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ค ำอธิบำยและวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 2 ปี 2565  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทัฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ า 

ไตรมาส 2 ปี 2565 สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) ดงันี้ 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ผ่านมา เศรษฐกิจมแีนวโนม้ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง จากการฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์นประเทศและภาคการท่องเที่ยว โดยผลของ

การระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ ์Omicron ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มากเท่าระลอกก่อนหนา้ อย่างไรก็ตามภาพรวมการท าธุรกิจยงั

มปีจัจยัเสี่ยงจากสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครน รวมถงึราคาสนิคา้โภคภณัฑท์ี่ปรบัตวัสูงขึ้นซึ่งเพิ่มแรงกดดนัดา้นเงนิเฟ้อและราคาตน้ทุน

ของบริษทั โดยปจัจยัเหล่านี้ส่งผลสู่การฟ้ืนตวัของภาคอสงัหาริมทรพัยโ์ดยรวม ภายใตส้ภาวการณ์ที่ยงัมคีวามเสี่ยง บริษทัฯ เดินหนา้ตาม

แผนธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการเงนิทุนเพื่อรกัษาเสถียรภาพและคงสภาพคล่องทางการเงนิ เพื่อรองรบั

โอกาสการฟ้ืนตวัของตลาด พรอ้มค านึงถงึความปลอดภยัและความเป็นอยู่ที่ดีของผูม้สี่วนไดส้่วนเสียทุกรายเป็นส าคญั 

ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ รายงานรำยไดร้วม จ านวน 3,413.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20.3 หรือ 868.7 ลา้นบาท เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยบนัทึกก ำไรส ำหรบังวด จ านวน 310.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 39.1 หรือ 199.4 ลา้นบาท โดยมี

รายละเอียดดงันี้ 

• รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ปรบัตวัลดลง 604.0 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 19.1 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัอยู่

ในช่วงของการฟ้ืนตวั และอตัราเงนิเฟ้อที่เร่งตวัขึ้นส่งผลกระทบต่อก าลงัซื้อและความเช่ือม ัน่ของการบริโภค ท าใหลู้กคา้ชะลอการ

ตดัสนิใจในการซื้อบา้นออกไป โดยตลาดทาวนโ์ฮมและบา้นแฝดเป็นกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบ อย่างไรก็ดีกลุ่มบา้นเดี่ยวยงัมดีีมานดสู์ง

และสรา้งยอดขายไดด้ีใหแ้ก่บริษทั ทัง้นี้บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้เพิ่มสดัส่วนการพฒันาสนิคา้บา้นเดี่ยวเพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมาย

ระดบักลางถงึบนที่มกี าลงัซื้อ รวมถงึโครงการบา้นต่างจงัหวดัเพื่อกระจายความเสี่ยงรายไดแ้ละสรา้งเสถียรภาพในอนาคต 

• รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ปรบัตวัเพิ่มขึ้น 27.4 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ย 5.0 โดยมสีาเหตุหลกัจากรายไดค้่าเช่าธุรกิจ

โรงงานและคลงัสนิคา้ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอีคอมเมริซ์และอิเล็กทรอนิกส ์ รวมถงึความตอ้งการพื้นที่เช่าคลงัสนิคา้

ระยะสัน้ที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควดิ สงครามรสัเซีย-ยูเครน และการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์ส่งผลใหค้วามตอ้งการพื้นที่เช่ายงัคง

ขยายตวัอย่างต่อเนื่องดว้ยอตัราการเช่ารวมสูงถงึรอ้ยละ 85 ทัง้นี้ รายไดธุ้รกิจอาคารส านกังานมปีรบัลดลงเล็กนอ้ยโดยมสีาเหตุหลกัมา

จากอาคารโกลเดน้แลนดบ์วิดิ้งที่ใกลห้มดสญัญาเช่าที่ดิน ท าใหผู้เ้ช่าบางส่วนทยอยตดัสนิใจไม่ต่อสญัญา อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มแีผนการ

ที่จะเปิดอาคารส านกังานใหเ้ช่าอาคารสลีมเอจในช่วงปลายปี 2565 ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายไดค้่าเช่าธุรกิจอาคารส านกังาน ในภาพรวมบริษทั

ยงัคงสามารถรกัษาอตัราการเช่าอาคารส านกังานภายใตก้ารบริหารของกลุ่มเฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ต้ี คอมเมอรเ์ชียล ไดใ้นระดบัสูงกว่า

รอ้ยละ 91  

• รำยไดจ้ำกธุรกิจโรงแรม เพิ่มขึ้น 30.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 80.6 จากมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเขา้ประเทศ Test&Go 

โดยไม่ตอ้งกกัตวั ที่กลบัมาเปิดอีกครัง้ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์ 2565 นอกจากนี้หลายประเทศในยุโรปไดผ้่อนคลายการเดินทาง 

เช่นเดียวกบัอีกหลายประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกที่ลดวนักกัตวัหลงัมาเที่ยวไทย รวมทัง้มกีารเปิดเที่ยวบนิใหม่มาไทยอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลใหม้นีกัธุรกิจและนกัท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเขา้มาในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจโรงแรม  
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• รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร เพิ่มขึ้น 1.9 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.1 จากพอรต์โฟลโิอทรพัยส์นิภายใตก้ารบริหารที่เพิ่มขึ้น ร่วมกบัการ

ใหบ้ริการในการจดัการดา้นต่าง ๆ แก่หน่วยธุรกิจภายใตก้ารลงทุนของกลุ่มบริษทั 

• ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัฯ ไม่มกีารจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนจึงไม่มกี าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์มื่อ

เทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 ที่มีการบนัทึกก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 253.5 ลา้นบาท จากการขาย

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนใหแ้ก่ FTREIT และการบนัทกึก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมในการเปลี่ยนโอนประเภทเงนิลงทุนจ านวน 

93.4 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มตีน้ทุนและค่าใชจ้่ายรวม จ านวน 3,021.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.7 หรือ 740.6 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ สามารถควบคุม

ตน้ทุนจากการประกอบธุรกิจลดลงรอ้ยละ 18.8 หรือ 491.5 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราก าไรข ัน้ตน้ปรบัตวัดีขึ้นอยู่ที่รอ้ยละ 36.9 ขณะที่ตน้ทุน

การจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงรอ้ยละ 24.9 หรือ 216.9 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 12.0 หรือ 32.2 ลา้น

บาทจากการบริหารเงนิทุนอย่างมปีระสทิธิภาพ ภาพรวมบริษทัฯ มกี ำไรส ำหรบังวด จ านวน 310.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 39.1 หรือ 199.4 

ลา้นบาท และมกี ำไรส่วนของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ่ จ านวน 312.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 39.4 หรือ 203.4 ลา้นบาท ขณะที่ก ำไรต่อหุน้ส่วน

ของผูถ้อืหุน้บริษทัใหญ่อยู่ที่ 0.13 บาทต่อหุน้ในไตรมาส 2 ปี 2565 ปรบัตวัลดลงจาก 0.22 บาทต่อหุน้ในไตรมาส 2 ปี 2564 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 2 ปี 2565 เปรียบเทียบ ไตรมำส 2 ปี 2564 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 2  

ปี 2564 

ไตรมำส 2  

ปี 2565 

รอ้ยละ 

ต่อรำยไดร้วม 
%Y-o-Y 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 3,163 2,559 75.0% -19.1% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที่เก่ียวขอ้ง 543 571 16.7% 5.0% 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 38 69 2.0% 80.6% 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 174 176 5.2% 1.1% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจ 3,918 3,374 98.9% -13.9% 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 254 - 0.0% -100.0% 

รายไดอ่ื้นๆ 110 39 1.1% -64.6% 

รำยไดร้วม 4,282 3,414 100.0% -20.3% 

ตน้ทุนจากการประกอบธุรกิจ 2,620 2,128 62.4% -18.8% 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร 873 656 19.2% -24.9% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 269 237 6.9% -12.0% 

รวมตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำย 3,762 3,021 88.5% -19.7% 

ก าไรส าหรบังวด 510 311 9.1% -39.1% 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ่ 516 313 9.2% -39.4% 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 0.22 0.13  -38.7% 
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ฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 

หน่วย: ลำ้นบำท  30 ก.ย. 2564 31 มี.ค. 2565 % YTD 

เงนิสด รายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิฝากประจ า 975 1,001 2.7% 

อสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพื่อขาย 32,356 33,350 3.1% 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้ และเงนิลงทุนอ่ืน 16,310 15,966 -2.1% 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 36,311 37,613 3.6% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,856 4,461 56.2% 

สินทรพัยร์วม 92,637 95,938 3.6% 

หนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ย  50,352 53,058 5.4% 

หน้ีสินรวม 58,384 61,430 5.2% 

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 34,253 34,508 0.7% 

โดยสรุป ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 บริษทัฯ มสิีนทรพัยร์วม จ านวน 95,938.1 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 3,301.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

3.6 จากสิ้นงวดปี 2564 โดยหลกัเป็นผลมาจากอสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพื่อขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการลงทุนซื้อสนิทรพัยโ์ครงการ

เดอะ รอยลั เรสซเิดนท ์และโรงแรมเมยแ์ฟร ์แมริออท เอ็กเซกคิวทฟี อพารท์เมนท ์ตามล าดบั ซึ่งท ัง้สองรายการเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นตัง้แต่

ไตรมาสแรก บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 61,429.8 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 3,045.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.2 จากสิ้นงวดปี 2564 

ส่วนใหญ่เป็นมาจากการเบิกเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ ขณะที่ส่วนของผูถ้ือหุน้จ านวน 34,508.3 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 255.2 ลา้นบาท คิดเป็นการ

เติบโตรอ้ยละ 0.7 จากผลก าไรในการด าเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างงวด หกัเงนิปนัผลที่จ่ายระหว่างงวด 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ านวน 53,057.9 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 2,705.8 ลา้นบาท โดยคิดเป็น

อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.54 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.47 เท่า ณ สิ้นงวดปี 2564 

          

  ขอแสดงความนบัถอื 

 

นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการเงนิ  

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 


