส่ใจดูและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม
และการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด มุ่งสรา้งสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั และการพฒันาคุณภาพชวีติ
ของชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั 

3.2 นโยบำยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบริษทัยดึม ัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการก ากบั
ดูแลกิจการทีด่ ีรวมท ัง้สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และตระหนกัดวี่าการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 
สงัคมและความม ัน่คงของประเทศ โดยมหีลกัการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ดงันี้ 
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(1) บริษทัตอ้งสนบัสนุนการสรา้งจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่บุคลากรในการปฏิบตัิงานอย่างซื่อสตัย ์โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพ
กฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมท ัง้บริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่
ด ี

(2) บุคลากรตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง หรือรบัทรพัยส์นิหรือผลประโยชนอ์ื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหนา้ที่ หรือธุรกิจที่
เกี่ยวขอ้งกบับริษทั เวน้แต่ในโอกาส หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยส์นินัน้ตอ้งไม่ใช่สิ่งผดิกฎหมาย รวมท ัง้ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ที่
หรือแสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเอง และ/หรือผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

(3) บริษทัตอ้งจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบข ัน้ตอนการปฏบิตัิงาน รวมถงึการประเมนิความเสีย่งต่อการเกิดคอรร์ปัช ัน่ และบริหาร
จดัการใหม้วีธิีการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

(4) บริษทัตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมรวมท ัง้พฒันาระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ และถ่วงดุล
การใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธิภาพ เพือ่ป้องกนัและมใิหม้กีารทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

(5) บริษทัตอ้งจดัใหม้กีารสือ่สาร และฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทั เพือ่ใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริง เกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

(6) บริษทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางในการรบัเรื่องรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมนีโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู หรือผูแ้จง้
เบาะแส และจะเก็บรกัษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั รวมท ัง้มมีาตรการในการตรวจสอบ และก าหนดบทลงโทษตามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(7) บริษทัควรสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึ้นโดยหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัและสนบัสนุนการต่อตา้น
การทุจริตคอรร์ปัช ัน่  

ทัง้นี้  บริษทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 โดยมคีวามมุ่งม ัน่ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพือ่
เตรียมความพรอ้มส าหรบัการต่ออายุการรบัรองซึ่งมกี าหนดคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพจิารณา
ทบทวนมาตรการที่เกี่ยวขอ้งตามนโยบายซึ่งครอบคลุมในเรื่องแนวทางและข ัน้ตอนปฏบิตัิต่างๆ ซึ่งครอบคลุมท ัง้กรณีการรบัและใหข้องขวญั 
บริการรบัรอง หรือประโยชนอ์ื่นๆ การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการใหเ้งนิสนบัสนุน การมส่ีวนร่วมหรือการทางการเมอืง การแจง้เบาะแสหรือขอ้
รอ้งเรียนและมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน การบริหารความเสีย่งดา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 

กำรอบรมและสื่อสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชัน่ 

บริษทัจดัใหม้กีารอบรมและสื่อสารนโยบายเป็นประจ าสม า่เสมอ ซึ่งก าหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ่ งของการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และอบรม
ใหแ้ก่พนกังานในองคก์รทุกปี โดยในปี 2562 ไดจ้ดัอบรมใหแ้ก่พนกังานในหวัขอ้ “Anti-corruption กบับทบาทหนา้ที่ของคนในองคก์ร” เมื่อ
วนัที่ 4 กนัยายน 2562 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามนโยบายที่บริษทัก าหนด เพื่อทบทวนและเสริมสรา้งความเขา้ในการปฏบิตัิตามมาตรการที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึไดจ้ดัใหบุ้คลากรซึ่งเป็นคณะท างานดา้นการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัช ัน่ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมกบัองคก์รภายนอก เช่น หลกัสูตรการ
จดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อตา้นการคอร์รปัช ัน่ในองค์กร รุ่นที่ 2/92  และหลกัสูตร Corruption Risk & Control: Technical 
Update (CRC) CRC 4/2019 ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย เป็นตน้ นอกจากนี้บริษทัไดส้ื่อสารขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งผ่านช่องทางเว็บไซตข์อง
บริษทั 

3.3 นโยบำยและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบักำรไม่ละเมิดทรพัยส์นิทำงปญัญำ 

บริษทัเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายเกี่ยวกบัทรพัย์สินทางปัญญาและมีนโยบายหา้มการด าเนินการที่มีลกัษณะเป็นการละเมิด           
ทรพัยส์นิทางปญัญาทุกประเภท โดยไดก้ าหนดเป็นแนวปฏบิตัิไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทั ดงันี้  
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(1) พนกังานทุกคน มหีนา้ที่ปกป้องและรกัษาความลบัอนัเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญาของบริษทัเพือ่มใิหข้อ้มลูเหล่านัน้ร ัว่ไหล และตอ้ง
ไม่น าทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทต่าง ๆ ของบริษทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตวัหรือเพือ่บุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

(2) พนกังานทุกคนตอ้งเคารพและใหเ้กียรติต่อทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่นและไม่น าผลงานอันเป็นทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่นไม่ว่า
ท ัง้หมดหรือบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

3.4 นโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสทิธิมนุษยชน 

บริษทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มหีนา้ที่ตอ้งปฏบิติัตามกฎหมายและหลกัสทิธิมนุษยชน หรือศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา สงัคม ทรพัยส์นิ ถิน่ก าเนิด ความคิดเหน็ทางการเมอืง หรือสถานะอื่น ๆ รวมถงึตระหนกัในสทิธิ
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีอสงัคมและบุคคลอื่น โดยไดก้ าหนดเป็นแนวปฏบิตัิไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทั ดงันี้  

(1) บริษทัปฏบิตัิตามกฎหมายและหลกัสทิธิมนุษยชนอย่างเคร่งครดัและไม่สนบัสนุนกิจการทีล่ะเมดิหลกัสทิธิมนุษยชน 

(2) บริษทัปฏบิตัิต่อพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลอืกปฏบิตัิในการจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเขา้รบัการอบรม การ
เลื่อนต าแหน่ง การเลกิจา้งหรือการใหอ้อกจากงานอนัเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผูม้ีครรภ์ 
ความคิดเหน็ทางการเมอืง หรือผูพ้กิาร เป็นตน้ 

(3) บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนมสีทิธิเท่าเทยีมกนัในการท างานภายใตก้ฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าส ัง่ต่าง ๆ ของบริษทั 

3.5 นโยบำยดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

บริษทัมคีวามมุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั เพือ่การเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยนืของบริษ ัท 
โดยเนน้การปฏิบตัิงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละการเติบโตไปพรอ้มกนัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอย่ าง
เหมาะสมดงันัน้ บริษทัจงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฏบิตัิงานเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื ดงันี้ 

(1) การน าพาองคก์รดว้ยแนวคิดดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลศิ (Best Practice) 
ร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุม่ของบริษทั 

(2) ด าเนินการใหแ้นวคิดดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และกระบวนการตดัสนิใจของบริษทั 

(3) ส่งเสริมการฝึกอบรม การใหค้วามรู ้และการใหค้ าแนะน าทีมุ่่งเนน้วธิีปฏบิตัิตามแนวทางดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

(4) สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาคเพือ่ใหเ้กิดการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ในปี 2562 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไดม้ีการวางแผนการพฒันาอย่างย ัง่ยืนใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และกลุ่มบริษทั โดยมี
กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการท ัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เช่น กิจกรรมเดือนสิ่งแวดลอ้ม (Environment Month) และ
เดอืนแห่งความปลอดภยั (Health and Safety Month)  เป็นตน้ ซึง่กิจกรรมดงักลา่วไดร้บัความสนใจจากพนกังาน และกระตุน้ความตระหนกัรู ้
ในบทบาทหนา้ที ่และกระบวนการตดัสนิใจดว้ยความร่วมมอืร่วมใจท ัง้ในองคก์รและระดบัเครือข่ายโลกไดเ้ป็นอย่างด ี 

3.6 นโยบำยสิ่งแวดลอ้ม 

บริษทัด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ โดยยึดม ัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดลอ้มดงันัน้ บริษทัจึงมคีวามมุ่งม ัน่ในการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม 
ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มของผูใ้ชบ้ริการ
พนกังาน และชมุชน 
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(2) สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและส่งเสริมการใชพ้ลงังาน ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมปีระสทิธิภาพ 

(3) ปฏบิตัิหนา้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่น ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(4) ทบทวนวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย เพือ่ปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

(5) เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

3.7 นโยบำยกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

วตัถปุระสงค ์

▪ เพื่อส่งเสริม ใหบุ้คลากรของบริษทัด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใสยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ด ีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัคาดหวงัใหทุ้กคนรายงานโดย
สุจริตถงึการปฏบิตัิทีข่ดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักลา่วใหบ้ริษทัรบัทราบ ซึง่บริษทัจะไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรือด าเนินการใหเ้กิดความ
ถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทีม่กีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสุจริตแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

▪ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบริษทัท าหนา้ที่ดูแล และใหค้ าแนะน า ตลอดจนสอดส่องการกระท าต่าง ๆ 
ของบุคลากรของบริษทัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เรื่องดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าดว้ยความสุจริตใจ 

ขอบเขตกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

▪ เมือ่มขีอ้สงสยั หรือพบเหน็การกระท าทีฝ่่าฝืนหลกัปฏบิตัิทีด่ ีในเรื่องต่อไปนี้  

(1) การฝ่าฝืนการปฏบิตัิตามหลกัการ และแนวปฏบิตัิของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 

(2) การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

(3) การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตัิงาน 

(4) การกระท าทุจริต 

▪ พบการกระท าทีท่  าใหเ้กิดความสงสยั และเกิดผลเสยีต่อบริษทั 

ช่องทำงในกำรแจง้เบำะแส หรือรอ้งเรียนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ ของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

▪ ไปรษณีย ์

น าส่งที ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

▪ อเีมล คณะกรรมกำรตรวจสอบ : FPT.AuditCommittee@frasersproperty.com  

▪ เวบ็ไซต ์: www. frasersproperty.co.th  

กระบวนกำรในกำรจดักำรกบัเรื่องท่ีมีกำรรอ้งเรียน 

1. การลงทะเบยีน และส่งเรื่อง 

1.1 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรียน และก าหนดวนัแจง้ความคืบหนา้ของเรื่องทีร่อ้งเรียนแก่ผูร้อ้งเรียน ดงันี้  

• กรณีทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบริษทัอย่างรา้ยแรง ใหด้ าเนินการโดยด่วนทีสุ่ด 

mailto:FPT.AuditCommittee@frasersproperty.com
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• กรณีอื่นใหด้ าเนินการโดยเร็ว 

• กรณีทีเ่ป็นการสอบถามท ัว่ไป เช่นค าถามเกี่ยวกบัราคาหุน้ การจ่ายเงนิปนัผล จะไม่มกีารลงทะเบยีนรบัเรื่อง แต่จะส่งเรื่องใหก้บั
ฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบเรื่องนัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม 

1.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ลงบนัทกึขอ้มลูจากผูร้อ้งเรียน ดงันี้ 

• ชื่อ - นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ิดต่อได ้

• วนัทีร่อ้งเรียน 

• ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ทีร่อ้งเรียน 

• ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ 

1.3 เมื่อลงทะเบียนรบัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ ใหก้ าหนดชัน้ความลบัตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเวน้กรณีที่เป็นการสอบถามท ัว่ไป) และ
ด าเนินการดงันี้ 

• ส ัง่ใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนด าเนินการหาขอ้เทจ็จริงส ัง่การตามอ านาจหนา้ที่ 

• ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งสรุปผลและรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการจดัการกบัเรื่องรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการบริษทัใหร้บัทราบต่อไป 

2. การรวบรวมขอ้มลู การสอบสวนขอ้เทจ็จริง และการส ัง่การ 

2.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน จะตอ้งรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูลหลกัฐานหากการสอบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนกระท า
ผดิ จริง หรือ มคีวามผดิจริง และเห็นว่าจะตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั ใหห้ารือกบัฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เพื่อใหก้ารลงโทษเป็นไปตามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งท ัง้นี้  ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ทราบ พรอ้มท ัง้ส าเนาเรื่องดงักลา่วใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน เพือ่แจง้แก่ผูร้อ้งเรียนทราบ 

2.2 หากผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่าผูถู้กรอ้งเรียนไม่มคีวามผดิ หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเขา้ใจผดิ หรือ
ไดใ้หข้อ้แนะน าแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหม้กีารประพฤติ หรือปฏบิตัิทีเ่หมาะสมแลว้ และพจิารณาเหน็ว่า ควรใหปิ้ดเรื่องโดยไม่มี
การลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนเสนอเรื่องดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชาล าดบัเหนือขึ้นไป เพื่อขออนุมตัิเรื่องใหผู้ป้ระสานงาน เรื่อง
รอ้งเรียน เพือ่แจง้แก่ผูร้อ้งเรียนทราบ จากนัน้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

3. การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรียน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

3.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนตอ้งแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนทราบ 

3.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน แจง้ผลการด าเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียนทราบ และบนัทกึผลของการด าเนินการเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียน
ไว ้โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

3.3 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้ม)ี และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

กำรรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต  

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยค า หรือใหข้อ้มลูใด ๆ ทีพ่สูิจนไ์ดว้่าเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลากรของบริษทัจะ
ไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบุคคลภายนอกทีเ่ป็นผูก้ระท าใหบ้ริษทัไดร้บัความเสยีหาย ทางบริษทัจะด าเนินคดกีบับุคคลนัน้ต่อไป 
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มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

1. บริษทัจะเก็บขอ้มลู และตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูถู้กรอ้งเรียน เป็นความลบั 

2. บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงานแหล่งที่มาของขอ้มูล หรือบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง 

3. ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม 

4. กรณีที่ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความ
เดือดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถรอ้งขอใหบ้ริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมก็
ไดห้รือบริษทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่ าเป็น
เรื่องทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะเกิดความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรือความไม่ปลอดภยั 

5. บริษทัจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน
สถานที่ท างาน ส ัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตัิงาน เลกิจา้ง หรือกระท าการอื่นใดที่มลีกัษณะเป็นการปฏบิตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้ จง้เบาะแส 
ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ นโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินยัในการปฏิบตัิงาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ไม่ปฏิบตัิตามย่อมถู ก
สอบสวน และพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

3.8 นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยใน 

บริษทัมนีโยบาย และวธิีการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตน ดงันี้ 

(1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหนา้ทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัย ์และการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องบริษทั
ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตามกฎหมายดงักลา่ว 

(2) บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่าหากบุคลากรที่ไดร้ ับทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญัอนัจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรพัยต์อ้งระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัทนัท ีตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลู และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคล
อื่นโดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

(3) บริษทัจะชี้แจงต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุนผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัท ีในกรณีทีม่ขี่าวสารใด ๆ ท ัง้ทีเ่ป็นจริงและไม่
เป็นจริงร ัว่ไหลออกสู่สาธารณชน ท ัง้นี้ เพือ่ไม่ใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุนท ัว่ไป 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส  

เพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทยีมกนั บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ี วนได ้
เสยีทุกกลุ่มอย่างครบถว้น เพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา ท ัง้การรายงานทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิ เช่น รายงานประจ าปี นโยบายแ ละ
กิจกรรมเพื่อสงัคม และแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัที่ 
www.frasersproperty.co.th โดยบริษทัไดด้ าเนินการปรบัปรุงขอ้มลูดงักลา่วใหเ้ป็นปจัจบุนัอย่างสม า่เสมอ นอกจากนี้ บริษทัไดจ้ดัประชมุแถลง
ขอ้มูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน และผูท้ี่สนใจ โดยมผูีบ้ริหารของบริษทัเขา้ร่วม
ประชมุชี้แจงและตอบขอ้ซกัถามท ัง้นี้ ผูส้นใจสามารถติดต่อบุคคลดงัต่อไปนี้ ซึง่เป็นผูดู้แลงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบริษทัเพือ่สอบถามขอ้มูลของ
บริษทั 
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ชื่อ - ต าแหน่ง ทีอ่ยู่ 
นางสาวอญัชล ีเจยีรธรรม ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
นางสาวณัชชารีย ์จิรวสัโชติกานต ์นกัวิเคราะห์ฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ ์

หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์ 
175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์(662) 679 6565 
โทรสาร  (662) 287 3153 
อเีมล     FPT.IR@frasersproperty.com 

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุน เขา้พบผูบ้ริหารของบริษทั เพื่อสอบถามผลการด าเนินงาน และเขา้         
เยี่ยมชมโรงงานหรือคลงัสินคา้ของบริษทั รวมท ัง้การจดัประชุมนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์พรอ้มกบัการจดัแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อชี้แจง         
ผลประกอบการและภาพรวมธุรกิจแลว้ บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity day) ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะนกัลงทุนหรือนกัวเิคราะหท์ี่จดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์เพือ่เป็นการส่งเสริมการใหข้อ้มูล 
และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้ริหารและนกัลงทุน และเพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัมากขึ้น นอกจากนัน้ บริษทัยงัมกีารเดนิทาง
ไปต่างประเทศเพือ่ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนทีม่ไิดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย 

ในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทุนต่างประเทศนกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย และนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
ดงันี้ 

กจิกรรมกำรน ำเสนอขอ้มูล จ ำนวนคร ัง้ 
บริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน 4 
นกัลงทุนพบผูบ้ริหารของบริษทั 20 
ประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และจดัแถลงข่าวแก่สือ่มวลชน 4 
ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนในประเทศ 59 
ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนต่างประเทศ 12 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงนิของบริษทัและขอ้มูลทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงิน
ดงักลา่วจดัท าขึ้น ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษทัไดเ้ลอืกใชน้โยบายทางบญัชทีี่เหมาะสมและใชน้โยบายทางบญัชี
เดียวกนัในแต่ละรอบปีบญัชี ท ัง้นี้  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงนิ และระบบควบคุมภายในของบริษทั รวมท ัง้การเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอ เพื่อประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ัว่ไป นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษทัยงั
ไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอในรายงานประจ าปีต่อผูถ้อืหุน้เพื่อใหท้ราบถงึผลการด าเนินงานและประเด็นส าคญัต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในรอบปีดว้ย ท ัง้นี้ ในปี 2562 ไม่มเีหตุการณ์ทีบ่ริษทัถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยขอ้มูล
ทีม่สีาระส าคญัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรบัผิดชอบและบทบาทในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึการก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนกลยุทธใ์นระยะ 5 ปี โดยมี
การทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อปรบัปรุงใหเ้หมาะสมหากสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจเปลีย่นแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการไดก้ ากบั
ดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลบนพื้นฐานของหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี
เพือ่ประโยชนสู์งสุดของบริษทั เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจ และความม ัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการไดด้ าเนินการตามแนวปฏบิตัิทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในดา้นต่างๆ ดงันี้ 
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5.1 โครงสรำ้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 

ขอ้ก าหนดของบริษทัก าหนดไวว้่า คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้หรือไม่ก็
ได ้ท ัง้นี้ กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งตอ้งมถีิน่ฐานอยู่ในประเทศไทย  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิมคีุณสมบตัิ ทกัษะ ความรู ้และมปีระสบการณ์ที่
เป็นประโยชนก์บับริษทั จ านวน 8 ท่าน โดยสามารถแยกโครงสรา้งคณะกรรมการไดด้งันี้ 

- กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 37.5 ของคณะกรรมการบริษทั 

- กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของคณะกรรมการบริษทั 

- กรรมการอสิระ 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 37.5 ของคณะกรรมการบริษทั หรือคิดเป็นสดัส่วนเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ท ัง้หมด  

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบริหาร
และไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูอ้ านวยการใหญ่ เพือ่เป็นการแบ่งแยกหนา้ทีใ่นการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลและการ
บริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความหลากหลายในโครงสรา้งกรรมการ อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ความรู ้ความสามารถ ทกัษะวิชาชีพ ประสบการณ์ท างาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยมีความเชื่อ ม ัน่ว่าการก าหนดความหลากหลายใน
โครงสรา้งของคณะกรรมการบริษทั เป็นปจัจยัส าคญัที่ช่วยเสริมสรา้งสมดุลดา้นความคิด ดา้นคุณภาพการท างาน รวมถงึประสทิธิภาพดา้นการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการ ซึง่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบริษทั การปฏบิตัิดงักลา่วนี้ไดค้รอบคลุมไปบริษทัย่อย และบริษทัร่วมดว้ย 

5.2 คุณสมบตัิของกรรมกำร 

1. กรรมการตอ้งมคีุณสมบตัิครบถว้น และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้ตอ้งไม่มสีถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  

2. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัไดเ้ป็นอย่างดี มี
ความซือ่สตัยสุ์จริต มจีริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศันก์วา้งไกล มปีระวตัิการท างานทีด่ ีมคีวามทุ่มเท และสามารถอทุศิเวลา
อย่างเต็มทีใ่นการปฏบิตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บริษทั 

3. สามารถปฏบิตัิหนา้ที ่ต ัง้ค าถาม แสดงความคิดเหน็ แสดงวสิยัทศัน ์ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ อาท ิ
การพจิารณาก าหนดกลยุทธ ์การบริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรการการด าเนินกิจการ ตลอดจนมคีวาม
เป็นอสิระทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของกรรมการท่านอื่นหรือฝ่ายจดัการ ในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชนสู์งสุดของ
บริษทั ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

4. กรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบตัิเกี่ยวกบัความเป็นอิสระครบถว้นตามที่บริษทัก าหนด และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑค์ุณสมบตัิ
กรรมการอสิระตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน มคีวามเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และตอ้ง
ไม่มส่ีวนเก่ียวขอ้งหรือส่วนไดเ้สยีในทางการเงนิและการบริหารกิจการ บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบตัิกรรมการอสิระไวเ้ท่ากบัหลกัเกณฑต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมท ัง้มคีุณสมบตัิ
อื่นๆตามที่บริษทัก าหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และสามารถแสดงความคิดเหน็ในการประชมุไดอ้ย่างเป็นอสิระ ท ัง้นี้ คุณสมบตัิของคณะกรรมการอสิระปรากฏในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 
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5.3 กำรสรรหำ กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน และกำรหมดวำระกรรมกำร 

กำรสรรหำและกำรแต่งตัง้ 

คณะกรรมการสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่เสนอขออนุมตัิแต่งตัง้กรรมการต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่
ก าหนดอยู่ในขอ้บงัคบับริษทั และขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้ 

1. ในการสรรหากรรมการใหด้ าเนินการผ่านหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ท ัง้นี้ ใหร้วมถงึบุคคลผูม้ี
ความเหมาะสมทีเ่สนอใหค้ดัเลอืกเป็นกรรมการบริษทัโดยผูถ้อืหุน้รายย่อยตามเกณฑท์ี่บริษทัก าหนด  

2. การพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ จะตอ้งพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบตัิ ตลอดจนเพศ อายุ และมีขอ้มูลเกี่ยวกบั
ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณลกัษณะเฉพาะดา้นที่ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้น
ธุรกิจ อุตสาหกรรม การจดัการ บญัชีการเงนิ กฎหมาย และการก ากบัดูแลกิจการ เพื่ อใหม้ีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้อืหุน้  

3. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิีการดงัต่อไปนี้  

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ท ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ
แบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้ 

(3)  บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึจะมหีรือจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนที่พึงจะมหีรือพงึเลอืกตั้งใน
ครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

4. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกตัง้บุคคลที่มี
คุณสมบตัิครบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ขึ้นเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการนัน้จะเหลอืนอ้ยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลทีเ่ขา้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการซึ่งตนเขา้ด ารงต าแหน่งแทน  และมติของ
คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

5.4 กำรถอดถอน และกำรหมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

กำรถอดถอนกรรมกำร 

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระ ไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีิ ทธิ
ออกเสยีง 

กำรหมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

1.  ครบก าหนดตามวาระ 

    ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดว่า ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวน 1 ใน 
3 ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และในปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบริษทัใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
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2.  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้แลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งในกรณีดงัต่อไปนี้  

• เสยีชวีติ  

• ลาออก 

กรรมการทีป่ระสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนงัสอืลาออกต่อบริษทัลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั การลาออกจะมผีลนบัแต่
วนัทีใ่บลาออกไปถงึบริษทั 

• ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั หรือมีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มมีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) 
พ.ศ. 2551 

• ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมติใหอ้อก  

• ศาลมคี าส ัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง 

5.5 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั  กล่าวคือ ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้
ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัการ
เลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ได ้ 

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกนั เวน้แต่กรรมการคนใดมคีวามเหมาะสมที่จะ
ด ารงต าแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคุณสมบตัิและประสิทธิภาพการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการรายดงักล่าว และชี้แจง
เหตุผลพรอ้มผลการปฏบิตัิหนา้ทีต่่อผูถ้อืหุน้ 

ส าหรบักรรมการอิสระ บริษทัไม่ไดก้ าหนดวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษทัมี
คุณสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและบริษทัก าหนด และสามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระในการประชุม
คณะกรรมการ ท ัง้นี้ หากมกีรรมการอสิระทีด่  ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี และคณะกรรมการบริษทัพจิารณาเหน็ชอบใหก้รรมการอิสระท่าน
นัน้ด ารงต าแหน่งต่อ คณะกรรมการบริษทัจะน าเสนอถึงเหตุผลในการขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิเลอืกกรรมการรายดงักล่าวเป็น
กรรมการอสิระต่อไป 

5.6 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษทัอืน่ของกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายว่าดว้ยการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษทัอื่นของกรรมการบริษทัไวด้งันี้  

1. กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย บริษทัร่วม และ
บริษทัร่วมคา้ได ้

2. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นได ้แต่การเป็นกรรมการดงักลา่วตอ้งไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏบิตัิหนา้ทีก่รรมการ
ของบริษทั และตอ้งเป็นไปตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด ท ัง้นี้  กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้
เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพือ่ประโยชนข์อง
ตนหรือประโยชนข์องบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนมมีติแต่งตัง้ 
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5.7 กำรแบ่งแยกบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

คณะกรรมการบริษทัมกีารแบ่งแยกบทบาท หนา้ที่ และความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน 
โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาและใหค้วามเหน็ชอบนโนบายในภาพรวม เช่น วสิยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจน
การจดัสรรทรพัยากรส าคญั นโยบายก ากบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และวตัถปุระสงคท์างการเงนิโดยรวม เพื่อ ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน ในขณะที่ฝ่ายจดัการมหีนา้ที่ในการบริหาร
บริษทัตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ ท ัง้นี้  บทบาท หนา้ที่ ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดแ้สดงรายละเอียดใน
หวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

5.8 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและไดม้มีติใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏบิตัิงานในการ
ติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างท ัว่ถงึในทุกมติิและสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

3. คณะกรรมการสรรหา 

4. คณะกรรมการบริหาร 

5. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของคณะกรรมการชดุย่อยปรากฏในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

5.9 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษทั 

บริษทัจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยก าหนดให ้
กรรมการมหีนา้ทีต่อ้งเขา้ร่วมประชมุทุกคร ัง้ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็น ท ัง้นี้  เลขานุการบริษทัไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูก้ าหนดวนัประชุมคณะกรรมการ
ล่วงหนา้ในแต่ละปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชมุได ้รวมท ัง้เป็นผูบ้นัทกึและจดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร
โดยมีรายละเอียดครบถว้นถูกตอ้ง และชดัเจนท ัง้ผลการประชุมและความเห็นของกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองแลว้จาก
คณะกรรมการ รวมท ัง้ส าเนาหนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชมุจะตอ้งถูกจดัเก็บไวท้ี่เลขานุการบริษทัโดยใหจ้ดัเก็บท ัง้ในรูปของ
เอกสารและขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสใ์นสถานทีท่ี่ปลอดภยัและพรอ้มส าหรบัการขอเรียกดูขอ้มลูหรือตรวจสอบจากกรรมการหรือบุคคลที่มสีทิธิและมี
ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งเท่านัน้ 

บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละองคป์ระชมุคณะกรรมการบริษทัไวด้งันี้ 

1. ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทั โดยค าส ัง่ของประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั  โดยใหจ้ดัส่งหนงัสอื
นดัประชุมโดยระบุวนั เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยงักรรมการทุกคนล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให ้
กรรมการไดม้เีวลาศึกษาและพจิารณาขอ้มลูลว่งหนา้ก่อนการประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพือ่รกัษาสทิธิประโยชนข์องบริษทัจะก าหนดวนั
ประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้ 
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2. คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัประชุมในทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือในจงัหวดัอื่นท ัว่ราชอาณาจกัร หรือ
สามารถจดัประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยกรรมการบริษทัที่เขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในที่ประชมุ
แห่งเดยีวกนั และกรรมการท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุตอ้งอยู่ในประเทศไทยขณะทีม่กีารประชมุจงึจะถอืว่าเป็นการเขา้ร่วมประชมุอนัสามารถนบัเป็น
องคป์ระชมุได ้ส าหรบักรรมการบริษทัซึง่เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสแ์ต่มไิดอ้ยู่ในประเทศไทยขณะที่มกีารประชมุนั้น ให ้
ถอืว่ากรรมการผูน้ ัน้เป็นผูร่้วมสงัเกตการณ์ในการประชมุ แต่ไม่สามารถนบัเป็นองคป์ระชมุหรือร่วมออกเสยีง ลงคะแนนในวาระการประชมุต่างๆ 
ได ้โดยประธานที่ประชุมอาจพจิารณาใหเ้ลขานุการบริษทับนัทกึความเห็นหรือขอ้เสนอแนะของกรรมการที่เป็นผูร่้วมสงัเกตการณ์ในรายงานการ
ประชมุไดต้ามความเหมาะสม 

3. ในการประชมุคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

4. ประธานกรรมการบริษทัจะท าหนา้ที่เป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษทัไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏบิตัิหนา้ทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

5. กรรมการคนหนึ่งมเีสยีง 1 เสยีงในการลงคะแนน  

มติที่ประชุมคณะกรรมการจะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการที่มาประชมุ กรณีที่เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้น
อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 

6. กรรมการบริษทัทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณาเรื่องใด ใหก้รรมการคนนัน้ออกจากทีป่ระชมุ และมใิหล้งคะแนนในเรื่องนัน้ 

ในปี 2562 บริษทัจดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบริษทัรวมท ัง้สิ้น 10 คร ัง้ ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้ 

รำยช่ือคณะกรรมกำร จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม
ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 

รอ้ยละ 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 10 10 100 
2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 10 9 90 
3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 10 7 70 
4. นายชาล ีโสภณพนิช 10 7 70 
5. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ 10 9 90 
6. นายชาย วนิิชบุตร 10 7 70 
7. นายปณต สริิวฒันภกัด ี 10 9 90 
8. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 10 10 100 
9. นายตรีขวญั บุนนาค(1) 2 2 100 

หมำยเหตุ: (1) นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอสิระ มผีลวนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมกี าหนดการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้โดยประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายบริหาร และผูบ้ริหารทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบับญัชแีละการเงนิเพือ่สอบทานงบการเงนิ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

ในปี 2561-2562 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมท ัง้หมด 8 ครัง้ และมกีารประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกทุกไตรมาส 
ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้ 
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รำยช่ือคณะกรรมกำร จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม
ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 

รอ้ยละ 

1. นายตรีขวญั บุนนาค(1) 2 2 100 
2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 8 8 100 
2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 8 8 100 
3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 8 5 62.5 

หมำยเหตุ:  (1) นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มผีลต ัง้แต่วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 

2. คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมกี าหนดการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในปี 2561-2562 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมกีาร
ประชมุท ัง้หมด 5 คร ัง้ และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้  

รำยช่ือคณะกรรมกำร จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม
ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 

รอ้ยละ 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 5 5 100 
2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 5 4 80 
3. นายปณต สริิวฒันภกัด ี 5 4 80 

3. คณะกรรมกำรสรรหำ 

คณะกรรมการสรรหามกี าหนดการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ัง้ ในปี 2561-2562 คณะกรรมการสรรหามกีารประชมุท ัง้หมด 3 คร ัง้ และ
มกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้  

รำยช่ือคณะกรรมกำร จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม
ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 

รอ้ยละ 

1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 3 3 100 
2. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ 3 3 100 
3. นายตรีขวญั บุนนาค(1) 1 1 100 
4. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั(2) 1 1 100 

หมำยเหตุ: (1) นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหา มผีลต ัง้แต่วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 

(2) รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการสรรหาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 7/2561-62 เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 
2562 แทนนายตรีขวญั บุนนาค ซึ่งลาออก และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาครัง้แรกในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครัง้ที่ 3/2561-
62 เมือ่วนัที่ 12 กนัยายน 2562 

4. คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริหารมกี าหนดการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 4 คร ัง้ และมกีารประชมุพเิศษเพิม่เติมตามความจ าเป็น เพือ่พจิารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามอ านาจหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561-2562 คณะกรรมการบริหารมกีารประชุมท ัง้หมด 11 ครัง้ โดยมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้  
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รำยช่ือคณะกรรมกำร จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม
ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 

รอ้ยละ 

1. นายปณต สริิวฒันภกัด ี 11 11 100 
2. นายชาย วนิิชบุตร 11 10 91 
3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 11 9 82 
4. นายโสภณ ราชรกัษา 11 11 100 

5. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมกี าหนดการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในปี 2561-2562 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมกีารประชมุ
ท ัง้หมด 4 คร ัง้ และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้  

รำยช่ือคณะกรรมกำร จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม
ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 

รอ้ยละ 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 4 4 100 
2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 4 4 100 
3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 4 3 75 
4. นายตรีขวญั บุนนาค(1) 1 1 100 

หมำยเหตุ: (1) นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มผีลต ัง้แต่วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 

6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีก าหนดการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 3 ครัง้ ในปี 2561-2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ
ประชมุท ัง้หมด 4 คร ัง้ และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้  

รำยช่ือคณะกรรมกำร จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม
ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม 

รอ้ยละ 

1. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ 4 3 100 
2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 4 3 75 
3. นายปณต สริิวฒันภกัด ี 4 4 100 
4. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 4 3 75 
5. นายตรีขวญั บุนนาค(1) 1 1 100 

หมำยเหตุ: (1) นายตรีขวญั บุนนาค ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มผีลต ัง้แต่วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 

5.10 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

บริษทัจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบดว้ยการบรรยายและการเขา้เยี่ยมชมกิจการ เพื่อใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบ
ลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจ กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และขอ้มูลอื่นที่จ าเป็น  และเป็นประโยชนต่์อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจดัใหม้ีคู่มือกรรมการและหลกัเกณฑต่์าง  ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผู ้
ประสานงาน 
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5.11 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ริหำรระดบัสูง 

บริษทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทัง้คณะและรายบุคคลโดยตนเอง
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตัิงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมกีารปฏบิตัิงานครบถว้นเหมาะสม
ตามขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่หีรือไม่อย่างไร 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 

หลกัเกณฑ ์

การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมนิทีจ่ดัท าขึ้นตามแนวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยน ามา
ปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่และการ
ด าเนินงานเกี่ยวกบัคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัท ัง้คณะ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ         
2) บทบาทหนา้ที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การท าหนา้ที่ของกรรมการ 5) ความสมัพนัธก์บัฝ่าย
จดัการ และ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายบุคคล ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบตัิของกรรมการบริษทั           
2) การประชมุของกรรมการบริษทั และ 3) บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการบริษทั 

การใหค้ะแนนใชว้ธิีระบุความเหน็ของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตัง้แต่ 0 – 4 เพยีง 1 ช่องในแบบประเมนิ 
โดยใหม้คีวามหมาย ดงันี้ 

0  =  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง หรือไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ 

1 = ไม่เหน็ดว้ย หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็นอ้ย 

2 = เหน็ดว้ย หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 

3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดี 

4 = เหน็ดว้ยอย่างมาก หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดเียี่ยม 

จากนัน้น าคะแนนทีไ่ดท้ ัง้หมดมาประเมนิผล โดยคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็ม ซึง่ก าหนดเป็นเกณฑด์งันี้ 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ   90 = ดเียี่ยม 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ   80 = ดมีาก 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ  70 = ด ี

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ  60 = พอใช ้

ต า่กว่ารอ้ยละ   60 = ควรปรบัปรุง  

ขัน้ตอน 

เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานใหก้รรมการบริษทัทุกท่านประเมนิตนเองทุกสิ้นปี ภายหลงัที่กรรมการแต่ละคน
ประเมนิผลงานเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะน าส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมนิ และ
รายงานสรุปผลต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัเพือ่ก าหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสทิธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป 
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กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการสรรหา          
4) คณะกรรมการบริหาร 5) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ 6) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มกีารประเมนิตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
เพือ่น าผลประเมนิมาพฒันาการปฏบิตัิหนา้ทีใ่นการสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทัและการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

หลกัเกณฑ ์

บริษทัไดจ้ดัท าแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยแบบทัง้คณะและรายบุคคลโดยตนเอง โดยน าแนวทางจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ผลการประเมนิจะเป็นส่วนส าคญัในการ
พฒันาการปฏบิตัิหนา้ทีแ่ละการด าเนินงานเกี่ยวกบัคณะกรรมการชดุย่อยใหม้ีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทัง้คณะและรายบุคคล ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบตัิของ
คณะกรรมการ 2) การประชมุคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

การใหค้ะแนนใชว้ธิีระบุความเหน็ของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตัง้แต่ 0 – 4 เพยีง 1 ช่องในแบบประเมนิ 
โดยใหม้คีวามหมาย ดงันี้ 

0  =  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง หรือไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ 

1 = ไม่เหน็ดว้ย หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็นอ้ย 

2 = เหน็ดว้ย หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 

3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดี 

4 = เหน็ดว้ยอย่างมาก หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดเียี่ยม 

จากนัน้น าคะแนนทีไ่ดท้ ัง้หมดมาประเมนิผล โดยคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็ม ซึง่ก าหนดเป็นเกณฑด์งันี้ 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ   90 = ดเียี่ยม 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ   80 = ดมีาก 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ  70 = ด ี

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ  60 = พอใช ้

ต า่กว่ารอ้ยละ   60 = ควรปรบัปรุง  

ขัน้ตอน 

เลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะจะจดัส่งแบบประเมนิใหส้มาชิกคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภายหลงัที่
กรรมการแต่ละคนประเมนิผลงานเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะน าส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานกลบัมายงัเลขานุการคณะกรรมการ เพือ่รวบรวมผล
คะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อก าหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการต่อไป 

ในปี 2562 บริษทัไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  โดยสามารถสรุปผล
การประเมนิในภาพรวมดงันี้ 
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ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรบริษทั 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิทัท ัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 99.58 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิทัรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 98.75 อยู่ในเกณฑ ์ดเียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97.73 อยู่ในเกณฑ ์ดเียี่ยม  

• คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

• คณะกรรมกำรสรรหำ 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการสรรหาท ัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการสรรหารายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

• คณะกรรมกำรบรหิำร 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริหารท ัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 92.31 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริหารรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 95 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

• คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท ัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งท ัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้ริหำรระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของ
บริษทั การด าเนินงานตามนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะน า
ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป 

กำรพฒันำและกำรสง่เสริมควำมรูใ้หก้บักรรมกำรและผูบ้ริหำร 

คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรูใ้หก้บักรรมการและผูบ้ริหารทุกคนอย่างจริงจงั โดยมนีโยบายส่งเสริมให ้
กรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมสมัมนาและอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ  
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ในปี 2562 กรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมและสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ ดงันี้ 

ช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร หลกัสูตรอบรม – หวัขอ้สมัมนำ / โดย 
รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2562) / สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2562) / สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ หลกัสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG 50/2562) /  สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
นายโสภณ ราชรกัษา Directors Certification Program (DCP 282/2562) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

แผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง 

แผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  

บริษทัตระหนกัถงึความส าคญัของการบริหารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ตลอดจนการด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อนัจะ
น ามาซึง่การเติบโตและความกา้วหนา้ขององคก์รอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบริษทัจงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูร้บัผดิชอบเรื่องการเตรียมความพรอ้มของ ผูท้ี่จะขึ้นด ารงต าแหน่ง ท ัง้ในกรณีที่มตี าแหน่งว่างเพิ่มเติม ในกรณีที่มกีารขยาย
ธุรกิจ และกรณีทีม่ผูีบ้ริหารต าแหน่งทีส่  าคญัทีก่ าลงัจะว่าง อนัเกิดจากการโยกยา้ย การลาออก หรือการเกษยีณอายุของพนกังานทีป่ฏบิตัิงานอยู่ใน
ต าแหน่งนัน้ๆ โดยก าหนดใหบ้ริษทัจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
(CEO) ผูอ้  านวยการใหญ่ (President) ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงิน (Chief Financial Officer 
:CFO) ผูจ้ดัการท ัว่ไป (General Manager) กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) และต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสายงาน รวมถงึต าแหน่งงาน
ที่มลีกัษณะเฉพาะในธุรกิจ และใหม้กีารพจิารณาทบทวนตามความเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบริษทัไดผู้บ้ริหารระดบัสูงที่มคีุณสมบตัิ 
ทกัษะ ประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ ในการสบืทอดต าแหน่งทีส่  าคญัขององคก์รต่อไปในอนาคต โดยจะด าเนินการติดตามความคืบหนา้ของ
การพฒันา สรุปผลการพฒันา และทบทวนแผนการพฒันาอย่างสม า่เสมอ เป็นไปตามระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

5.12 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัร่วมทุน 

บริษทัมกีารมอบหมายใหผู้บ้ริหาร หรือบุคลากรของบริษทัเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้อี  านาจควบคุมในบริษทัย่อย 
และบริษทัร่วมตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อประโยชนใ์นการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม ทัง้นี้  บริษทัไดก้ าหนดระเบยีบปฏบิตัิส  าหรบัการใชส้ทิธิออกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้บริษทัย่อย และบริษทัร่วม จะตอ้งมคีุณสมบตัิ
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหาร ท ัง้นี้  บริษทัก าหนดให ้
บริษทัย่อย จดัท าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี น าเสนอต่อบริษทั เพือ่ขอความเหน็ชอบ พรอ้มก าหนดตวัชี้วดัผลงานของบริษทัย่อย เพือ่ให ้
นโยบายการด าเนินกิจการมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย 

5.13 กำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดีในเรื่องอืน่ๆ  

คณะกรรมการไดย้ึดถือหลกัปฏิบตัิเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี2560 (CG Code) ตามหลกั Apply or 
Explain เพือ่สรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยัง่ยนืรวมท ัง้เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าการปฏิบตัิมคีวามเหมาะสม โดยสรุปได ้ดงันี้  
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หลกัปฏิบตัิ 1 คณะกรรมกำรไดต้ระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รที่สรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการ
อย่างย ัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) โดยเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบใน
ฐานะผูน้ าทีต่อ้งก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมกีารบริหารจดัการที่ด ีและไดก้ าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย กลยุทธน์โยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการ
จดัสรรทรพัยากรส าคญัโดยค านึงถงึจริยธรรมและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มภายใตก้ารติดตาม ประเมนิผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเเสยีในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยัง่ยนื สามารถแข่งขนัได ้ภายใตป้จัจยัการเปลีย่นแปลง ดว้ยปฏบิตัิ
หนา้ที่อย่างมีความรบัผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) และซื่อสตัยสุ์จริต ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบให ้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจนและเพยีงพอต่อการปรบัตวัภายใตป้จัจยัการเปลีย่นแปลง 

หลกัปฏิบตัิ 2 คณะกรรมการไดก้ าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน (Define Objectives that 
Promote Sustainable Value Creation) สอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ ัง้กิจการ ลูกคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม โดยพิจารณา
ทบทวนกลยุทธแ์ละแผนงานเป็นประจ าทุกปีอย่างสม า่เสมอ โดยค านึงถงึปจัจยัแวดลอ้มของกิจการในแต่ละช่วงเวลาท ัง้การก าหนดเป้าหมายระยะ
ส ัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว ก่อใหเ้กิดการสื่อสารกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างถูกตอ้งและใกลเ้คียงกบัความตอ้งการมากที่สุด ท ัง้ยงั ส่งเสริมการ
สรา้งนวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั อย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและ
ศกัยภาพของกิจการ โดยมกีารก ากบัดูแลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 3 คณะกรรมการไดก้ าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ เพือ่เสริมสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธิผล (Strengthen 
Board Effectiveness)  ท ัง้ในเรื่องขนาดองคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว ้โดยคดัเลอืกบุคคลที่เหมาะสมซึง่กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ มกีระบวนการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการที่
โปร่งใสและชดัเจนสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้โดยใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเป้าหมายทัง้ระยะส ัน้และระยะยาว 
มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิหนา้ทีป่ระจ าของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการรายบุคคล  

หลกัปฏิบตัิ 4 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO 
and People Management) มีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และ
คุณลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยอาศยัการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการติดตามและประเมินผล
ผูอ้ านวยการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงทีเ่หมาะสม รวมถงึสดัส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว ท ัง้ในรูปแบบของ เงนิเดอืน 
เบี้ยเลี้ยง โบนสั และสวสัดิการต่างๆ พรอ้มใหม้ีการติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหม้จี านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบัติ 5 คณะกรรมการไดส่้งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  (Nurture Innovation and 
Responsible Business) ใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชนต่์อลูกคา้
หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจตามแผนด าเนินการ (operational 
plan) เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์  (strategies) ของกิจการ 
ค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain ตามกรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบั
องคก์ร ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหส้ามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างย ัง่ยืน สะทอ้นผ่านการก าหนดพฤติกรรมหลกัเรื่องการเชื่อมต่ออนาคต ความคิด และเทคโนโลยีใหม่ๆ
(Core Competency : Connect Future) และภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึการด าเนินการเพื่อ
ความยัง่ยืนท ัง้มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม และสงัคม โดยในปีที่ผ่านมาบริษทัไดพ้จิารณาร่วมลงทุนกบับริษทั พีบีเอ โรบอทิคส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ดว้ยความคาดหมายการด าเนินการดา้นนวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัธุรกิจต่อไป  

หลกัปฏิบตัิ 6 คณะกรรมการไดดู้แลใหม้รีะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control) มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 

javascript:
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และมคีณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่จะคอยก ากบัดูแลใหบ้รรลุวตัถปุระสงคอ์ย่างมปีระสิทธิผล สามารถ
จดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึ้นได ้ท ัง้นี้  บริษทัไดจ้ดัใหม้ีนโยบายและแนวปฏบิตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ที่ชดัเจน รวมถงึ
กลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมกีารชี้เบาะแสทีจ่ะช่วยใหก้ารควบคุมภายในมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

หลกัปฏิบตัิ 7 ดา้นการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล  (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้คีวามรบัผดิชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ 
ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้ง โดยดูแลใหบุ้คลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู ้
ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม มกีารเปิดเผยงบการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัช ีติดตามดูแลสภาพคลอ่งทางการเงนิ มแีผนหรือกลไก
ทีจ่ะสามารถแกไ้ขปญัหาทางการเงนิได ้และมแีผนทีจ่ะจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 8 ดา้นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้ือหุน้  (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders) คณะกรรมการใหค้วามส าคญักบัประเดน็ทีก่ าหนดในกฎหมาย และหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้ โดยการดูแลใหก้าร
ด าเนินการเกี่ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส และมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท า
รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้นผ่านช่องทางทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

5.14 กำรก ำกบัดูแลควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

บริษทัไดต้ิดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึ้นไดร้ะหว่างบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถ้อืหุน้ 
รวมถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มูลและโอกาส รวมถึงการท าธุรกรรมในลกัษณะที่ไม่สมควร เช่น การก าหนดให ้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนงดการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลผลการด าเนินงานของ
บริษทัต่อสาธารณะเพือ่เป็นการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในที่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยไ์ปใชเ้พือ่ประโยชนท์ ัง้ต่อตนเองหรือต่อผูอ้ื่นไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะโดยวธิีใดก็ตาม รวมท ัง้ก าหนดมาตรการก ากบัดูแลเพิม่เติมใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพือ่ความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

บริษทัมแีนวทางในการพจิารณาถงึวธิีการติดตามและควบคุมไม่ใหเ้กิดการฝืนนโยบายการใชข้อ้มลูภายใน การรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มลู การรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเชื่อถอื และความพรอ้มใชข้องขอ้มลูก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมอยู่ในนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการทีด่ ีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยถอืเป็นหนา้ทีข่องบุคลากรทุกระดบัทีจ่ะป้องกนัปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ ยดึหลกัความซือ่สตัย ์สุจริต มเีหตุมผีล และเป็นอสิระภายในกรอบจริยธรรมทีด่ ีตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นเพื่อ
ผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั นโยบายการท ารายการระหว่างกนัและรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทั สามารถดูรายละเอยีด
ในหวัขอ้ รายการระหว่างกนั การจดัท ารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้ริหาร เพื่อป้องกนัรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษทั และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง บริษทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจดัส่งแบบแจง้
รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีม่คีวามเก่ียวขอ้งใหก้บับริษทั  

เลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้ริหาร ท ัง้นี้ เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ และก ากบัดูแล
ดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
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ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและกำรพฒันำที่ย ัง่ยืน 

ปจัจบุนัโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมากจากการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงทางผู ้
ประกอบธุรกิจสภาพภูมอิากาศอย่างเห็นไดช้ดั อนัเนื่องมาจากการบริโภคทรพัยากรต่างๆ ในชีวติประจ าวนั  บริษทัในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจ จึ ง
ตระหนกัถงึการประกอบกิจการอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุม่ ซึง่ใหค้วามส าคญักบั 3 องคป์ระกอบ คือ เศรษฐกิจ สิง่แวดลอ้ม
และสงัคม และไดน้ ามาเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานอย่างรบัผดิชอบผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อรกัษาสมดุล ปกป้องดูแล
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการอยู่รอดของสิ่งมชีีวติบนโลกร่วมกนั พรอ้มสรา้งการเติบโตทางธุรกิจอย่างม ัน่คงและยัง่ยืน ซึ่งจะน าเสนอผ่านการ
รายงานความยัง่ยนืต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไดร้บัทราบโดยทัว่กนั  

ดำ้นเศรษฐกจิ  

เรามุ่งม ัน่ด าเนินการอย่างกา้วหนา้ (Acting Progressively) ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงและจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
โดยการปรบัปรุงกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งควบคู่กบัการพฒันานวตักรรม เพื่อพฒันาและยกระดบัผลติภณัฑบ์ริการของเราดว้ยความร่วมมอืจาก
ภาคส่วนต่างๆ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สียในสายห่วงโซ่อุปทาน สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่สามารถปรบัตวัไดส้อดคลอ้งตามสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป   

สิ่งแวดลอ้ม 

เราใหค้วามส าคญักบัการบริโภคอย่างมคีวามรบัผิดชอบ (Consuming Responsibly) เพราะเราตอ้งพึ่งพาทรพัยากรธรรมชาติในการ
บริโภคและการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้เราจึงตอ้งรูจ้กัใชท้รพัยากรเหล่านี้อย่างมปีระสทิธิภาพ ตัง้แต่กระบวนการจดัหาวสัดุ การจดัการและการใชใ้น
ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน พรอ้มดว้ยการพฒันาการออกแบบเชงินิเวศนเ์ศรษฐกิจ การจดัการดา้นพลงังาน เพือ่เพิม่ประสทิธิการใชแ้ละใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีน การจดัการของเสยี โดยการป้องกนัการเกิด ลดปริมาณ และการน ากลบัมาใช ้และภายใตก้ารปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
ท ัง้นี้ เพือ่เป็นส่วนหนึ่งในการรกัษาสิง่แวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื 

ดำ้นสงัคม 

เรามุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัคน (Focusing on People) การด าเนินธุรกิจอย่างมปีระสทิธิภาพตอ้งเชื่อมโยงกบัชมุชน ค่านิยมทางสงัคม 
และคนรอบขา้ง การดูแลพนกังาน ลูกคา้ และชุมชน ใหม้สีภาพแวดลอ้มที่ด ีมสุีขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ีอย่างสมดุล มอีาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั รวมถงึการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและผูน้ า สรา้งวฒันธรรมการพฒันาทุนมนุษย ์เพื่อประสทิธิผลดา้นความคิดสรา้งสรรคท์าง
นวตักรรม ก่อเกิดผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสูงขึ้น ท ัง้ยงัช่วยสรา้งความเชื่อม ัน่ต่อผูค้นซึง่มคีวามแตกต่างหลากหลาย และส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัของทุก
คนภายใตห้ลกัสทิธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษทัมคีวามมุ่งม ัน่ใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยเติบโตอย่างย ัง่ยืน จึงมนีโยบายใหด้ าเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทัย่อยควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุม่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใตห้ลกัการส าคญัตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัย์มี
การเผยแพร่ รวมถงึวฒันธรรมองคก์รซึ่งก าหนดทกัษะและคุณลกัษณะที่ทุกคนในองคก์รจ าเป็นตอ้งมเีป็นพื้นฐานที่จะน าองคก์รไปสู่วสิยัทศันท์ี่
ก าหนดไว ้เพือ่การเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยนื ประกอบไปดว้ย 

Collaborative เรำร่วมแรงร่วมใจ สือ่สารใหเ้กิดความเขา้ใจทีต่รงกนัท ัง้ในทมีและระหว่างทมี ช่วยเหลอื สนบัสนุนซึง่กนัและกนั แบ่งปนั
ขอ้มูล/ทรพัยากรที่มีประโยชน์ต่อผูอ้ื่น วางแผนเป้าหมายและตดัสินใจร่วมกนัโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององคก์รเป็นหลกั ปฏิบตัิได ้
ถูกตอ้งตามบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง ร่วมรบัผดิชอบและเป็นเจา้ของในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

Respectful เรำใหเ้กยีรติกนัและกนั ระบุความตอ้งการของผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง และตอบสนองไดอ้ย่างตรงจดุ เปิดใจรบัฟงัความคิดเห็นที่
แตกต่างของผูอ้ื่น ใหเ้กียรติและเคารพในความสามารถและความเชี่ยวชาญของผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง เรียนรูแ้ละเขา้ใจความเป็นมาขององคก์ร และ
น ามาปรบัใชใ้นการท างานเพือ่ต่อยอดความส าเร็จในอนาคต  
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Progressive เรำกำ้วไปขำ้งหน้ำ ใฝ่เรียนรู ้พฒันาตนเอง และพฒันาสิง่ใหม่ ๆ ใหเ้ป็นประโยชนต่์อการท างาน กลา้ตัง้เป้าหมายทีท่า้ทาย 
ขบัเคลือ่นความส าเร็จที่ส่งผลลพัธท์างบวกต่อองคก์ร ปฏบิตัิงานเชงิรุกและตอบสนองต่อสถานการณ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว ติดตามการเปลีย่นแปลงซึง่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต และปรบัตวัเพือ่พลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส 

Real เรำจริงใจ กลา้ทา้ทายและยืนหยดัเพื่อสิ่งที่ถูกตอ้งและควรปฏบิตัิปฏบิตัิต่อผูอ้ื่นอย่างเท่าเทยีมโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ อายุ เพศ 
ศาสนา หรือต าแหน่งงาน ปฏบิตัิงานโดยยึดหลกัความถูกตอ้ง ซื่อสตัยสุ์จริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้ปราศจากการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ท างาน
อย่างมอือาชพี รกัษาค าม ัน่สญัญา และส่งมอบสนิคา้และบริการทีด่ทีีสุ่ด เพือ่สรา้งความใวใ้จแก่ผูม้ส่ีวนเก่ียวขอ้ง 

ภายใตว้ฒันธรรมองคก์รนี้ เราแสดงออกถงึแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจได ้ดงันี้ 

กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

          เพื่อการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม บริษทัจึงไดป้ระมวลแบบแผนก าหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติของบุคลากรที่พงึ
กระท าในการด าเนินธุรกิจและการปฏบิตัิงานในวถิทีางภายใตก้รอบคุณธรรม ในวถิทีีส่รา้งสรรค ์เสมอภาคและเท่าเทยีมกนั เพือ่สรา้งรากฐานและ
รกัษาภาพพจนข์องบริษทัใหเ้ป็นบริษทัที่มกีารเติบโตอย่างย ัง่ยืนไวใ้นคู่มอืมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
(Code of Conduct) โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวมและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ คู่สญัญารบัจา้ง ลูกคา้ และคู่แข่ง ให ้
ไดเ้ขา้ร่วมเก่ียวขอ้งในธุรกรรมอย่างเสรี สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่หมาะสมไม่ปกปิดหรือบดิเบอืนขอ้มลู รวมท ัง้ปฏบิตัิตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนด
ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั   

 แนวทางในการปฏบิตัิ  

▪ ดา้นการปฏบิตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขนัที่เป็นธรรม โปร่งใสและเท่าเทยีม ท ัง้ระหว่างคู่คา้เองและระหว่างคู่คา้
กบับริษทั บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม การปฏบิตัิตามขอ้สญัญาอย่างเคร่งครดั ไม่เรียกรบัประโยชนจ์ากคู่คา้  

▪ ดา้นการจดัซื้อ จดัหาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงสามารถรกัษาภาพพจน์ที่ดีของบริษทัไวอ้ย่าง
ต่อเนื่อง จงึก าหนดใหป้ฏบิตัิตามนโยบายจดัซื้อ จดัจา้ง ซึง่ก าหนดแนวทางของการป้องกนัความไม่ยุติธรรมทีอ่าจเกิดขึ้นในกระบวนการ
จดัซื้อจดัหาและการปฏบิตัิตนต่อผูค้า้ รวมถงึการละเวน้การปฏบิตัิทีจ่ะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่       

▪ ดา้นความเกี่ยวขอ้งทางการเมอืงอย่างมีความรบัผดิชอบ บริษทัเป็นองคก์รที่เป็นกลางทางการเมืองและยึดม ัน่ในประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ โดยบริษทัจะไม่อนุญาตใหน้ าตราหรือสญัลกัษณ์ของบริษทัไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม แต่บุคลากรยงัสามารถใชส้ทิธิทางการเมอืงของตนไดต้ามครรลองของกฎหมาย 

▪ ดา้นการเคารพต่อสทิธิในทรพัยส์นิหรือทรพัยส์นิทางปญัญา เพื่อใหก้ารปฏบิตัิงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่กระทบต่อสทิธิของบุคคลอื่น 
จึงก ากบัใหป้ฏบิติังานและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรอบคอบระมดัระวงั เคารพลขิสทิธ์ิของเจา้ของทรพัยส์ินทาง
ปญัญา การรกัษาความลบัทางการคา้ การไม่เผยแพร่ขอ้มูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือ
กฎหมาย  

กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่  

 คณะกรรมการบริษทัยึดม ัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และตระหนกัดีว่าการทุจริตคอรร์ปัช ัน่เป็นเรื่องใกลต้วัที่อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกรรมกบัคู่คา้ ความสามารถในการแข่งขนั ศกัยภาพในการพฒันานวตักรรม การพฒันาระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความ
ม ัน่คงของประเทศ จึงสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ โดยบริษทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Active Coalition Against Corruption Council : CAC) เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 
2560 และก าหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) และไดก้ าหนดใหม้นีโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อบุคลากรของบริษทัรวมถงึบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดถ้อืปฏบิตัิ ภายใตก้ารก ากบั
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ดูแลของคณะกรรมการของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และฝ่ายจดัการ
หรือผูบ้ริหาร  

 แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ การสนบัสนุนการสรา้งจติส านึกและค่านิยม ทศันคติใหบุ้คลากรปฏบิตัิงานอย่างซือ่สตัย ์โปร่งใส เทีย่งตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบยีบ
ต่างๆ การต่อตา้นสนบัสนุนคอรร์ปัชัน่ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร  

▪ ก าหนดใหบุ้คลากรตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง หรือรบัทรพัยส์นิ หรือผลประโยชนอ์ื่นใดจากบุคคลอื่นที่มหีนา้ที่หรือ
ธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบับริษทั เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยส์นินัน้ตอ้งไม่ใช่สิง่ผดิกฎหมาย รวมท ัง้ไม่อาศยั
ต าแหน่งหนา้ทีห่รือแสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเอง และ/หรือผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

▪ การจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบข ัน้ตอนการปฏบิตัิงาน รวมถงึการประเมนิความเสีย่งต่อการเกิดคอรร์ปัช ัน่ และบริหารจดัการ
ใหม้วีธิีการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

▪ การจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม รวมท ัง้พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ
ใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธิภาพ เพือ่ป้องกนัและมใิหม้กีารทุจริตหรือมส่ีวนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

▪ การจดัใหม้ีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

การสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึ้นโดยหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัและสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัช ัน่  

  
บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหม่พรอ้มมอบคู่มอืการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจ รวมถงึมาตรการและนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย บทบาทหนา้ที ่และยดึถอืปฏบิตัิโดยท ัว่กนั ท ัง้
ยงัไดจ้ดัอบรมประจ าปีหวัขอ้ “Anti-corruption กบับทบำทหนำ้ที่ของคนในองคก์ร” ขึ้นเมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2562 เพือ่เป็นการทบทวนความรู ้
ความเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ในฐานะสมาชิก “แนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต : Thailand's Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption (CAC)” เสริมสรา้งความตระหนกัรูเ้กี่ยวกบับทบาทหนา้ทีข่องบุคลากรรวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ 
ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ในข ัน้ตอนกระบวนการปฏบิตัิงาน และช่วยวดัผลการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการ
ต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัช ัน่ รวมถงึนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี้  บริษทัยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูการ
อบรมผ่านช่องทางอินทราเน็ตเพื่อใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบและทบทวน เป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ปราศจากการทุจริต
คอรร์ปัช ัน่ 
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กำรเคำรพสทิธิมนุษยชน  

บริษทัตระหนกัถงึการเคารพต่อความเป็นมนุษยข์องทุกคนเพราะทรพัยากรบุคคลเป็นปจัจยัส าคญัที่สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ ผลผลติ การ
แข่งขนั ความน่าเชื่อถือและยกย่อง ซึ่งเป็นรากฐานในการพฒันาทรพัยากรดา้นต่างๆ จึงมีแนวทางส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัการดา้นสิทธิ
มนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่มีมาแต่ก าเนิด ไม่ว่าจะ เป็นเพศ สญัชาติ เชื้อชาติเผ่าพนัธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา สถานะทางสงัคม  กฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน่ หรือประเทศใดทีเ่ขา้ไปลงทุนหรือขอ้งเกี่ยว รวมถงึปฏบิตัิตามหลกัสทิธิมนุษยชนสากล 

  แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ ใหบุ้คลากรของบริษทัท าความเขา้ใจกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผดิชอบของตนโดยตรงใหถ้ี่ถว้น  และปฏบิตัิตามอย่าง
เคร่งครดัและในกรณี ที่ตอ้งไปปฏบิตัิงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศ
ปลายทางก่อน รวมถงึตอ้งปฏบิตัิตามหลกัสทิธิมนุษยชนสากล และไม่สนบัสนุนกิจการทีล่ะเมดิหลกัสทิธิมนุษยชน 

▪ ก าหนดใหม้นีโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ รวมถงึมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน กรณี
มขีอ้สงสยัหรือขอ้ขอ้งใจเมื่อพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือขดัต่อกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อป้องกนัการปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรม โดยค านึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งที่มาของขอ้มลู หรือ
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัการท าผดิกฎหมายหรือการผดิจรรยาบรรณ  

▪ ก าหนดใหม้กีารตรวจประเมนิจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษทัทราบ  

กจิกรรมวนัสตรีสำกล  

บริษทัชัน้น าท ัว่โลกต่างใหก้ารสนบัสนุนความกา้วหนา้ของผูห้ญงิอย่างจริงจงัและช่วยสรา้งความเท่าเทยีมทางเพศ โดยเขา้ใจถงึความส าคญั
ของการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในที่ท างาน เล็งเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันา
ความสามารถในการท างานของผูห้ญงิเป็นอย่างด ี 

ในเดือน มนีาคม 2562 บริษทัเองซึง่ใหค้วามส าคญัในการสรรหา การรกัษา และการพฒันาความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงนบัว่า
วนัสตรีสากลนี้และเดือนมนีาคม คือช่วงเวลาพเิศษส าหรบัการเฉลมิฉลองใหแ้ก่ผูห้ญงิ เพื่อความเท่าเทยีมทางเพศในที่ท างาน ซึง่เป็นการส่งเสริม
วฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

วนัสตรีสากล ถอืเป็นโอกาสพเิศษที่สะทอ้นพฒันาการดา้นความเท่าเทยีมทางเพศในระดบัสากลที่ไดร้บัการยอมรบัเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
บริษทัจึงมีความมุ่งม ัน่ต่อการส่งเสริมความกา้วหนา้ของผูห้ญิงในที่ท างานดว้ยกิจกรรมพเิศษที่เต็มไปดว้ยสมี่วงท ัว่ท ัง้ส  านกังาน เพื่อแสดงความ
เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัของกลุ่มเฟรเซอรส์ ท ัง้ในไทยและต่างประเทศ โดยมกีารมอบของช าร่วย การกล่าวสรา้งแรงบนัดาลใจส าหรบัผูห้ญิงจาก
หน่วยงานต่างๆ รวมถงึใหเ้พือ่นร่วมงานไดส่้งขอ้ความชื่นชมผูห้ญงิทีป่ระทบัใจผ่าน #BalanceforBetter ตลอดเดอืนมนีาคม  
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กำรปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  

บริษทัใหค้วามส าคญัในการปฏบิตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม เพราะเป็นทรพัยากรส าคญั ซึ่งการปฏบิตัิงานต่างๆ ลว้นตอ้งอาศยัความรู ้
ความสามารถ ก าลงักาย และก าลงัใจในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย จึงสนบัสนุนใหม้กีารบริหารจดัการต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกบั
การเติบโตทางธุรกิจเพื่อการพฒันาไปสู่ความยัง่ยืน โดยการไม่ใชแ้รงงานเดก็ ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั การใหค้วามคุม้ครองทางสงัคมและสภาพกา ร
ท างาน การใหค้วามคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน การดูแลท ัง้ในเรื่องการใหโ้อกาส ผลตอบแทนและสวสัดิการ การแต่งตัง้ 
โยกยา้ย และการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างท ัว่ถงึ  

แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ การจดัใหม้ีเงื่อนไขการจา้งที่เป็นธรรม การใหค่้าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ หรือตามขอ้ตกลงการจา้งแ ละตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรมหรือมาตรฐานการครองชพีทีค่วรจะเป็นท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว รวมถงึสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล กองทุนส ารองเลี้ยง
ชพี โบนสัตามผลการปฏบิตัิงานของพนกังานและผลประกอบการของบริษทั เสื้อยูนิฟอรม์ เป็นตน้    

▪ การพจิารณาจา้งหรือเลกิจา้งโดยผ่านกระบวนการพจิารณาและตดัสนิใจตามข ัน้ตอนที่ก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสมไม่ขึ้นอยู่กบับุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพยีงคนเดยีวหรือการเลอืกปฏบิตัิ  

▪ การพฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ เพื่อสรา้งโอกาสในการเรียนรูแ้ละความกา้วหนา้ การเลื่อนต าแหน่งเมื่อมี
โอกาสเหมาะสม  

▪ การสนบัสนุนสิง่อ านวยความสะดวกในการท างานตามความเหมาะสม เพือ่ใหพ้นกังานท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธิผล 

▪ การใหโ้อกาสพนกังานในการเขา้ถงึหรือรบัทราบขอ้มลูที่ส  าคญัเกี่ยวกบัผลการด าเนินการ ทศิทางการด าเนินกิจการ รวมถงึจดัใหม้สีื่อ
ช่องทางต่างๆ เพือ่การมส่ีวนร่วมน าเสนอขอ้คิดเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง   

ในปีที่ผ่านมาบริษทัใหค้วามส าคญัในการมส่ีวนร่วมพฒันาองคก์ร ใส่ใจในความเป็นอยู่ สภาพแวดลอ้มในที่ท างานและคุณภาพชีวติที่ดี
ยิ่งขึ้น จงึจดัใหม้ช่ีองทางในการสือ่สารประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ระหว่างพนกังานและกลุม่เพิม่เติมผ่านทาง Workplace Group 
และส่งเสริมการสรรคส์รา้งกิจกรรมร่วมกนัผ่านชมรมที่หลายหลายกล่าวคือ Badminton, Football, Drone, E-Sport, Boardgame, Smart 
Runner, Tennis, Entertainment, Bowling และจิตอาสา พรอ้มท ัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานสามารถใชส้ิทธิในการเขา้ใชส้ถานที่ออกก าลงักายที่
บริษทัจดัไวใ้หไ้ดทุ้กวนัเพือ่สุขภาพกายที่ดีนอกเหนือไปจากการจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพเป็นประจ าปีทุกปี จดัใหม้กีิจกรรมสนัทนาการท ัง้ภายใน
และภายนอกสถานประกอบการเพือ่เสริมสรา้งความสามคัคี ความร่วมแรงร่วมใจ และเป็นก าลงัใจหรือรางวลัใหแ้ก่พนกังานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กลยุทธข์ององคก์ร จดัใหพ้นกังานไดม้โีอกาสร่วมในกิจกรรมที่บริษทัจดัขึ้นเพือ่สรา้งความสามคัคี ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั และกิจกรรมเพื่ อสงัคมที่
บริษทัจดัขึ้น รวมถงึมกีารใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน โดยรวมเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม่เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจท ัง้ในระหว่างการปฏบิตัิงานตามปกติและสามารถเอาตวัรอดไดใ้นสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การท างานในที่
สูง การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ การหนีไฟ การดบัเพลงิข ัน้ตน้ การใชอ้ปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานประจ าวนั เป็นตน้  
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ระดบัควำมผูกพนัของพนักงำนที่มีต่อองคก์ร (Employee Engagement) 

 
ในปี 2562 บริษทัไดใ้ชบ้ริการ AON ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่ใหบ้ริการเขา้มาด าเนินการส ารวจความระดบัความผูกพนัของพนกังานที่มีต่อ

องคก์รดว้ยแบบสอบถามเกี่ยวกบัระบบบริหารจดัการภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ จากพนกังานท ัง้สิ้น 387 คน มีผูร่้วมตอบแบบสอบถาม
จ านวน 326 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84 จากพนกังานท ัง้หมด โดยภาพรวมมรีะดบัความผูกพนัที่เพิ่มขึ้นในหมวดภาพลกัษณ์และวฒันธรรมองคก์ร 
การสือ่สาร การพฒันาบุคลากร คุณภาพชวีติ และผลตอบแทนและสวสัดกิารดขีึ้น  

กำรพฒันำบุคคลำกรภำยในองคก์ร – สรำ้งองคก์รแห่งกำรเรียนรูใ้หก้บัพนักงำนในปี 2562 

บริษทัใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของบริษทั โดยมุ่งม ัน่ที่จะมอบโอกาสอนัทา้ทายใหก้บัพนกังานทุกคนให ้
เติบโตในสายงาน ผ่านกระบวนการเรียนรูค้วบคู่กบัการพฒันาหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกบัพนกังานแต่ละกลุ่ม เพื่อใหพ้นกังานมทีกัษะและ
ขดีความสามารถในการท างานเพิม่มากขึ้นพรอ้มกบัคุณภาพชวีติทีด่ี ผ่านแนวทางการพฒันาดว้ย Development Roadmap ดงัต่อไปนี้ 

• โปรแกรมพฒันาสมรรถนะหลกั (Core & Management Competency) ส าหรบัพฒันาความสามารถในดา้นการบริหารจดัการที่
จ าเป็นกบัพนกังานในองคก์ร โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาความสามารถของพนกังานในดา้นที่เกี่ยวขอ้งกบัค่านิยมขององคก์ร (Core 
Values) รวมถงึดา้นการสือ่สาร (Communication),การร่วมมอื (Collaboration) การคิดเชงินวตักรรม (Innovation) 

• โปรแกรมพฒันาทกัษะในการปฏบิตัิงาน (Basic Skills) ส าหรบัพฒันาทกัษะการท างานของพนกังานทุกระดบั และทุกสายงาน เช่น 
ทกัษะภาษาองักฤษ 

• การอบรมหลกัสูตรตามสายงาน (Functional Competency) พนกังานในแต่ละธุรกิจและหน่วยงานสามารถรบัการอบรมหลกัสูตร 
Functional Competency เพือ่เรียนรูเ้ฉพาะทางในบริบททีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานและธุรกิจของตนเอง 

• โปรแกรมพฒันาทกัษะเสริม (Supplementary Skills) ส าหรบัพนกังานที่ตอ้งการเสริมสรา้งทกัษะเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรูท้ี่
เกี่ยวขอ้งกบัการท างานโดยตรง 

แผนการพฒันาบุคลากรที่ไดจ้ากการวเิคราะหแ์ละประเมินผลการท างาน นอกจากมุ่งเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจและ
เป้าหมายความส าเร็จที่บริษทัตอ้งการ ยงัเนน้การน าเอาระบบเทคโนโลยีเขา้มาช่วยสนบัสนุนกระบวนการเรียนรูแ้ละพฒันาบุคคลากรผ่านระบบ  
Learning Management System (LMS) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการขอ้มูล รวมท ัง้ใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถงึขอ้มูลการเรียนรู ้
และฝึกอบรมไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น ดว้ยแนวทางการปฏบิตัิงานดงักลา่ว ในปี 2562 จงึมกีารฝึกอบรมบุคคลากรรวมมากกว่า100 หลกัสูตร คิดเป็น
จ านวนชัว่โมงเฉลีย่ 26 ชัว่โมง/คน/ปี คิดเป็นค่าใชจ่้ายท ัง้สิ้นกว่า 11.27 ลา้นบาท  
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ตวัอย่างรายชื่อหลกัสูตรการอบรมที่บริษทัไดจ้ดัขึ้นส าหรบับุคลากรทุกระดบัในปีที่ผ่านมา (ตัง้แต่วนัที่  1 ตุลาคม 2561-30 กนัยายน 
2562) ไดแ้ก่ 

• หลกัสูตรการการสือ่สารอย่างมปีระสทิธิภาพ (Effective Communication) 

• ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย 

• Anti-corruption กบับทบาทหนา้ทีข่องคนในองคก์ร 

• การบริหารโครงการก่อสรา้งทีม่ลีกัษณะซ า้ 

• โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการหลกัสูตรการบริหารโครงการเชงิปฏบิตัิ (Project Management in Practice)  

• การใช ้MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING ส าหรบังานอาคาร 

• โปรแกรมวเิคราะหโ์ครงสรา้ง midas nGen & Gen ส าหรบัโครงสรา้งตา้นทานแผ่นดนิไหว 

• การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน า้ดบัเพลงิ (ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ) หลกัสูตร Buzan Mind Mapping Workshop 

• One-on-one English Writing Lessons 

• การท างานเชงิรุกและพฒันาศกัยภาพเพือ่บรรลุเป้าหมาย 

• Master Chauffeur Safety Training 

• การสือ่สารและการจดัการขอ้รอ้งเรียนลูกคา้อย่างมอือาชีพ 

ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

บริษทัตระหนกัถึงการด าเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างานของพนกังาน จึงจดัใหม้ีการดูแลรกัษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชีวติและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ มกีารจดัอบรมปฐมนิเทศนแ์ละเผยแพร่ความรูใ้ห ้
พนกังานไดร้บัทราบและค านึงถงึขอ้ก าหนดตามแนวปฏบิตัิดา้นความปลอดภยั พรอ้มท ัง้จดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเพยีงพอ
และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างานและการสูญเสยีชวีติจากอบุตัิเหตุ 

 แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ บริษทัถอืว่าการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นความรบัผดิชอบโดยตรงของ
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั โดยจดัสรรทรพัยากรท ัง้บุคลากร เวลา และงบประมาณใหเ้พยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตาม
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีว่างไว ้

▪ บริษทัจะด าเนินการใหถู้กตอ้งตามก าหมายและขอ้ตกลงต่างๆ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
โดยยดึถอืขอ้ก าหนดทีก่ฎหมายระบุเป็นมาตรฐานข ัน้ต า่ในการด าเนินงาน 

▪ บริษทัจะด าเนินการในการคน้หาและก าหนดมาตรการควบคุมความเสีย่งและป้องกนัอนัตรายจากการด าเนินงานในทุกๆ กิจกรรมที่
อยู่ในความรับผิดชอบของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดต่อผูป้ฏิบตัิงาน ท ัง้ที่เป็นพนักงานของบริษทั ผูร้ ับเหมา ทรัพย์สิน 
สภาพแวดลอ้ม รวมท ัง้สาธารณชน  โดยจะก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี 

▪ บริษทัจะพฒันาระดบัความสามารถ โดยสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง 
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▪ บริษทัพรอ้มที่จะรบัฟงัความคิดเห็นจากทุกๆ ฝ่ายในการจดัท านโยบาย รวมท ัง้การด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และจดัใหม้กีารทบทวนในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่น ามาปรบัปรุงการด าเนินงาน 

▪ นโยบายฉบบันี้จะสือ่สารใหบุ้คลากรทุกระดบัในองคก์รทราบ และพรอ้มทีจ่ะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

ในปี 2562 บริษทัไดมี้กำรด ำเนินกำรดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน้ี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมาตรการเพื่อเสริมสรา้งความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน บริษทัจึงไดใ้ห ้
ความส าคญัต่อการก าหนดกรอบการด าเนินงานที่เหมาะสม เพือ่เป้าหมายใหป้ราศจากอนัตรายและความเสี่ยง โดยในปี 2562 ไดม้กีารจดัส่งคู่มอื
ความปลอดภยัในการท างานส าหรบัผูร้บัเหมา ใหแ้ก่ผูร้บัเหมาที่เขา้มาปฏบิตัิงานในพื้นที่ของบริษทัเพือ่ใหก้ารปฏบิตัิงานด าเนินไปอย่างปลอดภยั 
ท ัง้ยงัมีการจดัท าคู่มือความปลอดภยัในการท างานมอบใหพ้นกังานทุกคน ใชเ้ป็นหลกัปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยั ตามกฏกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  พ.ศ. 2549    

บริษทัจดัใหม้แีผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และประชาสมัพนัธใ์หท้ราบถึงข ัน้ตอนการอพยพหนีไฟ รวมถึงการซอ้มอพยพหนีไฟเป็น
ประจ าทุกปี ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบั
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ ยงัมกีารดูแลสุขภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังานโดยจดัอบรม
หลกัสูตรที่ส  าคญั มีเกณฑก์ารทดสอบตอ้งไดค้ะแนนหลงัจากการอบรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 จึงจะถือว่าสอบผ่านไดร้บัประกาศเกีย รติบตัร 
ไดแ้ก่  

- หลกัสูตร เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัระดบับริหารจ านวนท ัง้สิ้น 30 คน  

- หลกัสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ จ านวน 116 คน  

- หลกัสูตร ความปลอดภยัในการท างานส าหรบัลูกจา้งท ัว่ไป จ านวน 200 คน 

- หลกัสูตร ดบัเพลงิข ัน้ตน้ จ านวน 58 คน  

- หลกัสูตร ทบทวนการเพิม่ศกัยภาพทมีดบัเพลงิ จ านวน 27 คน 

- หลกัสูตร Working Height จ านวน 44 คน  

- หลกัสูตร ความปลอดภยัในการปฏบิตัิงานดา้นระบบไฟฟ้าจ านวน 31 คน  

- หลกัสูตร มาตรฐานการตดิตัง้และบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า จ านวน 31 คน 
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บริษทัจดัใหม้กีารสือ่สารข่าวสารคุณภาพดา้นสุขภาพและความปลอดภยัผ่านช่องทางไลน ์การตรวจสภาพแวดลอ้มในการท างาน แสงสว่าง
ในการท างาน ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหพ้นกังาน เช่น รองเทา้ Safety หมวก Safety เสื้อ
สะทอ้นแสง และการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยั  

บริษทัมกีารจดัอบรมผูบ้ริหารทุกคนใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัระดบับริหาร จดัอบรมหวัหนา้งานเป็นเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัระดบั
หวัหนา้งานใหค้อยปฏบิตัิหนา้ที่ตามกฏหมาย รวมถงึการจดัอบรม เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัเทคนิคข ัน้สูง เพื่อใหดู้แลดา้นความปลอดภยัในส่วน
ของส านกังานสาขาทีม่พีนกังานมากขึ้น  

นอกจากนี้  บริษทัยงัไดร้บัเกียรติบตัรระดบัทอง จากกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน เมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยนัว่า บริษทัได ้
ด าเนินการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานในสถานประกอบกิจการไดเ้ป็นอย่างด ีท ัง้นี้ ในช่วงปีที่
ผ่านมาบริษทัไม่ไดร้บัโทษและ/หรือถูกปรบัหรือไดร้บัหนงัสอืแจง้ใหป้รบัปรุงดา้นความปลอดภยัแต่อย่างใด 

กจิกรรม Health and Safety Month  

  
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 บริษทัไดจ้ดักิจกรรม FPT Wellness Challenge : Health and Safety Month ซึ่งสอดคลอ้งกบัการ

ด าเนินการดา้นความยัง่ยืนของกลุ่มบริษทั เพื่อกระตุน้ใหม้กีารตระหนกัและเขา้ใจถงึความปลอดภยัและสุขภาพที่ดี โดยใหพ้นกังานเชื่อมโยงว่า
กิจกรรมส่วนตวัในชีวิตการท างานหรือกิจกรรมชมรมที่พนกังานร่วมกนัจดัตัง้ขึ้น มีความเกี่ยวขอ้งกบั  LIVE.WORK.PLAY.SAFE อย่างไร 
เพื่อใหเ้กิดความใส่ใจต่อคุณภาพชีวติ และสรา้งแรงจูงใจดา้นบวกในความผูกพนัต่อองคก์ร กิจกรรมต่างๆ ลว้นเกิดขึ้นจากความสมคัรใจของ
พนกังานทีจ่ะจดัสรรเวลาการใชช้วีติกบับุคคลในสงัคมทีท่  างานอย่างมคีุณภาพร่วมกนั รวมไปถงึการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีกลุม่อื่นอย่าง
ลงตวั สามารถสรา้งใหพ้นกังานมคีวามตระหนกัรูถ้งึคุณค่าของตนเองที่มต่ีอองคก์ร และความใส่ใจที่องคก์รมต่ีอพนกังานรวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างพนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน และสงัคมไปพรอ้มกบัสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ก่อเกิดคุณภาพชีวติคว าม
เป็นอยู่ที่สมดุลและยัง่ยืน กิจกรรมชมรมยงัคงด าเนินต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัแขง็แกร่งระหว่างพนกังานและผูม้ส่ีวนไดส่้วน
เสยีกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ยงัมแีผนการด าเนินการอื่นๆ ดา้นสุขภาพและความปลอดภยั เช่นการจดัลานกีฬา เสน้ทางการวิง่รอบ Logistics Park 
หรือการจดัสถานทีส่นัทนาการทีลู่กคา้หรือชมุชนรอบดา้นสามารถร่วมใชป้ระโยชนไ์ด ้ 
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บริษทัไดจ้ดัใหม้ีกำรสรุปขอ้มูลสถิติกำรเกิดอบุตัิเหตุดงัต่อไปน้ี 

1.  สรุปสถิติกำรเกิดอบุตัิเหตุส ำนักงำนใหญ่    2.  สรุปสถิติกำรเกิดอบุตัิเหตุไซตง์ำนก่อสรำ้ง   

อบุตัิเหตุ 
FPT 
2560  

FPT 
2561 

FPT 
2562 

 อบุตัิเหตุ 
FPT 
2560  

FPT 
2561 

FPT 
2562 

อบุตัิเหตุรา้ยแรง (เสยีชวีติ) 0 0 0  อบุตัิเหตุรา้ยแรง (เสยีชวีติ) 0 0 0 

อบุตัิเหตุถงึข ัน้หยุดงาน 4 2 3  อบุตัิเหตุถงึข ัน้หยุดงาน 0 0 0 
อบุตัิเหตุไม่ถงึข ัน้หยุดงาน  0 1 0  อบุตัิเหตุไม่ถงึข ัน้หยุดงาน  0 0 0 
โรคทีเ่กิดจากการท างาน 0 0 0  โรคทีเ่กิดจากการท างาน 0 0 0 
จ านวนวนัหยุดงาน 46 17 36  จ านวนวนัหยุดงาน 0 0 0 
รวมอบุตัิเหตุ 4 3 3  รวมอบุตัิเหตุ 0 0 0 
I.F.R   อตัราความถีก่ารบาดเจ็บ 7.51 7.15 6.5  I.F.R   อตัราความถีก่ารบาดเจ็บ 0 0 0 
I.S.R อตัราความรนุแรงการ
บาดเจ็บ   

86.47 40.52 30.67  I.S.R อตัราความรนุแรงการ
บาดเจ็บ   

0.00 0.00 0.00 
                                

อตัราความถีก่ารบาดเจ็บ I.F.R  =  
จ านวนรายผูบ้าดเจ็บทีเ่กิดขึ้น 

X 1,000,000 ชัว่โมง 
จ านวนชัว่โมงการท างานท ัง้หมดของหน่วยงานนัน้ หน่วยเป็นชัว่โมง            

ในปี 2562 อตัราความถีก่ารบาดเจ็บของพนกังานคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชัว่โมง มค่ีาเท่ากบั 7 ครัง้ 
 
           

อตัราความรุนแรงการบาดเจ็บ I.S.R = 
                      จ านวนวนัหยุดงานทีเ่สยีไป 

X 1,000,000 ชัว่โมง 
จ านวนชัว่โมงการท างานท ัง้หมดของหน่วยงานนัน้ หน่วยเป็นชัว่โมง            

ในปี 2562 อตัราความรุนแรงการบาดเจ็บของพนกังานคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชัว่โมง.มค่ีาเท่ากบั 31 ครัง้ 
  

ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษทัตระหนกัถงึการรกัษามาตรฐานของอสงัหาริมทรพัยแ์ละบริการทีด่ ีและมุ่งพฒันาใหม้คีุณภาพอยู่ในระดบัชัน้น าของประเทศ จงึใส่ใจ
ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้าน ลกัษณะการใหบ้ริการที่เหมาะสม ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย การมสุีขอนามยัที่ดี การ
บริการและการใหข้อ้มลูทีจ่  าเป็นท ัง้ก่อนและหลงัตกลงเป็นลูกคา้ รวมถงึผลกระทบต่อผูบ้ริโภค สงัคม ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มในระยะยาว เพือ่
จรรยาบรรณในการประกอบกิจการทีด่แีละก่อใหเ้กิดการบริโภคอย่างย ัง่ยนื โดยค านึงถงึความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 

แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ การมุ่งม ัน่พฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละบริการทีม่คีณุภาพเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล และมเีงือ่นไขที่
เป็นธรรม 

▪ การใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว มอีธัยาศยัดแีละไม่เลอืกปฏบิตัิ  

ในปีทีผ่่านมา บริษทั ยงัคงเดนิหนา้รกัษาและพฒันาคุณภาพการปฏบิตัิงานรวมถงึการใหบ้ริการอย่างต่อเนื่อง เพือ่เป็นการรบัรองมาตรฐาน
การก ากบัดูแลท ัง้การออกแบบ ติดตัง้ และการพฒันาการผลติ การติดตัง้ และการบริการ รวมถงึกระบวนการวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งและโอกาสที่จะ
กระทบต่อความสามารถในการใหบ้ริการ เช่น มกีารก าหนดระยะเวลาในการใหบ้ริการที่เหมาะสม มกีระบวนการรบัขอ้รอ้งเรียนการใชบ้ริการ การ
เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น การสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลอืในการแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาท การจดัใหม้รีะบบบ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมผลติภณัฑ ์
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เป็นตน้ ซึ่งบ่งบอกไดถ้งึคุณภาพและประสทิธิภาพที่ดีของการด าเนินงานภายในองคก์ร ท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ว้ย
บริการทีด่แีละมคีุณภาพ  

ตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีไม่ใช่กำรเงนิ  

ในปี 2562 ทีผ่่านมา จากการส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ บริษทัไดม้กีารจดัส่งแบบสอบถามส าหรบัการวดัความพงึพอใจของลูกคา้ที่มี
ต่อองคก์ร ถงึลูกคา้จ านวน 981 ราย จากหลากหลายประเภท มลูีกคา้ตอบแบบสอบถามกลบัมาท ัง้สิ้น 281 ราย ซึ่งจากจ านวนลูกคา้ที่ตอบกลบั 
พบว่าลูกคา้โดยรวมถงึรอ้ยละ 84 มคีวามพงึพอใจในผลติภณัฑแ์ละบริการของบริษทั ท ัง้นี้  ลูกคา้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 77 ยงัคงมคีวามประสงคท์ี่
จะใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัต่อไปหลงัจากสญัญาครบก าหนดหรือสิ้นสุดสญัญา ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 84 ของลูกคา้พึงพอใจในการ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีข่องบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัมุ่งม ัน่ทีส่่งมอบประสบการณ์ทีด่เีพือ่ใหลู้กคา้แนะน าผลติภณัฑบ์ริการแก่บุคคลอื่นต่อไป  

กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม  

บริษทัค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม จึงใหค้วามส าคญักบัการ
ด าเนินกิจกรรมท ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ทัง้ชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม ท านุบ ารุงศาสนา อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ รวมท ัง้สนบัสนุน
การศึกษา และสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน บริษทัจึงไม่ละเลยที่จะใส่ใจในความเป็นอยู่ท ัง้ของพนกังานในบริษทั บุคคลซึ่งอาศยัอยู่ในชุมชน
แวดลอ้มสถานประกอบการของบริษทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่นๆ และใหค้วามส าคญัต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้มรอบดา้นที่ต ัง้อาคารโรงงานหรือ
คลงัสนิคา้ เพื่อใหค้นที่อาศยัอยู่ในชุมชนบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานที่ต ัง้อาคารเหล่านัน้สามารถใชช้ีวติประจ าวนัต่อไปไดต้ามปกติและมคีุณภาพ
ชวีติทีด่ ีรวมถงึไดร้บัการยอมรบั เชื่อถอื เชื่อม ัน่ในการด าเนินธุรกิจ 

แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ การมส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรทีม่อียู่ในองคก์ร 
หรอืน าทรพัยากรทีอ่ยู่นอกองคก์รมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดท ัง้ต่อองคก์รและชมุชนส่วนรวมและสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมคีวามสุข
และยัง่ยนื 

▪ การปลูกฝงัจติส านึกเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มแก่บุคลากรทุกระดบั 

กจิกรรมดำ้นชุมชน และสงัคม กบัโครงกำร FPT มอบรกั ปีที่ 7 

กิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษทัจดัขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใตช้ื่อโครงการ “ FPT มอบรกั” เพื่อแบ่งปนัรอยยิ้มและความสุขใหแ้ก่
ชุมชนและสงัคม เพื่อเสริมสรา้งโอกาสในการมคีุณภาพชีวติที่ดีขึ้นในระยะยาว บริษทัได ส้  ารวจพื้นที่ใกลเ้คียงกบัสถานที่โรงงานและคลงัสินคา้
ตัง้อยู่โดยการเขา้พบปะพูดคุยกบัประชากรและบุคลากรในพื้นที่ พบว่าในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทราซึ่งมีการพฒันาทางอุตสาหกรรมและมชีุมชน
ใกลเ้คียงเขตประกอบการโรงงานและโลจิสติกสข์องบริษทั ซึ่งมคีวามตอ้งการการสนบัสนุนดา้นสถานที่เพื่อการศึกษา บริษทัจึงเลง็เห็นโอกาส ใน
การส่งเสริมดว้ยการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ IT ใหก้บัโรงเรียนทอ้งถิ่นในชุมชน พรอ้มช่วยเหลอืติดตัง้การเชื่อมต่อเครือข่ าย
อินเตอรเ์น็ต เพื่อต่อยอดการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนที่ขาดโอกาส ท าใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูการเรียนรูผ่้านระบบออนไลนไ์ด ้นอกจากนี้  บริษ ัทยงัจดั
กิจกรรมสนบัสนุนเผยแพร่ความรูพ้รอ้มสรา้งแรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนในโรงเรียน ประกอบดว้ยโครงการต่างๆ ดงันี้  
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▪ เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2562 Server มกีารส่งมอบชดุคอมพวิเตอร ์พรอ้มตู ้Rack Server ตูก้ดน า้เยน็ และอปุกรณ์การกีฬา ใหแ้ก่
โรงเรียนเปร็งวสุิทธาธิบด ีอ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา  

1) เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2562 ชมรมจิตอาสาเปิดกิจกรรมแรกของชมรม ดว้ยการชวนเพื่อพนกังานไปร่วมกิจกรรมท าอาหาร
กลางวนัเลี้ยงเดก็ๆ ณ มลูนิธิบา้นตะวนัใหม่ ซึง่มเีดก็บางส่วนเป็นนกัเรียนในโรงเรียนเปร็งวสุิทธาธิบดดีว้ยเช่นกนั  

2) เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2562 บริษทัน าโดยผูอ้ านวยการฝ่าย OQMHS พรอ้มดว้ยทมีงานลงพื้นทีม่อบตูค้อนเทนเนอรจ์ านวน 4 ตู ้
ใหแ้ก่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาเปร็งวสุิทธาธิบด ีจ.ฉะเชงิเทรา 

▪ เมื่อวนัองัคารที ่17 กนัยายนที่ผ่านมาบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน ร่วมสานต่อโครงการ FPT มอบ
รกัปีที่ 7 สนบัสนุนการศึกษาของเด็กไทยในยุคดิจิทลั มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์กีฬา ใหแ้ก่ 2 โรงเรียนใกลเ้ขตนิคม
อตุสาหกรรมบางพล ีพรอ้มกนันี้ ตวัแทนจากชมรม Drone และ ชมรม Entertainment ของบริษทัยงัไดร่้วมท ากิจกรรมสนัทนาการ
ร่วมกบันกัเรียน ดงันี้  

โรงเรียนวดัเสำธงกลำง มคีวามสนใจในดา้นเทคโนโลยีและอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นพเิศษและยงัมชีมรมส่งเสริมการเรียนรูใ้หแ้ก่เด็กนกัเรียน
กว่า 20 ชมรม หนึ่งในนัน้ คือ ชมรมหุ่นยนต ์และชมรมคอมพวิเตอร ์เด็กที่เป็นสมาชิกชมรมหุ่นยนตส์ามารถประดิษฐห์ุ่นยนตไ์ดห้ลากหลาย
รูปแบบ ท ัง้ยงัสามารถเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์องและเดนิสายแลนได ้กิจกรรมดงักลา่วจงึสรา้งความประทบัใจทีช่าว FPT ซึง่เป็นภาคเอกชน
รายแรกที่เขา้ไปจดักิจกรรมแสดงการบนิ Drone สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจไดต้รงกบัศกัยภาพของนกัเรียนกลุ่มดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี และสบื
เนื่องจากความประทบัใจที่โรงเรียนมต่ีอบริษทัจึงไดเ้สนอใหบ้ริษทัได เ้ขา้รบัโล่เชิดชูเกียรติ โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา Partnership School 
Project จาก ดร.พีระ รตันวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ณ หอ้งประชุมมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี อ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งจดัขึ้นเพื่อเปิดโอกาสใหอ้งคก์รทางศาสนา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภาครฐั ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม
จ านวนกว่า 10,000 แห่ง ร่วมคิด ร่วมพฒันาโรงเรียนในพื้นทีส่มทุรปราการ ใหม้คีวามพรอ้มในทุกดา้น และส่งเสริมการเรียนรูใ้หเ้ป็นคนด ีคนเก่ง 
มีทกัษะทางวิชาการ ทกัษะวิชาชีพ ทกัษะชีวิต ใหส้ามารถปรบัตวัอยู่ในสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างมคีวามสุข  โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรพัยเ์ป็นตวัแทน  

โรงเรียนสุเหร่ำบำ้นไร่ บริษทัไดเ้ขา้ไปมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมการท ากิจกรรมสนัทนาการนอกหอ้งเรียนของเดก็ๆ สนบัสนุนการใชเ้วลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน ์และยงัส่งเสริมพฒันาการในการใชช้วีติในสงัคมใหแ้ก่เดก็อกีกลุม่ทีม่ศีกัยภาพแตกต่างกนัไป โดยทมีงานยงัไดม้โีอกาสชมการ
แสดงเตน้ Cover และโชวก์ารแสดงตลก ปิดทา้ยดว้ยการน าเพลงแจวโดยชมรม Entertainment ของบริษทั สรา้งรอยยิ้มและเสยีงหวัเราะซึ่ง
สะทอ้นถงึความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบริษทักบัชมุชนใกลเ้คียง   
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กำรจดักำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม 

อำคำรสเีขียวช่วยลดโลกรอ้น  

 บริษทัยงัคงเดินหนา้พฒันาอาคารคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากลอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ความส าคญัในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงสงัคมและชุมชนโดยรอบโครงการที่มีการสรา้งอาคารโรงงานและ
คลงัสนิคา้ จึงเดินหนา้พฒันาอาคารคลงัสนิคา้สเีขยีว ภายใตน้โยบายที่ก าหนดใหก้ารพฒันาโครงการใหม่ทุกโครงการตอ้งผ่านมาตรฐาน LEED 
โดย U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองคก์รที่เป็นผูน้ าในการก าหนดมาตรฐานอาคารสเีขยีวในประเทศสหรฐัอเมริกา โดยใช ้
ระบบการประเมนิคุณภาพอาคารแบบ LEED Scorecard Rating System (LEED CS) ส าหรบัอาคารทีส่รา้งเพือ่ใหเ้ช่าโดยเฉพาะ  

 จากการด าเนินนโยบายอาคารเขยีว (Green Building) อย่างต่อเนื่อง ป่ีทีผ่่านมา FPT ไดส่้งมอบอาคาร Fraser Property Thailand 
Logistic Centre Bangplee 6 w1 ตามโครงการ TPARK Power Buy โดยเลอืกใชม้าตรฐานการประเมนิความเป็นอาคารเขยีวตามหลกัเกณฑ์
ของ LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTALDESIGN: LEED ซึ่งถอืเป็นมาตรฐานอาคารเขยีวอนัเป็นระบบการจดัอนัดบัที่
ดีที่สุดในโลก โดยโครงการนี้จดัอยู่ในประเภท LEED for Core and Shell (LEED CS) หรืออาคารประเภทที่สรา้งแต่ผนงัอาคาร หลงัคา และ
ส่วนที่เป็นแกนบริการของอาคารซึง่ส่วนใหญ่ก็คือลฟิต ์บนัได และช่องท่อต่างๆ โดยผูเ้ช่าพื้นที่สามารถตกแต่งกัน้พื้นที่ภายในไดเ้อง เป็นอาคาร
โรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ตามแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้ดา้นอาคารเขยีวและความยัง่ยนื  

โครงการดงักล่าว ค านึงถงึปจัจยัดา้นความยัง่ยืนต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นค่าก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างต่อพื้นที่ ดว้ยการออกแบบใหป้รบัต าแหน่ง
การติดตัง้หลอดไฟใหเ้หมาะสม และเลอืกใชห้ลอดไฟแบบ LED มากกว่าหลอด HID แบบเดิม ส่งผลใหค่้าก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างต่อพื้นที่ของ
อาคารลดลงอย่างมาก ดา้นการติดตัง้อปุกรณ์การใชน้ า้ทีม่ปีระสทิธิภาพสูง เราเลอืกใชอ้ปุกรณ์ที่ติดตัง้อย่างพถิพีถินั ซึง่ไม่เพยีงแต่ผ่านขอ้ก าหนด
เบื้องตน้ของ LEED เท่านัน้ แต่ยงัช่วยประหยดัการใชน้ า้ไดม้ากกว่า 40% เมื่อเทยีบกบัมาตรฐาน โดยสิ่งนี้จะช่วยลดค่าใชจ่้ายการใชน้ า้ใหลู้กคา้
ของเราได ้ดา้นวตัถดุบิทีย่ ัง่ยนื เราเนน้ใชว้สัดุรีไซเคิล คอนกรีตและเหลก็ทีเ่ป็นมติรต่อสภาพแวดลอ้มในระดบัภูมภิาคซึง่นบัว่ามปีระสทิธิภาพสูง 

ทัง้นี้ หมายรวมถงึ การค านึงถงึผงับริเวณและภูมทิศัน ์ความจทุีจ่อดรถ การออกแบบใหล้ดปริมาณการใชน้ า้ คุณภาพสภาวะแวดลอ้ม
ในอาคาร การระบายอากาศ การใชว้สัดุทีม่สีารระเหยต า่ภายในอาคาร โดยมผูีร้บัรองวทิยฐานะของ LEED มส่ีวนร่วมกบัทมีพฒันาโครงการดว้ย 
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โครงกำรร่วมแรงร่วมใจอำกำศปลอดภยั  “เพรำะทรพัยำกรของโลกมีอยู่อย่ำงจ ำกดั จึงเป็นโอกำสส ำคญัของเรำทุกคนในบริษทัท่ีจะ
ร่วมหำแนวทำงในกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้มไปพรอ้มกนั” การใชท้รพัยากรอย่างมคีวามรบัผดิชอบ (Consuming Responsibly) คือกิจกรรมที่กลุ่ม
เฟรเซอรส์จดัขึ้นในช่วงเดอืนเมษายน 2562 

 

ภำพกจิกรรมตรวจควนัด ำรถยนต ์(24-27 กนัยำยน 2562) 

 

        เนื่องจากวกิฤตการของฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่า รอ้ยละ 40 มาจากรถยนตท์ี่ใชอ้ยู่บนทอ้งถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องยนตด์ีเซลซึ่ง
เกิดจากการเผาไหมท้ีไ่ม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต ์คุณภาพของน า้มนั และการสนัดาป จนกระท ัง่การควบคุมการระบายควนัด าทีป่ลายท่อไอเสยีของ
รถยนต ์จงึอาจอนุมานไดว้่า กระบวนการคมนาคมขนส่งซึง่เป็นหนึ่งใน Supply Chain ของธุรกิจอาจเป็นแหลง่ทีม่าของปญัหาดงักลา่วดว้ย 

บริษทัตระหนกัว่า ควรมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบในการช่วยป้องกนัปญัหาฝุ่นละอองเกินปริมาณทีค่วบคุม เพือ่ความปลอดภยัต่ออาชวีอนามยั
ของลูกคา้ พนกังาน เจา้หนา้ที่ ชุมชนใกลเ้คียง ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้มโดยรวมจึงไดจ้ดัตัง้คณะท างานพิจารณาวางแผนร่วมกนัจดั
กิจกรรมตรวจวดัค่าควนัด า โดยจดัเจา้หนา้ทีป่ระจ าจดุพรอ้มอปุกรณ์ส าหรบัตรวจวดัค่าความทบึแสงของควนัจากท่อไอเสยีรถยนตท์ี่ผ่านเขา้-ออก 
Logistic Park พรอ้มบนัทกึขอ้มูลเพือ่วเิคราะหแ์ละประเมนิผล รวมถงึรายงานไปยงัตน้สงักดัที่เกี่ยวขอ้งกบัรถยนตแ์ต่ละคนัทราบในกรณีทีผ่ล
การตรวจวดัไม่ผ่านค่ามาตรฐานที่ก าหนด เพื่อน าไปปรบัปรุงแกไ้ขใหอ้ยู่ในเกณฑต่์อไป ท ัง้นี้  เริ่มจากการตรวจสอบรถยนตข์องบริษทัที่ผ่านเขา้-
ออกโครงการเป็นประจ า และขยายขอบเขตการด าเนินการไปยงัรถทีลู่กคา้ใชใ้นการคมนาคมขนส่งส าหรบัโครงการบางนา และบางพล ีซึง่มปีริมาณ
รวมกว่า 2,000 เที่ยวต่อวนั โดยจะขยายขอบเขตไปยงั Logistic Park อื่นๆ ต่อไป มกี าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จส าหรบั 2 โครงการแรกภายใน
เดอืนกนัยายน 2562  

บริษทัเลอืกใชว้ธิีการตรวจวดัดว้ยเครื่องมอืวดัควนัด าระบบวดัความทบึแสง (Opacimeter) จากท่อไอเสยีของรถยนต ์ขณะเครื่องยนตไ์ม่
มภีาระ (จอดอยู่กบัที่) ก าหนดไวไ้ม่เกินรอ้ยละ 45 ตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานค่าควนัด าของรถยนตท์ีใ่ชเ้ครื่องยนตด์เีซล  

กรณีที่มกีารเสนอแนะใหน้ ารถยนตไ์ปตรวจสอบด าเนินการบ ารุงรกัษาเครื่องยนตแ์ละไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงแลว้ ใหน้ ารถยนตก์ลบัมา
ตรวจวดัค่าควนัด าอกีครัง้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพือ่ใหแ้น่ใจว่าไดม้กีารด าเนินการตามมาตรการทีเ่กี่ยวขอ้งในการร่วมกนัแกไ้ขปญัหา และยงั
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปฏบิตัิที่ขดัต่อกฎหมายอกีดว้ย ท ัง้นี้  ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุม่จะสามารถบรรลุวตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจอย่างมคีวาม
รบัผดิชอบต่อส่วนรวมร่วมกนัได ้ 

ในระยะเวลาการด าเนินโครงการ ตัง้แต่เดอืนเมษายน-กนัยายน 2562 การด าเนินโครงการพื้นทีบ่างนา ไดม้กีารทดสอบกบัรถยนตป์ระเภท 
4, 6,10 ลอ้ และรถเทรลเลอร ์จ านวนท ัง้สิ้น 720 คนั ไดก้ าหนดใหต้ิดตามผลทดสอบซ า้จากครัง้ที ่1-2 จ านวน 21 คนั คิดเป็นรอ้ยละ 2.92 ของ
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รถยนตท์ี่เขา้ร่วมโครงการท ัง้หมด มรีถยนตเ์ขา้รบัการทดสอบซ า้จ านวน 14 คนั และส าหรบัโครงการพื้นที่บางพล ีไดม้กีารทดสอบกบัรถยนต์
จ านวนท ัง้สิ้น 536 คนั ไดก้ าหนดใหต้ิดตามผลทดสอบซ า้จากครัง้ที่ 1-2 จ านวน 49 คนั คิดเป็นรอ้ยละ 9.14 ของรถยนตท์ี่เขา้ร่วมโครงการ
ท ัง้หมด มรีถยนตเ์ขา้รบัการทดสอบซ า้จ านวน 11 คนั ท ัง้นี้ ส่วนทีไ่ม่ไดเ้ขา้รบัการทดสอบซ า้เหตุจากเป็นรถขนส่งทีไ่ม่ไดว้ิง่ขนส่งเป็นประจ าหรือยงั
ไม่มกีารเขา้พื้นทีร่ะหว่างระยะเวลาก าหนดการตรวจครัง้ที ่2  

ผลของการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวนอกจากช่วยสนบัสนุนการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในการรบัแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม
แลว้ ยงัสรา้งความผูกพนัและความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้และนบัเป็นกา้วส าคญัทีจ่ะต่อยอดสู่การร่วมพฒันาอย่างย ัง่ยนืต่อไป 

กจิกรรมรณรงคค์ดัแยกขยะ 

 

 
ปญัหาขยะในทะเลซึ่งก าลงัเป็นประเดน็ส าคญัระดบัโลกที่องคก์ารสหประชาชาติใหค้วามส าคญั ตามที่ไดก้ าหนดใหก้ารจดัการทรพัยากร

ทางทะเลเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื บริษทัเองตระหนกัถงึการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อการจดัการทรพัยากรและสภาพแวดลอ้ม 
จงึไดจ้ดักิจกรรมในรูปแบบที่เขา้ใจงา่ยและสนุกสนานสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่พนกังานในองคก์รถงึสถานการณ์ขยะพลาสติกในทะเลประเทศไทย 
ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อระบบนิเวศน ์คุณภาพชีวติและสภาพความเป็นอยู่ของสิ่งมชีวีติต่างๆ และรณรงคช์าว FPT ร่วมกนัเป็นส่วนหนึ่งใน
การรบัผดิชอบต่อการบริโภคตามกรอบด าเนินการดา้นความยัง่ยนืของบริษทัในมติิสิ่งแวดลอ้มโดยเริ่มตน้จากการคดัแยกขยะ รวมถงึการลดการ
ใช ้ใชซ้  า้ น ากลบัมาใชใ้หม่ ถอืเป็นจุดเริ่มตน้สู่การพฒันาการจดัการของเสยีอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

โครงกำร Carbon Footprint for Organization 

บริษทัมกีารด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ท ัง้การเป็นผูพ้ฒันา เจา้ของ และผูบ้ริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยห์ลากหลายประเภทแบบครบ
วงจร ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการรายงานการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก จงึไดจ้ดัท ารายงานการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกขึ้นมา โดยสอดคลอ้งตาม
มาตรฐาน “คำรบ์อนฟตุพริ้นทข์ององคก์ร ขององคก์ำรบริหำรจดักำรกำ๊ซเรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน)” มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นการควบคุมการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รท ัง้โดยทางตรงและทางออ้ม ซึ่งเป็นการประเมนิและรบัทราบแหล่งปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทีส่  าคญั เพือ่ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาและลดกิจกรรมทีก่่อใหเ้กิดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์รได ้

การประเมินคารบ์อนฟุตพริ้นทข์ององคก์รจดัท าตามคู่มือ “แนวทางการประเมินคารบ์อนฟุตพริ้นทข์ององคก์ร ฉบบัปรบัปรุงคร ัง้ที่ 3 
ตุลาคม 2559” องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) โดยพจิารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน SCOPE 1 และ SCOPE 2 ส่วน 
SCOPE 3 พจิารณาเพยีง 2 กิจกรรม คือ การใชน้ า้ประปา และ การใชก้ระดาษ A4  
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แนวทำงในกำรจดักำรกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกในอนำคต  

▪ การออกแนวนโยบาย การประเมนิความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunity) ดา้นสิ่งแวดลอ้มและปญัหาโลกรอ้น ท ัง้ในแบบ
ระยะส ัน้ (1-3ปี) ระยะกลาง (4-5ปี) และ ระยะยาว (มากกว่า 6ปี) และมกีารตรวจติดตามผลจากการประเมนิความเสี่ยง เพื่อปรบัปรุง
นโยบายขององคก์ร  

▪ การศึกษาผลกระทบเชงิกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม ทีม่ต่ีอองคก์รจากผลของปญัหาโลกรอ้น  

▪ การก าหนดเป้าหมายในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกใหช้ดัเจน  

▪ น าขอ้มลูจากเอกสารการค านวณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก มาจดัท ารายงานตาม GRI Standard  

o หวัขอ้ GRI 302- 1 Energy Consumption within the organization  

o หวัขอ้ GRI 302- 3 Energy intensity  

o หวัขอ้ GRI 303-1 Water withdrawal by source  

o หวัขอ้ GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions  

o หวัขอ้ GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions  

o หวัขอ้ GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions  

o หวัขอ้ GRI 305-4 GHG emissions intensity  

▪ จดัท าการทวนสอบปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์รเพือ่ยนืยนัความถูกตอ้ง และความน่าเชื่อถอื แลว้น าผลการประเมนิที่
ผ่านการรบัรองรายงานสู่สาธารณะและผูเ้กี่ยวขอ้ง เช่นการจดัท ารายงานความยัง่ยนืขององคก์ร เป็นตน้  

▪ จดัท าโครงการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกภายในองคก์ร และสรา้งแรงจูงใจใหพ้นกังานมส่ีวนร่วมในการด าเนินโครงการ ซึง่สามารถ
ส่งผลโดยตรงต่อการลดค่าใชจ่้ายขององคก์ร  

▪ มกีารใชผ้ลติภณัฑท์ีม่กีารปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกนอ้ย (Low carbon products) ภายในองคก์ร  

▪ มกีารออกแบบกิจกรรมหรือผลติภณัฑท์ีม่กีารหลกีเลีย่งการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก  

▪ ผลกัดนัใหต้น้น า้ (Upstream), ปลายน า้ (Downstream) และลูกคา้ขององคก์รมกีารพฒันาทีย่ ัง่ยนื โดยการออกแนวนโยบายสเีขยีว 
การใหค้วามรู ้หรือการขอความร่วมมือ่ในการรายงานการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก เป็นตน้  

กำรด ำเนินกำรดำ้นนวตักรรม 

จากความมุ่งม ัน่ของบริษทัต่อการส่งเสริมนวตักรรมเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ โดยก าหนดพฤติกรรมของคนใน
องคก์รใหแ้สดงออกถงึเชื่อมต่ออนาคต, ความคิด และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยใหต้ิดตามแนวโนม้ของเทคโนโลยี นวตักรรม และการพฒันาใน
อุตสาหกรรม มีความเขา้ใจแนวโนม้การแข่งขนัที่มผีลกระทบต่อองคก์ร กระตุน้ทีมงานใหม้แีนวคิดเชิงนวตักรรม ส่งเสริมใหท้ีมลองใชว้ธิีกา ร
ท างานใหม่ๆ รวมท ัง้เป็นผูใ้หค้ าปรึกษาในการประยุกตใ์ชแ้นวคิดใหม่ เทคนิคใหม่ที่ท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ตาม
วฒันธรรมองคก์รที่เรียกว่า Progressive ซึ่งในปีที่ผ่านมานี้  บริษทัไดพ้จิารณาเขา้ร่วมลงทุนกบั บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อศึกษาและติดตามดา้นนวตักรรมที่เหมาะสมที่จะสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจต่อไป นอกจากนี้  บริษทัยงัไดมุ้่งม ัน่ปรบัปรุงพฒันา
กระบวนการท างานทีส่  าคญั โดยไดเ้ตรียมการน าระบบการระบบ SAP มาช่วยในการจดัการสายงานทุกสายงานของธุรกิจใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้
อย่างรวดเร็ว และไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งแม่นย า สามารถน าไปใชป้ระกอบการด าเนินกิจกรรมของธุรกิจได ้ 
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กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยงทีม่ปีระสทิธิภาพ เหมาะสมพอเพยีง ท ัง้ในระดบับริหารและ
ระดบัปฏบิตัิงาน ซึ่งถอืว่าเป็นกระบวนการที่ส  าคญัของการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท าใหก้ารปฏบิตัิงานมปีระสทิธิภาพ และเกิดความม ัน่ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของบริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์สรา้งผลประโยชนต์อบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มลูทางการเงนิ และ
การด าเนินงานครบถว้นน่าเชื่อถือ การปฏบิตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ และป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ไดม้กีารพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาทบทวนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยอา้งองิ “แบบประเมนิความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบริษทัมคีวามเห็นว่า 
บริษทัมรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจุบ ัน และครอบคลุมใน 5 เรื่อง คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
การบริหารความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี้ 

1. องคก์รและสภำพแวดลอ้ม 

บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในทีด่ ีโดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทัทีช่ดัเจนและ
วดัผลไดใ้นรูปของก าไรต่อหุน้ประจ าปีนัน้ๆ รวมท ัง้ไดม้กีารเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมากบัเป้าหมายที่ก าหนด โดยหากไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย บริษทัจะท าการวเิคราะหห์าสาเหตุเพือ่ประโยชนใ์นการปรบัปรุงการบริหารงานในปีต่อไป ท ัง้นี้โครงสรา้งองคก์รของบริษทัมสีายการ
บงัคบับญัชา มีการก าหนดอ านาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการท ารายการต่างๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียในเรื่ องใดจะไม่สามารถใหก้าร
อนุมตัิในเรื่องนัน้ๆ ได ้นอกจากนัน้ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมตัิการบนัทกึรายการทางบญัชีและการ
ดูแลทรพัยส์นิ เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

บริษทัก าหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและก ากบัดูแลใหก้ ารบริหารจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมายใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถ้อืหุน้อยู่ในกรอบของการมจีริยธรรมที่ด ีและรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ส่งเสริมและติดตามความคืบหนา้
ของกระบวนการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพจิารณาปรบัปรุงคู่มอืการก ากบัดูแลกิจการที่
ดแีละจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมท ัง้ใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอื่นทีจ่  าเป็นเพือ่การพฒันา 

บริษทัเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption or CAC) ซึ่งบริษทัไดจ้ดัท านโยบายและวางระบบควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกบัความเสี่ยงเรื่องคอรร์ปัช ั ่น
ของธุรกิจ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์โปร่งใส เป็นธรรม โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม 
และแนวทางการก ากบักิจการทีด่ี 

ทัง้นี้บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริตเช่นกนั 

2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษทัก าหนดใหน้โยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายส าคัญของบริษทั และไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวน 4 ท่าน ท าหนา้ทีก่ ากบัและติดตามการบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษทัภายในหน่วยงานต่างๆ ทีไ่ดร้บัการ
ประเมนิว่ามคีวามเสี่ยงจากการปฏบิตัิงาน ซึง่ความเสีย่งเหล่านัน้อาจเกิดขึ้นจากปจัจยัภายนอกหรือปจัจยัภายในบริษทั ปจัจยัภายนอกทีท่  าใหเ้กิด
ความเสี่ยงมหีลายประการ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง ภยัธรรมชาติ ราคาวสัดุก่อสรา้ง อตัราดอกเบี้ยภายในประเทศ อตัราแลกเปลีย่น 
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กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั  ส่วนปจัจยัภายในที่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยง ไดแ้ก่ การบริหารโครงการลงทุนของบริษทั อายุของสญัญาเช่า            
การกระจกุตวัของผูเ้ช่า และการลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งชดุย่อยซึง่ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวน 14 ท่าน ท าการประเมนิหาความเสีย่งทีส่  าคญัจากขนาด
ของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกบัเป้าหมายและการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมท ัง้ความเสีย่งเรื่องคอรร์ปัช ัน่ของธุรกิจ และก าหนดผูร้บัผดิชอบ
ความเสี่ยงนัน้ๆ ในหน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของความเสีย่ง พรอ้มท ัง้มอบหมายใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารทุกคน มกีาร
วางแผน ก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง จดัใหม้กีารติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์รเป็นประจ าและรายงาน
ผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ นอกจากนัน้บริษทัยงัจดัใหม้ีการฝึกอบรมความรู ้
ใหก้บัพนกังานอย่างสม า่เสมอเพือ่ใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของการบริหารความเสีย่งทีต่อ้งกระท าอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของบริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) นัน้ ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพือ่ท า
หนา้ที่ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหบ้ริษทัมกีารบริหารความเสีย่งขององคก์รอย่างครอบคลุม และรายงานผลการบริหารความเสีย่งใหก้บั
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัไดร้บัทราบอย่างสม า่เสมอ 

3. กำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำน 

บริษทัมมีาตรการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมกบัความเสี่ยงขององคก์ร และครอบคลุมกระบวนการส าคญัต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
เช่น มีการก าหนดนโยบายบริหารเงนิ นโยบายเกี่ยวกบัการบริหารจดัการงบประมาณ ระเบียบวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกบักระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง 
ตลอดจนการทบทวนเอกสารก าหนดอ านาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการท ารายการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์ร รวมถงึการแบ่งแยก
หนา้ที่ความรบัผดิชอบระหว่างการอนุมตัิ การบนัทกึรายการทางบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์นิ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนั
และกนั นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษทัก าหนดใหทุ้กฝ่ายท าการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตัิงานของบริษทั รวมท ัง้ระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐาน และบริษทัไดก้ าหนดใหฝ่้ายส านกัผูอ้  านวยการใหญ่ และศูนยค์วามเป็นเลศิเป็นผูค้วบคุมดูแลใหทุ้กหน่วยงานมีการปฏิบตัิตาม
นโยบาย ระเบยีบการปฏบิตัิงานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

บริษทัไดก้ าหนดใหม้ีกระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคุมดูแลดา้นการพฒันา การบ ารุงรกัษา และดา้นความปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยีที่เป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล โดยในปี 2562 บริษทัไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงานและส่งเสริมใหม้กีารควบคุมผ่านระบบสารสนเทศทีร่ดักุมมากขึ้น เช่น ระบบ SAP ส าหรบัสนบัสนุนการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง รวมท ัง้
ใชต้ิดตามการใชจ่้ายตามงบประมาณของบริษทั เช่นเดยีวกบับริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัมกีารรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมท ัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
เพือ่ประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ัง้มกีารปรบัปรุงขอ้มูล
ใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ เมื่อมีการพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมระหว่างกนันัน้ บริษทัมีนโยบายใหค้ านึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นส าคญัและ
พจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอกและตอ้งกระท าโดยผูท้ีไ่ม่มส่ีวนไดส่้วนเสยีในธุรกรรมนัน้ เพือ่ป้องกนัการหาโอกาส
หรือน าผลประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั ท ัง้นี้  บริษทัไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิ
ของบริษทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัซึง่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างครบถว้นเพยีงพอ 
ส าหรบับริษทัในเครือ บริษทัมกีระบวนการติดตามดูแลการด าเนินการรวมท ัง้ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลทีบ่ริษทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ในบริษทัในเครือนัน้ถอืปฏบิตัิและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นระยะ ท ัง้นี้ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายในการลงทุนของบริษทั 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มูล 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลูที่ไดร้บัท ัง้จากภายในและภายนอก ซึ่งถอืเป็นเครื่องมอืส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการปฏบิตัิงานและรายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารตดัสนิใจของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหา ร  
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ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กี่ยวขอ้ง อยู่บนพื้นฐานของขอ้มลูที่ถูกตอ้งครบถว้น เพยีงพอ  เป็นปจัจบุนั เชื่อถอืได ้เขา้ใจง่าย เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจและการแข่งขนั 

บริษทัไดจ้ดัใหม้ีขอ้มูลที่ส  าคญัต่างๆอย่างเพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยการจดัท ารายงานเชิงวเิคราะห์
เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เท็จจริ ง จดัส่งขอ้มูลเพื่อศึกษาประกอบการตดัสินใจเป็นการล่วงหนา้ 7 วนั โดยมี
เลขานุการบริษทัซึ่งมหีนา้ที่ใหค้ าแนะน าดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนประสานงานใหม้กีาร
ปฏบิตัิตามมติคณะกรรมการบริษทั รวมท ัง้เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญั ไดแ้ก่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอื
นดัประชมุคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นระบบ 
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัิหนา้ทีข่องกรรมการได ้

บริษทัมีการจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ รวมถงึข ัน้ตอนการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงานทางการเงนิ ซึ่งมีการตรวจสอบ/
สอบทานของผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมท ัง้การพจิารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหใ้ชน้โยบายบญัชีตาม
หลกัเกณฑท์ีร่บัรองท ัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ ท ัง้นี้การพจิารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงนิ
ต่อสาธารณชน เพือ่เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นและโปร่งใส 

5. ระบบกำรติดตำม 

บริษทัมีระบบการติดตามการด าเนินงานในระดบับริหาร และในระดบัปฏบิตัิงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางที่ชดัเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีประเด็นส าคญัที่อาจมี
ผลกระทบต่อองคก์ร จะก าหนดใหผู้ร้บัผิดชอบน าเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏบิตัิงานและการวเิคราะหส์าเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่อ
อนุมตัิ แกไ้ขปญัหาภายในเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสมและใหร้ายงาน การปฏบิตัิและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้  บริษทัยงัก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว ้เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
บริษทัมรีะบบการควบคุมภายในทางดา้นการปฏบิตัิงานที่เหมาะสมและเพียงพอในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏบิตัิงานทาง
ธุรกิจหลกั  

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้ าการประเมนิความเสี่ยงในภาพรวมขององคก์รเพื่อจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2562 และไดด้ าเนินการ
ตรวจสอบตามแผนงาน ซึง่ในปี 2562 นี้  ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตรวจสอบระบบงานบริหารการเงนิ ระบบการบริหารจดัการทรพัยากร
บุคคล ระบบการบญัชี ระบบการบริหารจดัการกองรีท รวมถงึ ระบบการลงทุนในธุรกิจใหม่ และการจ าหน่ายทรพัย์ โดยไดส้อบทานข ัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานและระบบงานใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัิดา้นการควบคุมภายในที่ดี และสอดคลอ้งกบักฎและระเบียบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึให ้
ค าปรึกษาพรอ้มท ัง้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานแก่หน่วยงานต่างๆ ใหม้ีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธีการและ
มาตรฐานสากล รวมท ัง้ติดตามการปฏิบตัิงานของบริษทัตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะที่ใหไ้ว ้โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ถงึผลการสอบทาน ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะในเรื่องทีต่รวจสอบรวมท ัง้ผลการติดตามตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ
ทีใ่หไ้วใ้นไตรมาสก่อนๆ 

ทัง้นี้  แผนการตรวจสอบของบริษทั ไม่ครอบคลุมถงึกระบวนการตรวจสอบของบริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่มกีระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายในประจ าปีของตนเอง 

หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในและหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้ นางมารศรี โสภาเสถยีรพงศ ์ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัตัง้แต่ปี 2560 
เนื่องจากมปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิงานดา้นบญัชี การเงนิ และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อตุสาหกรรมทีม่ลีกัษณะเดยีวกบับริษทั มาเป็นระยะ
กว่า 20 ปี เคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานดา้นตรวจสอบภายใน และมคีวามเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของ
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บริษทั จงึเห็นว่า มคีวามเหมาะสมที่จะปฏบิตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพยีงพอ ท ัง้นี้  การพจิารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน  โยกยา้ย       
ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมตัิ หรือไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ส าหรบั บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษทัย่อยนัน้ มหีวัหนา้งานตรวจสอบภายในที่ก ากบั
ดูแลงานตรวจสอบภายในของตนเอง ตามที่แสดงในแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี 2562 ของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้  ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัมอบหมายให ้นางสาวศรีวลี สุขศรี  ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน  (Legal & 
Compliance Department) เพื่อท าหนา้ที่ก ากบัดูแลหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัใหป้ฏบิตัิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการที่เกี่ยวกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั 
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รำยกำรระหว่ำงกนั 

1. รำยละเอยีดของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ในรอบปีบญัช ี2562  (วนัที ่1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) รายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย (ไม่รวมบริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั (มหาชน)) กบับุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.1 รายการระหว่างกนัทีส่  าคญั 

บริษทัมกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีเ่ป็นรายการทีส่  าคญัระหว่างปี 2561-2562 ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 
(ลำ้นบำท) ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รอบปี
บญัชี2562 

รอบปี
บญัชี2561 

1.  กองทุนรวมสาธรซติี้ทาว
เวอร ์

มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี
ความสมัพนัธก์บัผูถ้ือหุน้
และกรรมการของบริษทั 

1.1 ค่าเช่าและบริการ
สถานที ่

20.55 15.77 
 

บริษทัมีการเช่าพื้นที่ส  านกังานจาก
กองทุนรวมสาธรซติี้ทาวเวอร ์

คณ ะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท ได ้
พิจารณารายการด ังกล่าวแลว้ โดยมีการ
พจิารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัราค่าเช่าอาคาร
ส านกังาน และค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณ
ใกลเ้คียงกับอาคารส านักงานของบริษ ัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่ า
ร า ย ก า ร ร ะ ห ว่ า ง กั น ด ั ง ก ล่ า ว มี ค ว าม
สมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด โดย
มีการใหบ้ริการ และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกบัผู ้
เช่ารายอื่นท ัว่ไป 

1.2 ค่าไฟฟ้า 
สาธารณูปโภค และ
บริการอื่น ๆ 

1.06 

2. บริษทั นิคมอตุสาหกรรม
เอเซยี จ ากดั 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทั 

2.1 ค่าติดตัง้ป้าย
โฆษณาและค่า

2.05 3.61 
 

บ ริ ษ ั ท มี ก า ร ใ ช ้สื่ อ โฆ ษ ณ า
ประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดโดย

คณ ะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท ได ้
พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 
(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บ ารุงรกัษา ติ ด ตั้ ง ป้ าย โฆ ษณ าห น ้านิ ค ม
อุตสาหกรรมเอเซีย และช าระค่า
ซ่อมแซม บ ารุงรกัษาส าหรบัการใช ้
พื้นทีส่่วนกลาง 

แลว้ โดยมีการพิจารณาจากค่าบริการ ค่า
ซ่ อมแซมและค่ าบ ารุ งร ักษ าเป็นอัตราที่
เทยีบเท่ากบัผูร้บับริการรายอื่นที่อยู่ในบริเวณ
เดยีวกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น
ว่า รายการด ังกล่าวเป็นรายการที่ มีความ
จ าเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตาม
ราคาตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตัิกนัอยู่โดยท ัว่ไป 

2.2 ค่าไฟฟ้า 
สาธารณูปโภคและ
บริการอื่น ๆ 

2.76 

3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี
ความสมัพนัธก์บัผูถ้ือหุน้
และกรรมการของบริษทั 

3.1 เงนิฝากออมทรพัย ์ - 137.25 บริษทัมีการท าธุรกรรมทางการเงนิ
กั บ ธ น าค า ร ก รุ ง เท พ  จ า กั ด 
(มหาชน) ซึ่งธุรกรรมทางการเงิน
ด ังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด 
และเป็นประโยชนก์บับริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณา
ความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ 
และมคีวามเหน็ว่ารายการดงักลา่วขา้งตน้ เป็น
รายการที่มีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้น
ตามราคาตลาด นอกจากนี้ ขอ้ก าหนด และ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งมีความเหมาะสม 
และปฏบิตัิกนัโดยทัว่ไป 

3.2 เงนิกูย้มืระยะยาว - - 
3.3 หนงัสอืค า้ประกนั - 9.72 
3.4 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - - 
3.5 ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร 

4.08 0.01 

3.6 รายไดค่้า
กระแสไฟฟ้า 

- 0.13 บ ริ ษ ั ท มี ก า ร เรี ย ก ช า ร ะ ค่ า
กระแสไฟฟ้าจากธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งไดต้ิดตัง้เครื่อง
ใหบ้ริการทางการเงนิอตัโนมตัิ (ตู ้
เอทีเอ็ม) เพื่ออ านวยความสะดวก
ดา้นธุรกรรมทางการเงิน ตามที่ผู ้
เ ช่ า อ าค าร ค ล ัง สิ น ค ้า ใน บ าง
โค ร ง ก า ร ข อ ง บ ริ ษ ั ท ข อ ใ ห ้
ด าเนินการติดตัง้ 

3.7 รายไดค่้าเช่าและ
บริการ 

0.21 - 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 
(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. บริษทั ริเวอรไ์ซด ์การเ์ดน้  
มารีน่า จ ากดั 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทั 

4.1 ค่าบริการตดิตัง้ป้าย
โฆษณา และค่า
บ ารุงรกัษา 

0.58 0.51 
 

บริษ ัทมีการใชบ้ริการติดตั้งป้าย
โฆษณา และค่ าไฟ ฟ้ าส่องป้ าย
โฆษณา เพือ่ประชาสมัพนัธบ์ริษทั 

คณ ะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท ได ้
พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้
แลว้ โดยมีการพิจารณาจากอตัราค่าบริการที่
อ ยู่ ในบริ เวณ ใกล เ้คี ย ง คณ ะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็น
รายการที่มีความจ าเป็น และสมเหตุสมผล 
และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงือ่นไขที่ปฏบิตัิ
กนัอยู่โดยท ัว่ไป 

4.2 ค่าไฟฟ้า 
สาธารณูปโภค และ
บริการอื่น ๆ 

0.03 

5. บริษทั สวนอตุสาหกรรม
โรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทั 

5.1 ค่าบริการพื้นที่
ส่วนกลาง 

2.01 1.65 บริษทัมีการถือกรรมสิทธ์ิที่ดินใน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี 
จึ ง ต ้อ งมี ก า ร ช า ร ะ ค่ า ใช ้ จ่ า ย
สาธารณูปโภคส่วนกลาง ใหแ้ก่ 
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่
เป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณูปโภค 

คณ ะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท ได ้
พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้
แล ้ว  โด ยมี ก ารพิ จ ารณ าจาก ค่ าใช ้จ่ าย
สาธารณูปโภคส่วนกลาง และค่านายหนา้ที่
ช าระเป็นไปตามเงือ่นไขปกติเช่นเดียวกบัผูถ้อื
กรรมสิทธ์ิที่ดินรายอี่นในบริเวณดังกล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่ า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็น 
และสมเหตุสมผล 

5.2 ค่านายหนา้ส าหรบัผู ้
เช่ารายย่อย 

- 0.71 

6. บริษทั สวนอตุสาหกรรม
โรจนะ ปราจนีบุรี จ ากดั 

มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี
ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์ กั บ
กรรมการของบริษทั 

6.1 ค่าบริการพื้นที่
ส่วนกลาง 

0.96 - บริษทัมีการถือกรรมสิทธ์ิที่ดินใน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดั
ปราจีนบุ รี  จึ งต ้อ งมีก ารช าร ะ
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
ใหแ้ก่ บจก. สวนอุตสาหกรรม  

คณ ะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท ได ้
พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้
แล ้ว  โด ยมี ก ารพิ จ ารณ าจาก ค่ าใช ้จ่ าย
สาธารณูปโภคส่วนกลาง และค่านายหนา้ที่
ช าระเป็นไปตามเงือ่นไขปกติเช่นเดียวกบัผูถ้อื
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 
(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โรจนะ ปราจนีบุรี ทีเ่ป็นผูใ้หบ้ริการ
สาธารณูปโภค 

กรรมสิทธ์ิที่ดินรายอี่นในบริเวณดังกล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่ า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็น 
และสมเหตุสมผล 

7. บจก. โรจนะ อนิดสัเทรียล 
แมเนจเมน้ท ์ 

มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี
ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์ กั บ
กรรมการของบริษทั 

7.1 ค่าบริการพื้นที่
ส่วนกลาง 

0.20 - บ ริ ษ ั ท มี ก า ร ช า ร ะ ค่ า ใ ช ้ จ่ า ย
สาธารณูปโภคส่วนกลาง ใหแ้ก่บ
จก. โรจนะ อินดสัเทรียล แมเนจ
เมน้ท ์

คณ ะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท ได ้
พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้
แล ้ว  โด ยมี ก ารพิ จ ารณ าจาก ค่ าใช ้จ่ าย
สาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นไปตามเงื่อนไข
ปกติเช่นเดียวกบัผูถ้ือกรรมสิทธ์ิที่ดินรายอี่น
ในบริเวณดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี
ความจ าเป็น และสมเหตุสมผล 

8. บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ       
โลจสิติก จ ากดั 

มกีรรมการที่มคีวามเกี่ยว
โยงกับกลุ่มของผูถ้ือหุน้
รายใหญ่ของบริษทั 

8.1 รายไดค่้าเช่าและ
บริการ 

23.5 8.65 บริษทัมีรายไดค่้าเช่า และบริการ
ของคลงัสินคา้ ที่ไดร้บัจากบริษทั 
ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติก จ ากดั  

คณ ะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท ได ้
พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้
แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกับขอ้มูล
อตัราค่าเช่า และบริการของคลงัสินคา้ กบัผู ้
เช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้ นตามราคา
ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตัิกนัอยู่โดยท ัว่ไป 

9. บริษทั เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส 
จ ากดั 

มกีรรมการที่มคีวามเกี่ยว
โยงกับกลุ่มของผูถ้ือหุน้

9.1 รายไดค่้าเช่าและ
บริการ 

0.71 0.83 บริษทัมีรายไดค่้าเช่า และค่างาน
ซ่อมแซมของคลงัสนิคา้ที่ไดร้บัจาก

คณ ะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท ได ้
พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 
(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รายใหญ่ของบริษทั บริษทั เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส จ ากดั แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกับขอ้มูล
อตัรารายไดค่้าซ่อมแซมของคลงัสินคา้ กบัผู ้
ใหบ้ริการรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ
มคีวามเหน็ว่า รายการดงักลา่วเป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา
ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตัิกนัอยู่โดยท ัว่ไป 

10. บจก. เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์        
โลจสิติกส ์

มกีรรมการที่มคีวามเกี่ยว
โยงกับกลุ่มของผูถ้ือหุน้
รายใหญ่ของบริษทั 

9.1 รายไดค่้าเช่าและ
บริการ 

2.96 4.32 บริษ ัท มี ร าย ได ้ค่ า เช่ า  ค่ างาน
ซ่อมแซม และค่าภาษีโรงเรือนของ
คล ังสิน ค ้า  ที่ ได ้ร ับ จ าก บ จก .          
เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์โลจสิติกส ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการ
ระหว่างกันด ังกล่าวขา้งตน้แลว้ โดยมีการ
พิจารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัราค่าเช่า และ
บริการของ คลงัสนิคา้ กบัผูเ้ช่ารายอื่น ๆ และ
มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้น ปีตามราคา
ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตัิกนัอยู่โดยท ัว่ไป 

9.2 ค่าภาษโีรงเรือน
และทีด่นิ 

0.19 0.16 

11. บมจ. อาคเนยป์ระกนัภยั มกีรรมการด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทั 

10.1 ค่าเบี้ยประกนัภยั
ทรพัยส์นิ 

1.36 4.81 บริษ ัทมีการท าประกันภ ัยของ
อาคารโรงงาน และคลงัสินคา้ กบั
บริษทั อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

คณ ะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท ได ้
พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้
แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกับขอ้มูล
อ ัตราค่าบริการ กับผู ใ้หบ้ริการรายอื่น  ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่ า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็น 
และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด
บนเงือ่นไขทีป่ฏบิตัิกนัอยู่โดยท ัว่ไป 
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1.2 รายการระหว่างกนัทีม่เีงือ่นไขปกติ และปฏบิตัิกนัอยู่โดยท ัว่ไป 

ในระหว่างปี 2561-2562 บริษทัมกีารท ารายการคา้ทีม่เีงือ่นไขปกติท ัว่ไปกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 
 (ลำ้นบำท) 

รอบปีบญัชี 
2562 

รอบปีบญัชี 
2561 

1. บจก. บางกอก คลบั มีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทั 

ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ 2.43 0.57 
ค่าพฒันาโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

0.54 - 

2. บมจ. อาคเนยป์ระกนัชวีติ มีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทั 

ค่าเบี้ยประกนัสุขภาพ และ
อบุตัิเหตุกลุม่พนกังาน 

0.58 1.69 

3.  บจก. อาคเนยแ์คปปิตอล มีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทั 

ค่าเช่ารถยนตส์ าหรบัผูบ้ริหาร 2.53 1.11 

4. บจก. ทซีซี ีเทคโนโลย ี มีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทั 

ค่าบริการเช่าเครื่อง
คอมพวิเตอร ์

3.80 
5.16 

ค่าบริการดา้นระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลย ี

1.37 

ค่าพฒันาโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

13.12 - 

5. บจก. ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศ
ไทย) 

มีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทั 

ค่าอบรมสมัมนาพนกังาน 0.006 - 
ค่าพฒันาโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

0.93 - 

ค่าทีป่รึกษาดา้นออกแบบ
สถาปตัยกรรม 

- 0.60 

6. บจก. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์ มีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทั 

ค่าหอ้งพกั 
1.03 - 

7. บริษทั เฟรเซอร ์สวที ริเวอร ์
วลัเลย่ ์สงิคโปร ์

มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยงกับ
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าเดนิทาง ค่าหอ้งพกั และ
ค่ารถรบัส่ง 

0.58 0.17 

8. บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 
คอรป์อเรท เซอรว์สิ พทีอี ีแอลทดี ี
สงิคโปร ์

มีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทั 

ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าเดนิทาง 
ค่าหอ้งพกั และค่ารถรบัส่ง 

2.82 0.24 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
องคก์ร 

3.98 - 

9. บจก. แปซฟิิค เลเซอร ์(ประเทศ
ไทย) 

มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยงกับ
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าตัว๋เครื่องบนิ และ
ค่าใชจ่้ายเดนิทาง 

2.30 1.12 
 

ค่าหอ้งพกั 0.84 
10. บจก. โทนิค อนิเตอรเ์นชัน่แนล มีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ ค่าบริการหอ้งประชมุ 0.64 0.11 
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บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 
 (ลำ้นบำท) 

ของบริษทั ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.22 
11. บจก. โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์ มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยงกับ

กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
ค่าซื้อน า้ดื่มใชใ้นส านกังาน 0.35 0.11 

12. บจก. ฟู้ ด ออฟ เอเชยี  มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยงกับ
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.16 0.11 

13. บมจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์ มกีรรมการทีม่คีวามเก่ียวโยงกบั
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าของใชส้  านกังาน 0.09 0.57 
ค่าของขวญั 0.14 

14. บมจ. อมรนิทรพ์ริ้นติ้ง แอนด ์พบั
ลซิซิง่  

มกีรรมการทีม่คีวามเก่ียวโยงกบั
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าสือ่และสิง่พมิพ ์ 0.43 0.18 

15. บจก. ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท แมน
เนจเมน้ท ์ 

มกีรรมการทีม่คีวามเก่ียวโยงกบัผู ้
ถอืหุน้รายใหญ่ 

ค่าบริการหอ้งประชมุ 
ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ 

0.36 1.38 

16. บจก. ทซีซี ีโฮเทลคอลเลค็ช ัน่  มกีรรมการทีม่คีวามเก่ียวโยงกบั
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.18 0.05 

17. บจก. เอน็.ซ.ีซ ีแมนเนจเมน้ท ์
แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์ 

มกีรรมการเป็นผูบ้ริหารของบรษิทั ค่าบริการหอ้งประชมุ 
ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ 

- 0.10 

18. บจก. สาธรทรพัยส์นิ มกีรรมการทีม่คีวามเก่ียวโยงกบั
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าหอ้งพกั 0.97 0.78 

19. บจก. นอรธ์ สาธร โฮเต็ล มกีรรมการทีม่คีวามเก่ียวโยงกบั
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.57 0.17 
ค่าหอ้งพกั 0.05 

20. บจก. นอรธ์ปารค์ กอลฟ์แอนด์
สปอรต์คลบั 

มกีรรมการทีม่คีวามเก่ียวโยงกบั
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.02 - 

21. บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 
โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั รายไดค่้าบริการ 2.14 - 

22. บจก. ศูนยว์ชิาการอาคเนย ์ มกีรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทั 

ค่าอบรมสมัมนาพนกังาน 0.51 - 

23. บจก. ประชารฐัรกัสามคัคี 
วสิาหกิจเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) 

มกีรรมการทีม่คีวามเก่ียวโยงกบั
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าของขวญั 0.04 - 

24. บจก. เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่
แนล 

มกีรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ
และผูบ้ริหารของบรษิทั 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.52 0.35 

25. บจก. บสิโตร เอเชยี มผูีถ้อืหุน้ทีม่คีวามเก่ียวโยงกบักลุม่
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.03 - 

26. บจก. อตุสาหกรรมกระดาษบางปะ
อนิ 

มผูีถ้อืหุน้ทีม่คีวามเก่ียวโยงกบักลุม่
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าวสัดุสิ้นเปลอืงใชใ้น
ส านกังาน 

0.003 - 

27. บจก. ทซีซี ีลกัซช์ูร ีโฮเทลสแ์ละ   
รีสอรท์ 

มผูีถ้อืหุน้ทีม่คีวามเก่ียวโยงกบักลุม่
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าบริการหอ้งประชมุ - 0.58 
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บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 
 (ลำ้นบำท) 

28. Frasers Property AHL 
Limited 

มกีรรมการทีม่คีวามเก่ียวโยงกบั
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าหอ้งพกั 
และค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง 

1.64 - 

29. 
 

PT. Rasuna Setiabudi Raya 
(Frasers Place Setiabudi) 

มกีรรมการทีม่คีวามเก่ียวโยงกบั
กลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าหอ้งพกัและค่าใชจ่้ายใน
การเดนิทาง 

0.08 - 

2. มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

 หน่วยงานที่รบัผิดชอบจะประเมินราคาดงักล่าวในข ัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มูลและท าการวิเคราะหว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่
สมเหตุสมผล เป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบริษทั และมรีาคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรพัยส์นิ ฝ่ายการลงทุนจะตอ้งท าการวเิคราะหผ์ลตอบแทน
การลงทุน โดยอาจมกีารว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อใหค้วามเห็นเพิม่เติม จากนัน้จึงน าเสนอตามข ัน้ตอนและกระบวนการอนุมตัิ โดยผูบ้ริหาร
หรือกรรมการที่ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว  นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบ
รายการระหว่างกนัของบริษทัใหเ้ป็นรายการที่เป็นไปตามราคาตลาด และเงือ่นไขที่ยุติธรรม โดยค านึงถงึผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูถ้อืหุน้
เป็นส าคญั ในกรณีที่รายการดงักล่าวไม่เป็นเงื่อนไขทางการคา้โดยท ัว่ไป คณะกรรมการหรือผูถ้ือหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัิการท ารายการ
ระหว่างกนั ท ัง้นี้ กรรมการหรือผูถ้อืหุน้ซึง่มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 ในกรณีที่ขนาดของรายการมสีระส าคญัและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัไดด้ าเนินการใหม้ ัน่ใจว่า 
ไดม้กีารด าเนินการตามประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ท ัง้ในกรณีทีเ่ป็นรายการทีด่  าเนินการของบริษทัเอง และการด าเนินการของบริษทัย่อย 

3. นโยบำยหรือแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทัจะร่วมกนัดูแลรายการระหว่างกนัดงักล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะยงัเป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็น
และเป็นประโยชนต่์อบริษทั และใหเ้ป็นไปในราคาทียุ่ติธรรม 
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ขอ้มูลทำงกำรเงนิท่ีส ำคญั 

1. ควำมเหน็ของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

ปี 2560 (1 มกรำคม 2560 ถงึ 31 ธนัวำคม 2560) 

นางสาวรสพร เดชอาคม 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 5659 
บริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ปี 2561 (1 มกรำคม 2561 ถงึ 30 กนัยำยน 2561) 

ปทัมวรรณ วฒันกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 9832 
บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ปี 2562 (1 ตุลำคม 2561 ถงึ 30 กนัยำยน 2562) 

นิตยา เชษฐโชติรส 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4439 
บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

 

 

สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

รายงานผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2560 ถึง 2562 ไดใ้หค้วามเห็นว่า งบการเงนิของบริษทัไดจ้ดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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2.   งบกำรเงนิ 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ                     (หน่วย : บาท) 

 

งบรวม 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 
ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม)่ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
2560 2561 2562  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

สนิทรพัย ์           

สนิทรพัยห์มนุเวียน           

เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,518,173,000 3.70 6,951,410,000 8.41 4,495,092,000 4.87 

เงนิลงทุนช ัว่คราว 1,101,562,000 2.69 523,710,000 0.63 8,830,000 0.01 

ลูกหน้ีการคา้ 61,580,000 0.15 194,449,000 0.24 175,908,000 0.19 

ลูกหน้ีอื่น 688,808,000 1.68 299,118,000 0.36 256,140,000 0.28 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถงึก าหนดช าระในหน่ึงปี 15,779,000 0.04 16,480,000 0.02 17,473,000 0.02 

เงนิปนัผลคา้งรบั 328,117,000 0.80 - - - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั 144,855,000 0.35 143,663,000 0.17 135,270,000 0.15 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที่จ่าย 2,038,000 0.00 - - - - 

โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - - 23,512,081,000 28.45 31,078,189,000 33.64 

เงนิมดัจ าที่ดนิ - - 238,363,000 0.29 774,841,000 0.84 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 43,292,000 0.11 198,844,000 0.24 245,892,000 0.27 

กลุ่มสนิทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พือ่ขาย - - 1,000,663,000 1.21 - - 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 3,904,204,000 9.53 33,078,781,000 40.02 37,187,635,000 40.25 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน         

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มีภาระค า้ประกนั 240,000 0.00 5,488,000 0.01 1,488,000 0.00 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่ยงัไม่เรียกช าระ 145,069,000 0.35 169,073,000 0.20 199,614,000 0.22 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 295,152,000 0.72 283,087,000 0.34 266,127,000 0.29 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 215,002,000 0.52 1,762,538,000 2.13 2,663,909,000 2.88 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 3,633,607,000 8.87 5,795,820,000 7.01 9,547,429,000 10.33 

เงนิลงทุนในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 257,000 0.00 257,000 0.00 257,000 0.00 

เงนิลงทุนอื่น - - - - 669,271,000 0.72 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบี้ยคา้งรบัแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 232,583,000 0.28 232,583,000 0.25 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 16,605,408,000 40.52 35,622,244,000 43.10 35,690,101,000 38.63 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ช่า 14,920,772,000 36.41 - - - - 

ค่าความนิยม - - 1,626,000 0.00 1,626,000 0.00 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 149,818,000 0.37 2,557,468,000 3.09 2,625,985,000 2.84 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 11,165,000 0.03 64,099,000 0.08 118,323,000 0.13 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 182,383,000 0.45 510,979,000 0.62 645,660,000 0.70 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที่จ่าย 242,451,000 0.59 738,053,000 0.89 767,951,000 0.83 

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหนา้ 653,400,000 1.59 1,755,797,000 2.12 1,667,567,000 1.80 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)                   (หน่วย : บาท) 

  
  
  

งบรวม 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 
ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
2560 2561 2562  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 23,386,000 0.06 72,061,000 0.09 104,252,000 0.11 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 37,078,110,000 90.47 49,571,173,000 59.98 55,202,143,000 59.75 

รวมสนิทรพัย ์ 40,982,314,000 100 82,649,954,000 100 92,389,778,000 100 

หน้ีสนิและส่วนของผูถื้อหุน้       

หน้ีสนิหมนุเวียน         

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 3,412,660,000 4.13 8,092,047,000 8.76 

เจา้หน้ีการคา้ 93,572,000 0.23 2,526,941,000 3.06 2,899,519,000 3.14 

เจา้หน้ีอื่น 238,195,000 0.58 1,246,775,000 1.51 1,633,091,000 1.77 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,628,000 0.00 235,000 0.00 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 375,749,000 0.45 1,029,949,000 1.11 

ตัว๋เงนิจ่ายระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 250,899,000 0.27 

หุน้กูท้ี่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,100,000,000 10.00 1,600,000,000 1.94 6,820,000,000 7.38 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 4,428,000 0.01 245,176,000 0.30 267,912,000 0.29 

รายไดค่้าเช่าที่ดนิรบัล่วงหนา้ที่ถงึก าหนดภายในหน่ึงปี 50,196,000 0.12 361,864,000 0.44 360,941,000 0.39 

ประมาณการหน้ีสนิระยะส ัน้ - - 40,784,000 0.05 12,860,000 0.01 

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 408,163,000 1.00 362,655,000 0.44 446,568,000 0.48 
หน้ีสินที่รวมในกลุ่มสนิทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถอื
ไวเ้พื่อขาย - - 47,284,000 0.06 - - 

รวมหน้ีสินหมนุเวยีน 4,896,182,000 11.95 10,220,123,000 12.37 21,813,786,000 23.61 

หน้ีสนิไม่หมนุเวียน         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงนิ 202,000 0.00 - - - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 1,339,365,000 1.62 2,518,947,000 2.73 

เงนิกูย้มืระยะยาวและดอกเบี้ยคา้งจ่ายจาก ผูถ้อืหุน้ของบริษทัย่อย - - 525,537,000 0.64 540,336,000 0.58 

ตัว๋เงนิจ่ายระยะยาว - - 245,388,000 0.30 - - 

หุน้กู ้ 9,220,000,000 22.50 19,616,194,000 23.73 30,775,562,000 33.31 

ประมาณการหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 39,566,000 0.10 115,624,000 0.14 187,914,000 0.20 

ประมาณการหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนอื่น - - 185,899,000 0.22 85,442,000 0.09 

หน้ีสินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 229,144,000 0.56 560,230,000 0.68 499,789,000 0.54 

เงนิมดัจ าจากลูกคา้ 400,374,000 0.98 - - - - 

รายไดค่้าเช่าที่ดนิรบัล่วงหนา้ 1,262,604,000 3.08 7,933,232,000 9.60 7,500,484,000 8.12 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น  - - 511,733,000 0.62 597,069,000 0.65 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวยีน 11,151,890,000 27.21 31,033,202,000 37.55 42,705,543,000 46.22 

รวมหน้ีสนิ 16,048,072,000 39.16 41,253,325,000 49.91 64,519,329,000 69.83 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)                   (หน่วย : บาท) 

  
  
  
   

งบรวม 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 
ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
2560 2561 2562  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

ส่วนของผูถ้ือหุน้       

ทุนเรือนหุน้         

ทุนจดทะเบยีน        

      (2562: หุน้สามญั 2,934,628,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)       

      (2561: หุน้สามญั 2,751,213,562 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)         

      (2560: หุน้สามญั 2,751,213,562 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 2,751,214,000 6.71 2,751,214,000 3.33 2,934,628,000 3.18 

ทุนที่ออกและช าระแลว้           

      (2562: หุน้สามญั 2,016,763,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)           

      (2561: หุน้สามญั 1,834,142,375 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)           

      (2560: หุน้สามญั 1,834,142,375 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,834,142,000 4.48 1,834,142,000 2.22 2,016,763,000 2.18 

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั  - -  - - (2,255,622,000) (2.44) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19,838,380,000 48.41 19,838,380,000 24.00 22,914,919,000 24.80 

ก าไรสะสม          

   - จดัสรรแลว้ -ส ารองตามกฎหมาย 273,738,000 0.67 275,121,000 0.33 300,828,000 0.33 

   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,969,584,000 7.25 3,441,884,000 4.16 4,702,616,000 5.09 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,447,000 0.03 (23,201,000) (0.03) (495,068,000) (0.54) 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 24,926,291,000 60.82 25,366,326,000 30.69 27,184,436,000 29.42 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ - - 12,921,195,000 15.63  - - 

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 7,951,000 0.02 3,109,108,000 3.76 686,013,000 0.74 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 24,934,242,000 60.84 41,396,629,000 50.09 27,870,449,000 30.17 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถื้อหุน้ 40,982,314,000 100 82,649,954,000 100 92,389,778,000 100 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุน                (หน่วย : บาท) 

  
  
  
  

งบรวม 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 
ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
2560 2561 2562  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

รำยได ้           

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที่เกี่ยวขอ้ง 1,372,603,000  64.29 1,912,718,000 13.85 2,702,008,000 12.54 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม -  -          414,599,000  3.00 565,826,000 2.63 

รายไดจ้ากกิจการสนามกอลฟ์ -  -           19,979,000  0.14 31,715,000 0.15 

รายไดจ้ากการลงทุน -  -           69,513,000  0.50 186,893,000 0.87 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 80,883,000  3.79           55,581,000  0.40 56,493,000 0.26 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม 194,358,000  9.10 -  - -  - 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั -  -       10,281,951,000  74.47 15,515,060,000 72.01 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 36,594,000  1.71 -  - - - 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 239,153,000  11.20          333,561,000  2.42 540,902,000 2.51 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสนิจากค่าเผื่อการสนบัสนุนทางการเงนิ   - - 66,175,000 0.31 

ดอกเบี้ยรบั 103,246,000  4.84 -  - - - 

ก าไรที่รบัรูจ้ากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย ์ 48,302,000 2.26 -  - - - 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย ์ -  - 609,757,000 4.42 1,710,149,000 7.94 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัย่อย -  - -  - 10,322,000 0.05 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 5,029,000  0.24 -  - -  - 

รายไดอ้ื่น 54,975,000  2.57          108,788,000  0.79 159,753,000 0.74 

รวมรำยได ้ 2,135,143,000 100 13,806,447,000 100 21,545,296,000 100 

ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำย         

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการที่เกี่ยวขอ้ง 409,829,000  19.19           937,494,000  6.79 1,313,490,000 6.10 

ตน้ทุนธุรกิจโรงแรม -  -          281,035,000  2.04 389,303,000 1.81 

ตน้ทุนกิจการสนามกอลฟ์ -  -           10,120,000  0.07 11,741,000 0.05 

ตน้ทุนค่าการจดัการ -  - 232,673,000          1.69 353,822,000 1.64 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 56,653,000  2.65           42,305,000  0.31 40,618,000 0.19 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม 77,269,000 3.62 -  - - - 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยัและพาณิชยกรรม -  -         6,962,989,000  50.43 10,456,645,000 48.53 

ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 31,933,000  1.50 -  - - - 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 36,228,000  1.70           903,001,000  6.54 1,346,532,000 6.25 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 527,042,000  24.68         1,523,188,000  11.03 2,363,650,000 10.97 

ค่าเสื่อมราคา 219,443,000  10.28 - - - - 

ค่าใชจ้่ายอื่น 3,892,000  0.18 -  - - - 

รวมตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำย 1,362,289,000 63.80 10,892,805,000 78.90 16,275,801,000 75.54 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)             (หน่วย : บาท) 

 

งบรวม 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 
ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
2560 2561 2562  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้สุทธิจากก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการขาย 
อสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วมและการร่วมคา้ -  - 157,240,000 1.14 (279,236,000) (1.30) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 275,416,000  12.90 -  - -  - 

ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม -  - -  - -  - 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล 1,048,270,000  49.10 3,070,882,000 22.24 4,990,259,000 23.16 

(ค่าใชจ้่าย) ทางการเงนิ (570,914,000) (26.74)         (465,338,000) (3.37) (806,531,000) (3.74) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล 477,356,000  22.36 2,605,544,000 18.87 4,183,728,000 19.42 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ 5,045,000  0.24         (461,080,000) (3.34) (699,545,000) (3.25) 

ก ำไรสุทธิ 482,401,000 22.59 2,144,464,000 15.53 3,484,183,000 16.17 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้บริษทั 480,006,000 22.48 657,349,000 4.76 1,791,271,000 8.31 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ -  - 1,174,093,000 8.50 1,313,778,000 6.10 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อย 2,395,000 0.11 313,022,000 2.27 379,134,000 1.76 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 0.27 0.36 0.96 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ              (หน่วย : บาท) 

  
  

  
   

งบรวม 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 
ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
2560 2561 2562  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

           

ก ำไรส ำหรบังวด 482,401,000 111.33 2,144,464,000 101.29 3,484,183,000 101.07 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :           
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ (57,500,000) (13.27) (33,648,000) (1.59) (27,381,000) (0.79) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานที่ก าหนดไว ้ 10,504,000 2.42 6,273,000 0.30 (9,508,000) (0.28) 

หกั ผลกระทบของภาษีเงนิได ้ (2,101,000) (0.48) -  - (106,000) (0.00) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรบังวด (49,097,000) (11.33) (27,375,000) (1.29) (36,995,000) (1.07) 

                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบังวด 433,304,000 100 2,117,089,000 100 3,447,188,000 100 

            

กำรแบ่งปนัก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม         

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทั 430,909,000 99.45 623,701,000 29.46 1,754,276,000 50.89 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ - - 1,178,891,000 55.68 1,313,778,000 38.11 

ส่วนที่เป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย 2,395,000 0.55 314,497,000 14.86 379,134,000 11.00 

   433,304,000 100 2,117,089,000 100 3,447,188,000 100 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
 งบกระแสเงนิสด                    (หน่วย : บาท)  

  

งบรวม 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 
ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
2560 2561 2562  

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ  

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน       

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด 482,401,000 2,144,464,000 3,484,183,000 

ปรบัรายการที่กระทบก าไรเป็นเงนิสดรบั (จ่าย)     

   ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (5,045,000) 461,080,000 699,545,000 

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 530,674,000 763,424,000 1,036,429,000 

   ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 2,548,000 51,501,000 23,529,000 
   (กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และเงนิใหกู้ย้มื
ระยะยาวแก่บริษทัร่วม - (11,220,000) (49,189,000) 

   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 910,000 17,479,000 8,061,000 

   ผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษหีกั ณ ที่จ่าย 1,138,000 4,682,000 - 

   ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ 72,913,000 - - 

   ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย  ์ (48,302,000) (711,712,000) (1,870,202,000) 

   ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,118,000) (7,203,000) (1,457,000) 

   ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (5,029,000) - - 

   ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - - (10,322,000) 

   (กลบัรายการ) ประมาณการหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 8,186,000 17,800,000 64,701,000 

   (กลบัรายการ) ประมาณการค่าใชจ้า่ยส าหรบัคดคีวาม - 2,725,000 (97,381,000) 

   รบัรูร้ายไดค่้าเช่าที่ดินรบัล่วงหนา้ (56,384,000) (380,774,000) (495,156,000) 

   รบัรูค่้าใชจ้่ายค่าเช่าที่ดนิจ่ายล่วงหนา้ 30,792,000 61,158,000 88,930,000 

   ประมาณการหน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย์ - 26,801,000 19,170,000 

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษ)ี (275,416,000) - - 
   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิจากก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น 
จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วมและการร่วมคา้ - (157,240,000) 279,236,000 

   ดอกเบี้ยรบั (103,246,000) (69,513,000) (186,893,000) 

   ตน้ทุนทางการเงนิ 570,914,000 465,338,000 806,531,000 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
 งบกระแสเงนิสด (ต่อ)                (หน่วย : บาท) 

  
  
  
  

งบรวม 

ตรวจสอบ 
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ 
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2560 2561 2562 

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ  
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสนิ
ด ำเนินงำน   1,205,936,000 2,678,790,000 3,799,715,000 

สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง      

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (5,026,000) (25,690,000) (11,032,000) 

   ลูกหน้ีอื่น (63,969,000) (51,636,000) 41,157,000 

   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ (32,397,000) 11,364,000 15,967,000 

   โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - (5,730,576,000) (7,120,757,000) 

   เงนิมดัจ าที่ดิน - (208,363,000) (536,478,000) 

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 102,395,000 (29,583,000) (38,259,000)  

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (80,000) 9,175,000  (32,190,000) 

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

   เจา้หน้ีการคา้ 231,000 420,063,000 622,411,000 

   เจา้หน้ีอื่น 28,577,000 6,130,000 91,960,000 

   หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 318,621,000 (34,947,000) 87,508,000 

   ประมาณการหน้ีสิน - (2,586,000) (30,525,000) 

   เงนิมดัจ าจากลูกคา้ 32,429,000 - - 

   รายไดค่้าเช่าที่ดินรบัล่วงหนา้ - 234,653,000 61,484,000 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (704,000) 4,926,000  (14,237,000) 

   จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (114,000) (1,148,000) (1,916,000) 

   จ่ายค่าใชจ้่ายส าหรบัคดีความ -  (718,000) (19,645,000) 

   หน้ีสนิไม่หมนุเวยีนอื่น -  16,727,000 30,848,000 

เงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,585,899,000 (2,703,419,000) (3,053,989,000) 

   รบัดอกเบี้ย - - - 

   จ่ายดอกเบี้ย - -  - 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (64,158,032) (603,748,000)  (908,866,000)  

เงนิสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 1,521,741,000 (3,307,167,000) (3,962,855,000) 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน     

   เงนิลงทุนช ัว่คราวลดลง (เพิม่ขึ้น) (1,079,418,000) 587,733,000  514,880,000  

   เงนิฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนัลดลง (เพิม่ขึ้น)  - 225,000  4,000,000 

   เงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มขึ้น (1,734,716,000) (437,166,000) (4,138,760,000) 

   เงนิลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มขึ้น - - - 

   เงนิจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - - (18,734,064,000) 

   เงนิลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มขึ้น (209,400,000) (549,885,000) (1,333,886,000) 

   เงนิลงทุนอื่นเพิม่ขึ้น - - (669,271,000) 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
 งบกระแสเงนิสด (ต่อ)                    (หน่วย : บาท) 

  
  
  
  

งบรวม 

ตรวจสอบ 
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม)่ 
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ  
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2560 2561 2562  

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ 

   เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 75,528,000  - - 

   เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - - 23,850,000 

   เงนิสดรบัจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 1,923,000  610,471,000  - 

   เงนิสดรบัจากการคืนทุนจากบริษทัย่อยที่เลกิกิจการ - - -  

   เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มภีาระค า้ประกนัลดลง (เพิ่มขึ้น) - - -  

   เงนิสดรบัช าระคืนจากเงนิใหกู้ย้ืมระยะส ัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 20,400,000  - 2,260,250,000  

   เงนิสดรบัช าระคืนจากเงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 

   เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (71,860,000) - (2,260,250,000) 

   เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - -  
   เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนที่อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้ม
ใหเ้ช่า/ขาย (1,256,811,000) (428,522,000) (2,140,145,000) 

   เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (11,593,000) (80,944,000) (7,812,000) 

   เงนิสดจ่ายเงนิมดัจ าค่าที่ดิน - - -  

   เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (8,428,000) (16,084,000) (36,745,000) 

   รบัเงนิปนัผลจากบริษทัร่วม 353,723,000  - - 

   เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,394,000  60,732,000  2,431,000 

   เงนิสดรบัจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน - 2,209,565,000 3,707,269,000 

   เงนิสดรบัจากจ าหน่ายสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยห์ลกั ในการประกอบธุรกิจ - 11,402,000  5,714,000 

   รบัดอกเบี้ยจากบริษทัย่อย - - - 

   เงนิปนัผลรบั - 652,930,000  584,863,000 

   ดอกเบี้ยรบั 101,227,000  58,019,000  179,864,000 

เงนิสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (3,818,031,000) 2,678,476,000 (22,037,812,000) 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจดัหำเงนิ     

   เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญับริษทัย่อย - - 75,000,000 

   เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืระยะส ัน้ (2,030,000,000) - (3,528,929,000) 

   เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 

   เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 

   เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ - 2,518,865,000 8,226,699,000 

   เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 1,350,496,000  5,788,717,000 

   เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ - 7,000,000,000  18,000,000,000  

   เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (1,060,000,000) - - 

   เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (783,766,000) - - 

   เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระคืนเงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (1,032,391,000) (27,000,000) (3,954,934,000) 
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 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
 งบกระแสเงนิสด (ต่อ)   

                       (หน่วย : บาท) 

  
  
  
  

งบรวม 

ตรวจสอบ 
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม)่ 
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ  
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2560 2561 2562  

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ 

   เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระคืนหุน้กู ้ (4,020,000,000) (4,100,000,000) (1,600,000,000) 

   เงนิสดรบัจากการเพิ่มทุน 13,230,000,000 - 3,259,160,000 

   เงนิปนัผลจ่าย (146,740,000) (768,904,000) (1,573,464,000) 

   ดอกเบี้ยจ่าย (626,908,000) (637,569,000) (1,147,900,000) 

เงนิสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงนิ 3,530,195,000 5,335,888,000 23,544,349,000 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง - - - 

   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,233,905,000  4,707,197,000  (2,456,318,000) 

   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 284,268,000  2,244,213,000  6,951,410,000  

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 1,518,173,000 6,951,410,000 4,495,092,000 

 
หมำยเหตุ:   
▪ ตามที่ระหว่างปี 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการของ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (GOLD) ซึ่งเป็นบริษทัที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูถ้อืหุน้ในล าดบัสูงสุดเดยีวกนั  

ดงันัน้เพือ่ประโยชนใ์นการเปรียบเทยีบ งบการเงนิรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ฉบบัปรบัปรุง) จงึไดถู้กจดัท าขึ้นภายใตเ้กณฑก์ารรวมธุรกิจของกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนั โดยปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเสมือนบริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการดงักล่าวมาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 

▪ งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2561 และปี 2562 บริษทัไดม้กีารจดัประเภทรายการทางบญัชีใหม่ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
 งบกระแสเงนิสด (ต่อ)         

               (หน่วย : บาท) 

  
  
  
  

งบรวม 

ตรวจสอบ 
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม)่ 
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ  
ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2560 2561 2562  

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ 

ขอ้มูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม     

เงนิสดจ่ายระหว่างปี     

   ดอกเบี้ยจ่ายที่บนัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์ -  - - 

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด     

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัยอ์สงัหาริมทรพัย์ -  - - 

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  - - 
   โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนที่อยู่ในระหว่างการพฒันา
และสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและ อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ช่า -  - - 

   รายการซื้ออสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยงัไม่ไดจ้่ายช าระ 95,402,000  343,888,000 286,771,000 

   เงนิมดัจ าค่าที่ดนิที่บนัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์ -  - - 
   โอนลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่ยงัไม่เรียกช าระเป็นกลุ่มสนิทรพัยท์ี่จะจดัจ าหน่ายที่จดั
ประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อขาย -  - - 
   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นกลุ่มสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายที่จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่
ถอืไวเ้พือ่ขาย -  - - 
   โอนเงนิมดัจ าจากลูกคา้เป็นหน้ีสินที่รวมในกลุ่มสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายที่จดัประเภทเป็น
สนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พือ่ขาย -  - - 

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 278,533,000  - - 

   เงนิปนัผลคา้งรบั -  - - 

   โอนหน่วยลงทุนในบริษทัร่วมเพือ่ช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในบริษทัย่อย -  - - 

   โอนลูกหน้ีอื่นเพือ่ช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในบริษทัย่อย -  - - 

   มูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนคา้งรบั 544,334,000  - - 

   เงนิปนัผลคา้งจ่าย -  - - 

   โอนค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้เป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน -  - - 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

    
ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 31 ธนัวำคม 
ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม)่ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 
ตรวจสอบ  

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

    2560 2561 2562  

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)     

1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.80 3.24 1.70 

2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.69 0.78 0.23 

3 อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้(2) (เท่า)  19.20 19.92(1) 14.59 

4 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่(2) (วนั)  18.75 18.07(1) 24.67 

5 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า)  3.42 4.39(1) 4.63 

6 ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  105.25 82.08(1) 77.73 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)    

                7 อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%)   - ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม(3) 68.91 37.82 49.59 

                          - ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชยกรรม - 41.46 41.31 

                          - ธุรกิจการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั - 32.28 32.60 

                           - ธุรกิจโรงแรม - 32.22 31.20 

                          - ธุรกิจสนามกอลฟ์ - 49.35 62.98 

8 อตัราก าไรอื่น (%) 2.39 0.79 4.48 

9 อตัราก าไรสุทธิ  (%) 22.48 13.27 14.41 

10 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%)  2.64 7.36(1) 8.97 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio)    

11 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%)  1.25 3.95(1) 3.55 

12 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  (%)  3.20 9.77(1) 10.69 

13 อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  0.06 0.30(1) 0.25 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio)    

14 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.64 1.00 2.31 

15 อตัราส่วนหน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.53 0.66 1.80 

16 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.83 8.18(1) 6.37 

17 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (cash basis) (เท่า) 0.33 0.64 0.35 

18 อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%)  38.21 75.34 51.79 

      

หมำยเหต ุ  

(1) ปรบัเป็นอตัราส่วนแสดงผลทัง้ปี (Annualised) 
(2) เน่ืองจากธุรกิจการขายอสงัหาริมทรพัยร์บัรูร้ายไดเ้มือ่โอน ส่วนเงนิดาวนร์บัจะบนัทกึเป็นหน้ีสิน จงึไม่มลีูกหน้ีการคา้จากธุรกิจการขายอสงัหาริมทรพัย ์ดงันัน้อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้และ

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ จงึวดัเฉพาะธุรกิจจากการใหเ้ช่า โดยค านวณจากรายไดค่้าเช่าหารดว้ยลูกหน้ีการคา้เฉลีย่ 
(3) รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที่เกี่ยวขอ้ง และก าไรจากการจ าหน่ายอส ังหาริมทรพัย ์
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กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

บริษทัขอรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษทัไดเ้ปลีย่น
รอบระยะเวลาบญัชีใหม่เป็นครัง้แรก จากเดิมคือวนัที่ 1 มกราคม ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคมของทุกปี เป็นวนัที่ 1 ตุลาคม ถงึวนัที่ 30 กนัยายนของปี
ถดัไป ดงันัน้งบการเงนิส าหรบังวดบญัชสีิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ จงึเป็นขอ้มลูส าหรบัรอบระยะเวลา 9 เดอืน ในขณะที่
งบการเงนิส าหรบังวดบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เป็นขอ้มูลส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึวนัที่ 30 
กนัยายน 2562  

ตามทีร่ะหว่างปี 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการของ บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (GOLD) ซึง่เป็น
บริษทัที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูถ้อืหุน้ในล าดบัสูงสุดเดียวกนั  ดงันัน้เพื่อประโยชนใ์นการเปรียบเทยีบ งบการเงนิรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุด
วนัที่ 30 กนัยายน 2561 (ฉบบัปรบัปรุง) จึงไดถู้กจดัท าขึ้นภายใตเ้กณฑก์ารรวมธุรกิจของกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยปรบังบ
การเงนิยอ้นหลงัเสมอืนบริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการดงักล่าวมาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 และฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรบังวดบญัชี
สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เป็นรอบระยะเวลา 12 เดือน คือตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงนิ
สามารถวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบขอ้มลูทางการเงนิ รวมถงึอธิบายสาเหตุของการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึ้นหรือลดลงไดอ้ย่างเหมาะสม 

ทัง้นี้การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ส าหรบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชยกรรม และอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอยู่
อาศยั ของกลุม่ GOLD สามารถดูเพิม่เติมไดจ้ากรายงานประจ าปี 2562 ของ บมจ.แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์ 

1. ผลกำรด ำเนินงำน  

รายไดแ้ละตน้ทุนของกลุม่บริษทั สามารถพจิารณาตามประเภทธุรกิจไดด้งันี้ 

 
รำยไดแ้ยกตำมประเภทธุรกจิ 

 
ด ำเนินกำรโดย 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)1 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2562 

(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)2 

 
เปลี่ยนแปลง 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
การใหเ้ช่าและบริการ  2,478.8 13.4% 2,702.0 12.6% 223.2 9.0% 

- โรงงาน กลุม่ FPT 443.8 2.4% 475.3 2.2% 31.5 7.1% 
- คลงัสนิคา้ กลุม่ FPT 1,095.0 5.9% 1,266.1 5.9% 171.1 15.6% 
- อาคารส านกังาน กลุม่ GOLD 940.0 5.1% 960.6 4.5% 20.6 2.2% 

การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั กลุม่ GOLD 14,040.9 75.9% 15,515.1 72.0% 1,474.2 10.5% 
ธุรกิจโรงแรม กลุม่ GOLD 551.4 3.0% 565.8 2.6% 14.4 2.6% 
กิจการสนามกอลฟ์ กลุม่ GOLD 27.0 0.1% 31.7 0.1% 4.7 17.4% 
การบริหารจดัการ กลุม่ FPT 

กลุม่ GOLD 
319.7 
142.8 

1.7% 
0.8% 

328.4 
212.5 

1.5% 
1.0% 

8.7 
69.7 

2.7% 
48.8% 

รำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิ 17,560.6 94.9% 19,355.5 89.8% 1,794.9 10.2% 
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย ์ กลุม่ FPT 637.7 3.4% 1,710.1 7.9% 1,072.4 168.2% 
รำยไดอ้ืน่ๆ        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ กลุม่ FPT 59.1 0.3% 56.5 0.3% (2.6) (4.4%) 
รายไดจ้ากการลงทุน กลุม่ FPT และ 

GOLD 
107.7 0.6% 186.9 0.9% 79.2 73.5% 
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รำยไดแ้ยกตำมประเภทธุรกจิ 

 
ด ำเนินกำรโดย 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)1 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2562 

(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)2 

 
เปลี่ยนแปลง 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
อื่นๆ กลุม่ FPT และ 

GOLD 
146.3 0.8% 236.2 1.1% 89.9 61.4% 

รำยไดร้วม  18,511.5 100% 21,545.3 100% 3,033.8 16.4% 

 

 
 

ตน้ทุนและค่ำใชจ้ำ่ย 
แยกตำมประเภทธุรกจิ 

 
ด ำเนินกำรโดย 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)1 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2562 

(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)2 

 
เปลี่ยนแปลง 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
การใหเ้ช่าและบริการ  1,235.6 8.1% 1,313.5 7.7% 77.9 6.3% 

- โรงงาน กลุม่ FPT 147.8 1.0% 165.4 1.0% 17.6 11.9% 
- คลงัสนิคา้ กลุม่ FPT 528.1 3.5% 584.3 3.4% 56.2 10.6% 
- อาคารส านกังาน กลุม่ GOLD 559.7 3.7% 563.7 3.3% 4.0 0.7% 

การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่
อาศยั 

กลุม่ GOLD 9,529.9 62.4% 10,456.6 61.2% 926.7 9.7% 

ธุรกิจโรงแรม กลุม่ GOLD 376.2 2.5% 389.3 2.3% 13.1 3.5% 
กิจการสนามกอลฟ์ กลุม่ GOLD 13.7 0.1% 11.7 0.1% (2.0) (14.6%) 
การบริหารจดัการ กลุม่ FPT 

กลุม่ GOLD 
140.5 
162.5 

0.9% 
1.1% 

154.2 
199.6 

0.9% 
1.2% 

13.7 
37.1 

9.8% 
22.8% 

ตน้ทุนจำกกำรประกอบธุรกจิ  11,458.4 75.0% 12,525.0 73.3% 1,066.6 9.3% 
ตน้ทุนและค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ๆ        
ค่าใชจ่้ายจากการใหบ้ริการ กลุม่ FPT 39.8 0.3% 40.6 0.2% 0.8 2.0% 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย กลุม่ FPT 

กลุม่ GOLD 
78.7 

1,110.5 
0.5% 
7.3% 

112.8 
1,233.7 

0.7% 
7.2% 

34.1 
123.2 

43.3% 
11.1% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร กลุม่ FPT 
กลุม่ GOLD 

590.5 
1,390.1 

3.9% 
9.1% 

676.6 
1,687.1 

4.0% 
9.9% 

86.1 
297.0 

14.6% 
21.4% 

ตน้ทุนทางการเงนิ กลุม่ FPT 
กลุม่ GOLD 

540.4 
67.7 

3.5% 
0.4% 

718.3 
88.3 

4.2% 
0.5% 

177.9 
20.6 

32.9% 
30.4% 

ตน้ทุนและค่ำใชจ้ำ่ยรวม  15,276.1 100% 17,082.3 100% 1,806.2 11.8% 

หมายเหตุ :  1. จดัท าโดยฝ่ายบริหาร เพือ่การเปรียบเทยีบ โดยน ารายไดต้ามงบการเงนิสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี หกั  
ดว้ยรายไดต้ามงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 ที่สอบทานโดยผูส้อบบญัชี เพือ่ใหร้ายไดร้ะหว่าง
วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มารวมกบัตวัเลขรายไดส้ าหรบังวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ที่ตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชี 
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2. ตามงบการเงนิที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

1.1 รำยได ้

1.1.1 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและค่ำบริกำร 

ส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 นัน้ บริษทัมรีายได ้
ค่าเช่าและค่าบริการจ านวนท ัง้สิ้น 2,478.8 ลา้นบาท และ 2,702.0 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึ้น 223.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.0 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

• ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม  

บริษทัมรีายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 
2561 และ 2562 จ านวน 1,538.8 ลา้นบาท และ 1,741.4 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 13.2 ในขณะที่ตน้ทุนการใหเ้ช่าและ
บริการธุรกิจอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ามจี านวน 675.9 ลา้นบาท และ 749.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรข ัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 56.1 และ 
รอ้ยละ 56.9 ตามล าดบั โดยมสีาเหตุจากการเพิม่ขึ้นของพื้นทีเ่ช่าสุทธิของผูเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ ซึง่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10.0 

• ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพาณิชยกรรม  

บริษทัมรีายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชยกรรม ประกอบดว้ย ส านกังานใหเ้ช่าของ
กลุม่ GOLD ไดแ้ก่ อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์และอาคารโกลเดน้แลนด ์บวิดิ้ง โดยในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2562 
มจี านวนเท่ากบั 940.0 ลา้นบาท และ 960.6 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.2 ในขณะที่ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ มจี านวน 559.7 ลา้นบาท 
และ 563.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยตน้ทุนเช่าพื้นที่ ภาษีโรงเรือน และค่าใชจ่้ายพนกังาน คิดเป็นก าไรข ัน้ตน้จากการใหเ้ช่า
และบริการ เท่ากบัรอ้ยละ 40.5 และ รอ้ยละ 41.3 ตามล าดบั โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึ้นของการใหเ้ช่าอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ซึ่งในปี 
2562 มอีตัราการเช่าเต็มพื้นที ่

1.1.2 รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยัภายใต ้
กลุ่ม GOLD ประกอบดว้ยโครงการแนวราบ บา้นเดี่ยว บา้นแฝด และทาวน์โฮม จ านวนท ัง้สิ้น  14,040.9 ลา้นบาทและ 15,515.1 ลา้นบาท
ตามล าดบั หรือเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10.5 โดยมตีน้ทุนการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั มจี านวนเท่ากบั 9,529.9 ลา้นบาท และ 10,456.6 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นก าไรข ัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 32.1 และ รอ้ยละ 32.6 ตามล าดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาขายเฉลีย่ต่อยูนิตที่สูงขึ้น และจ านวน
โครงการทีเ่ปิดตวัใหม่เพิม่ขึ้น 

1.1.3 รำยไดจ้ำกธุรกจิโรงแรม  

ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัมรีายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมของกลุ่ม GOLD ซึ่ง
ประกอบดว้ยโครงการแอสคอท สาทร  เมยแ์ฟร ์แมริออท หลงัสวน และ โมเดน่า บาย เฟรเซอร ์ จ านวนท ัง้สิ้น 551.4 ลา้นบาทและ 565.8 ลา้น
บาทตามล าดบั หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.6 โดยมสีาเหตุจากอตัราการเขา้ใชห้อ้งพกัและอตัราค่าหอ้งเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น ท ัง้นี้ ตน้ทุนธุรกิจโรงแรม มี
จ านวนเท่ากบั 376.2 ลา้นบาท และ 389.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรข ัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 31.8 และ รอ้ยละ 31.2 ตามล าดบั ซึง่ตน้ทุนส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยค่าเสือ่มราคา ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา และค่าใชจ่้ายพนกังาน 

1.1.4 รำยไดจ้ำกกจิกำรสนำมกอลฟ์  

                รายไดจ้ากกิจการสนามกอลฟ์ของกลุ่ม GOLD เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 17.4 จากจ านวน 27.0 ลา้นบาทส าหรบัรอบระยะเวลา
สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายนปี 2561 มาเป็นจ านวน 31.7 ลา้นบาทในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2562 ท ัง้นี้กิจการสนามกอลฟ์มตีน้ทุนในปี 2561 
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และ 2562 เท่ากบัจ านวน 13.7 ลา้นบาท และ 11.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรข ัน้ตน้รอ้ยละ 49.4 และรอ้ยละ 63.0 ตามล าดบั เพิม่ขึ้นจาก
การบริหารจดัการตน้ทุนทีด่ขีึ้น 

1.1.5 รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร  

บริษทัมรีายไดจ้ากการจดัการจ านวน 462.5 ลา้นบาทส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 540.9 
ลา้นบาทส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 หรือเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 17.0 ประกอบดว้ย  

      รายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมและผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  (FTREIT) เพิ่มขึ้นจากจ านวน 319.7 ลา้นบาท จาก
รอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 มาเป็น 328.4 ลา้นบาทในปี 2562 หรือเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2.7 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการรบัรูร้ายไดค่้า
บริหารจดัการเพิม่ขึ้นจากทรพัยส์นิทีบ่ริหารเพิม่ขึ้น และค่านายหนา้จากการจดัหาผูเ้ช่าใหแ้ก่ FTREIT  

                รายไดค่้าบริหารจดัการบริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชยกรรม ไดแ้ก่ รายไดค่้าบริหารจดัการโครงการอาคาร
ส านกังานสาทรสแควร์ โครงการอาคารปารค์เวนเจอร ์อีโคเพล็กซ ์ใหก้บัโกลเดน้เวนเจอรร์ีท (GVREIT) การใหบ้ริการการจดัการโครงการ       
สามย่านมติรทาวน์ แก่บริษทั เกษมทรพัยภ์กัดี จ ากดั ซึ่งไดส้ทิธิในการพฒันาโครงการดงักล่าว รวมถงึการใหบ้ริการการจดัการศูนยก์ารประชมุ
แห่งชาติสริิกิต์ิ ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 นี้  รวมเป็นรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นคิดเป็นรอ้ยละ 48.8  จากจ านวน 142.8 ลา้นบาท จากรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่  
30 กนัยายน 2561 มาเป็นจ านวน 212.5 ลา้นบาทในปี 2562 ซึง่ปรบัขึ้นตามสญัญาจา้งบริหารอาคาร และจ านวนโครงการใหบ้ริการทีเ่พิม่ขึ้น 

1.1.6 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัย ์

 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัย ์

งวดบญัชี 2561 งวดบญัชี 2562 
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวม
อสงัหาริมทรพัย/์ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

419.8 65.8% 1,153.5 67.5% 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลอื่นหรือกิจการอื่น 217.9 34.2% 53.6 3.1% 
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมคา้ - - 503.0 29.4% 

รวม 637.7 100% 1,710.1 100% 

               ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัรบัรูก้ าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นมลูค่า
รวมท ัง้สิ้น 637.7 ลา้นบาท และ 1,710.1 ลา้นบาทตามล าดบั โดยก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยใ์นรอบปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 7.9 เมื่อ
เทยีบกบัรายไดร้วมท ัง้หมด หรือคิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 168.2 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่สดัส่วนหลกัมาจากก าไรจากการจ าหน่าย
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม ใหแ้ก่ FTREIT ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 67.5 ในขณะที่รอ้ยละ 29.4 ของก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย์ 
เป็นก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมคา้ 

       1.1.7    รำยไดอ้ืน่ ๆ 

นอกจากรายไดท้ีก่ลา่วขา้งตน้ บริษทัยงัมรีายไดป้ระเภทอื่นอกี ซึง่ประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  

รายไดด้งักล่าวเกิดจากการที่บริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ที่เช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัใหท้ าการต่อเติม/
ดดัแปลงโรงงานและคลงัสนิคา้ที่เช่าอยู่ ซึ่งปกติบริษทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งมจี านวนไม่มากเมื่อเทยีบ
กบัรายไดร้วม  
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2) รายไดจ้ากการลงทุน 

ณ สิ้นงวดปี 2562 บริษทัมรีายไดจ้ากการลงทุนท ัง้สิ้น 186.9 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหนา้ 79.2 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 73.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายไดด้อกเบี้ยรบัจากหุน้กูท้ี่บริษทัไดอ้อกเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ และ
พฤษภาคม 2562 จ านวนรวม 13,000 ลา้นบาท โดยบริษทัไดน้ าเงนิที่ไดไ้ปลงทุนระยะส ัน้ในตราสารทางการเงนิ 
ก่อนทีน่ าเงนิทีไ่ดไ้ปใชล้งทุนขยายธุรกิจ และเขา้ซื้อกิจการ GOLD ในเดอืนสงิหาคม 2562 

3) รายไดอ้ื่นๆ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 รายไดอ้ื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายการทางบญัช ีไดแ้ก่ 
การกลบัรายการประมาณการหนี้สินจากค่าเผื่อการสนบัสนุนทางการเงนิจ านวน 66.2 ลา้นบาท และการกลบั
รายการค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจ านวน 49.2 ลา้นบาท 

1.2 ตน้ทุนและค่ำใชจ้ำ่ย 

       ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษทัมตีน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวมท ัง้สิ้นจ านวน 15,276.1 
ลา้นบาท และ 17,082.3 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึ้น 1,806.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 11.8 โดยสดัส่วนของตน้ทุนรวมประกอบ
ไปดว้ยตน้ทุนจากการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดแ้ก่ ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศยั ตน้ทุนธุรกิจโรง แรม 
ตน้ทุนธุรกิจสนามกอลฟ์ และตน้ทุนค่าบริหารจดัการ รวมท ัง้สิ้นคิดเป็นรอ้ยละ 73.3 ของตน้ทุนรวม และตน้ทุนค่าใชจ่้ายอื่นรวม คิดเป็นรอ้ยละ 
26.7 ซึง่ประกอบไปดว้ย ค่าใช่จ่ายจากการใหบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร และค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 

       1.2.1    ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัจ ำหน่ำยและบริหำร 

                ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหารจ านวน 
3,169.8 ลา้นบาท และ 3,710.2 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึ้น 540.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17.1 ประกอบดว้ย 

• ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย  

ในรอบระยะเวลาบญัชขีองปี 2561 และ 2562 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายเท่ากบั 1,189.2 ลา้นบาทและ 1,346.5 
ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 13.2 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.9 ของค่าใชจ่้ายรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจ านวนโครงการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี่เพิม่ขึ้น 
โดยค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษธุีรกิจเฉพาะ ค่าใชจ่้ายทางการตลาด และค่าใชจ่้ายพนกังาน 
คิดเป็นรอ้ยละ 46.0, 33.4 และ 16.0 ของค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายท ัง้หมดตามล าดบั 

• ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ในรอบระยะเวลาบญัชขีองปี 2562 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 2,363.7 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 383.0 ลา้นบาทจาก
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ที่มจี านวน 1,980.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.8 ของค่าใชจ่้ายรวม ท ัง้นี้ ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน/บุคลากร ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของโรงงานและคลงัสนิคา้ที่สรา้ง
เสร็จแต่ยงัไม่มผูีเ้ช่าซึ่งมรีะยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา รวมท ัง้ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษาในการใหบ้ริการ
ต่างๆ เพือ่รองรบัการขยายตวัและการลงทุนต่างๆของกลุม่บริษทั 

1.2.2     ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิจ านวน 608.1 ลา้นบาท และ 
806.5 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 32.6 สาเหตุหลกัเนื่องจากในปี 2562 บริษทัไดอ้อกหุน้กูจ้  านวน 13,000 ลา้นบาท ส าหรบัการ
เขา้ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยโ์ดยสมคัรใจแบบมเีงือ่นไขในหุน้สามญัท ัง้หมดของ บมจ.แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์ รวมท ัง้เพือ่การ
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ลงทุนขยายธุรกิจในโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมและธุรกิจอื่นๆ ท ัง้ในลกัษณะของโครงการทีบ่ริษทัหรือบริษทัย่อยลงทุนเอง และ
การลงทุนในกิจการร่วมคา้ร่วมกบัพนัธมติร  

1.3 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้สุทธิจำกก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์ห ้
บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

               ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายoน 2561 บริษทัมส่ีวนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
สุทธิจากก าไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วมและการร่วมคา้ จ านวน 328.3 ลา้นบาท ในขณะทีร่อบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุด
วนัที ่30 กนัยายน 2562 มส่ีวนแบ่งขาดทุนและจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิจากก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย์
ใหบ้ริษทัร่วมและการร่วมคา้จ านวน 279.2 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

    1.3.1      สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัมส่ีวนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและ
บริษทัร่วมคา้จ านวน 373.0 ลา้นบาท และ 237.5 ลา้นบาท รายละเอยีดดงันี้  

• ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมและอื่นๆ  

ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัมส่ีวนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมและอื่นๆ จ านวน 297.4 ลา้นบาท และ 267.8 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นการลดลงรอ้ย
ละ 10.0 โดยมสีาเหตุหลกัจากการทีบ่ริษทัร่วมลงทุนในบริษทัร่วมและร่วมคา้ใหม่ๆเพิม่ขึ้น และปจัจบุนัอยู่ในช่วงเริ่มตน้ของการลงทุน  

• ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่อยู่อาศยัและการพาณิชยกรรม 

               ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษทัมกี าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จ านวน 75.6 
ลา้นบาท ในขณะที่รอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมขีาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 30.2 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนในโครงการสามย่านมติรทาวน ์ซึง่อยู่ในช่วงเริ่มเปิดด าเนินการในไตรมาสที ่4 ทีผ่่านมา     

1.3.2      ก ำไรที่รบัรูจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัยใ์หแ้ก่ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย/์บริษทัร่วมคำ้ 

                บริษทัจะสามารถรบัรูก้ าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ FTREIT/บริษทัร่วมคา้ เมือ่ FTREIT/บริษทัร่วมคา้ มกีาร
ขายสนิทรพัยท์ีซ่ื้อจากบริษทัใหแ้ก่บุคคล/กิจการอื่น หรือเมือ่บริษทัลดสดัส่วนการลงทุนลง 

                ในรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัมกี าไรทีร่บัรูจ้ากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยจ์ านวน 
51.0 ลา้นบาทและ 7.6 ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจาก FTRIET มกีารขายทีด่นิและโรงงานใหแ้ก่บุคคล/กิจการอื่น 

1.3.3      ก ำไรที่ยงัไม่เกดิจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์หแ้ก่ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย/์บริษทัร่วมคำ้ 

      บริษทัมกี าไรทีย่งัไม่เกิดจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรมใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละบริษทัร่วมคา้ ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 คิดเป็นจ านวน 524.4 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหนา้คิดเป็นจ านวน 428.6 ลา้นบาท ซึง่รายการดงักลา่ว
จะแสดงเป็นส่วนหกัจากก าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทรสัตแ์ละบริษทัร่วมคา้ในงบก าไรขาดทุน โดยค านวณตามสดัส่วนทีบ่ริษทัถอื
หุน้ในกองทรสัต ์และ /หรือบริษทัร่วมคา้นัน้ 

1.4 ก ำไรสุทธิ 

            ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึ 30 กนัยายน 2561 และรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2562 
มกี าไรสุทธิส  าหรบังวดเท่ากบั 2,982.5 ลา้นบาท และ 3,484.2 ลา้นบาทตามล าดบั หรือเพิ่มขึ้นจ านวน 501.6 ลา้นบาท โดยในรอบปี 2562 ส่วน
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แบ่งปนัก าไรที่เป็นของบริษทัใหญ่ซึ่งคิดตามวธิีส่วนไดเ้สยีและแสดงอยู่ในงบการเงนิรวม เท่ากับ 1,791.3 ลา้นบาท ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้อื
หุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจเท่ากบั 1,313.8 ลา้นบาท และก าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.96 บาท 

 การเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิดงักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไร จากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรมใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละบริษทัร่วมคา้ 1,072.5 ลา้นบาท จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่ที่อยู่อาศยั 547.4 ลา้นบาท และจากการใหเ้ช่า
และบริการทีเ่กี่ยวขอ้ง 145.3 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

2 ฐำนะทำงกำรเงนิ 

2.1 สนิทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีสินทรพัยร์วมท ัง้สิ้น 92,389.8 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุนรอ้ยละ 38.6 โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันารอ้ยละ 33.6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้รอ้ยละ 13.2 เงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราวรอ้ยละ 4.9 

ทัง้นี้สนิทรพัยร์วมของบริษทัเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 9,739.8 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของโครงการ
อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพกัอาศยัระหว่างการพฒันาของกลุม่ GOLD และเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้  

2.1.1 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่ครำว  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราวจ านวน 4,503.9 ลา้นบาท 
ลดลงจากสิ้นงวดบญัช ี2561 จ านวน 2,971.2 ลา้นบาท โดยเงนิลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย เงนิฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชย ์และใบรบัฝากเงนิ 
ซึ่งเป็นการลงทุนที่มคีวามเสี่ยงต า่ และถอืเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการบริหารเงนิของบริษทัที่ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราที่สูงกว่าการ
ฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคารพาณิชย ์ 

2.1.2 อสงัหำริมทรพัยร์ะหว่ำงกำรพฒันำ  

บริษทัมโีครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา เพิม่ขึ้นจากจ านวน 23,512.1 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 
เป็น 31,078.2 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 32.2 อสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันาดงักล่าว เป็นโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อที่อยู่อาศยัของกลุ่ม GOLD ประกอบดว้ย โครงการบา้นเดี่ยว บา้นแฝด ทาวนเ์ฮา้ส ์ซึ่งปี 2562 อสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการ
พฒันามมีลูค่าสูงขึ้น ตามจ านวนโครงการพฒันาทีเ่พิม่ขึ้น  

2.1.3  เงนิมดัจ ำค่ำที่ดิน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัมเีงนิมดัจ าที่ดินท ัง้สิ้น 238.4 ลา้นบาท และ 774.8 ลา้นบาทตามล าดบั 
เพิม่ขึ้น 536.5 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 225.1 จากปีก่อนหนา้ ซึง่เป็นเงนิมดัจ าส าหรบัทีด่นิทีซ่ื้อมาเพือ่ท าการพฒันาและอยู่ระหว่างการ
โอนกรรมสทิธ์ิของกลุม่ GOLD 

2.1.4  อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัมอีสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน รวม 35,622.2 ลา้นบาท และ 35,690.1 ลา้นบาท
ตามล าดบั ลดลง 67.9 ลา้นบาท โดยอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ใหเ้ช่าของกลุ่มบริษทั และอาคาร
ส านกังานใหเ้ช่าของกลุม่ GOLD 
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2.1.5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย/ร่วม/ร่วมคำ้  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมเีงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัย่อยทางออ้ม บริษทัร่วม และบริษทัร่วมคา้ ดงันี้ 

หน่วย: ลา้นบาท        

บริษทั 
ควำมสมัพนัธก์บั

บริษทั 
สดัส่วนรอ้ยละ 

(ของทุนช ำระแลว้) 

เงนิลงทุน 
(ค ำนวณตำม 
วิธีรำคำทนุ) 

สดัส่วนรอ้ยละ 
(ของสนิทรพัย์
รวมของบริษทั) 

เงนิลงทุน 
(ค ำนวณตำม 
วิธีส่วนไดเ้สยี) 

สดัส่วนรอ้ยละ 
(ของสนิทรพัยร์วม
ของบริษทัและ
บริษทัย่อย) 

เงนิลงทุน 
(หลงัหกัค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของ
เงนิลงทุน) 

1. กลุ่มอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรมและอื่นๆ            
บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั  บริษทัย่อย 99.99%                 12.50  0.02% - - - 
บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  บริษทัย่อย 99.99%            11,515.00  18.55% - - - 
Shanghai TICON Investment Management Co., Limited บริษทัย่อย 100.00%                 85.38  0.14% - - - 
บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียลรีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัย่อย 69.99%                   7.00  0.01% - - - 
Frasers Property Thailand (Hong Kong) Limited.  บริษทัย่อย 100.00%                575.08  0.93% - - - 
Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. บริษทัย่อย 100.00%              6,429.23  10.36% - - - 
บริษทั บางกอกโลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั  บริษทัย่อย 75.00% 225.00 0.36% - - - 
บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัย่อย 99.99%                 372.19 0.60% - - - 
บริษทั ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์จ ากดั  บริษทัย่อย 100.00% 400.00 0.64% - - - 
บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม  

           เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 
บริษทัร่วม 

 
23.43% 

 
             6,033.60 

 
9.72% 3,172.42              

  
3.43% - 

 
PT SLP Surya TICON Internusa บริษทัร่วม 25.00%                414.16  0.67%                360.71  0.39% - 
บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั  บริษทัร่วม 50.00% 4,139.26  6.67%               4,125.59  4.47% - 
บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั  บริษทัร่วมคา้ 51.00%                   2.55  0.00%                   3.18  0.00% - 
บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั  บริษทัร่วมคา้ 51.00%                   2.04  0.00%                   2.57  0.00% - 
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บริษทั 
ควำมสมัพนัธก์บั

บริษทั 
สดัส่วนรอ้ยละ 

(ของทุนช ำระแลว้) 

เงนิลงทุน 
(ค ำนวณตำม 
วิธีรำคำทนุ) 

สดัส่วนรอ้ยละ 
(ของสนิทรพัย์
รวมของบริษทั) 

เงนิลงทุน 
(ค ำนวณตำม 
วิธีส่วนไดเ้สยี) 

สดัส่วนรอ้ยละ 
(ของสนิทรพัยร์วม
ของบริษทัและ
บริษทัย่อย) 

เงนิลงทุน 
(หลงัหกัค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของ
เงนิลงทุน) 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด จ ากดั  บริษทัร่วมคา้ 59.99%                357.00  0.58%                361.06  0.39% - 
บริษทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วมคา้ 51.00% 368.83 0.59% 353.80 0.38% - 
บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั  บริษทัร่วมคา้ 51.00%               261.89 0.42%               237.5  0.26% - 
บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั บริษทัร่วมคา้ 51.00% 202.22 0.33% 67.51 0.07% - 
บริษทั บางปะกง โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั บริษทัร่วมคา้ 51.00% 449.31 0.72% 325.09 0.35% - 
บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วมคา้ 51.00% 15.81 0.03% 13.69 0.01% - 
2. กลุ่มอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั        

         บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย 94.85% 18,734.06 30.18% - - - 
บริษทั ยูไนเต็ด โฮมส ์จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% 550.00 0.89% - - - 
บริษทั สาธรทอง จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% 153.92 0.25% - - - 
บริษทั แกรนด ์พาราไดส ์พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% 41.50 0.07% - - - 
บริษทั โกลเดน้ แฮบเิทช ัน่ จ ากดั            บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% 38.00 0.06% - - - 
บริษทั ริทซ ์วลิเลจ จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% 100.00 0.16% - - - 
บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 50.00% 25.00 0.04% - - - 
บริษทั วอคเกอร ์โฮมส ์จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 50.00% 0.50 0.00% - - - 
บริษทั กรงุเทพบา้นและที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% 3,560.00 5.74% - - - 
บริษทั ไซดว์อลค์ แลนด ์จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
บริษทั ไพรม์ พลสั แอสเซท็ จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
บริษทั เฟิรส์ แสควร ์จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
บริษทั รีกลั รีเจี้ยน จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
3. กลุ่มอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชยกรรม            

         บริษทั นารายณ์ พาวลิเลยีน จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
บริษทั นอรท์ สาธร เรียลตี้ จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
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บริษทั 
ควำมสมัพนัธก์บั

บริษทั 
สดัส่วนรอ้ยละ 

(ของทุนช ำระแลว้) 

เงนิลงทุน 
(ค ำนวณตำม 
วิธีรำคำทนุ) 

สดัส่วนรอ้ยละ 
(ของสนิทรพัย์
รวมของบริษทั) 

เงนิลงทุน 
(ค ำนวณตำม 
วิธีส่วนไดเ้สยี) 

สดัส่วนรอ้ยละ 
(ของสนิทรพัยร์วม
ของบริษทัและ
บริษทัย่อย) 

เงนิลงทุน 
(หลงัหกัค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของ
เงนิลงทุน) 

บริษทั โกลเดน้ แลนด ์โปโล จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
บริษทั โกลเดน้ พร็อพเพอรต์ี้ เซอรว์สิเซส จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
บริษทั สาธรทรพัยส์นิ จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 60.00% - - - - - 
บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร ์จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
บริษทั เอ็มเอสจแีอล พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้ม 100.00% - - - - - 
บริษทั นอรท์ สาธร โฮเต็ล จ ากดั  บริษทัร่วม 20.00% 290.00 0.47% 70.00 0.08% - 
ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์ บริษทัร่วม 22.64% 1,821.94 2.94% 1,616.22 1.75% - 
กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์ บริษทัร่วม 33.00% 654.51 1.05% 202.48 0.22% - 
บริษทั เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ากดั บริษทัร่วมคา้ 49.00% 1,470.00 2.37% 1,299.49 1.41% - 
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2.1.6 เงนิลงทุนในบริษทัอืน่ 

               ในปี 2562 บริษทั Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. ไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั PBA 
International Pte. Ltd. (PBAI) ซึง่ประกอบธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏบิตัิการอตัโนมตัิครบวงจร ในประเทศสงิคโปร ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.0 หรือ
คิดเป็นมลูค่าเงนิลงทุนรวม 669.3 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ก่อนหนา้กลุม่บริษทัไม่มเีงนิลงทุนในบริษทัอื่น 

2.1.7 ค่ำเช่ำที่ดินจำ่ยล่วงหนำ้ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมค่ีาเช่าทีด่นิจ่ายลว่งหนา้จ านวน 1,667.6 ลา้นบาท ลดลง 88.2 ลา้นบาท จากสิ้นงวด
บญัชี 2561 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหนา้เป็นรายการที่เกิดจากการเช่าที่ดินระยะยาว ระยะเวลาตัง้แต่ 24-34 ปี เพื่อพฒันาคลงัสินคา้และอาคาร
ส านกังานใหเ้ช่า ท ัง้นี้รายการดงักลา่วจะถูกทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.1.8    สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชี 

                ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัมสีนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 511.0 ลา้นบาท และ 645.7 ลา้น
บาทตามล าดบั เพิม่ขึ้น 134.7 ลา้นบาท คิดเป็นเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 26.4 จากปีก่อนหนา้ สาเหตุการเพิม่ขึ้นเกิดจากภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองก าไร
ทีย่งัไม่เกิดจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ FTREIT ในเดอืนธนัวาคม 2561 

2.2 หน้ีสนิ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมหีนี้สนิรวมท ัง้สิ้น 64,519.3 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 23,266.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 56.4
จากสิ้นงวดบญัช ี2561 

ทัง้นี้หนี้สนิรวมของบริษทัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืเป็นหลกั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 77.5 ของหนี้สนิรวม ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สนิรวม
เกิดจากรายการทีส่  าคญั ดงัต่อไปนี้ 

2.2.1 เงนิกูยื้ม 

เงนิกูย้ืมท ัง้หมดของบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 มจี านวน 50,027.7 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 22,912.8 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 84.5 เมือ่เปรียบเทยีบกบั ณ สิ้นงวดบญัช ี2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัเพิ่มขึ้น
สุทธิ 13,380.8 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการเขา้ซื้อหลกัทรพัย ์บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลอปเมน้ท์ และเพื่อใชใ้นการลงขยายธุรกิจของ
บริษทั ในขณะทีหุ่น้กูข้องกลุม่ GOLD เพิม่ขึ้นสุทธิจ านวน 2,998.6 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้นการด าเนินกิจการ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 เงนิกูย้มืของบริษทัประกอบดว้ย หุน้กู ้ตัว๋เงนิจ่าย เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืจาก
กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งและผูถ้อืหุน้ของบริษทัย่อย โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยหุน้กู ้ซึง่มจี านวนท ัง้สิ้น 37,595.6 ลา้นบาท อายุระหว่าง 2 ถงึ 10 ปี  

2.2.2 เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมยีอดเจา้หนี้การคา้จ านวน 2,899.5  ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้จ านวน 372.6
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.7  ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง โครงการทีอ่ยู่อาศยั และโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

2.2.3 ประมำณกำรหน้ีสนิไม่หมนุเวียนส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน 

       ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมปีระมาณการหนี้สนิไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังานจ านวน 187.9 ลา้น
บาท เพิ่มขึ้นท ัง้สิ้นจ านวน 72.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 62.5 จากปีก่อนหนา้ โดยเป็นการประมาณการภาระของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานฉบบัปรบัปรุงในไตรมาสสามปี 2562 ทีไ่ดถู้กปรบัปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่เติมใหพ้นกังานทีอ่อกจาก
งานและถูกเลกิจา้ง 
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        2.2.4   รำยไดค้่ำเช่ำที่ดินรบัล่วงหนำ้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บริษทัมรีายไดค่้าเช่าที่ดินรบัล่วงหนา้ จ านวน 8,295.1 ลา้นบาท และ 7,861.4 
ลา้นบาทตามล าดบั จากการใหเ้ช่าทีด่นิ สิง่ปลูกสรา้งในโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมและการพาณิชยใ์หแ้ก่ กองทรสัต ์(FTREIT 
และ GVREIT) โดยสญัญามรีะยะเวลา 28-30 ปี และบริษทัจะทยอยรบัรูร้ายไดใ้นงบก าไรขาดทุน ตามวธิีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.2.5  หน้ีสนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชี 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมหีนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีจ านวน 499.8 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 
60.4 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.8 ส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างในการค านวณภาษีเงนิไดข้องการรบัรูร้ายการทีแ่ตกต่างกนัระหว่างทางบญัชแีละ
ทางภาษี ส าหรบัปรบัเปลี่ยนสญัญาจากการใหเ้ช่าอาคารแก่ FTREIT มาเป็นการขาย ท าใหต้อ้งมีกลบัรายการการบนัทึกบญัชีในรอบปีบญัชีปี 
2562 

           2.3   สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวมจ านวน 27,870.4 ลา้นบาท ลดลงจากสิ้นงวดบญัชี 2561 ที่มจี านวน 
41,396.6 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากรายการทางบญัชี ไดแ้ก่ การบนัทึกส่วนของผูถ้ือหุน้เดิม ก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจในปี 2561 จ านวน 
12,921.2 ลา้นบาท ในขณะทีใ่นปี 2562 มรีายการบนัทกึส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัจ านวน -2,255.6 ลา้นบาท รวมท ัง้
การลดลงส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 2,423.1 ลา้นบาท จากการเพิ่มสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ใน GOLD ซึ่งถอืโดย FPHT 
และ UV จ านวนรอ้ยละ 79.2 ณ สิ้นปีบญัช ี2561 มาเป็นรอ้ยละ 94.85 ซึง่ถอืโดยบริษทั ณ สิ้นปีบญัช ี2562  

 อย่างไรก็ตามส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่ในงวดบญัชีปี 2562 เพิ่มขึ้นจากการออกและจ าหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั ในไตรมาสที ่4 จ านวน 3,268.9 ลา้นบาท และการเพิม่ขึ้นของก าไรสะสม 1,286.4 ลา้นบาท 

2.4 ควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งเงนิทุน 

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่ส  าคญัของบริษทัคือ การจดัใหม้ซีึง่โครงสรา้งเงนิทุนที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั และเพิม่มลูค่าหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ในอดตีทีผ่่านมา บริษทัมแีหลง่เงนิทุนหลกัเพื่อใชใ้นการขยายธุรกิจ คือ เงนิทุนจากการด าเนินงาน เงนิเพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้ หุน้กู ้
และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ โดยการออกหุน้กูค้ือเป็นแหล่งเงนิทุนที่ส  าคญัของบริษทัทีม่ตีน้ทุนต า่กว่าการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ดี 
ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ธุรกิจของบริษทัขยายตวัอย่างมาก บริษทัไดม้ส่ีวนร่วมในการจดัตัง้ TFUND ในปี 2548  GOLDPF ในปี 2550 TLOGIS 
ในปี 2552 TGROWTH ในปี 2556  TREIT ในปี 2557 และ GVREIT ในปี 2559 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนของบริษทั ซึ่งท าใหบ้ริษทั
ลดการพึ่งพาการจดัหาเงนิทุน จากการออกหุน้กู ้การกูย้ืมเงนิจากสถาบนัการเงนิ และการเพิ่มทุนซึ่งมค่ีาใชจ่้ายที่มากกว่า ท ัง้นี้ ในเดือนธนัวาคม 
2560 TFUND TLOGIS และ TGROWTH ไดถู้กแปลงสภาพเป็น TREIT (ปจัจบุนัเปลีย่นชื่อเป็น FTREIT) แลว้ ถงึแมว้่าการทีบ่ริษทัไดเ้ขา้ซื้อ
กิจการของ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์เพื่อขยายธุรกิจไปสู่โครงการที่อยู่อาศยั และโครงการเชิงพาณิชยกรรม  ในปี 2562 
ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ่มขึ้น แต่บริษทัยงัสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
เงือ่นไขทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกู ้/ หุน้กูไ้ด ้

2.5 สภำพคล่อง 

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมกีระแสเงนิสดสุทธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 
3,962.9 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน 22,217.8 ลา้นบาท และกระแสเงนิสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 
23,544.3 ลา้นบาท  
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จากขอ้มลูการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดตามที่กล่าวขา้งตน้ จะพบว่ารอบระยะเวลาบญัชปีี 2562 กระแสเงนิสดจากกิจการ
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ใชไ้ปส าหรบัการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยัของกลุ่ม GOLD ในขณะที่กิจกรรมการ
ลงทุนกระแสเงนิสดส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการลงทุนเขา้ซื้อกิจการของกลุ่ม GOLD และการขยายการลงทุนในบริษทัร่วม และร่วมคา้ในธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม โดยมแีหล่งที่มาของเงนิทุนท ัง้จากการด าเนินงาน และการออกและจ าหน่ายหุน้กูเ้พื่อรองรบัการขยายธุรกิจ
และการลงทุนตามทีก่ลา่วมา  

ทัง้นี้  ณ 30 กนัยายน 2562 บริษทัมี อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ลดลงเป็น 1.70 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบ
ระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 (ปรบัปรุงใหม่) ที่ 3.24 เท่า  โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึ้นของเงนิกูย้ืมระยะส ัน้และหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมอีตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่ค านวณจาก 

(เงนิกูย้มื+หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ)  
ส่วนของผูถ้อืหุน้  

เท่ากบั 1.80 เท่า เพิม่ขึ้นจาก ณ สิ้นงวดบญัช ี2561 ซึง่เท่ากบั 0.66 เท่า และมอีตัราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 1.63 
เท่า เพิม่ขึ้นจาก ณ สิ้นงวดบญัช ี2561 ซึง่เท่ากบั 0.47 เท่า เนื่องจากในช่วงตน้ปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดอ้อกหุน้กูเ้พิม่เติม  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ซึง่ค านวณจาก 

(ก าไรสุทธิ+ดอกเบี้ยจ่าย+ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล+ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัร่วม) 
ดอกเบี้ยจ่าย 

เท่ากบั 6.37 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นงวดบญัช ี2561 ซึง่เท่ากบั 6.51 เท่า เนื่องจากบริษทัจะมภีาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นจากการออกหุน้กูเ้พื่อเขา้ซื้อ
กิจการกลุม่ GOLD และเพือ่การลงทุน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนัทางการเงนิ ซึง่ค านวณจาก 

(ก าไรก่อนภาษ+ีดอกเบี้ยจ่าย+ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)) 
     (ดอกเบี้ยจ่าย+เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 

เท่ากบั 0.35 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นงวดบญัชี 2561 ซึ่งเท่ากบั 0.83 เท่า สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของเงนิกูย้ืมที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี และ
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิทีเ่พิม่ขึ้นจากการออกหุน้กูใ้นปี 2562  

3 แนวโนม้ในอนำคต 

บริษทัมุ่งม ัน่พฒันาการบริหารจดัการองคก์รเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ ใหค้วามส าคญักบัหลกับรรษทัภบิาลที่ด ีมกีารประเมนิความ
เสี่ยงในการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ส่งผลใหผ้ลประกอบการในปีทีผ่่านมามกีารเติบโตที่ดสีวนทางกบัทศิทางตลาดในกลุ่มอสงัหาริมทรพัย์ซึง่
ไดร้บัผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและมาตรการคุมสนิเชื่อ โดยแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจหลกัยงัเป็นไปในทศิทางทีด่ ีส  าหรบัปจัจยับวกตลาด
อสงัหาริมทรพัยใ์นปีหนา้คาดว่าอตัราดอกเบี้ยมแีนวโนม้ลดลง ขณะทีผู่ป้ระกอบการจะเพิม่ความระมดัระวงัในการลงทุนซพัพลายโครงการใหม่ ซึ่ง
จะช่วยใหต้ลาดปรบัสู่สมดุลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ปจัจยัสงครามการคา้ จะท าใหม้กีารยา้ยฐานการผลติจากจีนมาสู่ไทยมากขึ้น และกลยุทธ ์EEC 
ของรฐับาลใหม่น่าจะผลกัดนัต่อเนื่องท าใหโ้อกาสธุรกิจใน EEC ดีขึ้น คาดว่ารฐับาลจะมมีาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ เพื่อชดเชยยอดส่งออกและ
ท่องเที่ยวที่ชะลอตวัลง ร่วมกบัการเร่งเบกิจ่ายงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เพื่อดึงความเชื่อม ัน่ในการลงทุนของภาคเอกชน และการบริโภคของ
ประชาชน ซึง่การกระตุน้การบริโภคผ่านภาคธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวั 
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ภายใตยุ้ทธศาสตร ์ไทยแลนด ์4.0 ของภาครฐัในการขบัเคลือ่นทรานสฟ์อรม์ภาคธุรกิจและสงัคมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทลั พรอ้ม
วางรากฐานอตุสาหกรรมสมยัใหม่ บริษทัฯไดเ้ตรียมความพรอ้มมาอย่างต่อเนื่องเพือ่เขา้สู่ยุคเศรษฐกิจแนวใหม่ โดยผสมผสานแพลทฟอรม์ในการ
ประกอบธุรกิจทีห่ลายหลาย ร่วมกบัความเชี่ยวชาญจากกลุม่บริษทัในเครือ และองค์ความรูท้ีไ่ดร้บัจากบริษทัแม่เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิต็ด 
บริษทัฯมมีมุมองเชงิบวกต่อการขยายฐานธุรกิจประเทศไทย โดยแนวโนม้การเมอืงไทยมเีสถยีรภาพมากขึ้น ภาครฐัสานต่อนโยบายตัง้คณะท างาน
เชงิรุกเพือ่ส่งเสริมการใชด้จิทิลัส าหรบัผูป้ระกอบการ พฒันาก าลงัคนดา้นดจิทิลัเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายและตอบสนองต่อการพฒันาของ
โครงการ EEC ทัง้นี้ บริษทัฯเลง็เหน็ว่าอตุสาหกรรมดจิทิลั ถอืเป็นคลสัเตอรท์ีส่  าคญัในการเกื้อหนุนอตุสาหกรรมอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภาคการผลติ
จะมีฐานการผลติซึ่งมีห่วงโซ่อุปทานที่มมีูลค่าเพิ่มสูงหากมอีุตสาหกรรมดิจิทลัที่เขม้แข็ง ดงันัน้ บริษทัจึงมุ่งเนน้ขยายการลงทุนใน กลุ่มสมารท์
โซลูช ัน่ เพื่อน าเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้มาสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัแพลตฟอรม์ธุรกิ จ โดยปจัจุบนัโครงการร่วมลงทุนกบั STT GDC เพื่อ
พฒันาดาตา้เซ็นเตอรร์ะดบัไฮเปอรส์เกลแห่งแรกในประเทศไทยก าลงัอยู่ในข ัน้ตอนการก่อสรา้ง คาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2564 พรอ้มใหบ้ริการ
รองรบัความตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลของภาคธุรกิจที่มแีนวโนม้เติบโตกา้วกระโดดในยุคดิจิทลัจากความเร็วในการสื่อสาร 5G ควบคู่กบัเทคโนโลยี
อจัฉริยะทีเ่ขา้มาเชื่อมต่ออุปกรณ์อจัฉริยะต่าง ๆ ทีท่นัสมยั ขยายขดีความสามารถในการสรา้งมูลค่าเพิม่ของภาคธุรกิจไดใ้นระดบัสูง นอกจากนัน้
บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏบิตัิการอตัโนมตัิ ส าหรบัโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก คาดว่าในปีหนา้จะมแีผนธุ รกิจในการรุกตลาดอย่างเต็ม
รูปแบบ ท ัง้นี้ การสนบัสนุนของภาครฐั ความคืบหนา้ในการก่อสรา้งลงทุนโครงการขนาดใหญ่ จะเป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัเศรษฐกิจยุคใหม่ 
สรา้งความม ัน่ใจใหผู้ป้ระกอบการเพิ่มการลงทุน หากไทยสามารถดึงดูดบริษทัระดบัโลกใหส้นใจเขา้มาได ้ก็จะสามารถยกระดบัการพฒันา
นวตักรรมดจิิทลัของไทยผ่านการแลกเปลีย่นแนวคิด วธิีการ และเทคโนโลยีจากบุคลากรชัน้น าของโลก ท าใหภ้าคธุรกิจไทยมโีอกาสใชป้ระโยชน์
จากนวตักรรมไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ  

บริษทัฯตัง้เป้าปี 2563 จะขยายการพฒันาพื้นที่อาคารเชิงอุตสาหกรรมในรูปแบบ Built-to-suit เพิ่มสูงขึ้นถงึระดบั 1.2 แสน
ตารางเมตร โดยมุ่งเนน้การพฒันาศูนยก์ระจายสินคา้และบริการโลจิสติกสต์ามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายพรอ้มเซ็นสญัญาระยะยาว 
สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การขยายตวัของตลาดโลจิสติกส์ในปจัจุบนั ที่องคก์รขนาดใหญ่ตอ้งการพฒันาแบบรวมศูนยก์ลาง ใชเ้ทคโนโลยีสมารท์
โซลูช ัน่ สรา้งประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ รวมท ัง้การออกแบบอาคารที่บ่งบอกถงึอตัลกัษณ์ขององคก์ร ขณะที่แผนพฒันาธุรกิจเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะการจดัการที่ดินขนาดใหญ่ในท าเลบางนา-บางพลี ขนาดกว่า 4,300 ไร่ เราพรอ้มพฒันาที่ดินดงักล่าวเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
(Township) ซึง่เฟสแรก บริษทัฯจะเนน้พฒันาในรูปแบบโลจสิติกส ์คาดว่าจะเปิดตวัมาสเตอรแ์พลนไดใ้นปี 2563 บนพื้นทีป่ระมาณ 1,000 ไร่  

ส าหรบัตลาดที่อยู่อาศยัในปีนี้ ไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัลบ คือมาตรการก ากบัดูแลสนิเชื่อที่อยู่อาศยั (LTV) ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แต่มาตรการดงักล่าว กลบัส่งผลกระทบต่อตลาดแนวราบไม่มากนกั เนื่องจากสนิคา้ประเภทบา้นเดี่ยว และทาวนเ์ฮาสเ์ป็นสนิคา้ทีม่ี
ความตอ้งการอยู่อาศยัจริงจากคนในพื้นที ่สะทอ้นจากยอดขายแนวราบยงัเติบโตต่อเนื่อง ผูป้ระกอบการก็หนัมาพฒันาโครงการแนวราบกนัมาก
ขึ้น คาดว่าแนวโนม้การแข่งขนัจะทวคีวามเขม้ขน้ขึ้นเพื่อพฒันาโครงการเจาะฐานผูบ้ริโภค รวมถงึการมองหาท าเลที่ยงัเป็นโอกาสทางการตลาด  
จากรายงานกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พบว่า การจดัตัง้ธุรกิจใหม่เริ่มทีทศิทางการขยายตวัไปยงัจงัหวดัต่าง ๆมากขึ้น จากเดิมที่กระจุกตวัอยู่ใน
กรุงเทพ ชลบุรี นนทบุรี สมทุรปรการ และปทุมธานี โดยเพิ่มขึ้นท ัง้ในเขตอีอีซ ีและในเมอืงรองที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยว โดยส่วนมากเป็นก ารจดัตัง้
ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัภาคบริการต่าง ๆ ท ัง้โรงแรม รา้นอาหาร การขนส่ง และอสงัหาริมทรพัย ์ท าใหเ้ปิดโอกาสการลงทุนในท าเลที่มศีกัยภาพใหม่  
โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซมีนีกัลงทุนเขา้ไปปกัธงลงทุนเพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ดี มาตรการควบคุมสนิเชื่อ (LTV) นัน้คาดว่าจะยงัคงส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายอยู่แต่เชื่อว่าจะค่อย ๆ ลดลงจากช่วงก่อนหนา้นี้ เนื่องจากกลุม่ลูกคา้เริ่มคลายความกงัวลของสถานการณ์ 

แนวโนม้ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์ชิงพาณิชยกรรม ประเภทรีเทลและอาคารส านกังานในไทยยงัโตไดอ้กีมาก เนื่องจากประเทศไทย
เป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพสูงของธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละคา้ปลกี ท ัง้จากการขยายตวัของเมอืงและประชากร และการเป็นเมอืงท่องเที่ยว
ระดบัโลก มกีารเดนิทางมาเยือนของนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึ้นทุกปี โดยปีทีผ่่านมามนีกัท่องเทีย่วที่เขา้มาในไทยกว่า 38 ลา้นคนสูงสุดในอาเซยีน หนุน
การบริโภคสนิคา้และบริการ ท าใหภ้าพรวมการคา้เพือ่การพาณิชย ์ท ัง้คา้ปลกีและคา้ส่งมมีลูค่าต่อจีดพีขีองประเทศสูงมากเป็นอนัดบัสองรองจาก
ภาคการผลติ ส่งผลถงึการลงทุนในภาคอสงัหาริมทรพัยท์ีม่แีนวโนม้ขยายตวัเพิม่ขึ้นดว้ย โดยบริษทัฯมุ่งเนน้การพฒันาโครงการใหม่ ๆ ในรูปแบบ
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มกิซยู์ส ทีม่คีวามไดเ้ปรียบในความหลากหลายและครบวงจรในสถานที่เดยีว สอดคลอ้งกบัทศิทางตลาดภายใตแ้นวคิด Placemaking เพือ่ตอบ
โจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยุคใหม่ สามารถรองรบักลุม่เป้าหมายหลายหลายไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ บริษทัฯยงัคงเดนิหนา้ขยายธุรกิจโคเวริค์
กิ้งสเปซในประเทศไทยภายใตค้วามร่วมมอืกบั จสัโค โดยผลการด าเนินงานที่ผ่านมามกีารตอบรบัดจีากผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเพือ่สมัผสัประสบการณ์
สถานที่ท างานที่ทนัสมยัในรูปแบบใหม่ ตอบสนองการเชื่อมโยงคอมมูนิตี้ของคนท างานรุ่นใหม่ ท ัง้ลูกคา้องคก์รขนาดใหญ่ กลุ่มสตารท์อพั             
ฟรีแลนซ ์เพื่อสรา้งสรรคแ์บ่งปนัต่อยอดความคิดทางธุรกิจ ท าใหอ้ตัราการเขา้ใชพ้ื้นที่โดยรวมทุกสาขาปรบัตวัสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่
วางไว ้และคาดว่าสาขาสามย่านมติรทาวนท์ี่เริ่มเปิดตวัอย่างเป็นทางการ จะไดร้บัความสนใจจากลูกคา้อย่างเนืองแน่นดว้ยท าเลศกัยภาพใจกลาง
เมอืง เป็นศูนยก์ลางคลงัปญัญาและการเรียนรู ้พรอ้มสรรพดว้ยความบนัเทงิและโซนอาหารที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมง ถอืเป็นจุดหมายปลายทางที่
ตอบโจทยค์นรุ่นใหม่อย่างครบวงจร 

ส าหรบัเป้าหมายระยะยาวของ เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) มุ่งไปสู่เป็นผูน้ าการใหบ้ริการสมารท์แพลตฟอรม์ดา้น
อสงัหาริมทรพัยใ์นระดบัภูมภิาค ดว้ยความเชี่ยวชาญในการพฒันากลุ่มสนิทรพัยท์ี่มศีกัยภาพหลากหลาย พรอ้มขบัเคลือ่นการเติบโตอย่างย ัง่ยนื
โดยผสานนวตักรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อบูรณาการความสามารถในการแข่งขนัทุกมิติ และสรา้งสรรคค์วามเป็นเลศิดา้นการบริการ
ภายใตแ้นวคิด "เอก็ซพ์เีรียนซ ์แมตเทอรส์"(experience matters) เดนิหนา้มอบประสบการณ์อนัทรงคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ท ัง้ในดา้นคุณภาพสนิคา้ 
การบริการ และโซลูชนัทีค่รอบคลุมสอดรบัการเติบโตของธุรกิจและอตุสาหกรรม 
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กำรรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ บริษทัขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงนิ และขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั
เกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษทั และบริษทัย่อยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าคญัท ัง้ของบริษทั  และ 
บริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมท ัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและ 
การเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมท ัง้การกระท าที่มชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบริษทั  และ
บริษทัย่อย 

ในการนี้  เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารท ัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ บริษทัไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ 
นำงสำวนุสรำ วงศส์ุขศิริ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นำงสำวนุสรำ วงศส์ุขศิริ ก ากบัไว ้
บริษทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่ริษทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 
 

ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
 
 

1. นายโสภณ ราชรกัษา ผูอ้  านวยการใหญ่                                 

 

2. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา รกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร                                 
  สายงานการเงนิ 
 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

 

นางสาวนุสรา วงศสุ์ขศริ ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการเงนิ                                 
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เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และเลขำนุกำรบริษทั 
1.  รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร 

นำยชำยนอ้ย เผื่อนโกสุม 
อำยุ 69 ปี 

ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560) 

กำรศึกษำ 

•  ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปริญญาตรี สาขาบญัช ีCalifornia College of Commerce ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

• หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 - ปจัจบุนั : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

• 2555 – กนัยายน 2562: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
ประธานกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 – มกราคม 2561: กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรพัยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั ดมีเีตอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - 2561 : กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการ เงนิทุนหมนุเวยีน กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั 

• 2554 - 2561  :  กรรมการ สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน (องคก์ารมหาชน) กระทรวงพลงังาน 

• 2552 – 2561  :  กรรมการ สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

• 2553 - 2559  :  กรรมการ คณะกรรมการประเมนิผลงานรฐัวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

• 2556 – 2557  :  ประธานกรรมการ บริษทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 

• 2553 – 2555  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบนัสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

• 2551 – 2553  :  ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั อะโรเมติกสแ์ละการกล ัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
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• 2551 – 2553  :  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
- กรรมการอสิระและรองประธานกรรมการ บริษทั ทปิโกแ้อสฟลัท ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการทีด่ ีบริษทั พริมา มารนี จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการ บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)  

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี

 
รองศำสตรำจำรยธ์ิติพนัธุ ์เช้ือบุญชยั 
อำยุ 66 ปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหา กรรมการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสีย่ง  
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 24 เมษายน 2560) 

กำรศึกษำ 

•  ปริญญาโท (พาณิชยศาสตรมหาบณัฑติ) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปริญญาโท สาขากฎหมาย Harvard Law School ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• เนติบณัฑติไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑติยสภา 

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบ์ณัฑติ เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 2543) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• งานสมัมนา Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption 

• งานสมัมนา Roles of Executives to Establishing Corruption Protection Mechanism 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อี  านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั                                         176 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 - ปจัจบุนั  :  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2538 – 2561 : ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• 2553 - 2556 : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 

• 2521 - 2556 : อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• 2544 - 2552  :  คณบด ีคณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• 2543 – 2544  :  ผูช่้วยอธิการบด ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
- กรรมการอสิระ กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั แอสเสท เวริด์ คอรป์ จ ากดั 

(มหาชน) 
- กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภิบาล บริษทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี

 
นำยปณต สริิวฒันภกัดี 
อำยุ 42 ปี 

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ง   
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ London University ประเทศองักฤษ 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมการผลติ Boston University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ประกาศนียบตัร หลกัสูตรวศิวกรรม อตุสาหกรรมและเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมสซาชูเสทส ์ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 46/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 - ปจัจบุนั     :    กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสีย่ง  
   บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2560 – 2562 : กรรมการ บริษทั วนั แบงค็อก โฮลดิ้งส ์จ ากดั 

• 2553 – 2561 : กรรมการ บริษทั นอรธ์ ปารค์ เรียลเอสเตท จ ากดั 

• 2553 – 2561 : กรรมการ บริษทั นอรธ์ปารค์ กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์คลบั จ ากดั 

• 2554 – 2561 : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีเทรด แอนด ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จ ากดั 

• 2555 - 2560 : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีภมูพิฒัน ์จ ากดั 

• 2550 – 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 

• 2548 – 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2556 – 2559 : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2549 - 2559  : กรรมการ บริษทั สริวินา จ ากดั 

• 2556 - 2558  : กรรมการ บริษทั ทพิยสุ์โขทยั ไบโอเทค จ ากดั 

• 2556  -2558  : กรรมการ บริษทั ทพิยสุ์พรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จ ากดั 

• 2554 - 2558  : กรรมการ บริษทั ทพิยสุ์โขทยั ไบโอ รีไฟเนอรี่ จ ากดั 

• 2554 - 2558  : กรรมการ บริษทั ทพิยน์ครสวรรค ์ไบโอเอนเนอยี่ จ ากดั 

• 2551 - 2558  : กรรมการ บริษทั ทพิยก์ าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จ ากดั  

• 2551 -2558  : กรรมการ บริษทั น า้ตาลทพิยน์ครสวรรค ์จ ากดั 

• 2549- 2558  : กรรมการ บริษทั น า้ตาลทพิยก์ าแพงเพชร จ ากดั 

• 2549 - 2558  : กรรมการ บริษทั อตุสาหกรรมน า้ตาลสุพรรณบุรี จ ากดั 

• 2551- 2557  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีโฮลดิ้ง จ ากดั 

• 2551 - 2557  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

• 2551 - 2557  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีแลนด ์รีเทล จ ากดั  

• 2548 - 2557  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีแลนด ์จ ากดั 

• 2554 - 2556  : กรรมการ บริษทั วฒันพฒันเ์ทรดดิ้ง จ ากดั 

• 2553 – 2556 : กรรมการ บริษทั โออชิ ิกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

• 2552 - 2556  : กรรมการ บริษทั ปรดีปีระภา จ ากดั 

• 2551 - 2556  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีเรียลเอสเตท ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

• 2550 - 2556  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีโฮเทลส ์กรุป๊ จ ากดั 

• 2547 - 2556  : กรรมการ บริษทั โกลเดน้เวลธ ์จ ากดั 

• 2554 - 2555 :  กรรมการ บริษทั โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั  

• 2553 - 2555  : กรรมการ บริษทั เอ ซ ีเค ริลตี้ จ ากดั 

• 2553 - 2555  : กรรมการ บริษทั ทซีซีซีแีอล 1 จ ากดั 

• 2553 - 2554  : กรรมการ บริษทั ทพิยพ์ฒันอารเ์ขต จ ากดั 

• 2553 - 2554  : กรรมการ บริษทั ท.ีซ.ีซ.ี คอมเมอรเ์ชยีล พร็อพเพอรต์ี้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
- กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา           

บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการ

ก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล บรษิทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารกลุม่บริษทั Frasers Property Limited 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอร ์แอสเซท็ส ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บุรรีมัย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เทอราโกร เฟอรต์ิไลเซอร ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอน็วาย พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั สริดิ  ารงธรรม จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ภกัดวีฒันา จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทรพัยส์มบูรณ์ พรอ็พเพอรต์ี้ส ์พลสั จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั น า้ใจไทยเบฟ (วสิาหกิจเพือ่สงัคม )จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอเชยีน แคปปิตอล จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั วฒันภกัด ีจ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ยูนิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ควอนตมั แคปปิตอล ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทซีซี ีโฮลดิ้งส ์(2519) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั วนั แบงค็อก จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั โทนคิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เลคววิ กอลฟ์ แอนด ์ยอรช์ คลบั จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เกษมทรพัยส์ริิ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอส เอม็ เจ ซ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทซีซี ีเอก็ซบิชิ ัน่ แอนด ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิ ัน่ ออกาไนเซอร ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ีแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั หนองคายคนัทรี กอลฟ์คลบั จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั  ชวีาศรม อนิเตอรเ์นชัน่แนล เฮลท ์รีสอรท์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั  เดอะ ชะอ า ยอรช์ คลบัโฮเต็ล จ ากดั 



บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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- กรรมการ บริษทั อเดลฟอส จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั คริสตอลลา จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั พรรณธิอร จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เบยีรท์พิย ์บรวิเวอรี่ (1991) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั แก่นขวญั จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลย ีจ ากดั 
- กรรมการ International Beverage Holdings Limited 
- กรรมการ  International Beverage Holdings (UK) Limited 
- กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 
- กรรมการ InterBev (Singapore) Limited ประเทศสงิคโปร ์
- กรรมการ Blairmhor Distillers Limited  
- กรรมการ Blairmhor Limited 
- รองประธานกรรมการ บริษทั เทพอรโุณทยั จ ากดั 
- รองประธานกรรมการ บริษทั สุราบางยี่ขนั จ ากดั 
- รองประธานกรรมการ บริษทั อธมิาตร จ ากดั 
- กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษทั เอส.เอส. การสุรา จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : เป็นนอ้งเขยของนายโชติพฒัน ์          
พชีานนท ์กรรมการ 

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี
 
นำยชำล ีโสภณพนิช 
อำยุ 58 ปี 

กรรมการ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 30 มนีาคม 2548) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาการเงนิ University of Chicago ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร ์Brown University ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 40/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2548 - ปจัจบุนั : กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 



บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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• 2541 – 2544 : ประธานกรรมการบริหาร บริษทั  เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
- ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา บริษทั  เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 
- ประธานกรรมการ บริษทั อาเซยีคลงัสนิคา้ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั นคิมอตุสาหกรรมเอเซยี จ ากดั 
- ประธานกรรมการ บริษทั เอ.ซ.ีแอล.ลสีซิง่ จ ากดั 
- กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั ซติี้เรียลตี้ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี
 
นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์
อำยุ 56 ปี 

ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 2 เมษายน 2547) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารุกิจ University of Southern California ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 71/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 13/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที ่9 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2547 – ปจัจุบนั :  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2533 – 2561 : กรรมการ บริษทั เมโทรแมชนีเนอรี่ จ ากดั 

• 2552 – ก.พ. 2560 : กรรมการ บริษทั ทรู อนิเตอรเ์น็ต คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

• 2556 – 2557 : กรรมการ บริษทั ปิคนิค คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

• 2553 – 2556 : กรรมการ บริษทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 



บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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• 2552 – 2556 : ประธานกรรมการ บริษทั หลกัทรพัย ์สนิเอเชยี จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
- กรรมการ และผูอ้ านวยการบริหาร - การลงทุนกลุม่ บริษทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอสิระ บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เทเลคอมโฮลดิ้ง จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั แพนเทอร ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั แซทเทลไลท ์เซอรว์สิ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทรู อโีลจสิติกส ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทรู มเีดยี โซลูช ัน่ส ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทรู ทชั จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทรู วชิ ัน่ส ์กรุป๊ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ซนิิเพลก็ซ ์จ ากดั 
- ประธานกรรมการ บริษทั ไทยโคโพลอีตุสาหกรรมพลาสติก จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอคโค ออโตพ้ารท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ซพีพีซี ีจ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ดบับลวิพ ีแกส๊ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ดบับลวิพ ีโซลูช ัน่ส ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ดบับลวิพ ีโซลลา่ร ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั แซป๊ ปารต์ี้ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ด ิอลัตรา้เวลท ์กรุป๊ จ ากดั 
- กรรมการ มลูนิธิออิอนประเทศไทย 
- Member of Corporate Advisory Board Marshall School Business, University of Southern California 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี

 
นำยโชติพฒัน์ พชีำนนท ์ 
อำยุ 56 ปี 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการ และกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม และกรรมการสรรหา  

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  16 มกราคม 2560) 



บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงนิการธนาคาร, University of Missouri ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

•    หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 155/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 – ปจัจุบนั  :  กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหา บริษทั เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 – 2561  : กรรมการ บริษทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (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 บริษทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
- กรรมการ บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการ บริษทั เสรมิสุข จ ากดั 

(มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บริษทั อาคเนย ์แคปปิตอล จ ากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เครืออาคเนย ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทซีซี ีเทคโนโลย ีจ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ เซน็เตอรพ์อยต ์ลมิเิต็ด 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ แอนด ์นีฟ ลมิเิต็ด 
- กรรมการ บริษทั บิก๊ซ ีเซอรว์สิเซส จ ากดั 
- ทีป่รึกษา บริษทั ทซีซี ีโฮลดิ้ง จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : เป็นสามขีองพีส่าวนายปณต         
สริิวฒันภกัด ีซึง่เป็นกรรมการของบรษิทั 

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี
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นำยชำย วินิชบุตร  
อำยุ 44 ปี 

กรรมการ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม กรรมการบริหาร 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 13 พฤศจกิายน 2555) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

•    หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 64/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2555 - ปจัจบุนั   : กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2558 - มกราคม 2560 : กรรมการ บริษทั ไทคอน โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 

• 2555 - มกราคม 2560 : กรรมการ บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั 

• 2558 – 2559  : กรรมการ บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

• 2558 – 2559  : กรรมการ บริษทั ไทคอน (ฮ่องกง) จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
- กรรมการ บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการ บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั โรจนะเพาเวอร ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทับริหารสนิทรพัยร์ชัคาร จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ซากูระจูจโิรจนะ เมดคิลั จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บไีอจ ีโรจนะ ทเีจจ ีแกส๊ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 3 จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 4 จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 3 โฮลดิ้ง จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 4 โฮลดิ้ง จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี
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นำยอเุทน โลหชิตพทิกัษ ์
อำยุ 46 ปี 

กรรมการ และกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง   
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 144/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI 5/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG 50/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 – ปจัจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง          
บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

• 2556 – ปจัจุบนั : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารฝ่ายการลงทุนกลุม่บริษทั Frasers Property Limited 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

- ไม่ม ี- 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (อินเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
- Commissioner, PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอนิโดนีเซยี 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั วนั แบงค็อก โฮลดิ้งส ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั วนั แบงค็อก เวนเจอร ์จ ากดั 
- กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์
- กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte., Ltd. ประเทศสงิคโปร ์
- กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์
- กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์
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- กรรมการ Sinomax International Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์
- กรรมการ Farnborough Business Park Limited 
- กรรมการ Frasers Property Investments (Europe) SARL ประเทศลกัเซมเบริก์ 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี
 

2.  รำยละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้ริหำร  

นำยโสภณ รำชรกัษำ 
อำยุ 47 ปี 

ผูอ้  านวยการใหญ่ และรกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นผูอ้  านวยการใหญ่  16 มกราคม 2560) 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นรกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร  31 มนีาคม 2561) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์National Graduate Institute for Policy Studies ประเทศญี่ปุ่น 

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์Michigan State University ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 282/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Board Success through Financing & Investment (BFI 5/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

• หลกัสูตร นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจ อตุสาหกรรมและการลงทุน (2/2558) สถาบนัวทิยาการธุรกจิและ
อตุสาหกรรม (วธอ.) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2561 - ปจัจบุนั : รกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

• 2560 - ปจัจบุนั : ผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2558 – 2559 : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บริษทั ทซีซี ีแลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

• 2555 – 2558  :  ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทซีซี ีโฮเทลส ์กรุป๊ จ ากดั 
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กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
-ไม่ม-ี 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั  
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บางปะกง โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั  
- กรรมการ บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์จ ากดั 
- กรรมการ  Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. ประเทศจนี 
- กรรมการ  PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอนิโดนีเซยี 
- กรรมการ บริษทั เอน็. ซ.ี ซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิ ัน่ ออกาไนเซอร ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอดเีอท ีเซลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอส เอม็ เจ ซ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั แปซฟิิค เลเช่อร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั โมโช เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทซีซี ีเอก็ซบิชิ ัน่ แอนด ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี
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นำยศุภรฒัศ ์ศิวะเพช็รำนำถ สงิหรำ ณ อยุธยำ 
อำยุ 39 ปี 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานสือ่ดจิทิลั 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานานาชาติสริินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

- ไม่ม ี- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• กนัยายน 2562 -  ปจัจบุนั : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานสือ่ดจิทิลั บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

• 2561 - สงิหาคม 2562 : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทรู อนิเทอรเ์น็ต ดาตา้ เซน็เตอร ์จ ากดั   

• 2561 - สงิหาคม 2562  :  ประธานกรรมการ บริษทั บบีไีอเอก็ซ ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั    

• 2560    :  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายเทคโนโลย ีโครงสรา้งพื้นฐานและบริหาร  ทรูมนันี่ บริษทั แอสเซน ์กรุป๊ 
จ ากดั 

• 2557 - 2560    :  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายผลติภณัฑ ์และประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายเทคโนโลย ีบริษทั ทรู อนิเทอรเ์น็ต 
ดาตา้ เซน็เตอร ์จ ากดั 

• 2555 – 2557    :  โกลบอล เฮด ฝ่ายดลีเิวอรี่ บริษทั ทอมสนั รอยเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2552 – 2554    :  โกลบอล เฮด ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยแีละคุณภาพผลติภณัฑ ์บริษทั ทอมสนั รอยเตอร ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2550 – 2552    :  โกลบอล ไดเรคเตอร ์ฝ่ายบริการลูกคา้ บริษทั ทอมสนั รอยเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2547 – 2550    :  โกลบอล เมเนเจอร ์ฝ่ายบริการลูกคา้ บริษทั รอยเตอร ์ซอฟแวร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2546 – 2547    :  ทีป่รึกษามารเ์ก็ตดาตา้ซสิเต็ม ฝ่ายบริการลูกคา้ บริษทั รอยเตอร ์จ ากดั ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• 2545 – 2546    :  นกัพฒันาซอฟตแ์วร ์มารเ์ก็ตดาตา้ซสิเต็ม บริษทั รอยเตอร ์ซอฟแวร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
- ไม่ม ี- 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี
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นำงสำวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์
อำยุ 53 ปี 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานการเงนิ และเลขานุการบริษทั 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตรการวางแผนภาษแีละจดัท าบญัชธุีรกิจ อสงัหาริมทรพัย ์(41/2561) 

• หลกัสูตร Management Development Program (1/2561) 

• หลกัสูตรเลขานุการบริษทั (CSP 2546) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 - ปจัจบุนั : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานการเงนิ และเลขานุการบริษทั บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 – 2559 : ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ และเลขานุการบริษทั บริษทั ไทคอน           
อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

• 2556 - 2557 : กรรมการ บริษทั ไทคอน แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

• 2548 – 2555  :   ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิ และเลขานุการบริษทั บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเนค็ชัน่ จ ากดั 
(มหาชน)  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
-ไม่ม-ี 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั  
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บางปะกง โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั  
- กรรมการ บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์จ ากดั 
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- กรรมการ  Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : รอ้ยละ 0.01 (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี

 
ดร. สมศกัด์ิ ไชยพร 
อำยุ 67 ปี 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมศาสตร ์Ecole Centrale de Lyon ประเทศฝรัง่เศส 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Management Development Program (1/2561) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2534 - ปจัจบุนั : ผูจ้ดัการท ัว่ไป บริษทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2533 : รกัษาการผูจ้ดัการท ัว่ไป บรษิทั ไทย อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั   

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
- ไม่ม ี- 

• กิจการอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั 
- กรรมการและผูจ้ดัการท ัว่ไป  บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี
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นำยแฮรี่ ยำน เกก็ วี 
อำยุ 41 ปี 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาวทิยาศาสตร ์(อสงัหาริมทรพัย)์ National University of Singapore ประเทศสงิคโปร ์

• ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร ์(การจดัการอสงัหาริมทรพัย)์ University of Reading สหราชอาณาจกัร 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

- ไม่ม ี- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2562 – ปจัจบุนั :  ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2561 – กนัยายน 2562 : ผูอ้  านวยการอาวุโสสายงานบริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์
ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2552 – 2561 : Head of Singapore Revenue Management, Ascendas Funds Management Ltd. 
ประเทศสงิคโปร ์

• 2552 – 2561 : Manager, Ascendas-REIT ประเทศสงิคโปร ์  

• 2550 – 2552 : Head, Investment & Asset Management (South China), Mapletree Logistics 
Trust Management Ltd. ประเทศสงิคโปร ์ 

• 2548 – 2550 : Property Management Executive, Mapletree Investment Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

• 2546 – 2548 : Property Officer, Colliers International Asset Management Pte. Ltd. ประเทศ 
   สงิคโปร ์  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
-ไม่ม-ี 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการ บริษทั บางปะกง โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั  
- กรรมการ บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี
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นำงสำวกมลกำญจน์  คงคำทอง 
อำยุ 38 ปี 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละการลงทุน 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาการเงนิและการบญัช ีLondon School of Economics and Political Science (LSE) สหราชอาณาจกัร 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Management Development Program (1/2561) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2562 – ปจัจบุนั :  ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละการลงทุน บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
    (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2560 – กนัยายน 2562  :  ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยุทธแ์ละการลงทุน บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

• 2559 – 2560   :  ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสีย่ง ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ จ ากดั (มหาชน) 

• 2557 – 2559     :  ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสีย่ง Standard Chartered Bank (Singapore) Limited
ประเทศสงิคโปร ์

• 2554 – 2557     :  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารสนิเชือ่ระดบัภมูภิาค CIMB Bank Berhad ประเทศสงิคโปร ์

• 2549 – 2554     :  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ DBS Bank Ltd. ประเทศสงิคโปร ์  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และอืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
-ไม่ม-ี 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั  
- กรรมการ บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี
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นำงสำวรจนำ อศัววิเชียรจนิดำ 
อำยุ 52 ปี 

ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบญัชี 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาบญัช ี(หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Modern Managers Program, Chulalongkorn Business School 

• หลกัสูตร Management Development Program (1/2561) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2562 - ปจัจบุนั :  ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบญัช ีบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

• 2560 - กนัยายน 2562 : ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ีบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั  
     (มหาชน)  

• 2553 - 2560  : บริษทั เอ เอน็ บ ีลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสชั) จ ากดั  

• 2552 - 2553  : บริษทั พร็อพเพอรต์ี้ แคร ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2550 - 2552  : โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสมีา   

• 2537 – 2550  : บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั : 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
-ไม่ม-ี 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- ไม่ม ี-  

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย : ไม่ม ี

3.  เลขำนุกำรบริษทั  

 เลขานุการบริษทัมบีทบาทส าคญัในการสนบัสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการใหด้ าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพ
และประสทิธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการ
บริษทั โดยพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมในการท าหนา้ที่เป็นเลขานุการบริษทั และไดก้ า หนดหนา้ที่และความ
รบัผดิชอบของเลขานุการบริษทัไวด้งันี้  
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1 จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารเกี่ยวกบัทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2 เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3 จดัส่งส าเนารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีม่คีวามเก่ียวขอ้งใหป้ระธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน  7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่ริษทัไดร้บัรายงานนัน้ 

4 จดัการประชมุคณะกรรมการบริษทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
5 ใหค้ าแนะน าในการด าเนินงานของบริษทัและคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6 เป็นศูนยก์ลางการติดต่อสือ่สารขอ้มลูข่าวสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถ้อืหุน้ 
7 ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามมติของกรรมการและผูถ้อืหุน้ 
8 ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบัดูแลตามระเบยีบและขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานทางการ 

9 ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 
89/16 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม หรือตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติแต่งตัง้ นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมผีล
ตัง้แต่วนัที่ 14 ตุลาคม 2548 ทัง้นี้  บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส าคญัของเลขานุการบริษทัไวใ้นรายละเอียดเกี่ยวกบัเลขานุการ
บริษทั 
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เอกสำรแนบ 2 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วมคำ้ บริษทัร่วม บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
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เอกสำรแนบ 3 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิติังำน 

1.หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้ นางมารศรี โสภาเสถยีรพงศ ์ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตัง้แต่วนัที่ 10 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากมปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน

ดา้นบญัช ีการเงนิ และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมทีม่ลีกัษณะเดียวกบับริษทั มาเป็นระยะกว่า 20  ปี เคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานดา้นตรวจสอบภายใน และมี

ความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั จงึเห็นว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัิหนา้ทีด่งักลา่วไดอ้ย่างเหมาะสมเพยีงพอ 

ทัง้นี้ การพจิารณาคดัเลอืก แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมตัิ หรือไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

คุณสมบตัิของผูด้  ารงหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 
วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 
วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ล่ำสุด 

อำย ุ
(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัส่วนกำรถือหุน้ใน FPT (รอ้ยละ) โดยนับรวม
กำรถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 
และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 
ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

นำงมำรศรี โสภำเสถียรพงศ ์
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

63 กำรศึกษำ 
-   ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ    
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตัิกำรอบรม 
- Director Accreditation Program โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

- Quality Assurance and Improvement 
Program (QAIP) โดย สมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตรอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงจดัโดย

0.00 
 

ไม่ม ี 2560 - ปจัจุบนั   ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2559     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานบญัชีและการเงนิ ซึง่รบัผดิชอบ
ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ทซีซี ี
แลนด ์ 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบียนอื่น  
ไม่ม ี
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจ ำกดัอื่น  
ไม่ม ี



บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 
วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 
วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ล่ำสุด 

อำย ุ
(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัส่วนกำรถือหุน้ใน FPT (รอ้ยละ) โดยนับรวม
กำรถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 
และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 
ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (รุ่นที่ 15) 

- New Adopted Accounting Standard-
TFRS 15&16 โดย บริษทั เคพเีอ็มจภีูมไิชย 
ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

- Updated COSO Enterprise Risk 
Management: Integrating with 
Strategy and Performance โดย ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
(In-house Training) โดย บริษทั ฝึกอบรม
และสมัมนาธรรมนิติ จ ากดั 

- การบรหิารความเสี่ยง ข ัน้สูงตามแนวทาง 
ERM COSO & ISO 31000:2009 (In-
house Training)  
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2.หวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน 

บริษทัมอบหมายให ้นางสาวศรีวล ีสขุศรี ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน (Legal & Compliance Department) เพือ่ท าหนา้ทีก่ ากบัดูแลการปฏบิตัิตาม

กฏเกณฑข์องหน่วยงานทางการทีก่ ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยมคีุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน ดงันี้  

ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 
วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 
วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ล่ำสุด 

อำย ุ
(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัส่วนกำรถือหุน้ใน FPT(รอ้ยละ) โดยนับรวม
กำรถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลนิุติ

ภำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำงกรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 
ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

นำงสำวศรีวลี สุขศร ี
ผูอ้ านวยการฝ่ายกฎหมายและ
ก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน 

31 กำรศึกษำ 
- Master of Laws (LL.M.) University of San 
Francisco, USA 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิม
อนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-The State Bar of California, Attorney 
 
 

0.00 
 

ไม่ม ี 2562 - ปจัจุบนั   ผูอ้ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแล
การปฏบิตังิาน บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพ
เพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2561 – 2562      ผูช่้วยอ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบั
ดูแลการปฏบิตังิาน บริษทั เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – 2561      ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายบริษทั ทซีซี ีแอส
เซท็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2557 – 2559      ที่ปรึกษากฎหมายบริษทั ทซีซี ีโฮลดิ้ง 
จ ากดั 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบียนอื่น  
ไม่ม ี
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจ ำกดัอื่น  
ไม่ม ี

 



บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 56-1 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี่ยวกบัการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 198  

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรประเมินรำคำทรพัยส์นิ 

- ไม่มขีอ้มลู - 
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เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 199 

เอกสำรแนบ 5 อืน่ ๆ 

- ไม่มขีอ้มลู - 

 

 


