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สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ | ประเทศไทย

ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท
เติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก “ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการอุตสาหกรรม” สู่ความเป็นผู้นำาด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย 
ด้วยความเช่ียวชาญในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีคุณภาพ
หลากหลายประเภทท่ัวทุกภูมิภาค

8 สารจากประธานกรรมการ

10 สารจากประธานกรรมการบริหาร

11 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

14 รายงานคณะกรรมการ
 บริหารความเส่ียง

16 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

18 การเปล่ียนแปลง
 และพัฒนาการท่ีสำาคัญ

20  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

28 สินทรัพย์ลงทุน

31 ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

Towards Thailand’s 
First Fully Integrated 
Real Estate Platform

สารบัญ

168 รายการระหว่างกัน

187 การวิเคราะห์
 และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

197 รายงานความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการ
 ต่อรายงานทางการเงิน

198 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วน
 ของค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่
 ผู้ตรวจสอบบัญชี

199 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำาคัญอ่ืน

35 คณะกรรมการบริษัท

47 คณะผู้บริหาร

56 โครงสร้างการจัดการ

75 ข้อมูลผู้ถือหุ้น 
 และการจ่ายเงินปันผล

76 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

112 ปัจจัยความเส่ียง

120 ความรับผิดชอบต่อสังคม
 และการพัฒนาท่ีย่ังยืน

141 การกำากับดูแลกิจการ

164 การควบคุมภายใน 
 และการบริหารจัดการความเส่ียง
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อสังหาริมทรัพย�เพื่อการอยู�อาศัย
อสังหาริมทรัพย�เพื่อการพาณิชยกรรม และบิสซิเนสพาร�ค
อสังหาริมทรัพย�เพื่อการอุตสาหกรรม
โรงแรม
ศูนย�การค�า

1 รวมสินทรัพย�ทุกประเภทที่ถือหุ�นโดยกลุ�มบริษัท กองทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� กิจการร�วมค�า 
 บริษัทร�วมทุน และธุรกิจรอการรวมกิจการ

Leveraging
Frasers Property’s
multi-national scale

บริษัท เฟรเซอร�ส พร็อพเพอร�ตี้ ลิมิเต็ด เป�นผู�พัฒนา เจ�าของ และ
ผู�บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย�หลากหลายประเภทแบบครบวงจร

กลุ�มบริษัทมีธุรกิจอยู�ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ออสเตรเลีย 
ยุโรป และจีน

เครือข�ายเซอร�วิสอพาร�ตเมนท�และโรงแรมที่มีคุณภาพ มากกว�า 70 แห�ง
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมไปถึงแอฟริกา

ทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� จำนวน 5 กองทรัสต�
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เมือง

ประเทศ

พันล้าน 
สิงคโปร์ดอลลาร์

สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร1 
ณ 30 กันยายน 2563

70+

20

42.3

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และ 
ผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร

กลุ่มบริษัทมีธุรกิจอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย  
ยุโรป และจีน

เครือข่ายเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมที่มีคุณภาพ มากกว่า 70 แห่ง 
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมไปถึงแอฟริกา

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำานวน 5 กองทรัสต์

1	 ครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภทที่ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท	
	 รวมถึงทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์	กิจการร่วมค้า	และบริษัทร่วมทุน

Leveraging
Frasers Property’s 
multi-national scale
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อสังหาริมทรัพย�เพื่อการอยู�อาศัย
อสังหาริมทรัพย�เพื่อการพาณิชยกรรม และบิสซิเนสพาร�ค
อสังหาริมทรัพย�เพื่อการอุตสาหกรรม
โรงแรม
ศูนย�การค�า

1 รวมสินทรัพย�ทุกประเภทที่ถือหุ�นโดยกลุ�มบริษัท กองทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� กิจการร�วมค�า 
 บริษัทร�วมทุน และธุรกิจรอการรวมกิจการ

Leveraging
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บริษัท เฟรเซอร�ส พร็อพเพอร�ตี้ ลิมิเต็ด เป�นผู�พัฒนา เจ�าของ และ
ผู�บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย�หลากหลายประเภทแบบครบวงจร

กลุ�มบริษัทมีธุรกิจอยู�ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ออสเตรเลีย 
ยุโรป และจีน

เครือข�ายเซอร�วิสอพาร�ตเมนท�และโรงแรมที่มีคุณภาพ มากกว�า 70 แห�ง
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมไปถึงแอฟริกา

ทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� จำนวน 5 กองทรัสต�
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม และบิสซิเนสพาร์ค 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
โรงแรม 
ศูนย์การค้า

เราเชื่อว่าประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญ

เพราะเรายึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง  
เราจึงต้องทำาความเข้าใจถึงความต้องการ 
ของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำาเสนอสินค้า 
และการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ  
พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำาให้กับลูกค้า

Experience matters.

เราเชื่อว่าประสบการณ์ของพนักงานเป็นสิ่งสำาคัญ 

ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานของเรามีคุณค่า  
และเป็นแรงบันดาลใจในการเดินหน้าสู่ความสำาเร็จในอนาคต 
ในฐานะบริษัทที่มีเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ 
และหลากหลายในต่างประเทศ  
เราสามารถนำาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ต่างๆ  
มาสนองตอบความต้องการของลูกค้า  
เราให้ความสำาคัญและเคารพความแตกต่าง 
ของพนักงานทุกคน และยึดมั่นที่จะเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถด้านการทำางาน  
และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเต็มที่



20

32

2337

พันล้านบาท 
มูลค่าโครงการเปิดใหม่รวม  
17 โครงการในปี 2563

พันล้านบาท 
มูลค่ายอดขายรวมทั้งสิ้น 
60 โครงการ

โครงการบ้านเดี่ยว 
และบ้านแฝดโครงการทาวน์เฮ้าส์

ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย 
ผ่านการใช้ชีวิตในอุดมคติ ในโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ 
ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ 
ครอบคลุมทุกระดับราคาของกลุ่มเป้าหมาย

Residential 
Properties

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย สาทร สแควร์, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย

สามย่าน มิตรทาวน์, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย



แกรนดโิอ รามอนิทรา-วงแหวน, กรงุเทพฯ | ประเทศไทย

โกลเด้น นโีอ รามอินทรา-วงแหวน, กรงุเทพฯ | ประเทศไทย

จัสโค @ เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, กรงุเทพฯ | ประเทศไทยแกรนดิโอ วิภาวดี-รังสิต, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย

ตารางเมตร
241,000

อสังหาริมทรัพย์แลนด์มาร์ค และโครงการรูปแบบมิกซ์ยูสใจกลางกรุงเทพฯ 
ผสานแนวคิดเชื่อมองค์ประกอบการใช้ชีวิต ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งมอบอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง เสริมสร้างการเติบโตของอัตราการเช่า 
และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 
พร้อมแรงบันดาลใจในการเดินหน้าสู่ความสำาเร็จในอนาคต 

พื้นที่เช่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพาณิชยกรรม และรีเทล ใน 
5 อาคารสำานักงานภายใต้การบริหารงาน

Commercial and Hospitality

เอฟวายไอ เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย โรงแรม ดบัเบิล้ย ูกรงุเทพ, กรงุเทพฯ | ประเทศไทย



การส่งมอบโซลูชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมด้วยความสามารถแบบครบวงจร  
ทั้งการพัฒนาสินทรัพย์ การบริหาร การจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการเสนอขาย 
สินทรัพย์ ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุน

Industrial Properties

3.0

100k

45

81%

892ล้านตารางเมตร 
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

ตารางเมตร 
โครงการ Built-to-Suit 
พร้อมสัญญาเช่าที่ยัง 
ไม่ส่งมอบในปี 2563

ทำาเลยุทธศาสตร์
ใน 11 จังหวัด

อัตราเช่าโดยรวมของ
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

โรงงานและคลังสินค้า 
ทั่วประเทศ



การลงทุนและการเป็นหุ้นส่วน 
การร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
เพื่อผลักดันการเติบโตในธุรกิจ

ดาต้าและเทคโนโลย ี
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการปฏิวัติดิจิทัล 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคต

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
การสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำาให้แก่ลูกค้า

การพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ที่หลากหลาย 
การพัฒนาแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลายทางธุรกิจ 
เพื่อผลักดันการเติบโตในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร แพลตฟอร์มที่ยั่งยืน

ONE Platform For Sustainable Growth 
FY20/21 Strategy

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2), สมุทรปราการ | ประเทศไทย



สารจากประธานกรรมการ

ท�ำให้อำคำรสำมย่ำน มิตรทำวน์ มีร ้ำนค้ำใหม่มำเพิ่มเติมและ

มีอัตรำกำรเช่ำสูงข้ึนถึงร้อยละ 90 ส่วนกลุ ่มธุรกิจโรงแรมซ่ึงมี 

รำยได้คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของรำยได้รวมของบริษัทฯ  

ยังคงได้รับผลกระทบจำกข้อจ�ำกัดในกำรเดินทำงต่อเน่ือง 

 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย มีแนวโน้มกำรฟื้นตัว 

อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปในช่วงคร่ึงปีหลัง ซ่ึงเป็นผลจำกกำรปรับกลยุทธ ์

ด้ำนรำคำเพื่อกระตุ้นก�ำลังซ้ือในตลำด พร้อมกับกำรเพิ่มช่องทำง 

กำรขำยออนไลน์ตอบรับกับสภำพทำงธุรกิจในช่วง COVID-19  

ท่ีสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรท่ีพักอำศัยแนวรำบท่ีเพิ่มสูงขึ้น  

ส่งผลให้ยอดพรีเซลล์โครงกำรท้ังปีมีมูลค่ำรวม 31,838 ล้ำนบำท  

จำกโครงกำรท่ีด�ำเนินกำรอยู่จ�ำนวน 60 โครงกำร เพิ่มข้ึนร้อยละ 3  

เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว 

 กลุม่ธุรกจิอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรอตุสำหกรรม สำมำรถรกัษำ

สัดส่วนกำรให้เช่ำพื้นที่ได้ในอัตรำร้อยละ 81 ด้วยจ�ำนวนพื้นท่ีเช่ำใหม่

สุทธิเพิ่มข้ึนกว่ำ 170,663 ตำรำงเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นคลังสินค้ำ 

ท่ีสร้ำงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Built-to-Suit) อำทิ โครงกำร 

ศูนย์กระจำยสนิค้ำออมนแิชนแนลระดับเวลิด์คลำสให้แก่เซ็นทรลัรเีทล  

และโครงกำรคลังสินค้ำห้องเย็น (Havi Temperature Controlled 

Distribution Center) ซ่ึงทั้ง 2 โครงกำรน้ีถือเป็นต้นแบบคลังสินค้ำ 

ที่สร้ำงมำตรฐำนใหม่ให้แก่ศูนย์กระจำยสินค้ำ ท่ีออกแบบโดยค�ำนึงถึง 

ผู ้ใช้งำนเป็นหลัก (Human-Centric Approach) เพื่อสร้ำงให้เกิด 

ควำมสมดุลระหว่ำง กำรใช้พื้นท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อตอบโจทย์

ทำงธุรกิจ ท้ังระยะสั้นและระยะยำว ในด้ำนกำรท�ำงำน กำรใช้ชีวิตของ

ผู้ปฏิบัติงำน และเป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรฐำนอำคำรสีเขียว  

หรือ Leadership in Energy and Environmental Design (“LEED”) 

นอกจำกน้ัน ในปีน้ี บริษัทฯ เปิดตัวโครงกำรปรับปรุงคุณภำพและ

รูปแบบสินทรัพย์ (Asset Enhancement Initiatives - AEI) เพื่อ

ปรับรูปลักษณ์และเพิ่มมูลค่ำให้กับอำคำรโรงงำนพร้อมใช้ในท�ำเล 

 ปี 2563 ที่ผ ่ำนมำ ถือเป็นปีส�ำคัญของบริษัท เฟรเซอร์ส  

พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ในกำรก้ำวขึ้น 

เป็นหน่ึงในห้ำผู ้น�ำธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ระดับประเทศ 

ภำยหลังจำกกำรเข้ำซื้อกิจกำรของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) (“โกลเด้นแลนด์”) โดยกำรท�ำค�ำเสนอ

ซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดโดยสมัครใจส�ำเร็จลุล่วงเม่ือเดือนสิงหำคม 2563 

ซ่ึงท�ำให้บริษัทฯ มีมูลค่ำสินทรัพย์รวมกับกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุน 

ในอสังหำรมิทรพัย์ FTREIT GVREIT และกองทนุรวมอสังหำรมิทรพัย์ 

GOLDPF ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรสูงถึง 146,000 ล้ำนบำท  ครอบคลุม 

3 กลุ ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์หลัก ประกอบด้วย 1) กลุ ่มธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย 2) กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อ

กำรอุตสำหกรรม 3) กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชยกรรม 

และกลุ่มธุรกิจ Digital ประกอบด้วย ธุรกิจ Data Center และธุรกิจ 

Building Automation System ซึ่งอยู่ระหว่ำงพัฒนำและจะเริ่มด�ำเนิน

กำรเชิงพำณิชย์ภำยในกลำงปี 2564 

 

 ภำยใต ้สถำนกำรณ์วิกฤตที่ เกิดจำกกำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 ที่ลุกลำมไปอย่ำงรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้ำงอย่ำง

รุนแรงทั่วโลก ท้ังทำงด้ำนสุขภำพ สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพำะ 

ภำคอสังหำรมิทรพัย์ บรษัิทฯ ด�ำเนินธุรกจิอย่ำงระมดัระวงั โดยค�ำนึงถงึ 

ควำมปลอดภัยของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู ่ไปกับ 

กำรบริหำรแบบผ่อนปรน ช่วยเหลือให้ธุรกิจของผู้เช่ำอยู่รอดภำยใต ้

หลักธรรมำภิบำล เพื่อให้บริษัทฯ และพันธมิตรธุรกิจ คู ่ค้ำ ลูกค้ำ  

สำมำรถผ่ำนวิกฤตครั้งน้ีไปด้วยกันอย่ำงดีท่ีสุด โดยบริษัทฯ ได้

ปรับลดอัตรำค่ำเช่ำให้ลูกค้ำผู ้ เช ่ำส�ำนักงำน และร้ำนค้ำในกลุ ่ม

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์ เชิงพำณิชยกรรม ซึ่ ง เป ็นกลุ ่มที่ ได ้รับ 

ผลกระทบรุนแรงในช่วงแรกของกำรแพร่ะระบำดของ COVID-19 

ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงมีอัตรำกำรเช่ำส�ำนักงำน ณ เดือนกันยำยน 2563  

ร้อยละ 93 ของทรัพย์สินภำยใต้กำรบริหำร และบริษัทฯ ยังเพิ่ม

กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดภำยหลังศูนย์กำรค้ำกลับมำเปิดให้บริกำร 

8 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ยุทธศำสตร์ เขตนวนคร ปทุมธำนี โรจนะอยุธยำ วังน้อยและศรีรำชำ 

ตำมแนวทำง Human-Centric Approach เพื่อตอบโจทย์กำรใช้งำนของ

ลูกค้ำยุคอุตสำหกรรม 4.0 รวมถึงกำรใช้พลังงำนให้มีประสิทธิภำพ

 จำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยได ้

ในรอบระยะเวลำ 12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 จ�ำนวน 

20,490 ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิ 2,840 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงจำก 

ปี 2562 ในอัตรำร้อยละ 5.0 และ 18.5 ตำมล�ำดับ (ค�ำนวณโดยรวมธุรกิจ

ของโกลเด้นแลนด์ เสมือนหนึ่งได้เข้ำซ้ือกิจกำรต้ังแต่ปี 2562) ซึ่งถือว่ำ

น้อยมำกเม่ือเทียบกับควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น นอกจำกนั้น 

ในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯ ยังสำมำรถระดมทุนเพื่อลงทุนขยำยธุรกิจ

ตำมแผนยุทธศำสตร์ท่ีวำงไว้ และรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินให้

แข็งแกร่ง โดยกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นรำยเดิมตำมสัดส่วน

ในกำรถือหุ้น (Rights Offering) เม่ือเดือนกรกฎคม 2563 ท่ีผ่ำนมำ  

ซ่ึงได้รับกำรตอบรับท่ีดีเกินควำมคำดหมำยจำกกลุ่มผู้ถือหุ้น สถำบัน 

กำรเงิน และนักลงทนุ ด้วยยอดเงินระดมทุน 3,207 ล้ำนบำท กำรขำยทรพัย์ 

ให้กองทรัสต์  FTREIT มูลค่ำรวม 2,858 ล้ำนบำท และกำรออกหุ้นกู้  

จ�ำนวน 6,000 ล้ำนบำท ซึ่งมียอดกำรจองซ้ือสูงกว่ำวงเงินท่ีเสนอขำย  

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ยงัคงรกัษำระดับอตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนทุนท่ีเหมำะสม  

ท�ำให้ผลกำรประเมินเครดิตเรตต้ิง โดยสถำบันจัดอันดับเครดิต 

ของ TRIS ยังคงอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ A-  

แนวโน้มคงที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฐำนะทำงกำรเงินท่ีม่ันคงและ

ศักยภำพของบริษัทฯ ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ท่ีย่ังยืน 

 ควบคู่ไปกับกำรบริหำรธุรกิจภำยใต้สถำนกำรณ์วิกฤตท่ีต้องใช้

ควำมรอบคอบ ระมัดระวงัเป็นพเิศษแล้ว บรษัิทฯ ยงัประสบควำมส�ำเรจ็ 

อย่ำงสูงในกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรธุรกิจท่ีมีขอบข่ำยงำน 

เพิ่มมำกข้ึน จำกกำรควบรวมธุรกิจของบริษัทฯ และโกลเด้นแลนด์

เข้ำด้วยกัน ภำยใต้องค์กรใหม่ที่จะท�ำให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ  

มีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น สำมำรถประสำนกำรท�ำงำนเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์ซ่ึงกันและกัน (Synergy) และบริษัทฯ ยังได้จัดท�ำแผน

รองรับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) โดยมี 

กำรทบทวนเป็นระยะ เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ที่อำจเปล่ียนแปลง 

และปรับเปลี่ยนแผนกำรด�ำเนินงำน เพื่อลดผลกระทบทำงธุรกิจ 

ที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที

 ส่ิงท่ีน่ำภำคภูมิใจไม่น้อยกว่ำควำมก้ำวหน้ำทำงธุรกิจ ในวันท่ี  

19 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีในระดับ 5 ดำว “ดีเลิศ” ตำมโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Company) ประจ�ำปี 2563 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ภำยใต้กำรสนับสนุน 

จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

พร้อมสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ำยสังคมและธุรกิจภำยใต้กลุ่มบริษัท 

รวมถึงห่วงโซ่อุปทำน และองค์กรอ่ืน ๆ เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

ขับเคล่ือนควำมย่ังยืน โดยมุ่งเน้นกำรน�ำไปปฏิบัติในกระบวนกำร 

ทำงธุรกิจที่มีผลเป็นรูปธรรมอย่ำงแท้จริง และเป็นที่น่ำยินดีอย่ำงยิ่ง 

ในปีน้ี โครงกำรสำมย่ำน มิตรทำวน์ สมำร์ทมิกซ์ยูสของโกลเด้นแลนด์

ได้รับรำงวัลทรงเกียรติในระดับสำกล International Property Awards 

จำก Asia Pacific Property Awards 2020-2021 และอำคำรส�ำนักงำน 

มิตรทำวน์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำคำรอนุรักษ์พลังงำน LEED 

ระดับ GOLD ของ U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งสะท้อน

ควำมส�ำเรจ็ของบรษัิทฯ ในกำรออกแบบและพฒันำโครงกำรอย่ำงยัง่ยนื  

ในขณะท่ีบรษัิท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) 

ได้รับกำรคัดเลือกเป็นหน่ึงในยี่สิบบริษัทวิถียั่งยืนท่ีน่ำลงทุนประจ�ำปี  

2563 (ESG Emerging Company 2020) โดยสถำบันไทยพัฒน ์ 

รวมทัง้ บรษัิทฯ ได้รบักำรคัดเลอืกจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ให้เป็นหนึง่ในรำยชือ่หุน้ยัง่ยนื หรอื Thailand Sustainability Investment 

(THSI) ประจ�ำปี 2563 ซ่ึงควำมส�ำเร็จท้ังหมดน้ีสะท้อนให้เห็นถึง 

ควำมมุ่งม่ันของบริษัทฯ ในกำรใช้แนวคิดด้ำนควำมย่ังยืนเป็นฐำนรำก

ในกำรบริหำรงำนและด�ำเนินธุรกิจ เพื่อส่งมอบประสบกำรณ์อันทรง

คุณค่ำให้แก่ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ พร้อมเดินหน้ำ

สำนต่อเพื่อร่วมเป็นองค์กรต้นแบบด้ำนควำมย่ังยืนของประเทศไทย

 

 สุดท้ำยนี้ ผมและคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ขอขอบคุณ 

ท่ำนผู้ถือหุ้น พันธมิตรทำงธุรกิจ ท่ำนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทรัสต์

ของบริษัทฯ สถำบันกำรเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ให้ควำมไว้

วำงใจและสนับสนุนบริษัทฯ อย่ำงต่อเน่ือง และขอขอบคุณผู้บริหำร 

และพนักงำนของบริษัทฯ ทุก ๆ ท่ำน ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงำนด้วย 

ควำมทุ่มเทอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ จนท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถ 

ก้ำวข้ำมช่วงเวลำท้ำทำยท่ีผ่ำนมำในระดับที่น่ำพอใจมำก และผมม่ันใจ

ว่ำด้วยศักยภำพของบุคลำกรและโครงสร้ำงธุรกิจและกำรเงินที่เข้มแข็ง

จะท�ำให้บริษัทฯ ข้ำมผ่ำนวิกฤตเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องจำกกำรแพร่ระบำด

ของ COVID-19 และเติบโตต่อไปได้อย่ำงย่ังยืน

(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)

ประธานกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

 นอกจำกนั้น ทำงบริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตั้งผู้บริหำรชุดใหม่ เพื่อ

ควำมเหมำะสมในกำรท�ำหน้ำท่ีขับเคลื่อนองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันและควำมสำมำรถในกำรปรับตัวรับกับสภำพเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันที่มีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว

 ในนำมของประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท เฟรเซอร์ส  

พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) และคณะผู ้บริหำร  

ขอให้ค�ำม่ันที่จะขับเคลื่อน “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ประเทศไทย” 

สู ่กำรเป็นผู ้น�ำในธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์ครบวงจรของประเทศ  

กำรเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีนับเป็นก้ำวที่ส�ำคัญพร้อมรับมือควำมท้ำทำย 

ในกำรด�ำเนนิธุรกจิ โดยมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินงำนโดยยดึหลกัธรรมำภบิำล

เพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริหาร

 ปี 2563 นับเป็นปีท่ีบรษัิท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 

จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ โดยกำรรวม

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)  

เข้ำเป็นส่วนหนึ่ง นับเป็นกำรน�ำประสบกำรณ์ระดับนำนำชำติมำใช้ 

กับกำรพัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่ำงเต็มตัว  

และเป็นก้ำวส�ำคัญทำงธุรกิจท่ีผลักดันองค์กรให้กลำยเป็นผู ้น�ำ

อสังหำริมทรัพย์ครบวงจรรำยแรกในประเทศไทย (Thailand’s First 

Fully Integrated Real Estate Platform) ครอบคลุมอสังหำริมทรัพย์เพื่อ 

กำรอยู่อำศัย อุตสำหกรรม และพำณิชยกรรม

 กำรรวมกันดังกล่ำว จะท�ำให้บรษัิทฯ สำมำรถกระจำยควำมเส่ียง 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ผ่ำนกำรบริหำรสินทรัพย์หลำกหลำยประเภทที่มี

ลูกค้ำหลำยกลุ่ม (Diversification) พร้อมท้ังสำมำรถสร้ำงกำรเติบโต 

ควบคู่กับกำรเพิ่มรำยได้ประจ�ำท่ำมกลำงบรรยำกำศทำงเศรษฐกิจ 

ที่ท้ำทำยของปัจจุบัน

10 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำาปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระที่เป็น 

ผู ้ทรงคุณวุฒิ มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน กำรบริหำรธุรกิจและด้ำนกฎหมำย และมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที ่

สอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของรำยงำนทำงธุรกจิและกำรเงินตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 3 คน โดยมีรองศำสตรำจำรย์ 

ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  และกรรมกำรอิสระ อีก 2 คน ได้แก่ นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม และ นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ 

เป็นกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้วนและเป็นอิสระ โดยเน้นกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ดี และ 

ส่งเสริมแนวทำงกำรตรวจสอบเชิงป้องกันท่ีครอบคลุมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

อย่ำงเท่ำเทียมกัน  ในรอบปีนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมท้ังส้ิน 5 คร้ัง ซึ่งมีรำยละเอียดของกำรเข้ำร่วมประชุมดังนี้

        รายนาม           ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

นายธิติพันธุ์ เช้ือบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง / 5 ครั้ง

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง / 5 ครั้ง

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง / 5 ครั้ง

 ทั้งนี้ กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยจัดกำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟังควำมคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรสอบทำนควำมเพียงพอและประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยใน ควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน  

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำม 

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยรวมถึงกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ จ�ำนวน 1 คร้ัง เพื่อสอบถำมให้ม่ันใจว่ำ 

ผู้สอบบัญชีมีควำมเป็นอิสระในกำรก�ำหนดขอบเขตแนวทำงในกำรสอบบัญชีประจ�ำปีโดยปรำศจำกกำรชี้น�ำของฝ่ำยบริหำร สรุปสำระส�ำคัญ 

ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในรอบปี 2563 ได้ดังน้ี
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1)  การสอบทานรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลท่ีส�ำคัญของ

รำยงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำส และประจ�ำปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 30 

กันยำยน 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือซ่ึงได้รับกำรสอบทำน 

และตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ร่วมกับผู ้บริหำร และ 

ผู้ตรวจสอบภำยใน รวมถึงสอบทำนประเด็นเกี่ยวกับนโยบำยกำรบัญชี

ที่ส�ำคัญ กำรเปลี่ยนแปลงในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ผลกระทบในอนำคต 

ที่อำจจะเกิดขึ้น และรำยกำรท่ีไม่ใช่รำยกำรปกติท่ีมีนัยส�ำคัญ ข้อสังเกต 

ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน และมีควำมเห็นว่ำงบกำรเงิน 

รวมประจ�ำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้แสดงฐำนะทำงกำรเงินและ 

ผลกำรด�ำเนินงำน ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สมเหตุสมผล โดยถือปฏิบัติ

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรใช้นโยบำยบญัชท่ีีเหมำะสม

และถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และปฏิบัติ 

ถูกต้องตำมหลักกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

2)  การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรประเมินระบบกำร

ควบคุมภำยในของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมำส รวมถึงสอบทำน 

ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในตำมแบบ

ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม

ภำยในของบริษัท และมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของ 

บริษัทฯ มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพเพียงพอกับกำรด�ำเนิน

ธุรกิจอย่ำงโปร่งใส 

3)  การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำม

กฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกิจกำรของ 

บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน เป็น 

ผู้สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว โดยท�ำหน้ำท่ีให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

และสร้ำงควำมตระหนักรู ้ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงำน รวมถึงให้ค�ำปรึกษำ 

อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อบริหำรจัดกำรไม่ให้เกิดควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบัติ

ตำมกฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น

ว่ำบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วน 

และถูกต้อง

4)  การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2564

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งต้ัง 

ผู ้สอบบัญชีส�ำหรับรอบบัญชีปี 2564 โดยพิจำรณำควำมเหมำะสม 

จำกคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ผลกำรปฏิบัติงำน  

ควำมเป็นอิสระและควำมสมเหตุสมผลของค่ำตอบแทนในกำร 

สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้

ควำมเห็นชอบ และน�ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 

เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จ�ำกัด ได้แก่ นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เลขท่ี 3920 หรือ นำงสำวนิตยำ เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เลขที ่4439 หรอื นำงสำววไิลวรรณ ผลประเสรฐิ ผูส้อบบัญชรีบัอนญุำต

เลขที่ 8420 หรือ นำงสำวกนกอร ภูริปัญญวำนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เลขที่ 10512 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส�ำหรับรอบบัญชี ปี 2564

5) การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน 

หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซ่ึงต้องปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำร

เปิดเผยข้อมูลและกำรปฏบัิติของบรษัิทจดทะเบียนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยง

กันซ่ึงอำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยพบว่ำบริษัทฯ อนุมัติ

รำยกำรระหว่ำงกันโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ 

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อกำรท�ำ

รำยกำรเก่ียวโยงท่ีมีสำระส�ำคัญ หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปี ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำร

บริษัทพิจำรณำอนุมัติ หรือพิจำรณำเห็นชอบให้น�ำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติข้ึนอยู่กับขนำดของรำยกำร นอกจำกน้ี  

บริษัทฯ ได ้จัดให้ผู ้ เชี่ยวชำญอิสระเป ็นผู ้ ให ้ควำมเห็นเกี่ยวกับ 

รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่

กรณี รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศของรำยกำรอย่ำงถูกต้อง

ครบถ้วน

 ทัง้น้ี ในรอบปีทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเหน็ว่ำ 

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันเป็นกำรด�ำเนินกำรตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำปกติ

ท่ัวไป ไม่มีควำมขัดแย้งกันทำงผลประโยชน์ มีควำมเป็นธรรม และ

สมเหตุสมผล โดยไม่พบรำยกำรใดท่ีผิดปกติ และมีกำรเปิดเผยข้อมูล

สำรสนเทศอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ
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(รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

6)  การสอบทานและก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู ้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

แผนงำนกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 2563 ซ่ึงจัดท�ำ 

ตำมผลกำรประเมินควำมเส่ียงทั้งองค์กร รวมถึงกำรพิจำรณำควำม

ส�ำคัญของแต่ละระบบงำนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยธุรกิจของ

องค์กร และสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงกำรสอบทำนระบบ  

กำรควบคุมภำยใน ควำมเป็นอิสระและขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  

กำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรประเมินระบบกำรควบคุม 

ภำยในเป็นประจ�ำทกุไตรมำส ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำน 

แก่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนงำนกำร 

ตรวจสอบที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำย และสอบทำน 

ผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบ 

ประจ�ำปี

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีระบุไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีระบบ

กำรควบคุมภำยในและกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน

ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผลตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกล 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ของหวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ในภำพรวม  

ประจ�ำปี 2563 รวมท้ังให้ควำมเห็นชอบในกำรคัดเลือก แต่งต้ัง  

โยกย้ำย เลิกจ้ำง และจัดสรรอัตรำก�ำลังของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ให้เหมำะสมและเพยีงพอกบักำรปฏบัิติงำนตำมแผนงำนกำรตรวจสอบ 

รวมท้ังสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพและควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 

ของผู้ตรวจสอบภำยใน 

7)  การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพร้อมกับผลกำรสอบทำนงบกำรเงินเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย ไตรมำสละ 1 คร้ัง และจัดท�ำรำยงำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2563  

ตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ทั้งนี้  

หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท�ำซ่ึงอำจมีผลกระทบ

อย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบ 

โดยในรอบปีท่ีผ่ำนมำไม่มีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้

ว่ำมีเหตุกำรณ์ดังกล่ำว

 โดยสรุปในภำพรวมปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติ

หน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรอบคอบและ

ควำมระมัดระวัง และปฏิบัติตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบท่ีระบุ

ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อปกป้องประโยชน์ต่อผู้มี 

ส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ  

บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้รำยงำนทำงกำรเงินในสำระส�ำคัญ

อย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ สอดคล้อง 

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป มีระบบกำรควบคุมภำยใน 

และกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกล และในกำรเข้ำท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน  

หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้จัดให้มี 

กำรปฏิบั ติตำมกฏหมำยและข ้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์ 

แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงมีกระบวนกำรควบคุมและ

ติดตำมกำรปฏิบัติงำนและตำมกฎหมำยว่ำด ้วยหลักทรัพย ์และ

ตลำดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ   

 

ในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจำาปี 2563

 คณะกรรมกำรบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 

จ�ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นของกำรบริหำรควำมเส่ียง  

ซ่ึงถือเป็นกระบวนกำรส�ำคัญที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ 

และเป้ำหมำย ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกิจกำร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสียอื่น ๆ ทุกฝ่ำย รวมถึงช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่ำงม่ันคงและ

ยั่งยืน จึงได้แต่งต้ังให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วย

กรรมกำรจ�ำนวน 4 ท่ำน คือ นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ เป็นประธำน

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นำยปณต สิริวัฒนภักดี นำยอุเทน  

โลหชิตพิทักษ์ และนำยธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เป็นกรรมกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง ซึ่งท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำย 

ทำงธุรกิจของบริษัท

 ในปีที่ผ ่ำนมำ สภำพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีควำม 

ไม่แน่นอน อันเกิดจำกท้ังปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน ซ่ึงส่งผลต่อ

กำรด�ำเนินงำนของบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จึงมุ่งเน้น

ถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 

โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงรวมทั้งสิ้น 2 คร้ัง  

มีเน้ือหำสำระส�ำคัญดังน้ี

 1. พจิารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำทบทวนปรับปรุงนโยบำย 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้เหมำะสมกับสภำวะธุรกิจปัจจุบัน 

ของบริษัท และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เป็นกรอบแนวทำง 

ให้ฝ่ำยบริหำรน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป

 2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำ

ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให ้

เหมำะสม และสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อช่วย

สนบัสนนุกำรปฏบิติัหน้ำทีก่�ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรบรษัิท เกีย่วกบั 

กำรพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่อำจเกิดข้ึน และก�ำหนดแนวทำง 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบ 

หรือกระบวนกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

รวมถึงกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกควำมเสี่ยง 

ดังกล่ำว
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(นายโชติพัฒน์ พีชานนท์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. ให้ความเห็นชอบขอบเขตความเสี่ยงที่บริษัท

ยอมรับได้ (Risk Tolerance Limit) คณะกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบขอบเขตควำมเส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได้  

พร้อมทั้งก�ำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของบริษัทอยู ่ใน 

ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

จะให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำง

ครอบคลุม รวมถึงดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบ หรือกระบวนกำร 

ปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง และ 

ติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกฝ่ำยบริหำรเป็นประจ�ำ 

อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

 4. ให้ความเห็นและเสนอแนะแนวทางการบริหาร 

ความเสี่ยง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงชุดย่อย ท�ำหน้ำท่ี 

ประเมินหำควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญจำกขนำดของผลกระทบท่ีคำดว่ำจะ

เกิดข้ึนกับเป้ำหมำยและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมท้ังควำมเส่ียง

เรื่องคอร์รัปชั่นของธุรกิจ และก�ำหนดผู้รับผิดชอบควำมเส่ียงน้ัน ๆ 

ในหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของควำมเสี่ยง มีกำรวำงแผน ก�ำหนดมำตรกำร

บริหำรควำมเส่ียง จัดให้มีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงของ 

หน ่วยงำนต ่ำง  ๆ เป ็นประจ�ำและรำยงำนผลกำรติดตำมต ่อ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

จะให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำง

ครอบคลุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

 จำกสถำนกำรณ ์กำรแพร ่ระบำดของเ ช้ือไวรัสโคโรนำ 

(COVID-19) ฝ่ำยบริหำรได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรควำมต่อเน่ือง 

ทำงธุรกิจของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงจ�ำนวน 9 ท่ำน  

เพื่อท�ำหน้ำที่ติดตำมสถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดภำวะหยุดชะงัก 

ทำงธุรกิจของบริษัท ศึกษำควำมเสี่ยง หำมำตรกำรท่ีช่วยควบคุม 

ควำมเส่ียงให้อยู ่ในระดับท่ีบริษัทสำมำรถยอมรับได้ แก้ไขปัญหำ 

และข้อสงสัย พร้อมท้ังรำยงำนควำมคืบหน้ำเรื่องควำมต่อเนื่อง 

ทำงธุรกิจให้กับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทรำบ

 5. กำาหนดให้จัดฝึกอบรมพนักงานเรื่องการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก�ำหนด

ให้บริษัทต้องจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องควำมเสี่ยงและกำรบริหำร 

ควำมเส่ียงแก่พนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจ 

และตระหนักรู ้ถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีจะต้อง 

กระท�ำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ�ำทกุปี โดยปีทีผ่่ำนมำได้ว่ำจ้ำงผูเ้ชีย่วชำญ

จำกภำยนอกองค์กรท่ีมีประสบกำรณ์ และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ  

เข้ำมำเป็นวิทยำกรให้กับบริษัท

 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงยังคงมุ่งม่ัน

ในกำรท�ำหน้ำท่ีติดตำมกำรท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท เพื่อให ้

ผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส ่วนได้เสียอื่น ๆ ทุกกลุ ่มม่ันใจได้ว ่ำ บริษัทมี

กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ สำมำรถจัดกำร 

กับควำมเส่ียงท่ีส�ำคัญของบริษัทอย่ำงได้ผล เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิด 

ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและต่อผลประกอบกำรในระยะยำว
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วิสัยทัศน์  

เป็นผู้นำาการให้บริการ
แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าน่าจดจำา
แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบครบวงจร 
ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  
เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ด้วยการสร้างมูลค่าผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ภายใต้ปรัชญาการดำาเนินงานที่คำานึงถึง
การสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญเสมอ

บริษัทมีเป้าหมายในการเสริมสร้างองค์กรและฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง 
สร้างสมดุลของสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำาอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมาย
เป็นผู้ ให้บริการอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการอยู่อาศัย บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 
พร้อมสร้างการรับรู้และความนิยมแบรนด์ ในวงกว้าง ขณะที่อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพาณิชยกรรม บริษัทวางแนวทางการพัฒนาโครงการในรูปแบบมิกซ์ยูส
เพิ่มเติมบนทำาเลยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโต
ของแพลตฟอร์มทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ควบคู่กับการสร้างทีมงานที่มีความรู้ความชำานาญ 
เพื่อความสำาเร็จในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจในระยะยาว 

พันธกิจ

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
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กลยุทธ์

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย วางเป้าหมายเสริมสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันนำา
ของประเทศ ภายใต้กลยุทธ์หลักในการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้ 

ค่านิยมองค์กร  

เราร่วมแรงร่วมใจ

เราก้าวไปข้างหน้า

เราจริงใจ

เราให้เกียรติกันและกัน

การลงทุนและการเป็นหุ้นส่วน
การร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
กับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อผลักดันการเติบโตในธุรกิจ 

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
การสร้างประสบการณ์
ที่มีคุณค่าและน่าจดจำา
สู่ลูกค้าของเรา 

ดาต้าและเทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และการปฏิวัติดิจิทัล
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคต 

การพัฒนาแพลตฟอร์ม
สินทรัพย์ที่หลากหลาย
การพัฒนาแพลตฟอร์ม
อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
ครอบคลมุกลุม่สนิทรพัย์ทีห่ลากหลาย
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำาคัญเกี่ยวกับบริษัท ดังนี้

เมษายน 2561 
 บริษัทได้จัดต้ังบริษัทย่อย ชื่อบริษัท ไทคอน เทคโนโลยี จ�ำกัด 
ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยบริษัท
ย่อยดังกล่ำวจะเข้ำถือหุ้นร้อยละ 51 ร่วมกับ ST Telemedia Global Data 
Centres (บริษัทในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Data 
Centre) ทีถ่อืหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ลงทนุและ
ประกอบกจิกำรด้ำนศูนย์ข้อมูลและธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยอีืน่ ๆ  
ในประเทศไทย 

พฤษภาคม 2561 
 บรษัิท เฟรเซอร์ส แอสเซท็ส์ จ�ำกดั ได้เข้ำซ้ือหลกัทรพัย์ของบรษัิท 
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“ไทคอน”)  
ในสัดส่วนร้อยละ 26.10 ซึ่งเดิมถือโดย บริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ  
จ�ำกัด (มหำชน) พร้อมด�ำเนินกำรท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำร 
(Tender Offer) ส่งผลให้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด มีสัดส่วน
กำรถือหุ้นในไทคอนรวมร้อยละ 67.05 บริษัท เฟรเซอรส์ แอสเซ็ทส์ 
จ�ำกัด จึงได้ท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของไทคอน ภำยหลังจำก
กำรท�ำค�ำเสนอซื้อ กลุ่มเฟรเซอร์สมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในไทคอนรวม
ร้อยละ 89.46

สิงหาคม 2561 
 บรษัิทได้เข้ำท�ำสญัญำร่วมลงทุนกบั JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd.  
(บรษัิทในประเทศสิงคโปร์ซึง่ประกอบธุรกจิเกีย่วกบั co-working office) 
โดยจัดต้ังบริษัทร่วมทุน บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด้วยทุน 
จดทะเบียน 1 ล้ำนบำท วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ co-working 
office ในประเทศไทย ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และ JustCo 
(Thailand 2) Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 49  

ตุลาคม 2561 
 บรษัิท ทีอำร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกดั (“ทอีำร์เอ”) ซึง่เป็น 
บริษัทร่วมทุน ระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ 
จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย จ�ำกัด โดยบริษัทฯ 
ถือหุ้นในทีอำร์เอร้อยละ 50 และโรจนะกับนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย  
แต่ละบรษัิทถอืหุน้ในทีอำร์เอร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุน้ทัง้หมด ได้เข้ำร่วม 
และเป็นผู้ชนะกำรประมูลขำยทอดตลำดที่ดินซึ่งต้ังอยู่บริเวณถนน
บำงนำ-ตรำด กม.32 อ�ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร รวมทั้งส้ิน
กว่ำ 4,315 ไร่ ณ ส�ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสมุทรปรำกำร ด้วยวงเงิน
ประมูลรวมทั้งสิ้น 8,914 ล้ำนบำท

มกราคม 2562 
 บริษัทได้เข้ำท�ำสัญญำร่วมลงทุนกับบริษัท สหไทย เทอร์มินอล 
จ�ำกดั (มหำชน) เพือ่จดัต้ัง บรษัิท บำงกอก โลจสิติกส์ พำร์ค จ�ำกดั ด้วยทุน 
จดทะเบียน 300 ล้ำนบำท ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 75  

และสหไทยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 เพื่อลงทุนพัฒนำโครงกำร 
โลจสิติกส์พำร์คและศูนย์กระจำยสนิค้ำแบบทนัสมัย ในพืน้ทีเ่ชงิกลยทุธ์
แห่งใหม่บริเวณขอบเมืองกรุงเทพมหำนครย่ำนปู่เจ้ำ ส�ำหรับรองรับ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำพนัธมติร และผูป้ระกอบกำรในกลุม่อ-ีคอมเมร์ิซ 
โลจิสติกส์ ชิปปิ้งขนส่งสินค้ำ ซึ่งมีแนวโน้มกำรเติบโตสูง
 ทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ�ำปี 2562 ของบรษิทัได้มีมติอนุมัติ 
ในกำรเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จำกชื่อเดิมบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 
คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหำชน) เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่คือ “บริษัท เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) พร้อมเปลี่ยนชื่อย่อ 
หลักทรัพย์เดิมจำก TICON เป็น “FPT” และเปลี่ยนตรำประทับของ
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่

กุมภาพันธ์ 2562 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติกำรเข้ำซ้ือกิจกำรของ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)  
(“GOLD”) โดยกำรท�ำค�ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ GOLD  
โดยสมัครใจ รวมจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,323,720,000 หุ้น ในรำคำเสนอ 
ซื้อหุ้นละ 8.50 บำท คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 19,752 ล้ำนบำท โดยมีก�ำหนด 
กำรเสนอซ้ือระหว่ำงวนัที ่5 มถินุำยน - 8 สิงหำคม 2562 ท้ังนี ้ผลจำกกำร 
ท�ำค�ำเสนอซื้อมีผู ้ถือหุ้นแสดงเจตนำขำยและบริษัทได้รับซ้ือหุ้นไว ้
รวมทั้งสิ้น 2,195,898,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของกจิกำร รวมเป็นมลูค่ำทัง้ส้ิน 18,665 ล้ำนบำท

เมษายน 2562 
 บรษิทัได้เข้ำลงทุนในหุน้สำมัญของ PBA International Pte. Ltd.  
(“PBAI”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริกำรระบบปฏิบัติกำรอัตโนมัติ 
ครบวงจรในประเทศสงิคโปร์ ในสดัส่วนร้อยละ 10 ของหุน้ท้ังหมดของ 
PBAI นอกจำกนั้น บริษัท ออโตเมช่ัน แอสเซ็ท จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำร่วมทุนกับ PBA Systems Pte. Ltd.  
จำกประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ PBAI เพื่อจัดต้ังบริษัท  
พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ด�ำเนินธุรกจิให้บรกิำรระบบปฏบัิติกำรอตัโนมัติ 
ส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ ซึ่งบริษัทร่วมทุนดังกล่ำว 
มีสัดส่วนกำรถือหุ้นโดย ออโตเมช่ัน แอสเซ็ท ร้อยละ 51 และ PBA 
Systems ถือหุ้นร้อยละ 49
 บรษัิท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี อนิดัสเทรยีล (ประเทศไทย) จ�ำกดั 
(“FPIT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้ำท�ำสัญญำร่วมลงทุนกับ
บริษัท มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“MFAT”) เพื่อจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บำงปะกง โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด 
ด้วยทุนจดทะเบียน 296.5 ล้ำนบำท และบริษัท วังน้อย โลจิสติกส์พำร์ค  
จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำ 
และบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำให้เช่ำ รวมถึงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
ด้ำนโลจิสติกส์ในประเทศไทย  ซ่ึงบริษัทร่วมทุนท้ังสองแห่งมีสัดส่วน

กำรถือหุ้นโดย FPIT ร้อยละ 51 และ MFAT ถือหุ้นร้อยละ 49
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กรกฎาคม 2562 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้น

สำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 182,620,600 หุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ  

1 บำท) ให้แก่บคุคลในวงจ�ำกดั ในรำคำ 17.90 บำทต่อหุน้ รวมเป็นมูลค่ำ 

ทั้งสิ้น 3,268,908,740 บำท โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว

เป็นกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนำจท่ัวไป (General Mandate) ตำมมติ 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 

2562 ซึ่งภำยหลังกำรเพิ่มทุนส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

เปล่ียนแปลงจำกเดิมท่ี 1,834,142,375 บำท เป็น 2,016,762,975 บำท  

ท้ังนี้ วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มกำรกระจำยกำรถือหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นรำยย่อย เพิ่มสภำพคล่องของกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และ 

ขยำยฐำนผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเงินเพิ่มทุนดังกล่ำวจะน�ำไปใช้เป็น 

เงินลงทุนส�ำหรับแผนกำรขยำยธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

สิงหาคม 2562 
 บรษิทัได้เข้ำซ้ือหุน้ของบรษัิท ซสิเต็ม แอสเซท็ส์ จ�ำกดั (“ซิสเต็ม  

แอสเซ็ทส์”) ซ่ึงประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จ�ำนวน 

40,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำย

ได้ท้ังหมด ในรำคำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นมูลค่ำท้ังสิ้น 400,000,000 

บำท โดยซิสเต็ม แอสเซ็ทส์มีทรัพย์สินเป็นท่ีดินต้ังอยู่ท่ีเขตบำงกะปิ 

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งบริษัทจะวำงแผนพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์

บนที่ดินดังกล่ำวในอนำคต

กันยายน 2562 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท อนมุติัให้น�ำส่งหนงัสอืแจ้งควำม

ประสงค์ในกำรท�ำค�ำเสนอซ้ือเพื่อเพิกถอนหุ้นของ GOLD ออกจำก 

กำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

โดยกำรเข้ำท�ำค�ำเสนอซื้อหุ้นของ GOLD ที่เหลือทั้งหมด

ตุลาคม 2562 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อนุมัติให้จัดต้ังบริษัทย่อย 

แห่งใหม่ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ภำยใต้ชื่อ บริษัท  

ศูนย์บริหำรเงิน เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ ต้ี  (ประเทศไทย) จ�ำกัด  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรบริกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 

ของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยแห่งนี้มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท 

ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท

มีนาคม 2563 
 บรษัิทเรยีนต่อตลำดหลกัทรพัย์ฯ ว่ำ Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดต้ังข้ึนในประเทศจีน  

และบรษัิทถอืหุน้อยูร้่อยละ 100 ได้เลกิกจิกำรบรษิทัเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำบริษัทย่อยดังกล่ำวยังมิได้มีกำรลงทุนใด ๆ

พฤษภาคม 2563 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท มีมติอนุมัติกำรจดัสรรหุน้สำมัญ 

เพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท โดยมี

มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1 บำท เพือ่เสนอขำยให้แก่ผูถ้อืหุน้เดิมของบรษิทัฯ 

ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right offering) ภำยใต้แบบมอบอ�ำนำจทั่วไป 

(General mandate) โดยมีอัตรำส่วนกำรจัดสรรที่ 1 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 

0.15 หุ้นสำมัญใหม่ และมีรำคำเสนอขำยที่ 10.60 บำทต่อหุ้น บริษัท 

ได้ก�ำหนดวันจองซ้ือและช�ำระค่ำหุ้นระหว่ำงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2563  

ถึงวันที่ 3 กรกฎำคม 2563

 บริษัทได้อนุมติและยื่นค�ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ  

GOLD ในรำคำ 8.50 บำทต่อหุ้น เพื่อกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจำก 

กำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำน ภำยหลังกำรท�ำค�ำเสนอซ้ือ 

หลักทรัพย์โดยสมัครใจตำมที่ได้ระบุไว้ในค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย ์

ของกิจกำร (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2562 

มิถุนายน 2563 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบแต่ง ต้ังให ้

นำยธนพล ศิรธินชยั ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรของบรษิทั 

(Country Chief Executive Officer) โดยจะมีผลนับต้ังแต่วนัที ่17 สิงหำคม 

2563 เป็นต้นไป

กรกฎาคม 2563 
 บริษัทประสบควำมส�ำเร็จในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์มูลค่ำ 

3,206.65 ล้ำนบำทผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำมัญเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right offering) จ�ำนวน 

302.5 หุ้น โดยมียอดกำรจองซื้อหุ้นมำกกว่ำจ�ำนวนเสนอขำย บริษัทฯ  

ได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 

ของบริษัทฯ กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เป็น 28,138 ล้ำนบำท และ 

หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขำยวันที่ 14 กรกฎำคม 2563 

 ตำมมติทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเม่ือเดือนกนัยำยน ปี 2562  

ท่ีได้อนุมัติกำรท�ำค�ำเสนอซ้ือเพื่อเพิกถอนหุ้นของ GOLD ออกจำก 

กำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

โดยเข้ำท�ำค�ำเสนอซ้ือหุ้นของ GOLD ที่เหลือท้ังหมด ปัจจุบันบริษัท 

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำว เป็นที่เรียบร้อย โดยมี 

จ�ำนวนหุ้นท่ีรับซื้อไว้ทั้งสิ้น 87.8 ล้ำนหุ้น ในรำคำเสนอซ้ือหุ้นละ  

8.50 บำท รวมมูลค่ำทั้งสิ้น 746.4 ล้ำนบำท ช่วงระยะเวลำกำรรับซ้ือ 

หลักทรัพย์อยู่ระหว่ำงวันที่ 20 พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎำคม 

2563 โดยมีจ�ำนวนหุ้นท่ีรับซื้อไว้ท้ังส้ินคิดเป็นร้อยละ 99.43 ของ 

จ�ำนวนหุ ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของกิจกำร ส่งผลให้บริษัท 

กลำยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD

สิงหาคม 2563 
 บรษัิทได้ด�ำเนินกำรเพกิถอนหลกัทรพัย์ GOLD ออกจำกสถำนะ 

กำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นท่ีเรียบร้อย ท้ังน้ีเม่ือวันท่ี 4 สิงหำคม 2563 ตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยได้อนุมัติกำรเพิกถอนน้ีและให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 11 

สิงหำคม 2563 โดยหุน้สำมัญของ GOLD จะซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

เป็นวันสุดท้ำยในวันที่ 10 สิงหำคม 2563
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า

100%

บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส

100%

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

100%

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

ประเทศไทย (ฮ่องกง)

70%

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย)

100%

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล)

100%

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

99.44%

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 

ดีเวลลอปเม้นท์

100%

บจก. ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์

75%

บจก. บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค

100% 

บจก. ศูนย์บริหารเงิน เฟรเซอร์ 

พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

51%

บจก. จัสโค (ประเทศไทย)

60%

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

บีเอฟทีแซด

51%

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 6

51%

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 11

51%

บจก. บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค

51%

บจก. วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค

51%

บจก. พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) 

51%

บจก. เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย)

0.80%

21.46%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

50%

บจก. ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์

25%

PT SLP Surya TICON Internusa

33.31% 

PT Surya Internusa Timur

100% 
บจก. เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (เวียดนาม)

 100% 100%  
 Alps Ventura Pte. Ltd. Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd.

 100%  100%
 New motion Pte. Ltd. Amigos An Phu Holding Pte. Ltd.

 100% 100% 
 Grand Trail Holding Pte. Ltd. Grand Trail Investments Pte. Ltd.

100%

บจก. ออโตเมชั่น แอสเซ็ท
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า

60%
บจก. สาธรทรัพย์สิน

100%
บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้

100%
บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)

 100%
 บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์

100%
บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้

100%
บจก. โกลเด้น แฮบิเทชั่น

100% 
บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

100%    25%

บจก. ริทซ์ วิลเลจ         

100%
บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

 100% 
 บจก. ไพร์ม พลัส  แอสเซ็ท

 100%
 บจก. เฟิร์ส แสควร์

 100%
 บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์

 100%
 บจก. รีกัล  รีเจี้ยน

100%
บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน 

    

 บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์

  
 บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

100%
บจก. สาธรทอง

100%
บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล

 100%
 บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้

100%
บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส

33%

กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

23%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

20%

บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล

49%

บจก. เกษมทรัพย์ภักดี

 100%

 บจก. ภักดี ฮอสพิทาลิตี้

 100%

 บจก. ภักดี รีเทล

 50%

 50%

25%

50%
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บริษัทย่อย
บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำากัด (Eco 

Industrial Services Company Limited: EISCO) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในปี 2544 เพื่อขอรับกำร

ส่งเสรมิกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนส�ำหรบัโครงกำร

ก่อสร้ำงโรงงำนส�ำเร็จรูปในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง โดยปัจจุบัน 

ระยะเวลำส�ำหรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีส�ำหรับโครงกำรดังกล่ำวได้

สิ้นสุดแล้ว 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563  EISCO มีทนุจดทะเบยีนและช�ำระแล้ว  

12.50  ล้ำนบำท โดยในปี 2546 EISCO ได้รบักำรรบัรองคุณภำพมำตรฐำน 

ISO 9001 : 2000 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ ต้ี อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) จำากดั (Frasers Property Industrial 

(Thailand) Company Limited: FPIT) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังขึ้นในปี 2548 เพื่อพัฒนำ 

คลังสินค้ำให้เช่ำ 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  FPIT มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 

11,500 ล้ำนบำท โดยในปี 2552 FPIT ได้รบักำรรบัรองคุณภำพมำตรฐำน 

ISO 9001 : 2008

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล รีท  

แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำากดั (Frasers Property 

Industrial REIT Management (Thailand 

Company Limited: FIRM) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 70 และโดยบริษัท Mitsui & Co. (Asia 

Pacific) Pte. Ltd. ร้อยละ 30 จัดต้ังข้ึนในปี 2556 เพื่อเป็นผู้จัดกำร 

กองทรสัต์ และได้รบักำรอนุมัติกำรเป็นผูจ้ดักำรกองทรสัต์จำกส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ต้ังแต่วันท่ี 6 

สิงหำคม 2557 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 FIRM มทีนุจดทะเบียนและช�ำระแล้ว  

10 ล้ำนบำท  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) 

จำากดั (Frasers Property Thailand (Hong Kong) 

Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังขึ้นในประเทศฮ่องกงใน

ปี 2558 เพื่อลงทุนในกิจกำรในต่ำงประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีกำรลงทุนใน

ประเทศอินโดนีเซีย 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  

ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 16.13  

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเตอร์

เนชั่นแนล) จำากัด (Frasers Property Thailand 

(international) Pte. Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังข้ึนในประเทศสิงคโปร์ 

ในปี 2560 เพื่อรองรับกำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 

ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 

358.85 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์

บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี ้เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 

จำากัด (Frasers Property Technology (Thailand) 

Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังข้ึนในปี 2561 เพื่อลงทุน 

และประกอบกิจกำรด้ำนศูนย์ข้อมูลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

อื่น ๆ 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 731.19 

ล้ำนบำท

บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จำากัด (Automation 

Asset Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังขึ้นในปี 2562 เพื่อให้บริกำร

ด้ำนระบบปฎิบัติกำรอัตโนมัติครบวงจร ส�ำหรับโรงงำนและคลังสินค้ำ

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จ�ำกัด  

มีทุนจดทะเบียน 49.07 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 25.02 ล้ำนบำท

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จำากดั 

(มหาชน) (Golden Land Property Development 

Public Company Limited: GOLD)

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.44 จัดต้ังข้ึนในปี 2537 เพื่อลงทุน

และประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 GOLD มีทุนจดทะเบียนและช�ำระ

แล้ว 11,037.67 ล้ำนบำท

บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำากัด (System Assets 

Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังข้ึนในปี 2561 เพื่อลงทุน

และประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด  

มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 400 ล้ำนบำท
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บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำากัด (Bangkok 

Logistics Park Company Limited) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 75 และบริษัท สหไทย เทอร์มินอล 

จ�ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 25 จัดต้ังขึ้นในปี 2562 เพื่อลงทุน พัฒนำ 

บริหำร และจัดกำรโครงกำรโลจิสติกส์ พำร์ค

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท บำงกอก โลจิสติกส์ พำร์ค  

จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 300 ล้ำนบำท

บริษัท ศูนย์บริหารเงิน เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย) จำากัด (Frasers Property (Thailand) 

Treasury Center Company Limited) 
 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังขึ้นในปี 2562 เพื่อเป็น

ศูนย์กลำงในกำรบริกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของกลุ่มบริษัท

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท ศูนย์บริหำรเงิน เฟรเซอร์ 

พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท  

และทุนช�ำระแล้ว 2.5 ล้ำนบำท

บรษิทั เฟรเซอร์ พรอ็พเพอร์ตี ้ประเทศไทย (เวยีดนาม) 

จำากัด (Frasers Property Thailand (Vietnam) 

Company Limited) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังขึ้นในปี 2562 เพื่อรองรับ

กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ต้ี  

ประเทศไทย (เวียดนำม) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 1.07 

ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์

Amigos An Phu Holding Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังขึ้นในปี 2562 เพื่อรองรับ

กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 Amigos An Phu Holding Pte. Ltd.  

มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 0.98 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์

Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังขึ้นในปี 2562 เพื่อรองรับ

กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd.  

มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 0.90 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์

Alps Ventura Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังขึ้นในปี 2563 เพื่อรองรับ

กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 Alps Ventura Pte. Ltd. มีทุน 

จดทะเบียนและช�ำระแล้ว 1 ดอลลำร์สิงคโปร์

New Motion Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังข้ึนในปี 2563 เพื่อรองรับ

กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 New Motion Pte. Ltd.  มีทุน 

จดทะเบียนและช�ำระแล้ว 1 ดอลลำร์สิงคโปร์

Grand Trail Holdings Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังข้ึนในปี 2563 เพื่อรองรับ

กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 Grand Trail Holdings Pte. Ltd. มีทุน 

จดทะเบียนและช�ำระแล้ว 1 ดอลลำร์สิงคโปร์

Grand Trail Investments Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังข้ึนในปี 2563 เพื่อรองรับ

กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 Grand Trail Investments Pte. Ltd.  

มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บริษัท สาธรทรัพย์สิน จำากัด (Sathorn Supsin Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 60 ด�ำเนินธุรกิจประเภท โรงแรมและ 

เซอร์วิสอพำร์ตเม้นท์ 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท สำธรทรัพย์สิน จ�ำกัด มีทุน 

จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 245 ล้ำนบำท 

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำากัด (North Sathorn Realty 

Co., Ltd.) 

 ถือหุ ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 (ถือหุ ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 

13,860,000 หุ้น ช�ำระเต็ม) ด�ำเนินธุรกิจประเภท ให้เช่ำและให้บริกำร

บริหำรอสังหำรัมทรัพย์

 ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563  บรษัิท นอร์ท สำธร เรยีลต้ี จ�ำกดั มีทนุ 

จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 638.60 ล้ำนบำท 

บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำากัด (Golden Land 

(Mayfair) Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท กำรลงทุน

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บรษัิท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ�ำกดั  

มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 11 ล้ำนบำท

23รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (Grand 

Paradise Property Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

 ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 บรษัิท แกรนด์ พำรำไดส์ พรอ็พเพอร์ต้ี  

จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 41.50 ล้ำนบำท

บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จำากัด (Golden Habitation  

Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จ�ำกัด  

มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 38 ล้ำนบำท

บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำากัด (United Homes Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จ�ำกัด มีทุน

จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 550 ล้ำนบำท

บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำากัด (Ritz Village Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ�ำกัด มีทุน 

จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 100 ล้ำนบำท

บริษัท กรุงเทพบ้านและท่ีดิน จำากัด (มหาชน) (Krungthep 

Land Plc.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดิน จ�ำกัด 

(มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 2,400 ล้ำนบำท และมีทุนช�ำระแล้ว 1,780 

ล้ำนบำท

บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำากัด (Narayana Pavilion 

Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท อำคำร

ส�ำนักงำน

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัด  

มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 475 ล้ำนบำท

บริษัท สาธรทอง จำากัด (Sathorn Thong Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท สำธรทอง จ�ำกัด มีทุน 

จดทะเบียน 220 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 154 ล้ำนบำท

บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำากัด (Golden Land Polo  

Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท บริกำร

จ้ำงเหมำแรงงำน

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บรษัิท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ�ำกดั มทีนุ 

จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 4 ล้ำนบำท

บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิสเซส จำากัด (Golden 

Property Services Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท บริกำร

กำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ต้ี  

เซอร์วิสเซส จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 1,480 ล้ำนบำท 

บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำากัด (Golden Land 

Residence Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัด ร้อยละ 25 และ 

บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ�ำกัด ร้อยละ 25 ซ่ึงบริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน 

จ�ำกัดและบริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของ GOLD  

รวมถือหุ ้นร ้อยละ 50 และ GOLD ถือหุ ้นทำงตรงร ้อยละ 50  

ด�ำเนินธุรกิจประเภท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์  

จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 50 ล้ำนบำท

บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำากัด (Walker Homes Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัด ร้อยละ 50 ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 และ GOLD ถือหุ้นทำงตรง  

ร้อยละ 50 ด�ำเนินธุรกิจประเภท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จ�ำกัด มีทุน 

จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท

24 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำากัด (Grand Mayfair Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ�ำกัด ร้อยละ 

100 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภท 

โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ตเม้นท์ 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ�ำกัด มีทุน

จดทะเบียน 15 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 12.02 ล้ำนบำท

บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จำากัด (Prime Plus Asset  

Co., Ltd.)

 ถือหุ ้นโดยบริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดิน จ�ำกัด (มหำชน)  

ร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจ

ประเภท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จ�ำกัด 

มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำากัด (First Square Co., Ltd.)

 ถือหุ ้นโดยบริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดิน จ�ำกัด (มหำชน)  

ร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจ

ประเภท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ�ำกัด มีทุนจด

ทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท

บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จำากัด (Sidewalk Land Co., Ltd.)

 ถือหุ ้นโดยบริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดิน จ�ำกัด (มหำชน)  

ร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจ

ประเภท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จ�ำกัด  

มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 41.30 ล้ำนบำท

บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำากัด (Regal Region Co., Ltd.)

 ถือหุ ้นโดยบริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดิน จ�ำกัด (มหำชน)  

ร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจ

ประเภท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท รีกัล  รีเจี้ยน จ�ำกัด มีทุน 

จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 20.50 ล้ำนบำท

บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (MSGL Property 

Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ�ำกัด ร้อยละ 100  

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 และถือหุ ้นบุริมสิทธิ 

จ�ำนวน 540,600 หุ้น และหุ้นสำมัญจ�ำนวน 519,400 หุ้น ช�ำระเต็ม

จ�ำนวน ด�ำเนินธุรกิจประเภท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ต้ี  

จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 10.60 ล้ำนบำท

บริษัทร่วม 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช ่า

อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 

(Frasers Property Thailand Industrial Freehold and 

Leasehold Real Estate Investment Trust: FTREIT) 

 ถือหุ ้นโดยบริษัท และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ ต้ี 

ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รวมท้ังส้ิน ร้อยละ 22.26  FTREIT ถูกจัดต้ังข้ึนในปี 2557 เพื่อลงทุน

ในอสังหำริมทรัพย์อุตสำหกรรม โดยมีบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์

ต้ี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้จัดกำร

กองทรัสต์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด 

เป็นทรัสตี 

 หลังจำกที่ได ้มีกำรควบรวมกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ 

TFUND TLOGIS และ TGROWTH ไปยัง FTREIT เมื่อวันท่ี 29 

ธันวำคม 2560 แล้ว FTREIT ได้เป็นกองทรัสต์อุตสำหกรรมที่ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศไทย มีจ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียน 32,262 ล้ำนบำท และ 

ทุนช�ำระแล้ว 28,313 ล้ำนบำท FTREIT มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่

ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ

ก�ำไรสุทธิหลังปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ ซึ่งก�ำไรสุทธิของกองทรัสต์

ดังกล่ำว เป็นก�ำไรที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  FTREIT มีมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ

เท่ำกับ 10.62 บำทต่อหน่วย

PT SLP Surya TICON Internusa (“SLP”) 

 เป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ถือหุ้นโดยบริษัท 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท ร้อยละ 25 บริษัท Mitsui & Co., Ltd. ร้อยละ 25 และ 

PT Surya Semesta Internusa Tbk ร้อยละ 50 เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำ

โรงงำน และคลังสินค้ำเพื่อให้เช่ำ และ/ หรือขำยในประเทศอินโดนีเซีย 

ซ่ึงมีโครงกำรที่ต้ังอยู่ในเขต Suryacipta Technopark 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  SLP มีทุนจดทะเบียน 2,412,800 

ล้ำนรูเปีย และทุนช�ำระแล้ว 603,200 ล้ำนรูเปีย

25รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



บริษัทร่วมค้า
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด 

(Frasers Property DEMCO Power 6 Company 

Limited) 

 ถือหุ ้นโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล  

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 51 และ

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 49 จัดต้ังข้ึนในปี 2556  

เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  

เด็มโก้ เพำเวอร์ 6 จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 5 ล้ำนบำท 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด 

(Frasers Property DEMCO Power 11 Company 

Limited) 

 ถือหุ ้นโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล  

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 51 และ

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 49 จัดต้ังข้ึนในปี 2556  

โดย เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  

เด็มโก้ เพำเวอร์ 11 จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 4 ล้ำนบำท 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำากัด (Frasers 

Property BFTZ Company Limited) 

 ถือหุ ้นโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล  

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซ่ึงเป ็นบริษัทย่อยของบริษัท ร ้อยละ 60  

และบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ร้อยละ 40 จัดต้ังขึ้น 

ในปี 2559 เพื่อพัฒนำคลังสินค้ำให้เช่ำ และ/หรือขำย ในโครงกำร

บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  

บีเอฟทีแซด จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 803 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 

690.55 ล้ำนบำท

PT Surya Internusa Timur 

 เป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ถือหุ้นโดยบริษัท 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท ร้อยละ 33.31 บริษัท PT Surya Internusa Ticon  

ร้อยละ 0.06 และ PT Surya Semesta Internusa Tbk ร้อยละ 66.63  

เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำโรงงำน และคลังสินค้ำเพื่อให้เช่ำ และ/ หรือ

ขำยในประเทศอินโดนีเซีย 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563  PT Surya Internusa Timur มีทุน

จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 180,100 ล้ำนรูเปีย

บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำากัด (TRA Land 

Development Company Limited: TRA) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 50 บริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ 

จ�ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 25 และ บริษัท นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย จ�ำกัด  

ร ้อยละ 25 จัด ต้ัง ข้ึนในป ี  2560 เพื่อประกอบกิจกำรพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์ 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 TRA มีทุนจดทะเบียน 10,950.25 

ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 9,822.12 ล้ำนบำท

กองทนุสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์โกลด์ (GOLD PROPERTY 

FUND (LEASE HOLD)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 33 ด�ำเนินธุรกิจประเภท ลงทุน 

ในอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยหรือให้เช่ำ

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 กองทุนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์

โกลด์ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 1,982.79 ล้ำนบำท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้น 

เวนเจอร์ (GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL 

ESTATE INVESTMENT TRUST)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 23 ด�ำเนินธุรกิจประเภท ลงทุน 

ในอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยหรือให้เช่ำ

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ

อสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 

8,046.15 ล้ำนบำท

บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จำากัด (North Sathorn Hotel 

Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 20 ด�ำเนินธุรกิจประเภท โรงแรม

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท นอร์ท สำธร โฮเต็ล จ�ำกัด มีทุน 

จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 1,450 ล้ำนบำท

26 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำากัด (JustCo (Thailand) 

Company Limited) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd.  

ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 49 จัดต้ังข้ึนในปี 2561 เพื่อลงทุนและ

ประกอบธุรกิจ Co-working office และธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องใน

ประเทศไทย

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จ�ำกัด  

มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 513.5 ล้ำนบำท

บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำากัด (Bangpakong 

Logistics Park Company Limited) 

 ถือหุ ้นโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 51 และ 

บริษัท มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ร้อยละ 49 จัดต้ังข้ึน

ในปี 2562 เพื่อพัฒนำและบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำให้เช่ำ 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท บำงปะกง โลจิสติกส์ พำร์ค  

จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 840.23 ล้ำนบำท

บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำากัด (Wangnoi Logistics 

Park Company Limited) 

 ถือหุ ้นโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 51 และ

บริษัท มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ร้อยละ 49 จัดต้ังข้ึน 

ในปี 2562 เพื่อพัฒนำและบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำให้เช่ำ รวมถึง 

ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนโลจิสติกส์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พำร์ค  

จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 396.5 ล้ำนบำท

บรษิทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จำากดั (STT GDC (Thailand) 

Company Limited) 

 ถือหุ ้นโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ ต้ี  เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 51 และ  

ST Telemedia Global Data Centres - STT GDC ประเทศสิงคโปร์  

ร้อยละ 49 จัดต้ังข้ึนในปี 2561 เพื่อประกอบกิจกำรศูนย์บริกำรข้อมูล

และให้บริกำรเช่ำพื้นท่ีส�ำหรับวำงเซิร์ฟเวอร์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย)  

จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 3,113 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 1,423.20 

ล้ำนบำท

บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (PBA Robotics 

(Thailand) Company Limited) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท ออโตเมช่ัน แอสเซ็ท จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ของบริษัท ร้อยละ 51 และ PBA Systems Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 

ร้อยละ 49 จัดต้ังขึ้นในปี 2562 เพื่อลงทุนและประกอบธุรกิจให้บริกำร

ระบบปฏิบัติกำรอัตโนมัติครบวงจรส�ำหรับโรงงำนและคลังสินค้ำ 

 ณ วันท่ี  30 กันยำยน 2563 บริ ษัท พีบี เอ โรบอทิคส ์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 121 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 

46.72 ล้ำนบำท

บริษัท เกษมทรัพย ์ภักดี จำากัด (Kasemsubbhakdi  

Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด  

ร้อยละ 49 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจ

ประเภท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด  

มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 3,000 ล้ำนบำท

บริษัท ภักดี ฮอสพิทาลิตี้ จำากัด (Bhakdi Hospitality  

Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด ร้อยละ 100 ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 49 ด�ำเนินธุรกิจประเภท โรงแรม

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท ภักดี ฮอสพิทำลิต้ี จ�ำกัด  

มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 10 ล้ำนบำท

บริษัท ภักดี รีเทล จำากัด (Bhakdi Retail Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด ร้อยละ 100 ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 49 ด�ำเนินธุรกิจประเภท ค้ำปลีก / 

ศูนย์กำรค้ำ

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัท ภักดี รีเทล จ�ำกัด มีทุน 

จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท  

27รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



โรงงาน
ของบริษัทและโรงงานภายใต้การบริหารของบริษัท

17
ท�าเล*

*ไม่รวมพื้นที่รอการพัฒนา

7 
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี

กรุงเทพมหานคร 

สมุทรปราการ

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน - 15

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 39

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 21 56

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 2 23

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 1 -

นิคมอุตสาหกรรมบางปู - 13

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 28 -

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  

โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) 2 -

136 โรงงาน

25 โรงงาน

1 โรงงาน

43 โรงงาน

ชลบุรี

ระยอง

ปราจีนบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 11 103

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 30 -

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 3 3

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (3 แห่ง) - 41

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ระยอง 5 38

เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 7 -

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี 8 -

191 โรงงาน

43 โรงงาน

15 โรงงาน

สินทรัพย์ของบริษัท       

สินทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์

28 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



*ไม่รวมพื้นที่รอการพัฒนา
**รายการขายและเช่ากลับ

คลังสินค้า
ของบริษัทและคลังสินค้าภายใต้การบริหารของบริษัท 

28
ท�าเล*

9
จังหวัด

ล�าพูน

พระนครศรีอยุธยา

ขอนแก่น

ปราจีนบุรี

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (ล�าพูน) 9 -

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1) 5 13
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ พาร์ค (วังน้อย 2) 12 8
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะอยุธยา) - 3
คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 
(ห้องเย็น CTD)** - 1

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น) 12 -

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ (โรจนะปราจีนบุรี) - 8

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (สมุทรสาคร) 2 -

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 1-6) 20 38
โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) 3 -

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 1) - 21
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 2) 18 26
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 3) - 24 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 เอ) - 7
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เอ) 9 4
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ 
พาร์ค (อีสเทิร์นซีบอร์ด 3) 8 -
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ 
พาร์ค (ศรีราชา)  6 16
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ (บ่อวิน) - 9
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ (พานทอง 1) 10 5
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ชลบุรี) - 7

9 ยูนิต

42 ยูนิต

12 ยูนิต

8 ยูนิต

2 ยูนิต

61 ยูนิต

ฉะเชิงเทรา 

ระยอง

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา) 26 81

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 บี) 4 12
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ 
เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ระยอง) 11 -

107 ยูนิต

27 ยูนิต
170 ยูนิต

สินทรัพย์ของบริษัท       

สินทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์

29รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ท่ีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
ภายใต้การบริหารของบริษัท

60
โครงการ

11 
จังหวัด

เชียงราย

เชียงใหม่

นนทบุรี

ชลบุรี

สมุทรสาคร

ฉะเชิงเทรา

ปทุมธานี

นครราชสีมา

กรุงเทพมหานคร 

สมุทรปราการ

ทาวน์เฮ้าส์  2 โครงการ

บ้านเดี่ยว  1 โครงการ

ทาวน์เฮ้าส์  1 โครงการ

บ้านแฝด  1 โครงการ

ทาวน์เฮ้าส์  8 โครงการ

ทาวน์เฮ้าส์  2 โครงการ

บ้านเดี่ยว  3 โครงการ

บ้านแฝด  2 โครงการ 

ทาวน์เฮ้าส์  1 โครงการ

ทาวน์เฮ้าส์  1 โครงการ

บ้านเดี่ยว  1 โครงการ

ทาวน์เฮ้าส์  4 โครงการ

บ้านแฝด  1 โครงการ

บ้านเดี่ยว  9 โครงการ

บ้านแฝด  4 โครงการ

ทาวน์เฮ้าส์  13 โครงการ

โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม

อาคาร เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)
อาคาร โกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง
อาคาร สาทร สแควร์
อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ
โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ
เดอะ แอสคอท สาทร และสกาย วิลล่าส์
เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
สามย่าน มิตรทาวน์

บ้านแฝด  1 โครงการ

ทาวน์เฮ้าส์  4 โครงการ

พระนครศรีอยุธยา
ทาวน์เฮ้าส์  1 โครงการ

30 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

* บริษัทฯ มีการปรับปรุงงบการเงินรวมปี 2561 และ 2562  ภายหลังการรวมงบการเงินกับบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ภายใต ้
การควบคุมเดียวกัน       
**รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าและการบริการ รายได้ค่าบริหารจัดการ และก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
***รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าและการบริการ และรายได้ค่าบริหารจัดการ   
**** ปรับเป็นอัตราส่วนแสดงผลท้ังปี (Annualized)       

ข้อมูลการเงินที่สำาคัญ

รอบระยะเวลาบัญชี 
(12 เดือน)* 

1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562

รอบระยะเวลาบัญชี 
(9 เดือน)* 

1 มกราคม - 
30 กันยายน 2561

รอบระยะเวลาบัญชี 
(12 เดือน) 

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม  รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย 10,282  15,553  14,648 

(ล้านบาท) รำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 1,863   3,836  3,919

 เพื่อกำรอุตสำหกรรม**  

 รำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 714  1,173  1,226

 เพื่อกำรพำณิชยกรรม***  

 รำยได้จำกธุรกิจโรงแรม   415  566  331 

 รำยได้อื่น  533  443  366 

 รายได้รวม  13,806  21,571  20,490 

 ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษีเงินได้และค่ำเสื่อมรำคำ  3,834  6,119  5,672 

 ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษีเงินได้  3,071  5,082  4,603 

 ก�ำไรสุทธิ  2,144  3,484  2,840 

 ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)  657  1,791  2,791 

 ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท)  0.36  0.96  1.34 

 สินทรัพย์รวม  82,650  92,363  93,169 

 หนี้สินรวม  41,253  64,493   61,049 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   41,397  27,870   32,120 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  6,951  4,495   2,572 

อัตราก�าไรขั้นต้น  ธุรกิจกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย 32.3  32.5   30.1 

(ร้อยละ) ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม  37.8  48.8  49.7 

 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชยกรรม   41.5  34.9  39.6  

 ธุรกิจโรงแรม  32.2  31.2   10.6 

อัตราส่วนแสดง อัตรำก�ำไรสุทธิ  15.5  16.2  13.9

ความสามารถ อัตรำก�ำไรสุทธิ (ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ 13.3  14.4  13.6

ในการท�าก�าไร   ผู้ถือหุ้นบริษัท)   

(ร้อยละ) อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม  3.0****  3.5   3.0 

 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  5.9****  9.0   9.3 

 อัตราส่วน อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิ 0.47  1.63  1.39

วิเคราะห์นโยบาย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 

ทางการเงิน อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ)  75.3  51.8  49.9 
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม
ธุรกิจโรงแรม
อื่น ๆ

2562 2563

20,49021,571 

รายได้รวม (ล้านบาท)

366 331
1,226 

3,919 

14,648        

307
(80) 
454 

2,025 

2,085 

(8,619) 

15,000 

7,420 

30,262 

16,986        

1,406 
11,602

45,622 

34,539

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม
ธุรกิจโรงแรม
อื่น ๆ และรายการระหว่างกัน

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ * (ล้านบาท)

2562

4,791
5,269

2563

* ไม่รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิจากก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรมและธุรกิจโรงแรม
สินทรัพย์อื่นและรายการระหว่างกัน

2562 2563

93,16992,363

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรมและธุรกิจโรงแรม
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินอื่นและรายการระหว่างกัน

2562 2563

61,04964,493

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

443
566

1,173

3,836

15,553

104 
(1) 
289 

2,402 

2,475 

(5,111) 
15,000 

7,913 

28,560 

18,131        

(1,793) 
12,612

48,036 

33,508

32 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



 31  ก.ย. 61  30 ก.ย. 62  30 ก.ย. 63

 31 ก.ย. 61  30 ก.ย. 62  30 ก.ย. 63

 31 ก.ย. 61  30 ก.ย. 62  30 ก.ย. 63 31 ก.ย. 61  30 ก.ย. 62  30 ก.ย. 63

จำานวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำาเนินงาน (โครงการ) 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

โรงงาน 

คลังสินค้า

186,795 

193,033 

53%

74%

132,250 153,925

70,723
69,516

58%57%

91%
90%

 209,005 

538,281 

185,437207,260

6060

2,413
4,537

53

7,238

705,455639,359

          มีผู้เช่ำ (ตร.ม.)                     ว่ำงพร้อมให้เช่ำ (ตร.ม.)          อัตรำกำรเช่ำ

          มีผู้เช่ำ (ตร.ม.)                     ว่ำงพร้อมให้เช่ำ (ตร.ม.)          อัตรำกำรเช่ำ

          มีผู้เช่ำ (ตร.ม.)                     ว่ำงพร้อมให้เช่ำ (ตร.ม.)          อัตรำกำรเช่ำ

17
โครงการ

เปิดตัวใหม่ในปี 2563

20,000 ล้านบาท 

มูลค่าโครงการ
เปิดตัวใหม่ในปี 2563

 31 ก.ย. 61  30 ก.ย. 62  30 ก.ย. 63

มูลค่ายูนิตที่ได้รับการจองแล้วรอโอน (ล้านบาท)

โรงงานและคลังสินค้า

379,828

66%

 202,973 223,441

81%79%

747,286

 31,83830,78631,939

890,892846,619 

 31 ก.ย. 61  30 ก.ย. 62  30 ก.ย. 63

ยอดขายพรีเซลในรอบระยะเวลา 12 เดือน (ล้านบาท) 
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*  เป็นอาคารที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้บริหารให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)

โกลเด้นแลนด์ บิวด้ิง
ขนาดโครงการ : 11,000 ตารางเมตร
อัตราการเช่า ร้อยละ 88

สาทร สแควร์ *

ขนาดโครงการ : 73,000 ตารางเมตร 
อัตราการเช่า ร้อยละ 96

โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ 
กรุงเทพฯ

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท 
เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์

โครงการ เดอะ แอสคอท สาทร 
แบงคอก และสกาย วิลล่าส์

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ *

ขนาดโครงการ :  26,000 ตารางเมตร
อัตราการเช่า ร้อยละ 97

เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
ขนาดโครงการ : 48,000 ตารางเมตร
อัตราการเช่า ร้อยละ 96

สามย่าน มิตรทาวน์
มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  สามย่าน มิตรทาวน์ (รีเทล) 
ขนาดโครงการ : 48,000 ตารางเมตร ขนาดโครงการ : 32,000 ตารางเมตร
อัตราการเช่า ร้อยละ 85 อัตราการเช่า ร้อยละ 90

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม

โครงการที่พักอาศัย ประเภทอาคารสูง เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม (ห้อง)  
ขนาดโครงการ : 1,100 ห้อง

34 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)



โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)



คณะกรรมการบริษัท

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ

นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  

นายชาลี โสภณพนิช
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 

กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

36 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ 
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหา

นายชาย วินิชบุตร 
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 
กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ

37รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

อายุ 70 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท สำขำกำรบริหำร สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำตรี สำขำบัญชี California College of Commerce 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ

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

ประสบการณ์การทำางาน
• 2560 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
    ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
    และกรรมกำรตรวจสอบ 
    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
    จ�ำกัด (มหำชน)
• 2555 - กันยำยน 2562 : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  ประธำนกรรมกำร
    ก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล 
    กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 
    และกรรมกำรอิสระ 
    บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
    ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2560 - มกรำคม 2562 : กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
    และกรรมกำรทรัพยำกรบุคคล
    และก�ำหนดค่ำตอบแทน 
    บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
• 2559 - 2561 : กรรมกำรในคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร 
    เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลำง 
    กระทรวงกำรคลัง
• 2554 - 2561 : กรรมกำร สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน 
    (องค์กำรมหำชน) กระทรวงพลังงำน
• 2552 - 2561 : กรรมกำร สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• 2553 - 2559 : กรรมกำร 
    คณะกรรมกำรประเมินผลงำนรัฐวิสำหกิจ 
    กระทรวงกำรคลัง
• 2556 - 2557 : ประธำนกรรมกำร 
    บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน)

• 2553 - 2555 : ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
    สถำบันสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม 
    สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2551 - 2553 : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
    และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
    บรษิทั อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
• 2551 - 2553 : รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
    บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)
• 2550 - 2551 : กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
    บรษิทั อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
• 2547 - 2550 : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
    บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)  
• 2547 - 2550 : ประธำนกรรมกำรบริหำร 
    บริษัท โรงกลั่นน�้ำมันระยอง จ�ำกัด (มหำชน)
• 2547 - 2550 : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วม 
    บริษัท อัลลำยแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด
• 2527 - 2547 :  รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
    บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2517 - 2527 : ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
    ธนำคำรเชสแมนฮัตตัน สำขำกรุงเทพ  

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน)
 - กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
  บริษัท พริมำ มำรีน จ�ำกัด (มหำชน)
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธำนกรรมกำร บริษัท ทีอำร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด 
 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  และอนุกรรมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงธุรกิจ 
  บริษัท เนชั่นแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  : 
 ไม่มี

38 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
กรรมการกำากับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2560)

อายุ 67 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท (พำณิชยศำสตรมหำบัณฑิต) สำขำบริหำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำโท สำขำกฎหมำย Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ
• ปริญญำตรี (นิติศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

ประสบการณ์การทำางาน
• 2560 - ปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
    กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
    จ�ำกัด (มหำชน)
• 2538 - 2561 : ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยกฎหมำยและกำรพัฒนำ 
    คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• 2553 - 2556 : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
    ธนำคำรนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหำชน)
• 2521 - 2556 : อำจำรย์ประจ�ำคณะนิติศำสตร์ 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• 2544 - 2552 : คณบดี คณะนิติศำสตร์ 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• 2543 - 2544 : ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  และกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
  บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ำกัด (มหำชน)
 - กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
  และประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล 
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  คณะกรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
  ธนำคำรยูโอบี จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  : 
 ไม่มี

39รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



การศึกษา
• ปริญญำโท ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญำตรี วิศวกรรมกำรผลิต มหำวิทยำลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ประกำศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสำหกรรมและเศรษฐศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยแมสซำชูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ

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

ประสบการณ์การทำางาน
• 2560 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำร กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
    และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• 2558 - 2563 : กรรมกำร บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จ�ำกัด
• 2560 - 2562 : กรรมกำร บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จ�ำกัด
• 2553 - 2562 : กรรมกำร บริษัท นอร์ธ ปำร์ค เรียลเอสเตท จ�ำกัด
• 2553 - 2562 : กรรมกำร บริษัท นอร์ธปำร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จ�ำกัด
• 2552 - 2562 : กรรมกำร บริษัท หนองคำย คันทรี กอล์ฟคลับ จ�ำกัด
• 2554 - 2561 : กรรมกำร บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
• 2560 - 2561  : กรรมกำร บริษัท ฟ้ำประทำนแผ่นดินทอง จ�ำกัด
• 2560 - 2561 : กรรมกำร บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• 2557 - 2561 : กรรมกำร บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• 2555 - 2560 : กรรมกำร บริษัท ทีซีซี ภูมิพัฒน์ จ�ำกัด
• 2550 - 2560 :  กรรมกำร บริษัท ปำกซอง แคปปิตอล จ�ำกัด
• 2550 - 2560 : กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำร บรษัิท อำหำรสยำม จ�ำกดั (มหำชน)
• 2548 - 2560 : กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำร บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ำกดั (มหำชน)
• 2556 - 2559 : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2549 - 2559  : กรรมกำร บริษัท สิริวนำ จ�ำกัด
• 2556 - 2558  : กรรมกำร บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเทค จ�ำกัด
• 2556 - 2558  : กรรมกำร บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จ�ำกัด
• 2554 - 2558  : กรรมกำร บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ จ�ำกัด
• 2554 - 2558  : กรรมกำร บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จ�ำกัด
• 2551 - 2558  : กรรมกำร บริษัท ทิพย์ก�ำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จ�ำกัด 
• 2551 - 2558  : กรรมกำร บริษัท น�้ำตำลทิพย์นครสวรรค์ จ�ำกัด
• 2549 - 2558  : กรรมกำร บริษัท น�้ำตำลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด
• 2549 - 2558  : กรรมกำร บริษัท อุตสำหกรรมน�้ำตำลสุพรรณบุรี จ�ำกัด
• 2551 - 2557  : กรรมกำร บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• 2551 - 2557  : กรรมกำร บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จ�ำกัด 
• 2548 - 2557  : กรรมกำร บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด
• 2554 - 2556  : กรรมกำร บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�ำกัด
• 2553 - 2556 : กรรมกำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
• 2552 - 2556  : กรรมกำร บริษัท ปรีดีประภำ จ�ำกัด
• 2551 - 2556  : กรรมกำร บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
• 2550 - 2556  : กรรมกำร บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จ�ำกัด
• 2547 - 2556  : กรรมกำร บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จ�ำกัด
• 2554 - 2555 : กรรมกำร บริษัท โรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษบำงปะอิน จ�ำกัด 
• 2553 - 2555  : กรรมกำร บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จ�ำกัด
• 2553 - 2555  : กรรมกำร บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จ�ำกัด
• 2553 - 2554  : กรรมกำร บริษัท ทิพย์พัฒนอำร์เขต จ�ำกัด
• 2553 - 2554  : กรรมกำร 
    บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด (มหำชน)

 - กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรพิจำรณำ
  ค่ำตอบแทนและสรรหำ และกรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล 
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท นอร์ม จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท นอร์ม (2019) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บรษัิท ควอนตัม เทรดด้ิง จ�ำกดั ชือ่เดิม บรษัิท บุรรีมัย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เทอรำโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอ็นวำย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท สิริด�ำรงธรรม จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ภักดีวัฒนำ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท น�้ำใจไทยเบฟ (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอเชียน แคปปิตอล จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท วัฒนภักดี จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท วัน แบงค็อก จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกำไนเซอร์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ชีวำศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เดอะ ชะอ�ำ ยอร์ช คลับโฮเต็ล จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท อเดลฟอส จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน)
 - กรรมกำร บริษัท คริสตอลลำ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท แก่นขวัญ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด
 - กรรมกำร International Beverage Holdings Limited
 - กรรมกำร International Beverage Holdings (UK) Limited
 - กรรมกำร International Beverage Holdings (China) Limited
 - กรรมกำร InterBev (Singapore) Limited ประเทศสิงคโปร์
 - กรรมกำร Blairmhor Distillers Limited 
 - กรรมกำร Blairmhor Limited
 - รองประธำนกรรมกำร บริษัท เทพอรุโณทัย จ�ำกัด
 - รองประธำนกรรมกำร บริษัท สุรำบำงยี่ขัน จ�ำกัด
 - รองประธำนกรรมกำร บริษัท อธิมำตร จ�ำกัด
 - รองประธำนกรรมกำร บริษัท เอส.เอส. กำรสุรำ จ�ำกัด
 - กรรมกำร, Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd., 
  Manager of Frasers Logistics & Industrial Trust (REIT/Trust)
 - กรรมกำร, Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd., 
  Manager of Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust (REIT/Trust)
 - กรรมกำร, Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd., 
  Manager of Frasers Hospitality Business Trust (REIT/Trust) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรือบริษัทย่อย  :  
เป็นน้องเขยของนำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ กรรมกำร

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : 
ไม่มี

นายปณต สิริวัฒนภักดี 
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

อายุ 43 ปี

40 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายชาลี โสภณพนิช

กรรมการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2548)

อายุ 59 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท สำขำกำรเงิน University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปรญิญำตร ีสำขำวศิวกรรมศำสตร์ Brown University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ

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

ประสบการณ์การทำางาน
• 2548 - ปัจจุบัน : กรรมกำร 
    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
    จ�ำกัด (มหำชน)
• 2541 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร 
    บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
    จ�ำกัด (มหำชน) 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธำนกรรมกำร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย จ�ำกัด
 - ประธำนกรรมกำร บริษัท เอ.ซี.แอล.ลีสซิ่ง จ�ำกัด
 - กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ทีอำร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  : 
 ไม่มี

41รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ 

กรรมการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา 
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560) 

อายุ 57 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท (บริหำรธุรกิจ) สำขำกำรเงินกำรธนำคำร
 University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

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

ประสบการณ์การทำางาน
• 2560 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร 
     ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     และกรรมกำรสรรหำ                          
     บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
     (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• 2559 - 2561  : กรรมกำร 
     บรษัิท บิก๊ซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ�ำกดั (มหำชน)
• 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 
     บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมกำร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด 
  (มหำชน)
 - รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
  และกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร                            
  บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหำชน)
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
  บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
 - กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
  บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
 - กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
  บริษัท อำคเนย์ แคปปิตอล จ�ำกัด
 - กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เครืออำคเนย์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
 - กรรมกำร บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
 - ที่ปรึกษำ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : 
เป็นสำมีของพี่สำว นำยปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัท

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  : 
 ไม่มี

42 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 2 เมษายน 2547)

อายุ 58 ปี

การศึกษา
• ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ University of Southern California  

 ประเทศสหรัฐอเมริกำ

การฝึกอบรม/สัมมนา
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 71/2551) 

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

 (CGI 13/2559) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• ประกำศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 9 

 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำางาน
• 2560 - ปัจจุบัน :  ประธำนกรรมกำรสรรหำ

    และกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 

    จ�ำกัด (มหำชน)

• 2547 - ปัจจุบัน :  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 

    จ�ำกัด (มหำชน)

• 2533 - 2561 : กรรมกำร บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จ�ำกัด

• 2552 -  : กรรมกำร 

 กุมภำพันธ์ 2560  บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

• 2556 - 2557 : กรรมกำร 

    บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

• 2553 - 2556 : กรรมกำร 

    บริษัท อะมำนะฮ์ ลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)

• 2552 - 2556 : ประธำนกรรมกำร 

    บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเชีย จ�ำกัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น

 - กรรมกำร และผู้อ�ำนวยกำรบริหำร - กำรลงทุนกลุ่ม 

  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

 - กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

 - กรรมกำรอิสระ บริษัท เอสวีไอ จ�ำกัด (มหำชน)

 - ประธำนกรรมกำร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน)

 - กรรมกำร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และประธำนคณะผู้บริหำร 

  บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จ�ำกกัด

 - กรรมกำร บริษัท ทรู อีโลจิสติกส์ จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท ซินิเพล็กซ์ จ�ำกัด

 - ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยโคโพลีอุตสำหกรรมพลำสติก จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท เอคโค ออโต้พำร์ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท ซีพีพีซี จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท ดับบลิวพี โซลล่ำร์ จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท แซ๊ป ปำร์ตี้ จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท ดิ อัลตร้ำเวลท์ กรุ๊ป จ�ำกัด

 - รองประธำนกรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิอิออนประเทศไทย

 - สมำชิก Corporate Advisory Board Marshall School Business, 

  University of Southern California

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  : 
 ไม่มี

43รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายชาย วินิชบุตร 

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม  
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2555)

อายุ 45 ปี

การศึกษา
• ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกำ

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

ประสบการณ์การทำางาน
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมกำร 
    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
    จ�ำกัด (มหำชน)
• 2558 - มกรำคม 2560 : กรรมกำร 
    บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด
• 2555 - มกรำคม 2560 : กรรมกำร 
    บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• 2558 - 2559 : กรรมกำร 
    บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• 2558 - 2559 : กรรมกำร 
    บริษัท ไทคอน (ฮ่องกง) จ�ำกัด 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมกำร บริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ�ำกัด (มหำชน)
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร บริษัท ทีอำร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท โรจนะเพำเวอร์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท บริหำรสินทรัพย์รัชคำร จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ซำกูระจูจิโรจนะ เมดิคัล จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท บีไอจี โรจนะ ทีเจจี แก๊ส จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  : 
 ไม่มี

44 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์

กรรมการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม กรรมการบริหาร 
กรรมการกำากับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

อายุ 47 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

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

ประสบการณ์การทำางาน
• 2560 - ปัจจุบัน : กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
    กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
    และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
    จ�ำกัด (มหำชน)  
• 2556 - ปัจจุบัน : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยกำรลงทุนกลุ่ม
    บริษัท Frasers Property Limited 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท 
  แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย 
  (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - Commissioner, PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอินโดนีเซีย
 - กรรมกำร บรษัิท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  : 
 ไม่มี

45รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

กรรมการ 
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 ธันวาคม 2562)

อายุ 66 ปี

การศึกษา
• Mini MBA สำขำ Leadership Management 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

ประสบการณ์การทำางาน
• 2562 - ปัจจุบัน   :  กรรมกำร 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
     (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• 2562 - ปัจจุบัน  :  กรรมกำร 
     บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2561 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
     กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
     บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ�ำกดั (มหำชน)
• 2554 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร
     บริหำรคนที่ 2 
     บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2550 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2 
     บริษัท อำหำรสยำม จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2549 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร
     บริหำรคนที่ 1 
     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
• 2544 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
     บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
 - กรรมกำร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
 - กรรมกำร รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่อำวุโส 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน)
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  : 
 ไม่มี

46 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



 คณะผู้บริหำรของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ที่ด�ำรงต�ำแหน่งในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชีส้ินสุด 

30 กันยำยน 2563 ประกอบด้วย

 ภำยหลังจำกวันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงกำรจัดกำร ภำยหลังกำรควบรวมกับบริษัท แผ่นดินทอง  

พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยทำงธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 8/2019-20  

ซ่ึงจัดข้ึนวันท่ี 18 มิถุนำยน 2563 ได้มีมติเห็นชอบแต่งต้ังให้นำยธนพล ศิริธนชัย ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เฟรเซอร์ส  

พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) (Country Chief Executive Officer, FPT) โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ภำยใต้โครงสร้ำงองค์กรใหม่ ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหำรชุดใหม่ที่เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งในวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

คณะผู้บริหาร 

 รายช่ือคณะผู้บริหาร ตำาแหน่ง

 รายช่ือคณะผู้บริหาร ตำาแหน่ง

1.  นำยธนพล ศิริธนชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

2.  นำยโสภณ รำชรักษำ ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

3.  นำยสมศักด์ิ ไชยพร ผู้จัดกำรทั่วไป

4.  นำยศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรำนำถ สิงหรำ ณ อยุธยำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนสื่อดิจิทัล

5.  นำยแฮรี่ ยำน เก็ก วี ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่สำยงำนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

6.  นำงสำวกมลกำญจน์ คงคำทอง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่สำยงำนกลยุทธ์และกำรลงทุน

7.  นำงสำวรจนำ อัศววิเชียรจินดำ รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำยงำนกำรเงิน 
  และผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงินและบัญชี

1. นำยธนพล ศิริธนชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
  จ�ำกัด (มหำชน) และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
  คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)

2. นำยแสนผิน สุขี  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮม (ประเทศไทย)

3. นำยโสภณ รำชรักษำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

4. นำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรเงิน 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

5. นำยศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรำนำถ สิงหรำ ณ อยุธยำ  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัล 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

47รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายธนพล ศิริธนชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 17 สิงหาคม 2563 และวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล 1 ตุลาคม 2563)

อายุ 53 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การฝึกอบรม/สัมมนา
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 39/2547) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 39/2555) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
 สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)

ประสบการณ์การทำางาน
• ตุลำคม 2563 - ปัจจุบัน  : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
     เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล 
     (ประเทศไทย)
• สิงหำคม 2563 - ปัจจุบัน  : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
     (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• 2559 - ปัจจุบัน    :   กรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล 
     บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
     ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2557 - ปัจจุบัน    :   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
     บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
     ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2555 - ปัจจุบัน    :   กรรมกำรบริหำร กรรมกำร 
     และประธำนอ�ำนวยกำร 
     บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
     ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
• 2555 - 2559  : กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
     บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนำทร จ�ำกัด
• 2546 - 2559  : กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
     บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2546 - 2558  : กรรมกำร
     บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
• 2546 - 2558  : กรรมกำร บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด

คณะผู้บริหาร 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท กรุงเทพบ้ำนและที่ดิน จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท   จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท แกรนด์ พำรำไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี้ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท สำธรทรัพย์สิน จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท สำธรทอง จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จ�ำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

48 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



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

อายุ 56 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA Executive) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 190/2557) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 21 (ปี 2558)  สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• หลกัสูตรประกำศนยีบตัรชัน้สูง กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 (ปี 2560 - 2561) 
 วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง สถำบันพระปกเกล้ำ
• หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 
 (ปี 2561 - 2562) วิทยำลัยกำรยุติธรรม 
 สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 (ปี 2562 - 2563) 
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การทำางาน
• ตุลำคม 2563 - ปัจจุบัน : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
     เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี โฮม (ประเทศไทย)
• 2557 - พฤศจิกำยน 2563 :    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
     ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2556 - พฤศจิกำยน 2563 :    กรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
                                              บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
     ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
• ธันวำคม 2562 -   :  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 กันยำยน 2563   บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด
• มกรำคม 2561 -   :  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - 
 พฤศจิกำยน 2562    พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัย 
          บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด
• กุมภำพันธ์ 2556 -   : กรรมกำรผู้จัดกำร - 
 ธันวำคม 2560    พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัย  
            บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด
• 2552 - 2555  :   กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท คำซ่ำวิลล์ จ�ำกัด
• 2552 - 2555   :   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
     บริษัท ควอลิตี้เฮ้ำส์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2549 - 2551   :  ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส - สำยโครงกำรบ้ำน 
     บริษัท ควอลิตี้เฮ้ำส์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2545 - 2548   :   ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยโครงกำร - สำยคอนโดมีเนยีม 
     บริษัท ควอลิตี้เฮ้ำส์ จ�ำกัด (มหำชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 -ไม่มี-
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร บริษัท กรุงเทพบ้ำนและที่ดิน จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท   จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท แกรนด์ พำรำไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จ�ำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

49รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายโสภณ ราชรักษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)

อายุ 48 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ National Graduate Institute for  
 Policy Studies ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ Michigan State University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 282/2562) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Board Success through Financing & Investment (BFI 5/2561) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร นักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ 
 อุตสำหกรรมและกำรลงทุน (2/2558) 
 สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม (วธอ.)

ประสบการณ์การทำางาน
• ตุลำคม 2563 - ปัจจุบัน : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
     เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
     อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)
• 2560 - กันยำยน 2563  : ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส 
     พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)
• 2561 - สิงหำคม 2563  : รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
     (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• 2558 - 2559  : กรรมกำรผู้จัดกำร 
     บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
     จ�ำกัด
• 2555 - 2558  : ผู้ช่วยรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
     บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จ�ำกัด 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร 
  บรษัิท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ประเทศไทย (อนิเตอร์เนชัน่แนล) จ�ำกดั 
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเมนท์ 
  (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จ�ำกัด

 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพำเวอร์ 6 จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพำเวอร์ 11 จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (เวียดนำม) จ�ำกัด
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศูนย์บริหำรเงิน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท จัสโค (ถนนวิทยุ) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท จัสโค (ถนนสำทร) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท บำงกอก โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท บำงปะกง โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ทีอำร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร  บรษัิท เอน็. ซ.ี ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกดั
 - กรรมกำร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกำไนเซอร์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอดีเอที เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท อนำเธอร์ ซีเนริโอ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เอ็น. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอินโดนีเซีย
 - กรรมกำร PT Surya Internusa Timur ประเทศอินโดนีเซีย
 - กรรมกำร Amigos An Phu Holding Pte. Ltd. 
 - กรรมกำร Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd.
 - กรรมกำร Alps Ventura Pte. Ltd.
 - กรรมกำร New Motion Pte. Ltd
 - กรรมกำร Grand Trail Holdings Pte. Ltd
 - กรรมกำร Grand Trail Investments Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

50 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)

อายุ 57 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

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

ประสบการณ์การทำางาน
• ตุลำคม 2563 - ปัจจุบัน  :   ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรเงิน 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
     (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• 2557 - ปัจจุบัน   :   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
     ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2555 - ปัจจุบัน   :   กรรมกำรบรหิำร และรองกรรมกำรผูจั้ดกำร  
     สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
     บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
     ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
• 2555 - 2556  : กรรมกำร บริษัท แผ่นดินทอง 
     พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 
     จ�ำกัด (มหำชน)
• 2551 - 2555  : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร - 
     สำยงำนวำงแผนกำรเงิน 
     บรษัิท พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ�ำกดั (มหำชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 -ไม่มี-
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร บริษัท ภักดี ฮอสพิทำลิตี้ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ภักดี รีเทล จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท กรุงเทพบ้ำนและที่ดิน จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท   จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท แกรนด์ พำรำไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี้ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท สำธรทรัพย์สิน จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท สำธรทอง จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จ�ำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

51รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)

อายุ 40 ปี

การศึกษา
• ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ 
 สถำบันเทคโนโลยีนำนำนำชำติสิรินธร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน
• ตุลำคม 2563 - ปัจจุบัน  : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนเทคโนโลยี
     และดิจิทัล 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
     จ�ำกัด (มหำชน)
• กันยำยน 2562 -  : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนสื่อดิจิทัล 
 กันยำยน 2563    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
     (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• 2561 - สิงหำคม 2562  : กรรมกำรผู้จัดกำร 
     บรษัิท ทรู อนิเทอร์เน็ต ดำต้ำ เซน็เตอร์ จ�ำกัด 
• 2561 - สิงหำคม 2562  : ประธำนกรรมกำร 
     บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
• 2560  : ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเทคโนโลยี 
     โครงสร้ำงพื้นฐำนและบริหำร  
     ทรูมันนี่ บริษัท แอสเซน์ กรุ๊ป จ�ำกัด
• 2557 - 2560  : ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยผลิตภัณฑ์ 
     และประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเทคโนโลยี 
     บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดำต้ำ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
• 2555 - 2557  : โกลบอล เฮด ฝ่ำยดีลิเวอรี่ 
     บรษัิท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 2552 - 2554  : โกลบอล เฮด ฝ่ำยมำตรฐำนเทคโนโลยีและ
     คุณภำพผลิตภัณฑ์ 
     บรษัิท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

• 2550 - 2552  : โกลบอล ไดเรคเตอร์ ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ 
     บรษัิท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั
• 2547 - 2550  : โกลบอล เมเนเจอร์ ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ 
     บรษิทั รอยเตอร์ ซอฟแวร์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั
• 2546 - 2547  : ทีป่รึกษำมำร์เก็ตดำต้ำซสิเต็ม ฝ่ำยบรกิำรลกูค้ำ 
     บรษัิท รอยเตอร์ จ�ำกัด ประเทศสหรฐัอเมรกิำ
• 2545 - 2546  : นักพัฒนำซอฟต์แวร์ มำร์เก็ตดำต้ำซิสเต็ม 
     บรษิทั รอยเตอร์ ซอฟแวร์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
  บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำรบริษัท            
  บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

52 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ดร. สมศักดิ์ ไชยพร

ผู้จัดการทั่วไป

อายุ 69 ปี

นายแฮรี่ ยาน เก็ก วี

ผู้ช่วยผู้อำานวยการใหญ่
สายงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อายุ 42 ปี

การศึกษา
• ปรญิญำเอก สำขำวศิวกรรมศำสตร์ Ecole Centrale de Lyon ประเทศฝรัง่เศส
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

การฝึกอบรม/สัมมนา
• หลักสูตร Management Development Program (1/2561)

ประสบการณ์การทำางาน
• 2534 - ปัจจุบัน : ผู้จัดกำรทั่วไป 
    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
    จ�ำกัด (มหำชน)
• 2533 : รักษำกำรผู้จัดกำรทั่วไป 
    บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพำเวอร์ 6 จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพำเวอร์ 11 จ�ำกัด
 - กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไป  
  บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท บำงกอก โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การศึกษา
• ปริญญำโท สำขำวิทยำศำสตร์ (อสังหำริมทรัพย์) 
 National University of  Singapore ประเทศสิงคโปร์
• ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ (กำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์) 
 University of Reading สหรำชอำณำจักร

การฝึกอบรม/สัมมนา
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน
• ตุลำคม 2562 - ปัจจุบัน :  ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรใหญ่สำยงำนอสังหำรมิทรพัย์
    เพื่อกำรลงทุน 
    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
    จ�ำกัด (มหำชน)
• 2561 - กันยำยน 2562 : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสสำยงำนบริหำร
    อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
    จ�ำกัด (มหำชน)
• 2552 - 2561 : Head of Singapore Revenue Management, 
    Ascendas Funds Management Ltd., 
    Manager of Ascendas-REIT ประเทศสิงคโปร์
• 2550 - 2552 : Head, Investment & Asset Management 
    (South China), Mapletree Logistics Trust 
    Management Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 
• 2548 - 2550 : Property Management Executive, 
    Mapletree Investment Pte. Ltd. 
    ประเทศสิงคโปร์ 
• 2546 - 2548 : Property Officer, Colliers International Asset 
    Management Pte. Ltd. 
    ประเทศสิงคโปร์ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร บริษัท บำงปะกง โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คณะผู้บริหาร 
ที่ด�ารงต�าแหน่งในระหว่างรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

53รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นางสาวกมลกาญจน์  คงคาทอง

ผู้ช่วยผู้อำานวยการใหญ่สายงานกลยุทธ์การเงิน

อายุ 39 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท สำขำกำรเงินและกำรบัญชี London School of Economics and  
 Political Science (LSE) สหรำชอำณำจักร

การฝึกอบรม/สัมมนา
• หลักสูตร Management Development Program (1/2561)

ประสบการณ์การทำางาน
• ตุลำคม 2563 - ปัจจุบัน  : ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรใหญ่สำยงำนกลยทุธ์กำรเงิน 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
     จ�ำกัด (มหำชน)
• ตุลำคม 2562 -  : ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่
 กันยำยน 2563    สำยงำนกลยุทธ์และกำรลงทุน 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
     จ�ำกัด (มหำชน)
• 2560 - กันยำยน 2562  : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกลยุทธ์และกำรลงทุน 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
     จ�ำกัด (มหำชน)
• 2559 - 2560   : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง 
     ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด จ�ำกดั (มหำชน)
• 2557 - 2559  : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง 
     Standard Chartered Bank (Singapore) 
     Limited ประเทศสิงคโปร์
• 2554 - 2557  : ผูอ้�ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรสนิเชือ่ระดับภมิูภำค 
     CIMB Bank Berhad ประเทศสิงคโปร์
• 2549 - 2554  : ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร DBS Bank Ltd. 
     ประเทศสิงคโปร์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร 
  บรษัิท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี ประเทศไทย (อนิเตอร์เนชัน่แนล) จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (เวียดนำม) จ�ำกัด
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศูนย์บริหำรเงิน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ทีอำร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (เวียดนำม) จ�ำกัด
 - กรรมกำร Amigos An Phu Holding Pte. Ltd.
 - กรรมกำร Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd.
 - กรรมกำร Alps Ventura Pte. Ltd.
 - กรรมกำร New Motion Pte. Ltd
 - กรรมกำร Grand Trail Holdings Pte. Ltd
 - กรรมกำร Grand Trail Investments Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

54 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



นางสาวรจนา อัศววิเชียรจินดา

ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

อายุ 53 ปี

การศึกษา
• ปริญญำโท สำขำบัญชี (หลักสูตรนำนำชำติ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

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

ประสบการณ์การทำางาน
• ตุลำคม 2563 - ปัจจุบัน  : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
     จ�ำกัด (มหำชน)
• ตุลำคม 2562 -  :  ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
 กันยำยน 2563    และรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่
     สำยงำนกำรเงิน 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
     จ�ำกัด (มหำชน)
• 2560 - กันยำยน 2562  : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
     บริษัท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
     จ�ำกัด (มหำชน) 
• 2553 - 2560  : บริษัท เอ เอ็น บี ลำบอรำตอรี่ (อ�ำนวยเภสัช) 
     จ�ำกัด 
• 2552 - 2553  : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส 
     (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• 2550 - 2552  : โรงพยำบำลกรุงเทพ รำชสีมำ  
• 2537 - 2550  : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
     จ�ำกัด 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร 
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท บำงกอก โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท บำงปะกง โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด 
 - กรรมกำร บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด
 - กรรมกำร บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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สามย่าน มิตรทาวน์ (รีเทล), กรุงเทพฯ | ประเทศไทย

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจำาปี 2563



เลขำนุกำรบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

 โครงสร้ำงกำรจัดกำรในรอบระยะเวลำบัญชี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

(มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ�ำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

ก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมี 

กำรแบ่งสำยกำรบังคับบัญชำเป็นสำยงำนต่ำง ๆ สรุปเป็นแผนภำพผังโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ดังน้ี

 ภำยหลังจำกวันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงกำรจัดกำร ภำยหลังกำรควบรวมกับบริษัท แผ่นดินทอง  

พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยทำงธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 8/2019-20  

ซ่ึงจัดข้ึนวันท่ี 18 มิถุนำยน 2563 ได้มีมติเห็นชอบแต่งต้ังให้นำยธนพล ศิริธนชัย ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เฟรเซอร์ส  

พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) (Country Chief Executive Officer, FPT) โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี ้

ภำยใต้โครงสร้ำงองค์กรใหม่ ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหำรชุดใหม่ท่ีเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งในวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ได้แก่ 1) นำยธนพล ศิริธนชัย  

ต�ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อพำณิชยกรรม (เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี คอมเมอร์เชียล) 2) นำยแสนผิน  

สุขี ต�ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อำศัย (เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮม) 3) นำยโสภณ รำชรักษำ ต�ำแหน่ง 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม (เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล) 4) นำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล  

ต�ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรเงิน และ 5) นำยศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรำนำถ สิงหรำ ณ อยุธยำ ต�ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัล 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำร
สรรหำ

คณะกรรมกำร 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร 
บริหำร

คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเส่ียง

คณะกรรมกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร

ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

สำยงำนกลยุทธ์และ
กำรลงทุน

ผู้จัดกำรท่ัวไปสำยงำน
บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 

เพื่อกำรลงทุน

สำยงำนบริหำร
อสังหำริมทรัพย ์
เพื่อกำรลงทุน

สำยงำนส่ือดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

สำยงำนบริกำร 
องค์กร

สำยงำนพัฒนำ สำยงำนกำรเงิน

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน
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คณะกรรมการบริษัท
 ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ว่ำ คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำคน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 

ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดนั้นต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักรและกรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย

 1.  กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร (Executive Director) หมำยถึง กรรมกำรท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรและมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน

ประจ�ำของบริษัทฯ

 2.  กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร (Non-Executive Director) หมำยถึง กรรมกำรที่มิได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในกำรบริหำรงำนประจ�ำของบริษัทฯ อำจจะเป็นกรรมกำรอิสระหรือไม่ก็ได้

 3.  กรรมกำรอิสระ (Independent Director) หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีควำมเป็นอิสระตำมหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ควำมรู้ และมีประสบกำรณ ์

ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จ�ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรท่ีไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรแต่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน จ�ำนวน 

3 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร จ�ำนวน 3 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 3 ท่ำน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรท้ังคณะ 

ดังมีรำยนำมต่อไปน้ี

 ช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง การเข้าประชุม/ 
    การประชุม
    ทั้งหมด

1. นำยชำยน้อย  เผื่อนโกสุม ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  16 ม.ค. 2560 11/11
  ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
  และประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

2.  รศ. ธิติพันธุ์  เชื้อบุญชัย กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  24 เม.ย. 2560 11/11
  กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
  และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3.  นำยชัชวำลย์  เจียรวนนท์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  2 เม.ย. 2547 8/11
  ประธำนกรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

4.  นำยชำลี  โสภณพนิช กรรมกำร 30 มี.ค. 2548 9/11

5.  นำยโชติพัฒน์  พีชำนนท์ กรรมกำร กรรมกำรสรรหำ  16 ม.ค. 2560 9/11
  และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6.  นำยชำย  วินิชบุตร กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 13 พ.ย. 2555 9/11

7.  นำยปณต  สิริวัฒนภักดี กรรมกำร กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  16 ม.ค. 2560 11/11
  ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

8.  นำยอุเทน  โลหชิตพิทักษ์ กรรมกำร กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร กรรมกำรบริหำร  16 ม.ค. 2560 10/11
  และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

9.  นำยสิทธิชัย   ชัยเกรียงไกร(1) กรรมกำร 13 ธ.ค. 2562 6/7

หมายเหตุ:  (1) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2019-20 เม่ือวันท่ี  
   13 ธันวาคม 2562
  (2) นางสาวปรัศนีย์ สุระสเถียร ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562-63 เม่ือวันท่ี  
   1 ตุลาคม 2563

 ทั้งนี้ กรรมกำรบริษัททุกท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด และกฎหมำย

ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมท้ังไม่มีสถำนะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

 และมีนำงสำวศรีวลี สุขศรี เป็นเลขำนุกำรบริษัท (2)
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท (ตามหนังสือ
รับรองบริษัท ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)
 กรรมกำรผู ้ มีอ� ำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท คือ  นำยชำลี  

โสภณพนิช หรือนำยชำย วินิชบุตร หรือนำยปณต สิริวัฒนภักดี  

ลงลำยมือชื่อร ่วมกับนำยโชติพัฒน์  พีชำนนท์  หรือนำยอุ เทน 

โลหชิตพิทักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำ านาจหน ้ าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ

หน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้นท้ังในปัจจุบันและในระยะยำว รวมถึงกำรปฏิบัติให้เป็นไป

ตำมหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์

และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำม 

รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทมีดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้ำท่ีเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary 

Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�ำคัญ 4 ประกำรคือ

  a. กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังและ 

   รอบคอบ (Duty of Care)

  b. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of  

   Loyalty)

  c. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

   ของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุม 

   ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

  d. กำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  

   โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลำ (Duty of Disclosure)

 2. ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรในเรื่อง

จ�ำนวนกรรมกำร สัดส่วนกรรมกำรอิสระ รวมท้ังคุณสมบัติที ่

หลำกหลำย เพื่อให้เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

 3. ก�ำกับดูแลให้มีกระบวนกำรสรรหำและเลือกต้ังบุคคล 

เป็นกรรมกำรบริษัทอย่ำงโปร่งใส และมีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงเหมำะสม

 4. รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ซ่ึงมีควำมเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือ

บริษัทย่อยต่อบริษัทซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้ตำม “แบบรำยงำน

กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร/ผู ้บริหำร” ท่ีบริษัทฯ ก�ำหนดข้ึน  

ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับ

ตลำดทุนก�ำหนด นอกจำกนั้น ยังมีหน้ำท่ีแจ้งกำรถือครองหลักทรัพย์

ที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

 5. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ 

แผนงำน และงบประมำณประจ�ำปี ผ่ำนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มี 

ส่วนได้เสีย และก�ำกับดูแลฝ่ำยจัดกำรรวมท้ังกำรจัดสรรทรัพยำกร

ส�ำคัญให้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด

ไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใสและเป็นธรรม ภำยใต้กรอบข้อก�ำหนด 

ของกฎหมำย จริยธรรมทำงธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงผู ้ มีส ่วนได ้ เสีย  

ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อควำมย่ังยืนและประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกท้ังมีกำรทบทวนและปรับปรุง 

เพื่อควำมมีประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินกิจกำรเป็นประจ�ำทุกปี

 6. ก�ำหนด จัดท�ำ และปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแล

กิจกำร จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน นโยบำย 

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ของบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร และพิจำรณำทบทวนนโยบำยและ

กำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 7. ด�ำเนินกำรให้บริษัทมีระบบหรือกระบวนกำรในกำร

บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ โดยก�ำหนดนโยบำยบริหำร

ควำมเสี่ยงและพิจำรณำถึงปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญอันอำจเกิดขึ้น  

ก�ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเส่ียง ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน

ตำมแนวทำงป้องกันควำมเส่ียงน้ัน รวมทั้งทบทวนกำรบริหำรจัดกำร

ควำมเส่ียงอย่ำงสม�่ำเสมอ

 8. สนับสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม และน�ำ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดมูลค่ำเพิ่มแก่ธุรกิจ ควบคู่กับ 

กำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

 9. ก�ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษัทฯ และมีมำตรกำรรักษำ 

ควำมม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 10. พิจำรณำเ ร่ืองควำมขัดแย ้งทำงผลประโยชน ์อย ่ ำง 

รอบคอบ มีแนวทำงชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 

 11. พจิำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนกำรขยำยธุรกจิ  

โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำร 

อื่น ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ำยจัดกำร

 12. ก�ำหนดให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทฯ 

โดยกำรเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้ำหมำยท่ี ก�ำหนดไว้ให้ทรำบ

อย่ำงสม�่ำเสมอ พร้อมท้ังรำยงำนทำงกำรเงินและควำมคืบหน้ำของ

กำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจ 

เป็นไปตำมเป้ำหมำยและนโยบำยที่วำงไว้ และหำกไม่เป็นไปตำมนั้น

คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำรแก้ไข ปรับปรุง และดูแลให้ 

ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรแก้ไข พร้อมทั้งพัฒนำเรื่องน้ันอย่ำงต่อเนื่อง

 13. พิจำรณำและอนุมัติผลงำนและผลประกอบกำรประจ�ำ 

ไตรมำสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมำณ และพิจำรณำ 

แนวโน้มระยะต่อไปของปี 

 14. พิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำรได ้มำหรือจ�ำหน่ำยไป 

ซ่ึงสินทรัพย์ เว้นแต่รำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้น ท้ังน้ีในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวจะเป็นไปตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ/หรือ ประกำศข้อบังคับ และ/

หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลำด 

หลักทรัพย์ฯ)
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 15. พิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รำยกำร

ดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ในกำรพิจำรณำ

อนุมัติดังกล่ำวจะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน  

และ/หรือประกำศ ข ้อบังคับและ/หรือระเบียบที่ เกี่ยวข ้องของ 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ

 16. พิจำรณำและอนุมัติกำรท�ำธุรกรรมหรือกำรกระท�ำใด ๆ  

อันมีผลกระทบท่ีส�ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน ภำระหนี้สิน กำรท�ำ

ธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตำมดูแลควำมเพียงพอ 

ของสภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้

 17. ก�ำกับให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำร

สอบบัญชีที่มีควำมน่ำเชื่อถือ 

 18. ก�ำกับให้มีกำรท�ำงบกำรเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญช ี

ของบริษัทฯ ให้มีควำมถูกต้อง เพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำร

ด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำได้ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน และ 

ถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และ 

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนท่ีจะน�ำเสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ

 19. ก�ำกบัดูแลให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบ 

ภำยในที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อลดควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรทุจริตและกำรใช้อ�ำนำจอย่ำงไม่ถูกต้อง รวมท้ังป้องกัน 

กำรกระท�ำผิดกฎหมำย

 20. ดูแลกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรำยงำนประจ�ำปี แบบแสดง

รำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56-1) ให้สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงิน

และผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอและข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้ควำม

เห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร

ควำมเส่ียงในรำยงำนประจ�ำปี รวมท้ังก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล

ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์ท่ีกฎหมำยหรือหน่วยงำนก�ำกับดูแล

ก�ำหนดอย่ำงสม�่ำเสมอ

 21. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี 

ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ  

โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น รวมทั้งวำระกำรประชุม

และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำด้วยระยะเวลำ 

พอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำท่ีก�ำหนดตำมกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง

 22. ดูแลให้ ม่ันใจว ่ำผู ้ถือหุ ้นมีส ่วนร ่วมในกำรตัดสินใจ 

เรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ เคำรพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นท้ังรำยใหญ่ 

รำยย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นธรรมและ

โปร่งใส จัดให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

อย่ำงเหมำะสม 

 23. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 เดือน

ต่อครั้ง 

 24. เข ้ำร ่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยที่ สุด 

ร้อยละ 75 ของจ�ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรที่จัดข้ึน 

ในแต่ละปี และกำรประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมกำร

บริษัทท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำร

บริษัทหรือเลขำนุกำรบริษัททรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม

 25. ก�ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล กำรจัดกำรข้อมูลลับ 

กำรจัดกำรข้อมูลภำยในเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล กำรรักษำควำมลับ

ของข้อมูลลับ และข้อมูลภำยในที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์

 26. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลของบริษัทฯ  

ให้แก่ผู ้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่ำบริษัทฯ มีก�ำไรพอสมควรท่ีจะท�ำเช่นนั้น 

และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นทรำบ 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป

 27. พิ จ ำ ร ณ ำ แ ต ่ ง ต้ั ง แ ล ะ ก� ำ ห น ด อ� ำ น ำ จ ห น ้ ำ ท่ี ข อ ง 

คณะกรรมกำรชุดย ่อยต ่ำง ๆ ได ้แก ่  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ส ร ร ห ำ  ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก� ำ ห น ด ค ่ ำ ต อ บ แ ท น  

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อกำรด�ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

 28. พิจำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ�ำนำจในกำร

แต่งต้ังประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ รวมท้ังก�ำหนด 

อ� ำนำจอนุมั ติ ท่ีมอบอ�ำนำจให ้ กับประธำนเจ ้ ำหน ้ำ ท่ีบริหำร/ 

ผู ้อ�ำนวยกำรใหญ่ และพิจำรณำปรับปรุงแก ้ไขอ�ำนำจดังกล่ำว 

เพื่อควำมเหมำะสม

 29. คณะกรรมกำรอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรคนหน่ึง หรือ

หลำยคน หรือคณะกรรมกำรชุดย่อย หรือประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/

ผู ้อ�ำนวยกำรใหญ่ หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

แทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและก�ำกับดูแลของ 

คณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ�ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกลำ่วมีอ�ำนำจ และ

ภำยในระยะเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมกำร

อำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกำรมอบอ�ำนำจนั้น ๆ  

ได้เม่ือเห็นสมควร

 ทั้งน้ี กำรมอบอ�ำนำจน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ 

ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่ตน

หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือควำมขัดแย้ง 

ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ถ้ำมี) เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรธุรกิจ

ปกติ และเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป หรือเป็นไปตำมนโยบำยและ 

หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภำยใต ้

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรตำมที่ก�ำหนดเกี่ยวกับรำยกำรท่ี 

เก่ียวโยงกัน และรำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญ 

ของบรษัิทจดทะเบยีน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ และ/

หรือประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

60 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยให้บุคคลใดปฏิบัติกำร

แทนคณะกรรมกำรในเรื่องใด กำรมอบหมำยดังกล่ำวต้องจัดท�ำเป็น 

ลำยลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมกำรในรำยงำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำร และระบุขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของผู้รับมอบ

อ�ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน

 30. ก� ำ ห น ด ใ ห ้ มี ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ข อ ง 

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 31. พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏบิติังำนอย่ำงต่อเนือ่ง  

ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เข้ำอบรมหรือเข้ำร่วม 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ

กรรมกำรและผู ้บริหำร หรือกิจกรรมสัมมนำที่ เป ็นกำรเพิ่มพูน 

ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง

 32. จัดให้มีกำรจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) 

และแผนพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงให้มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และ

คุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย 

 33. จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏบิติังำนของผูบ้รหิำรระดับสงู 

โดยใช้เป้ำหมำยและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินท่ีเชื่อมโยงกับแผน

กลยุทธ์และแผนงำนประจ�ำปี เพื่อพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนและ

มำตรกำรจูงใจท่ีเหมำะสม 

 34. จดัให้มีแนวทำงด�ำเนนิกำรทีช่ดัเจน โปร่งใส และเหมำะสม 

ในกำรรับและจัดกำรข ้อร ้องเรียน กำรแจ ้งเบำะแส ตลอดจน

กระบวนกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบำะแส 

 35. ก�ำกับดูแลนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทแม่ 

เป็นไปตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

 36. พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีจะส ่งไปเป ็น

กรรมกำร/หรือผู้บริหำรในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมทุน 

 37. แต่งต้ังเลขำนุกำรบริษัท เพื่อช่วยด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 

ของคณะกรรมกำรและบริษัท อันได้แก่ กำรประชุมกรรมกำรและ 

ผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำรให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำร และบริษัทในกำร

ปฏิบัติตน และด�ำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และระเบียบที่

เกี่ยวข้องต่ำง ๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมกำร และบริษัท

มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ

ทันเวลำ

 38. ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ

และปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยำบรรณธุรกิจ ข้อพึง

ปฏิบัติในกำรท�ำงำน นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยต่อต้ำน 

กำรคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

อำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการ
 1. ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เป็นไปอย่ำง 

ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น

 2. ก�ำกบั ติดตำมและดูแลกำรปฏบิติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร

บริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ  ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัทฯ

 3. เป็นผู ้น�ำของคณะกรรมกำรบริษัท และท�ำหน้ำท่ีเป็น

ประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น

ตำมระเบียบวำระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมำย

 4. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรจัดสรรเวลำ

อย่ำงเพียงพอท่ีฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและสนับสนุนให้กรรมกำร

ได้อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มท่ี เป็นอิสระ และ

ใช้ดุลยพินิจอย ่ำงรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผู ้ มีส ่วนได้ เสียทุกฝ ่ำย 

อย่ำงครบถ้วน มีกำรสรุปมติท่ีประชุมและท�ำให้ม่ันใจว่ำ กำรตัดสินใจ

ของคณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรน�ำไปด�ำเนินกำร

 5. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็น 

ผู้บริหำรและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร และระหว่ำงคณะกรรมกำร

บริษัทกับฝ่ำยจัดกำร 

 6. สนบัสนุนและเป็นแบบอย่ำงทีดี่ในกำรปฏบัิติตำมหลกักำร 

ก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้ม่ันใจ

ว่ำกรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

ที่มีจริยธรรม และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ที่ดี และได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติงำน 

ในกำรติดตำมและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงทั่วถึง 

ในทุกมิติและสอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบ

ด้วย

 • คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 • คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

 • คณะกรรมกำรสรรหำ

 • คณะกรรมกำรบริหำร

 • คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 • คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 คณะกรรมกำรชุดย่อยท้ัง 6 คณะ มีบทบำทหน้ำท่ีและกำร 

ด�ำเนินงำนดังน้ี
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ช่ือ - นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1.  รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ

2.  นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม กรรมกำร กรรมกำรอิสระ

3.  นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ

 และมีนำงมำรศรี โสภำเสถียรพงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee - AC)

 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งต้ังจำกกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมด 3 ท่ำน ดังมีรำยนำม 

ต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและ 

เชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำน 

กับผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต และผู ้บริหำรที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำ 

รำยงำนทำงกำรเงิน ทั้งรำยไตรมำส และประจ�ำปี

 2. พิจำรณำให้ควำมเห็นรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที ่

อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ 

ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ รวมท้ังกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ 

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 3. สอบทำนให้บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบ 

ภำยในที่เหมำะสม และมีประสิทธิผลตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกล

 4. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกระบวนกำรควบคุมและติดตำมกำร 

ปฏบิติังำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ระเบยีบ 

ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 5. สอบทำนให้บรษัิทฯ มีกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีครอบคลมุ 

ทุกด้ำน มีประสิทธิผล และสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล

 6. สอบทำนให้บรษิทัมกีระบวนกำรท�ำงำน กำรควบคมุ กำรก�ำกบั

ดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัย

ของข้อมูล และระบบเครือข่ำยส่ือสำร ท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้อง 

ตำมมำตรฐำนสำกล

 7. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

กระบวนกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัท่ีสอดคล้องตำมแนวทำงของหน่วยงำน 

ก�ำกับดูแลต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิผล

 8. ให้ควำมเห็นชอบต่อกฎบัตร แผนงำน และควำมเหมำะสม 

เพียงพอในกำรจัดสรรทรัพยำกร อัตรำก�ำลังของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

รวมท้ังสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพและควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 

ของผู้ตรวจสอบภำยใน

 9. พิจำรณำคัดเลือก แต่งต้ัง โยกย้ำย เลิกจ้ำง และประเมินผล 

กำรปฏบิติังำนของหวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรอืหวัหน้ำหน่วยงำน

ภำยนอกที่ให้บริกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งควำมเป็นอิสระ

ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

 10. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง หรือเสนอเลิกจ้ำง บุคคลซึ่ง

มีควำมเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้ำที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเสนอ 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจำรณำควำมเหมำะสม

และประเมินประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของผู้สอบบัญชี เพื่อน�ำเสนอต่อ 

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

รวมทั้งมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำประชุม

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชีในเรื่องต่ำง ๆ

 11. พิจำรณำขอบเขตกำรตรวจสอบและแผนกำรตรวจสอบของ 

ผู ้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยในให้มีควำมสัมพันธ์กัน และลด 

ควำมซ�้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

 12. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบทั้งในภำพรวม เป็นรำยคณะ และรำยบุคคล เป็นประจ�ำทุกปี 

พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัท

 13. สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียน และก�ำกับ

ดูแลในเรื่องดังกล่ำว

 14. เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบข้อ 

ซักถำมในเร่ืองท่ีเก่ียวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งต้ัง 

ผู้สอบบัญชี
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ช่ือ - นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1.  นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำร

และกรรมกำรอิสระ

2.  นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ

3.  นำยปณต สิริวัฒนภักดี กรรมกำร กรรมกำร

 และมีนำยโสภณ รำชรักษำ ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

 15. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 คร้ัง เพื่อคณะกรรมกำรบริษัท 

จะได้ทรำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงทันเวลำ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ยกเว้น

ผลกำรด�ำเนินงำนในไตรมำสท่ี 4 ให้จัดท�ำเป็นรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

ของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีควำมเห็นในเรื่องต่ำง ๆ ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์

 16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยสอบทำน และประเมินควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ตำมเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

 17. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี เม่ือพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งต้ังอีกได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตำมกฎบัตรของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมครั้งที่ 9/2561-62 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2562

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee - CC)

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรก�ำหนด 

ค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรบริษัททั้งหมด 3 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง ดังมีรำยนำมต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 1. พิจำรณำเสนอโครงสร้ำง หลักเกณฑ์ และรูปแบบกำรจ่ำย 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย เช่น เบ้ียประชุม และ 

ค่ำตอบแทนในรปูแบบอืน่ ๆ  ท้ังท่ีเป็นตัวเงนิและมใิช่ตัวเงิน ท่ีเหมำะสม  

เพียงพอ และเป็นธรรม สำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณภำพ

ไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเช่ือมโยงกับ 

ผลกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ขนำดของธุรกิจ  

รวมท้ังแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ

อนุมัติ

 2. พิจำรณำโบนัสและค่ำตอบแทนพิเศษให้กับกรรมกำรตำม 

ควำมเหมำะสม โดยเชื่อมโยงกับผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำร 

ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ภำยในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้น

 3. พิจำรณำเสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

ประธำนเจ ้ำหน้ำที่บริหำร และผู ้อ�ำนวยกำรใหญ่ โดยค�ำนึงถึง 

ควำมเหมำะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำร

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มอย่ำงย่ังยืนให้แก่บริษัทฯ และสำมำรถรักษำผู้บริหำรท่ี

มีควำมสำมำรถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ

อนุมัติ

 4. ก� ำหนดหลัก เกณฑ ์และวิ ธีประ เมินผลกำรปฏิบั ติ งำน 

ประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ รวมทั้ง 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

และผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด 

 5. พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยและก�ำหนดค่ำตอบแทนของ 

ผู้บริหำรระดับสูง

 6. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยโบนัส กำรปรับอัตรำเงินเดือน  

กำรให้สวัสดิกำรของผู้บริหำรและพนักงำน

 7. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย

ร้อยละ 75 ของจ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีข้ึนในรอบปี

 8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี  

เม่ือพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งต้ังอีกได้
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คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee - NC)

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อท�ำหน้ำที่สรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

และผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยกรรมกำรบริษัททั้งหมด  

3 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง ดังรำยนำมต่อไปน้ี

ช่ือ - นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการสรรหา ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1.  นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ

2.  นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ กรรมกำร กรรมกำร

3.  รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมกำร กรรมกำรอิสระ

 และมีนำยโสภณ รำชรักษำ ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

 1. พิจำรณำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัททั้งในเรื่องของ

จ�ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสมกับขนำด ประเภท และควำมซับซ้อน 

ของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมกำรแต่ละคนในด้ำนกำรศึกษำ ควำมรู้ 

ควำมช�ำนำญ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเกี่ยวข้อง

กับธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักท่ีบริษัทด�ำเนินกิจกำรอยู่

 2. พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมำเป็นกรรมกำรอิสระให้มี

ควำมเหมำะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

ของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 

หลกัทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำย และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

ก�ำหนด

 3. พิจำรณำคุณสมบัติของผู ้บริหำรสูงสุดท่ีเหมำะสมกับกำร

บริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก�ำหนด โดย

ให้ครอบคลุมท้ังในด้ำนกำรศึกษำ ควำมรู้ ควำมช�ำนำญ ประสบกำรณ์ 

และปัจจัยสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจท่ีส�ำคัญและท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  

สภำพและแนวโน้มทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม สภำวะกำรแข่งขัน

ทำงธุรกิจ

 4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรให้เหมำะสมกับลักษณะขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำกรรมกำรเดิมเพื่อเสนอให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์กำร

เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมกำร หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำบุคคล

จำกท�ำเนียบกรรมกำรอำชีพ และหลักเกณฑ์กำรให้กรรมกำรแต่ละคน

เสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสม

 5. เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับ 

กำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีก�ำหนดระยะเวลำอย่ำงเพียงพอ

ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 6. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยชื่อท่ีเป็นกรรมกำร

บริษัท ทั้งในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่ำง หรือกรณีกรรมกำรครบวำระกำร

ด�ำรงต�ำแหน่ง โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำ

ตำมที่ก�ำหนดไว้อย่ำงโปร่งใส ปรำศจำกอิทธิพลของผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�ำนำจ

ควบคุม เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจำรณำอนุมัติแล้วแต่กรณี

 7. พิจำรณำรำยช่ือกรรมกำรบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเป็น

กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมกำร

บริษัทพิจำรณำแต่งต้ัง

 8. ก�ำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีกำรปฐมนิเทศและมอบเอกสำร 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่กรรมกำรที่ได้รับกำร 

แต่งต้ังใหม่

 9. พิจำรณำกลั่นกรองรำยช่ือและประวัติของบุคคลท่ีจะเสนอ

ชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/ผู ้อ�ำนวยกำรใหญ ่

อย่ำงรอบคอบ เหมำะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 10. จัดให้มีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรฝึกอบรมที่ เกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรและควำมรู้ท่ีเก่ียวกับธุรกิจของกิจกำรให้แก ่

คณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อ 

เพิ่มศักยภำพของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท

 11. จัดให้มีกำรจัดท�ำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession plan) 

ของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง 

เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลท่ีมีศักยภำพให้สำมำรถสืบทอดต�ำแหน่งงำน 

ในกรณีท่ีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ หรือผู้บริหำร

ระดับสูงเกษียณ ลำออก หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ เพื่อให้ 

กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ สำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง 

มีกำรทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี

 12. ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำอย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของ

จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำท้ังหมดที่ได้จัดให้มีข้ึน 

ในรอบปี

 13. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

 คณะกรรมกำรสรรหำด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี เมื่อพ้นจำก

ต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งต้ังอีกได้
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ช่ือ - นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร* ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1.  นำยปณต สิริวัฒนภักดี ประธำนกรรมกำร กรรมกำร

2.  นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมกำร กรรมกำร

3.  นำยโสภณ รำชรักษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร -

4.  นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมกำร กรรมกำร

5.  นำยธนพล ศิริธนชัย       กรรมกำร -

6.  นำยแสนผิน สุขี    กรรมกำร -

7.  นำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล กรรมกำร -

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee - EC)

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อช่วยควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย 

กลยุทธ์ แผนกำรด�ำเนินงำน และงบประมำณประจ�ำปี ท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรกลั่นกรอง

เรื่องที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วย 

กรรมกำรท้ังหมด 7 ท่ำน ดังมีรำยนำมต่อไปนี้

หมายเหตุ: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 10/2019-20 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  

จ�านวน 7 ท่าน คือ 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี  2) นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 3) นายโสภณ ราชรักษา 4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 5) นายธนพล ศิริธนชัย   

6) นายแสนผิน สุขี  และ 7) นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล แทนคณะกรรมการบริหารชุดเก่า จ�านวน 4 ท่านคือ 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี 2) นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์  

3) นายชาย วินิชบุตร และ 4) นายโสภณ ราชรักษา   

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. พิจำรณำก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย 

แผนธุรกิจ กำรลงทุน งบประมำณประจ�ำปี และอ�ำนำจกำรบริหำรงำน

ต่ำง  ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ

 2. พิจำรณำกล่ันกรอง ติดตำมโครงกำร และโอกำสในกำรลงทุน 

ต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของบรษัิท ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำร 

บริษัทพิจำรณำอนุมัติ

 3. พิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน กำรจัดท�ำธุรกรรม

ทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินเพื่อกำรเปิดบัญชีกู้ยืม จ�ำน�ำ จ�ำนอง  

ค�้ำประกันและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงกำรซื้อขำย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์

ที่ ดินเพื่อกำรท�ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัทฯ โดยมีกำรก�ำหนด

วงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำรอย่ำงชัดเจน โดยวงเงินดังกล่ำวให้เป็น 

ไปตำมระเบียบ และอ�ำนำจอนุมัติซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำก 

คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว อย่ำงไรก็ดี วงเงินดังกล่ำวอำจมีกำร

เปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยขี้นอยู ่กับดุลยพินิจของ  

คณะกรรมกำรบริษัท

 4. ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 

โดยครอบคลุมทั้งเรื่องกำรคัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำรแต่งต้ัง กำรโยกย้ำย 

กำรฝึกอบรม กำรปลดออก และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนและผู้บริหำร

ระดับรองจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ลงมำ  

โดยอำจมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

ของบริษัท หรือกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่ประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ของบริษัทฯ หรือกรรมกำร 

ผู ้จัดกำรของบริษัทย่อยเห็นสมควร เป็นผู้มีอ�ำนำจแทนบริษัทที่จะ 

ลงนำมในสัญญำจ้ำงแรงงำน

 5. ให้ค�ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับกำรตัดสินใจ 

ในเร่ืองที่มีควำมส�ำคัญ เร่ืองท่ีหำกท�ำไปแล้วจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง

อย่ำงส�ำคัญแก่กิจกำรของบริษัทฯ และเร่ืองที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย 

และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 6. ให้ค�ำปรึกษำและข้อแนะน�ำกำรบริหำรจัดกำรแก่ประธำน 

เจ้ำหน้ำที่บริหำร ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง

 7. แต่งต้ังหรือว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน

ภำยในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

 8. จัดท�ำรำยละเอียดอ�ำนำจด�ำเนินกำรภำยในบริษัทฯ เพื่อกระจำย

อ�ำนำจให้ผู ้บริหำรและพนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำน และตัดสินใจ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัวโดยไม่เสียกำรควบคุมเพื่อ 

น�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ
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 9. ก�ำกับดูแล ติดตำม ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรด�ำเนินงำน 

และงบประมำณประจ�ำปีท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสภำพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 

ไปในแต่ละช่วงเวลำ รวมท้ังเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับ

ของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และไม่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุด 

ของบริษัทฯ

 10. ก�ำกับดูแลและอนุมัติ เรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของ 

บริษัทฯ และอำจแต่งต้ังหรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ

หลำยคนกระท�ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่ 

เห็นสมควรได้ โดยคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง 

หรือแก้ไขอ�ำนำจนั้น ๆ ได้ 

 ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรบริหำรนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจหรือ 

มอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือผู้รับมอบอ�ำนำจ 

จำกคณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคล 

ที่อำจมีควำมขัดแย ้งมีส ่วนได ้ เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย ้งทำง 

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทตำมท่ีนิยำม

ไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ซ่ึงกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น (แล้วแต่กรณี)  

เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมท่ีข้อบังคับของบริษัทและ

บริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก�ำหนด ยกเว้นเป็น 

กำรอนุมัติรำยกำรท่ีมีเง่ือนไขปกติทำงธุรกิจท่ีมีกำรก�ำหนดขอบเขต

ที่ชัดเจน 

 11. พิจำรณำกลั่นกรองงำนทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมกำร

บริษัท ยกเว้นงำนอยู่ภำยใต้หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และ/หรือ เป็น 

อ�ำนำจของคณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืนของบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจำรณำ

กลั่นกรองเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง

 12. ร่วมประชุมคณะกรรมบริหำรอย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของจ�ำนวน

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรท้ังหมดท่ีได้จัดให้มีข้ึนในรอบปี

 13. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 คณะกรรมกำรบริหำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี เม่ือพ้นจำก

ต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งต้ังอีกได้

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee - CGC)

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไป

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำรบริษัททั้งหมด 3 ท่ำน  

โดยมำกกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ ดังรำยนำมต่อไปนี้

ช่ือ - นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1.  นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ

2.  รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมกำร กรรมกำรอิสระ

3.  นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมกำร กรรมกำร

 และมีนำยสำมำรถ รัศมีโรจน์วงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยก�ำกับดูแลกิจกำร บริหำรควำมเส่ียง และควำมย่ังยืน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 1.   จัดท� ำนโยบำยกำรก� ำกับดูแลกิจกำร ท่ี ดี  เพื่ อ เสนอต ่อ 

คณะกรรมกำรบริษัท

 2.   ให ้ค�ำแนะน�ำแก ่คณะกรรมกำรบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับ 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 3.   ดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร เพื่อให ้

เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

 4.   ทบทวนแนวทำงของหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีของ

บริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสำกล และเสนอแนะต่อ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ

 5.   จดัท�ำนโยบำยและแนวปฏบัิติในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรบรหิำร

จัดกำรควำมยั่งยืน (Sustainability Management: SM) ซ่ึงรวมถึง 

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR ) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

 6.   ติดตำมกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน

 7.   วำงกรอบแนวทำง และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำน ท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

 8.   จัดท�ำและทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน  

ให้ข้อเสนอแนะ แนวทำง ติดตำม และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

ที่ เกี่ยวข ้องกับกำรต่อต ้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันโดยรำยงำนต่อ 

คณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี เม่ือพ้น

จำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งต้ังอีกได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตำม

กฎบัตรของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีที่ได้รับกำรอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันที่ 13 ธันวำคม 

2562
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ช่ือ - นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1.  นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร

2.  รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมกำร กรรมกำรอิสระ

3.  นำยปณต สิริวัฒนภักดี กรรมกำร กรรมกำร

4.  นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมกำร กรรมกำร

 และมีนำยสำมำรถ รัศมีโรจน์วงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยก�ำกับดูแลกิจกำร บริหำรควำมเส่ียง และควำมย่ังยืน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC)

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อดูแลสนับสนุนให้กำรบริหำรควำมเส่ียงประสบควำมส�ำเร็จในระดับ

องค์กร โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรบริษัททั้งหมด 4 ท่ำน ดังมีรำยนำมต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. พิจำรณำและอนุมัตินโยบำย วัตถุประสงค์ และกรอบกำร

บริหำรควำมเส่ียง ส�ำหรับเป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำร

บริหำรควำมเส่ียงของพนักงำนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยของธุรกิจ ท้ังน้ีนโยบำย 

วัตถุประสงค์ และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง จะได้รับกำรทบทวน

เป็นประจ�ำทุกปี และให้ควำมส�ำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ 

 2. พิจำรณำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธุรกรรมของบริษัท

ให้ครอบคลุมควำมเส่ียงทำงธุรกิจและกลยุทธ์ (Business & Strategic 

Risk) ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (Market Risk) ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

(Credit Risk) ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) ควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร (Operational Risk) ควำมเส่ียงกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน (Financial Report Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและ 

กำรปฏิบัติตำม (Legal & Compliance Risk) และควำมเสี่ยงด้ำน 

ชื่อเสียง (Reputational Risk)

 3. ก�ำกับดูแลให้มีกำรระบุควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำปัจจัยทั้ง

ภำยนอกและภำยในองค์กร ท่ีอำจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ และมีกำรประเมินผลกระทบและโอกำส 

ที่ เกิดข้ึนของควำมเส่ียงท่ีได้ระบุไว้ เพื่อจัดล�ำดับควำมเสี่ยงและ 

เลือกใช้วิธีจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม

 4. พิจำรณำและทบทวนแนวทำง และเครื่องมือในกำรบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับลักษณะและ

ขนำดควำมเสี่ยงแต่ละด้ำนของธุรกรรมท่ีบริษัทฯ ด�ำเนินกำร

 5.  พิจำรณำและทบทวนกำรก�ำหนดเพดำนควำมเส่ียง (Risk 

Limits) และมำตรกำรในกำรด�ำเนินกำรกรณีที่ไม่เป็นไปตำมเพดำน

ควำมเส่ียงที่ก�ำหนด (Corrective Measures)

 6. ติดตำมผลกำรประเมินควำมเสีย่งท้ังในภำวะปกติและภำวะวกิฤต 

(Stress Testing)

 7. ประเมินควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ 

ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนส�ำหรับธุรกรรมท่ีจะจัดต้ังข้ึนใหม่ รวมถึง

ก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกันควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดข้ึนกับธุรกรรม

 8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำ

ทุกปี ถ้ำมีกำรปรับปรุงแก้ไขจะน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ

อนุมัติ

 9. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบริษัท 

รับทรำบ และในกรณีท่ีมีป ัจจัยหรือเหตุกำรณ์ส�ำคัญ ซึ่งอำจมี 

ผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บริษัทเพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็วที่สุด

 10. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำน 

กำรต ่อต ้ำนกำรทุจริตคอร ์รัปชัน โดยกำรประเมินควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชันให้เพียงพอเหมำะสม

 11. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี  

เม่ือพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งต้ังอีกได้ 
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ช่ือ - นามสกุล ตำาแหน่ง

1.  นำยธนพล ศิริธนชัย* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2.  นำยโสภณ รำชรักษำ ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

3.  นำยสมศักดิ์ ไชยพร ผู้จัดกำรทั่วไป

4.  นำยศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรำนำถ สิงหรำ ณ อยุธยำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนสื่อดิจิทัล

5.  นำยแฮรี่ ยำน เก็ก วี ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่สำยงำนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

6.  นำงสำวกมลกำญจน์ คงคำทอง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่สำยงำนกลยุทธ์และกำรลงทุน

7.  นำงสำวรจนำ อัศววิเชียรจินดำ รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนกำรเงิน แลผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี

*นายธนพล ศิริธนชัยได้รับการแต่งต้ังเป็น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ มีผลในวันท่ี 17 สิงหาคม 2563

คณะผู้บริหาร
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 ผู้บริหำรของบริษัทมีจ�ำนวน 7 ท่ำน ดังมีรำยนำมต่อไปน้ี

 ทั้งนี้ ผู้บริหำรของบริษัททุกท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตำมกฎหมำยก�ำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และไม่มี

ลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร/ผู้อ�านวยการใหญ่

 1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำย กลยุทธ์  

แผนธุรกิจ และงบประมำณร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อน�ำเสนอ

ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

 2. บริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ ตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ 

คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ ให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ งบประมำณ 

และกลยุทธ์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 3. ก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรตลำด ทรัพยำกร

บุคคล และด้ำนกำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับ 

นโยบำย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตำมท่ีได้รับควำมเห็นชอบ 

และอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 4. เจรจำและเข้ำท�ำสัญญำ และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเป็นธุรกิจ

ปกติของบริษัทฯ ภำยในวงเงินของธุรกรรมตำมท่ีก�ำหนดไว้ในตำรำง

อ�ำนำจกำรอนุมัติซึ่งได้รับมติอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

 5. ส่ังกำร ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกำศ และบันทึกภำยใน

ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของ 

บริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมท้ังรักษำระเบียบ 

อันดีงำมภำยในองค์กร

 6. ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 

บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบกำรท่ีดีตำม 

เป้ำหมำย และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส รวมถึง 

หำโอกำสปรับปรุงและพัฒนำให้มีผลประกอบกำรที่ดีข้ึน

 7. พัฒนำองค์กรให้มีผลกำรด�ำเนินงำนและผลประกอบกำรท่ีดี 

และมีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงสม�่ำเสมอต่อเน่ืองเพื่อให้องค์กรเติบโต

อย่ำงยั่งยืน

 8. ด�ำเนินกำรให้มีกำรศึกษำโอกำสในกำรลงทุนในโครงกำร 

ใหม่  ๆ ที่ ดี  โดยท�ำกำรศึกษำทำงด ้ำนเทคนิคและด้ำนกำรเงิน 

อย่ำงเหมำะสม และครบถ้วนเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ

 9. พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนท่ีเป็นธุรกรรมปกติ ตลอดจน 

กำรด�ำเนินงำนท่ีเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมี

เง่ือนไขทำงกำรค้ำท่ัวไป ในวงเงินไม่เกินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรบริษัท

 10. ด� ำ เ นินกำรให ้สอดคล ้องกับหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพย ์  รวมถึง

ตลำดหลักทรัพย ์แห ่ งประ เทศไทยเ ก่ียว กับกำรท� ำรำยกำร ท่ี 

เกี่ยวโยงกันและรำยกำรได้มำจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนตำรำง

ก�ำหนดอ�ำนำจกำรอนุมัติรำยกำรซึ่งได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัท

 11. ไม ่ประกอบกิจกำรหรือ เข ้ ำร ่ วมในกิจกำรอันมีสภำพ 

อย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท�ำ 

เพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัท

ทรำบและได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบให้ประกอบกิจกำรน้ัน ๆ ได้
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 12. กำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นหรือต�ำแหน่งอื่นใด

ในองค์กรธุรกิจจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท

ก่อน ท้ังน้ี กำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นหรือต�ำแหน่ง

อ่ืนใดในองค์กรธุรกิจต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร/ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ของบริษัท 

 13. มอบอ�ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล

อื่นใดปฏิบัติงำนที่ก�ำหนดในนำมของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/ 

ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ ภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอ�ำนำจ

ของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมกำร

บริษัท และไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือควำม 

ขัดแย้งไม่ว่ำในรูปแบบใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ในกรณีท่ีมี 

ควำมขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรของบริษัท 

และ/หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น (แล้วแต่กรณี) พิจำรณำและให้ควำม 

เห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และ 

มีหลักเกณฑ์เดียวกับกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (arm’s length)

 14. ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

และคณะกรรมกำรชุดย่อย

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

 1. ด�ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัทฯ ให้เป็น 

ไปตำมนโยบำย แผนงำน กลยุทธ์ และเป้ำหมำยของบริษัท

 2. ด�ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนให้เป็นไปตำมมติท่ีประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัท ด้วยงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติอย่ำงเคร่งครัด 

ซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้นอย่ำงดีท่ีสุด

 3. รำยงำนควำมก ้ำวหน ้ำกำรด�ำ เนินงำนตำมมติ และผล 

กำรด�ำเนินงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

 4. ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดไว้

 5. ไม่ประกอบกิจกำรหรือเข้ำร่วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำง

เดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว ่ำจะท�ำ 

เพื่อประโยชน์ตนหรือผู ้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู ้บังคับบัญชำและ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรับทรำบและได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบให้

ประกอบกิจกำรนั้น ๆ ได้

 6. กำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นจะต้องได้รับ 

ควำมเห็นชอบจำกผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ก่อน เว้นแต่กำรไปด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรผู ้แทนในบริษัทร่วมทุนจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก 

คณะกรรมกำรบริษัท

 7. ผู้บริหำรระดับสูง อันหมำยรวมถึง ผู้ท่ีด�ำรงต�ำแหน่งระดับ

บริหำรส่ีรำยแรกนับต่อจำกผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ลงมำ ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง 

เทียบเท่ำกับผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรรำยที่ ส่ีทุกรำย และให้

หมำยควำมรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี หรือ

กำรเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ ต้องงดซื้อขำย

หลักทรัพย์ก่อนกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เดือน และ

หลังกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 3 วัน และจะต้องรำยงำน

กำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำของตน ของคู่สมรสหรือ

ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ (1) และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

(2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตำม (1) และบุคคลตำม (2) ถือหุ้น

รวมกันเกินกว่ำ ร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

นิติบุคคลดังกล่ำว และกำรถือหุ้นรวมกันดังกล่ำวเป็นสัดส่วนที่มำก

ที่สุดในนิติบุคคลน้ันที่ถือ ในบริษัทและบริษัทในเครือ ในกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง (ซ้ือ ขำย โอน หรือ

รับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยมิชักช้ำ

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country 

Chief Executive Officer: Country CEO)

 คณะกรรมกำรสรรหำด�ำ เ นินกำรสรรหำและพิจำรณำ

คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

(Country Chief Executive Officer: Country CEO) ตำมแนวทำงท่ี

คณะกรรมกำรสรรหำก�ำหนด ซ่ึงรวมถึงกำรมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตำมกฎหมำยและข้อบังคับบริษัท ทักษะและประสบกำรณ์ท่ีจ�ำเป็น

อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีมติ

แต่งต้ัง นำยธนพล ศิริธนชัย ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหำคม 2563

การประเมนิผลการปฏบิติังานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ

ผู้บริหาร

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู ้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 

ผู ้บริหำรระดับสูงของบริษัทโดยพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำน 

ทำงธุรกิจของบริษัทฯ  กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีได้รับจำก 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบกับสภำวกำรณ์เศรษฐกิจและสังคม

โดยรวม โดยคณะกรรมกำรจะน�ำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในกำรพิจำรณำ 

ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงต่อไป
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กรรมการ/ผู้บริหาร จำานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) เปลี่ยนแปลง

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 เพิ่มข้ึน/ลดลง (หุ้น)

กรรมการ

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

2.  รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

3. นำยปณต สิริวัฒนภักดี - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

4. นำยชำลี โสภณพนิช - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

5. นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์  - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

6. นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

7. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์  - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

8. นำยชำย วินิชบุตร - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

9. นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

ผู้บริหาร 

1. นำยธนพล ศิริธนชัย - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

2. นำยโสภณ รำชรักษำ - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

3. นำยสมศักด์ิ ไชยพร - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

4. นำยศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรำนำถ สิงหรำ ณ อยุธยำ - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

5. นำยแฮรี่ ยำน เก็ก วี - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

6. นำงสำวกมลกำญจน์ คงคำทอง - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

7. นำงสำวรจนำ อัศววิเชียรจินดำ - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -
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เลขานุการบริษัท
 เลขำนุกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรสนับสนุนและดูแล

กิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรให้ด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักกำร 

ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังเลขำนุกำร

บริษัท โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม 

ในกำรท�ำหน้ำที่ เป็นเลขำนุกำรบริษัท และได้ก�ำหนดหน้ำที่และ 

ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทไว้ดังนี้

 1. จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับทะเบียนกรรมกำร รำยงำน

ประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือ

ผู้บริหำร

 3. จัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ

ผู ้บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องให้ประธำนกรรมกำรและ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท�ำกำรนับแต่วันท่ี

บริษัทได้รับรำยงำนนั้น

 4. จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น

ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง

 5. ให้ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และคณะกรรมกำร

บริษัทให้เป็นไปตำมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติ 

บริษัทมหำชนจ�ำกัด และกฎหมำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

 6. เป ็นศูนย์กลำงกำรติดต่อสื่อสำรข้อมูลข ่ำวสำรระหว่ำง

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้น

 7. ประสำนงำนและติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมมติของกรรมกำร

และผู้ถือหุ้น

 8. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่

รับผิดชอบต่อหน่วยงำนท่ีก�ำกับดูแลตำมระเบียบและข้อก�ำหนดของ

หน่วยงำนทำงกำร

 9. ด�ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งต้ัง นำงสำวศรีวลี สุขศรี  

ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 

2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 นำงสำวปรัศนีย์ สุระสเถียร ได้รับกำร

แต่งต้ังให้เป็นเลขำนุกำรบริษัทตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

คร้ังท่ี 10/2562-63 เม่ือวันที่ 1 ตุลำคม 2563

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การจัดท�าบัญชี

 นำงสำวรจนำ อัศววิเชียรจินดำ ได้รับแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

ผู ้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงินและบัญชี โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 20 

กุมภำพันธ์ 2560 เพื่อท�ำหน้ำท่ีควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชีของบริษัท  

โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีส�ำนักงำน ก.ล.ต. ก�ำหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและ

กรรมกำรชุดย่อยไว้อย่ำงชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึง

ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย 

และสำมำรถเทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมและ

ธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกัน เพื่อรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องกำร

ไว้ได้ และท�ำให้กรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยและ

ทิศทำงธุรกิจท่ีบริษัทก�ำหนด โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

เป็นผู้พิจำรณำกล่ันกรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 

2563 ได้พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 

20,000,000 บำท ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม ค่ำตอบแทนพิเศษ 

(โบนัส) และค่ำประกันชีวิตและสุขภำพ (แบบกลุ่ม) ตำมรำยละเอียด

ดังนี้

1.  เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

 ในปี 2563 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรบริษัท

และกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู ้อนุมัติ 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ดังน้ี
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คณะกรรมการ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)  
(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท

 - ประธำนกรรมกำร
 - กรรมกำรบริษัท

20,000
10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 - กรรมกำรตรวจสอบ

10,000
10,000

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

 1.  คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
   - ประธำนและกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 10,000

 2.  คณะกรรมกำรสรรหำ
   - ประธำนและกรรมกำรสรรหำ 10,000

 3.  คณะกรรมกำรบริหำร
   - ประธำนและกรรมกำรบริหำร 10,000

 4.  คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
   - ประธำนและกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 10,000

 5.  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
   -  ประธำนและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 10,000

2.  ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

 ค�ำนวณจ่ำยตำมผลประกอบกำรของบริษัทฯ กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย และภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

ของกรรมกำรแต่ละท่ำน

3.  เบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันชีวิต (แบบกลุ่ม)

 ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance) ด้วยวงเงิน 

ควำมรับผิดไม่เกิน 100,000,000 บำท และประกันสุขภำพ (Health Insurance) โดยมีค่ำเบี้ยประกันรำยปีรวมจ�ำนวน 185,488 บำท

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2563

ชื่อ - นามสกุล
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)

Board AC CC NC EC CGC RMC โบนัส รวมสุทธิ

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 220,000 50,000 20,000 - - 30,000 2,197,000 2,517,000

2. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 110,000 50,000 - 30,000 - 30,000 20,000 1,712,000 1,952,000

3. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 110,000 - 20,000 - 150,000 - 20,000 1,496,000 1,786,000

4. นำยชำลี โสภณพนิช 90,000 - - - - - - 1,496,000 1,586,000

5. นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ 90,000 - - 30,000 - - 20,000 1,496,000 1,636,000

6. นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ 70,000 40,000 20,000 20,000 - - - 1,496,000 1,656,000

7. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 100,000 - - - 150,000 30,000 20,000 1,496,000 1,796,000

8. นำยชำย วินิชบุตร 90,000 - - - 120,000 - - 1,496,000 1,706,000

9. นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 60,000 - - - 10,000 - - 739,000 809,000

รวม 15,454,000
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ส�ำหรับผู้บริหำรของบริษัทนั้น ในรอบระยะเวลำบัญชี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำร 

(ตำมเกณฑ์คงค้ำง) ดังนี้

จำานวนเงนิ (บาท)

เงินเดือน 40,363,158.75

โบนัส 11,206,700.00

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม 1,516,250.00

รวม 53,086,108.75

แผนก จำานวนพนกังาน (คน)

ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ 1

ผู้จัดกำรทั่วไป 1

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนสื่อดิจิทัล 1

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนกำรเงิน 1

ฝ่ำยบริหำรรำยได้ 36

ฝ่ำยสำยงำนบริกำรองค์กร 48

ฝ่ำยบริหำรท่ีดิน 3

ฝ่ำยบริหำรอสังหำริมทรัพย์ 61

ฝ่ำยกำรก่อสร้ำง 58

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 11

ฝ่ำยส�ำนักผู้อ�ำนวยกำรใหญ่/ศูนย์ควำมเป็นเลิศ 6

ฝ่ำยกำรออกแบบ 19

ฝ่ำยสำยงำนกำรเงิน 56

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 4

ฝ่ำยกลยุทธ์และกำรลงทุน 20

สำยงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 23

รวมทั้งส้ิน 349

 ส�ำหรับค่ำเบ้ียประกันภัยและเบี้ยประกันชีวิตส�ำหรับผู ้บริหำร มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนในส่วนกำรประกันภัยควำมรับผิด

ของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance) ด้วยวงเงินควำมรับผิดไม่เกิน 100,000,000 

บำท และประกันสุขภำพ (Health Insurance) รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรสูงสุด 6 ท่ำนท่ีอยู่ในต�ำแหน่งในรอบระยะเวลำบัญชี เริ่มต้ังแต่  

1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563 เป็นจ�ำนวนเงิน 127,686  บำท

บุคลากร
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัทมีพนักงำนรวมท้ังส้ิน 349 คน ดังน้ี
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การอบรม จำานวน

จ�ำนวนพนักงำนที่ได้รับกำรพัฒนำและฝึกอบรมทั้งสิ้น (คน) 428

กำรอบรมภำยใน (หลักสูตร) 186

กำรอบรมภำยนอก (หลักสูตร) 135

คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น (บำท) 8,006,000 บำท

การพัฒนาบุคลากร

 บริษัทจัดให้มีกำรอบรม และสัมมนำแก่พนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงกำรช้ีแจงให้พนักงำนใหม่เข้ำใจถึงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

ในส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและทักษะในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำน บริษัทเปิดโอกำส 

ให้แก่พนักงำน ในกำรเข้ำรับกำรอบรมจำกสถำบันต่ำง ๆ เป็นกำรเพิ่มเติมอีกด้วย

 ในรอบระยะเวลำบัญชี 31 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสิ้น 8.01 ล้ำนบำท 

รายละเอียดการเข้ารับการอบรมในปี 2563

การอบรม ปี 2563 ปี 2562 9 เดือน ปี 25611

(ม.ค. 61 - ก.ย. 61)

จ�ำนวนพนักงำน (คน) 428 367 329

จ�ำนวนชั่วโมงกำรอบรม (ชม.) 25,052 12,845 9,212

ชั่วโมงกำรอบรมเฉลี่ย (ชม. / คน / ปี) 58 35 28

ประเภทผลตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 9 เดือน ปี 25611

(ม.ค. 61 - ก.ย. 61)

1.  เงินเดือน ค่ำจ้ำง และโบนัส 400,414,434.07 326,130,024.61 231,023,133.40 

2.  เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  18,141,730.33 11,742,654.83 4,891,064.80 

3.  อื่นๆ2 49,580,502.05 29,628,957.48 19,952,421.20 

รวม 468,136,666.45 367,501,636.92 255,866,619.40 

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2561 - 2563)

ค่าตอบแทนบุคลากร

 ส�ำหรับค่ำตอบแทนรวมท่ีเป็นตัวเงินของพนักงำนในรอบระยะเวลำบัญชี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 เท่ำกับ 468.14 ล้ำนบำท  

ซ่ึงอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิกำรอื่น ๆ เงินสมทบ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ำยสมทบให้แก่พนักงำน โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

หมายเหตุ:  1  รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 เน่ืองจากเปลี่ยนรอบบัญชี 
 2  ผลตอบแทนอื่น ๆ  ได้แก่ ค่าประกันสังคม ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง และสวัสดิการ 
  อื่น ๆ

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ไม่มี 
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จำานวนทุนจดทะเบียน และทุนชำาระแล้ว

 ณ วันที่ 21 ตุลำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,226,820,759 บำท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 2,319,277,419 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 

2,319,277,419 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษี โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลโดยค�ำนึงถึง 

ผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ท้ังน้ี ในปัจจุบันไม่มีสัญญำกู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท 

กับสถำบันกำรเงินใด ๆ ท่ีมีข้อจ�ำกัดของอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท

ข้อผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

 รายช่ือผู้ถือหุ้น                                 รวบรวมรายช่ือ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563  
  จำานวนหุ้น  ร้อยละ

1. บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำากัด  1,009,531,269 43.53

2. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด 887,190,039 38.25

3. DBS Bank Ltd.  115,501,515 4.98

4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED  71,500,000 3.08

5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 38,191,034 1.65

6. นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล  23,429,147 1.01

7. บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำากัด  23,429,147 1.01

8. CLSA LIMITED  13,500,000 0.58

9. นายวรพันธ์ เทพบัญชาพร  7,810,000 0.34

10. อาคเนย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 7,660,035 0.33

11. อื่น ๆ  121,535,233 5.24

  รวม 2,319,277,419 100.00
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โกลเด้น นีโอ รามอินทรา-วงแหวน, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2563



หมายเหตุ * บริษัทฯ มีการปรับปรุงงบการเงินรวมปี 2561 และ 2562  ภายหลังการรวมงบการเงินกับบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์  
  จ�ากัด (มหาชน) ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ภาพรวมของธุรกิจ
 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) หรือท่ีรู้จักในช่ือเดิมว่ำบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 
จ�ำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในปี 2533 และในปี 2545 บริษัทได้เร่ิมซ้ือขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยด�ำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรมให้เช่ำ (Ready-Built Factory) และอำคำรคลังสินค้ำให้เช่ำ (Ready-Built Warehouse) 
ในบริเวณพื้นท่ีอุตสำหกรรมท้ังในและนอกนิคมอุตสำหกรรม เหตุกำรณ์อุทกภัยใหญ่ในปี 2554 ส่งผลให้เกิดกำรโยกย้ำยฐำนกำรผลิตจำก 
นิคมอุตสำหกรรมในภำคกลำงซ่ึงประสบปัญหำน�้ำท่วมรุนแรงไปยังพื้นท่ีอ่ืน ทำงบริษัทจึงได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อรักษำอัตรำกำรเช่ำและ 
ฐำนลูกค้ำ ประกอบกับทำงกลุ ่มเฟรเซอร์สได้เข้ำมำเป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ จึงได้ริเร่ิมกำรน�ำองค์ควำมรู้เร่ืองกำรพัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ำ 
ตำมควำมต้องกำรเฉพำะของผู้เช่ำ (Built-to-Suit) เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ในระยะยำว
 ในปี 2562  บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อสัญลักษณ์กำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์เป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) หรือ “FPT” และเริ่มต้นด�ำเนินธุรกิจภำยใต้แบรนด์อสังหำริมทรัพย์ระดับนำนำชำติ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี” 
โดยบริษัทฯ จะเป็นหน่ึงในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ลิมิเต็ด ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ 
โดยเป็นเจ้ำของ ผู้พัฒนำ และผู้บริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์แบบครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 5 ประเภท ประกอบด้วย เซอร์วิส 
อพำร์ตเมนต์และโรงแรม ท่ีอยู่อำศัย อำคำรส�ำนักงำน ศูนย์กำรค้ำ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ 
ออสเตรเลีย ยุโรป จีน และภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภำยใต้ทิศทำงเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ทำงบริษัทฯ ได้เข้ำท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือโกลเด้นแลนด์ ภำยหลังกำรท�ำค�ำเสนอซ้ือกิจกำร บริษัทจะได้รับประโยชน์จำก
กำรขยำยไปยังแพลตฟอร์มอสังหำริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อำศัย อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ และอสังหำริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที่มีคุณภำพ 
ถือเป็นแพลตฟอร์มอสังหำริมทรัพย์ครบวงจรรำยแรกและรำยเดียวในประเทศไทย 
 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ย้ำยส�ำนักงำนใหญ่มำท่ีอำคำรมิตรทำวน์ออฟฟิศทำวเวอร์ พร้อมประกำศควำมส�ำเร็จในกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร 
ควบรวมธุรกิจกับกลุ่มโกลเด้นแลนด์ ถือเป็นก้ำวส�ำคัญขององค์กร ในกำรก้ำวข้ึนเป็นหน่ึงในห้ำผู้น�ำธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ระดับ
ประเทศ ทิศทำงเชิงกลยุทธ์นับจำกนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรจัดทัพปรับผังเพื่อเสริมควำมแข็งแกร่งในกำรประกอบธุรกิจ ภำยใต้กลยุทธ์ “One 
Platform” เพื่อสร้ำงแพลตฟอร์มอสังหำริมทรัพย์ท่ีครบวงจร ผสำนควำมเช่ียวชำญในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรสินทรัพย์หลำกหลำยประเภท
ด้วยควำมเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะน�ำไปสู่รำกฐำนทำงธุรกิจท่ีม่ันคงเพื่อสนับสนุนก้ำวต่อไปของกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง พร้อมสร้ำงสมดุลของ
โครงสร้ำงรำยได้ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนผลประกอบกำรอย่ำงยั่งยืน ร่วมกับกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์และกำรสร้ำงพันธมิตรด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนำคตเพื่อบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทุกมิติ และสร้ำงสรรค์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรที่เข้ำถึงควำมต้องกำรของ
ภำคอสังหำริมทรัพย์ยุคใหม่ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำลท่ีดี เพื่อส่งมอบประสบกำรณ์ที่ทรงคุณค่ำน่ำจดจ�ำแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วนเป็นส�ำคัญ  
 โดยภำพรวมกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสำยธุรกิจ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
 1. กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย
 2. กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชกรรม
 3. กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม และกำรลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง

โครงสร้างรายได้
 ในรอบผลกำรด�ำเนินงำนปี 2563 (ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563) งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ครอบคลุมรำยได้หลักจำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย และกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม รวมถึงรำยได้จำกกำรให้เช่ำและกำรบริกำรจำกอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรอุตสำหกรรม และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชยกรรม

โครงสร้างรายได้
งบการเงินรวม

 2561* 2562* 2563
 จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

 หน่วย: พันบำท

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย 10,281,951 74.47 15,552,858 72.10 14,648,050 71.49
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรที่เกี่ยวข้อง 1,912,718 13.86 2,758,501 12.79 2,751,771 13.43
รำยได้จำกธุรกิจโรงแรม 414,599 3.00 565,826 2.62 331,434 1.62
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร 389,142 2.82 540,902 2.51 648,116 3.16
รำยได้จำกกำรลงทุน 69,513 0.50 186,893 0.87 77,982 0.38
ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย - - 10,322 0.05 384,270 1.87
ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 609,757 4.42 1,710,149 7.93 1,360,602 6.64
รำยได้อื่น 128,767 0.93 245,902 1.13 288,144 1.41

                                          รวมรายได้ 13,806,447 100.00 21,571,353 100.00 20,490,369 100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจจัดสรรบ้ำนและที่ดิน พร้อมพัฒนำโครงกำรท่ีอยู่อำศัยแนวรำบเพื่อจ�ำหน่ำยในหลำกหลำยรูปแบบ ท้ังบ้ำนเด่ียว  

บ้ำนแฝด และทำวน์เฮ้ำส์ ร่วมกับกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ  ในโครงกำรให้ครอบคลุมทุกระดับรำคำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

แต่ละกลุ่มท่ีแตกต่ำงกัน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีแบรนด์ต่ำง ๆ ดังนี้

 ประเภทผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ระดับราคา 

 

บ้านเดี่ยว

   10 - 40 ล้านบาท 

  

  

  7 - 10 ล้านบาท

 

 บ้านแฝด   3.5 - 7 ล้านบาท

 

 ทาวน์เฮ้าส์ 2 - 3 ช้ัน  3 - 5 ล้านบาท

 

 ทาวน์โฮม 2 ช้ัน 2 - 3 ล้านบาท

 

 อาคารพาณิชย์ 4 ช้ัน 5 - 7 ล้านบาท
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โครงกำรปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 มีจ�ำนวน 60 โครงกำร แบ่งเป็นมูลค่ำโครงกำร มูลค่ำขำย และรำยได้ ดังน้ี

 หน่วย มูลค่า หน่วย มูลค่า หน่วย มูลค่า หน่วย มูลค่า
  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)

โครงการ จำานวน
โครงการ

รายละเอียด
โครงการ รายได้ยอดขาย ยอดเหลือขาย

โกลเด้น ทำวน์ 34 11,858 35,477 6,845 20,999 6,266 19,334 5,013 14,478

โกลเด้น ซิต้ี 2 286 1,555 126 646 112 566 160 909

ยอดรวม โครงการทาวน์โฮม 36 12,144 37,032 6,971 21,645 6,378 19,900 5,173 15,388

โกลเด้น นีโอ 9 2,201 12,071 839 4,994 766 4,619 1,362 7,077

โกลเด้น วิลเลจ 1 98 474 44 215 42 206 54 259

โกลเด้น เพรสทีจ 2 243 2,244 233 2,147 232 2,137 10 97

แกรนดิโอ 4 929 8,539 264 2,512 251 2,400 665 6,027

เดอะ แกรนด์ 6 798 13,265 666 9,617 659 9,511 132 3,648

ทู แกรนด์ โมนำโค 1 77 1,953 49 1,373 47 1,317 28 580

ยอดรวม โครงการบ้านเด่ียว  23 4,346 38,548 2,095 20,859 1,997 20,190 2,251 17,689

และบ้านแฝด

โกลเด้น บิส 1 33 185 24 139 24 139 9 46

ยอดรวม โครงการอาคารพาณิชย์ 1 33 185 24 139 24 139 9 46

ยอดรวมทั้งหมด 60 16,523 75,766 9,090 42,643 8,399 40,229 7,433 33,122
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แผนการด�าเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ในปี 2563

 ในปี 2563 บริษัทฯ ด�ำเนินงำนกำรเปิดโครงกำรใหม่ทั้งส้ิน 17 โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวม 20,009 ล้ำนบำท ซึ่งแบ่งตำมประเภทของ

โครงกำรที่อยู่อำศัยได้ดังน้ี   

 โครงกำรทำวน์โฮม จ�ำนวน 8 โครงกำร

 โครงกำรบ้ำนแฝด จ�ำนวน 4 โครงกำร

 โครงกำรบ้ำนเด่ียว จ�ำนวน 2 โครงกำร

 โครงกำรต่ำงจังหวัด จ�ำนวน 3 โครงกำร

1. โกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน-ล�าลูกกา 

วันเปิดโครงกำร: 
วันที่ 26 - 27 ตุลำคม 2562
รำยละเอียดโครงกำร : ทำวน์โฮม 2 ชั้น   
จ�ำนวนหน่วย : 378 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร : 1,035 ล้ำนบำท

4.  แกรนดิโอ รามอินทรา-วงแหวน 

วันเปิดโครงกำร: 
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกำยน 2562
รำยละเอียดโครงกำร : บ้ำนเดี่ยว 2 ชั้น   
จ�ำนวนหน่วย : 269 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร : 2,496 ล้ำนบำท

7.  โกลเด้น ทาวน์ 

 เฉลิมพระเกียรติฯ-สวนหลวง 

วันเปิดโครงกำร: 
วันที่ 1 - 2 กุมภำพันธ์ 2563 
รำยละเอียดโครงกำร : ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้น   
จ�ำนวนหน่วย : 158 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร : 507 ล้ำนบำท

2. แกรนดิโอ วิภาวดี-รังสิต 

วันเปิดโครงกำร: 
วันที่ 9 - 10 พฤศจิกำยน 2562
รำยละเอียดโครงกำร : บ้ำนเดี่ยว 2 ชั้น   
จ�ำนวนหน่วย : 292  ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร : 2,464 ล้ำนบำท

5.  โกลเด้น วิลเลจ เชียงราย-

 บิ๊กซีแยกสนามบิน 

วันเปิดโครงกำร: 
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกำยน 2562 
รำยละเอยีดโครงกำร : บ้ำนเด่ียว 2 ชัน้   
จ�ำนวนหน่วย : 98 ยนูติ  
มูลค่ำโครงกำร : 474 ล้ำนบำท

8.  โกลเด้น ทาวน์ ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ 

วันเปิดโครงกำร: 
วันที่ 15 - 16 กุมภำพันธ์ 2563 
รำยละเอียดโครงกำร : ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย : 361 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร : 942 ล้ำนบำท

3.  โกลเด้น ทาวน์ ๒ 

 งามวงศ์วาน-ประชาชื่น 

วันเปิดโครงกำร: 
วันที่ 10 - 11 พฤศจิกำยน 2562
รำยละเอียดโครงกำร : ทำวน์โฮม 2 ชั้น   
จ�ำนวนหน่วย : 139 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร : 587 ล้ำนบำท

6.  โกลเด้น นีโอ โคราช-เทอร์มินอล 

วันเปิดโครงกำร: 
วันที่ 30 พฤศจิกำยน - 1 ธันวำคม 2562 
รำยละเอียดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น   
จ�ำนวนหน่วย : 493 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร : 1,275 ล้ำนบำท

9.  โกลเด้น ทาวน์ ๓ พระราม 2 

วันเปิดโครงกำร: 
วันที่ 15 - 16 กุมภำพันธ์ 2563 
รำยละเอียดโครงกำร : ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้น 
จ�ำนวนหน่วย : 424 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร : 1,041 ล้ำนบำท
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10.  โกลเด้น ทาวน์ วิภาวดี-รังสิต  

วันเปิดโครงกำร: 

วันที่ 29 กุมภำพันธ์ - 1 มีนำคม 2563 

รำยละเอียดโครงกำร : ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้น   

จ�ำนวนหน่วย :  398 ยูนิต 

มูลค่ำโครงกำร : 1,119 ล้ำนบำท

13. โกลเด้น ทาวน์ ๒ บางแค  

วันเปิดโครงกำร: 

วันที่ 18 - 19 กรกฎำคม 2563 

รำยละเอียดโครงกำร : ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้น   

จ�ำนวนหน่วย : 312 ยูนิต  

มูลค่ำโครงกำร : 1,124 ล้ำนบำท 

11.  โกลเด้น ทาวน์ 

 เชียงใหม่-กาดรวมโชค 

วันเปิดโครงกำร: 

วันที่ 18 - 19 กรกฎำคม 2563 

รำยละเอียดโครงกำร : ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้น   

จ�ำนวนหน่วย : 398 ยูนิต  

มูลค่ำโครงกำร : 1,212 ล้ำนบำท 

14.  โกลเด้น นีโอ ๒ 

 รามอินทรา วงแหวน  

วันเปิดโครงกำร: 

วันที่ 1 - 2 สิงหำคม 2563 

รำยละเอียดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น   

จ�ำนวนหน่วย : 167 ยูนิต 

มูลค่ำโครงกำร : 1,043 ล้ำนบำท

12. โกลเด้น นีโอ บางนา-สวนหลวง 

วันเปิดโครงกำร: 

วันที่ 18 - 19 กรกฎำคม 2563 

รำยละเอียดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น   

จ�ำนวนหน่วย : 146 ยูนิต  

มูลค่ำโครงกำร : 960 ล้ำนบำท 

15.  โกลเด้น นีโอ ๓ พระราม 2 

วันเปิดโครงกำร: 

วันที่ 15 - 16 สิงหำคม 2563 

รำยละเอียดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น   

จ�ำนวนหน่วย : 212 ยูนิต 

มูลค่ำโครงกำร : 1,089 ล้ำนบำท

16.  โกลเด้น ทาวน์ ๒ 

 ศรีนครินทร์-สุขุมวิท  

วันเปิดโครงกำร: 

วันที่ 22 - 23 สิงหำคม 2563 

รำยละเอียดโครงกำร : ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชั้น   

จ�ำนวนหน่วย : 491 ยูนิต

มูลค่ำโครงกำร : 1,364 ล้ำนบำท 

17. โกลเด้น นีโอ 

 พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา  

วันเปิดโครงกำร: 

วันที่ 12 - 13 กันยำยน 2563

รำยละเอียดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น  

จ�ำนวนหน่วย : 149 ยูนิต 

มูลค่ำโครงกำร : 1,277 ล้ำนบำท
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การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

 สภำวะอุตสำหกรรมของตลำดท่ีอยู่อำศัยโดยรวม เม่ือดูจำกตัวเลขจ�ำนวนยูนิตท่ีอยู่อำศัยท่ีขำยได้ครึ่งปีแรกของปี 2563 เฉพำะในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำลดลงจำกเดิม 22,963 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 45 โดยแบ่งตำม

ประเภทที่อยู่อำศัยต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 •  บ้ำนเด่ียว มียอดขำยครึ่งปีแรก 2563 = 4,917 หน่วย ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ 

 •  บ้ำนแฝด มียอดขำยครึ่งปีแรก 2563 = 1,708 หน่วย ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ 

 •  ทำวน์เฮ้ำส์ มียอดขำยครึ่งปีแรก 2563 = 8,522 หน่วย ลดลงร้อยละ 41 เม่ือเทียบช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ 

 •  อำคำรชุด มียอดขำยครึ่งปีแรก 2563 = 12,188 หน่วย ลดลงร้อยละ 54 เม่ือเทียบช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ 

 •  อื่น ๆ มียอดขำยครึ่งปีแรก 2563 = 382 หน่วย ลดลงร้อยละ 39 เม่ือเทียบช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ 

 โดยสถิติจ�ำนวนยูนิตท่ีอยู่อำศัยท่ีขำยได้รำยหกเดือน ในช่วงปี 2562 - ครึ่งปีแรก 2563 แบ่งตำมผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ดังที่แสดงในแผนภูมิ 

ต่อไปนี้

 หำกพิจำรณำกำรเติบโตของจ�ำนวนหน่วยที่อยู ่อำศัยเปิดใหม่จะพบว่ำ ในช่วงครึ่งป ีแรก 2563 มีที่อยู ่อำศัยเปิดใหม่จ�ำนวน

ทั้งส้ิน 30,028 หน่วย ลดลงร ้อยละ 46 เ ม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก ่อนหน้ำครึ่งป ีแรก 2562 โดยแบ่งตำมประเภทท่ีอยู ่อำศัย 

ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 •  บ ้ำนเด่ียว มีหน่วยเป ิดขำยใหม่ครึ่งป ีแรก 2563 = 4,455 หน่วย ลดลงร ้อยละ 22.17 เ ม่ือเทียบช่วงเวลำเดียวกันในป ี

  ก่อนหน้ำ 

 •  บ ้ำนแฝด มีหน่วยเป ิดขำยใหม่ครึ่งป ีแรก 2563 = 2,643 หน่วย ลดลงร ้อยละ 10.32 เ ม่ือเทียบช่วงเวลำเดียวกันในปี 

  ก่อนหน้ำ 

 •  ทำวน์เฮ ้ำส ์  มีหน่วยเป ิดขำยใหม่ครึ่งป ีแรก 2563 = 14,060 หน่วย เพิ่มขึ้นร ้อยละ 10.82 เ ม่ือเทียบช่วงเวลำเดียวกัน 

  ในปีก่อนหน้ำ 

 •  อำคำรชุด มีหน่วยเปิดขำยใหม่ครึ่งปีแรก 2563 = 8,792 ลดลงร้อยละ 73.87 เมื่อเทียบช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ 

 •  อื่น ๆ มีหน่วยเปิดขำยใหม่ครึ่งปีแรก 2563 = 78 หน่วย ลดลงร้อยละ 84.05 เม่ือเทียบช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ 

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)
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ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

 โดยสถิติจ�ำนวนหน่วยที่อยู่อำศัยเปิดใหม่รำยหกเดือน ในช่วงปี 2562 - ครึ่งปีแรก 2563 แบ่งตำมผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ดังที่แสดงในแผนภูมิ

ต่อไปนี้

 หำกเทียบสัดส่วนหน่วยท่ีอยู่อำศัยเปิดใหม่ในครึ่งปีแรก 2563 จะเห็นได้ว่ำสัดส่วนกำรเปิดขำยทำวน์เฮ้ำส์เป็นอันดับสูงสุดในตลำด  

รองลงมำคือ อำคำรชุด และบ้ำนเด่ียว ตำมล�ำดับ
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กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

 

 จำกสภำพตลำดที่อยู่อำศัยท่ีมีผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์จ�ำนวน

มำก กำรแข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนกำรตัดสินใจ

ซ้ือของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจมำกข้ึน 

บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรแข่งขันไว้ดังนี้

•  กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า 

 เนื่องจำกพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคและเทรนด์ของสินค้ำมี

กำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ บริษัทฯ จึงพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำด

เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสัมพันธ์กับ

ฐำนลูกค้ำในแต่ละช่วงเวลำนั้น ๆ โดยขยำยสินค้ำให้มีควำมหลำก

หลำยมำกข้ึน มีตัวเลือกไว้เป็นทำงเลือกให้ลูกค้ำ อีกท้ังบริษัทฯ ยังให้

ควำมส�ำคัญในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม

อย่ำงต่อเน่ือง กำรออกแบบยังคงค�ำนึงถึงกำรสร้ำงประโยชน์จำกพื้นที่

ใช้สอยให้สูงท่ีสุดจำกพื้นท่ีท่ีมีอยู่ รวมถึงกำรเพิ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้

กับสินค้ำ อีกท้ังยังพัฒนำรูปแบบสินค้ำประเภททำวน์โฮมให้ทันสมัย

มำกขึ้น และประเภทบ้ำนแฝดให้มีฟังก์ชันบ้ำนท่ีเทียบเท่ำหรือดีกว่ำ

บ้ำนเด่ียวของคู่แข่งในย่ำนนั้น ๆ โดยมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในรำคำท่ี

เหมำะสมกบักลุม่เป้ำหมำยภำยใต้แนวคิด An Affordable Stylish Living

•  กลยทุธ์ด้านท�าเลที่ตั้ง 

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเลือกท�ำเลท่ีต้ังโครงกำร  

โดยทุกท�ำเลที่บริษัทฯ เลือกจะต้องตรงตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ  

ต้ังไว้และต้องตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละระดับกลุ่ม

ลูกค้ำที่ไม่เหมือนกัน หลักเกณฑ์ในกำรเลือกท�ำเลท่ีต้ัง 3 ข้อ หลัก ๆ  

1. Accessibility เลอืกท�ำเลทีเ่ข้ำถงึได้สะดวกต่อควำมต้องกำรของตลำด  

2. Community เลือกซ้ือท่ีดินในเมือง และเป็นแหล่งชุมชน มีต้นทุน

ท่ีดินสูง แต่มีควำมต้องกำรซื้อสูงด้วยเช่นเดียวกัน 3. Near Facility อยู่

ใกล้สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เช่น ตลำดและห้ำงสรรพสินค้ำ นอกเหนือ

จำกท่ีกล่ำวมำแล้ว บริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญกับท�ำเลตำมแนวโน้ม 

กำรขยำยตัวของชุมชน และแผนกำรขยำยเครือข่ำยคมนำคมในอนำคต

อีกด้วย เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเน่ืองจำกรำคำท่ีดิน 

ที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีกำรวำงแผนกำรเลือกซื้อที่ ดินท่ี 

เหมำะสมเพื่อใช้รองรับกำรพัฒนำโครงกำรในอนำคต 

•  กลยุทธ์ด้านราคา 

 กำรต้ังรำคำของสินค้ำของบริษัทฯ น้ัน จะมีกำรส�ำรวจ

สภำพตลำดบริเวณท�ำเลเป้ำหมำย ทั้งรำคำ โปรโมชั่น สินค้ำ สภำพ

โครงกำร และอื่น ๆ เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรตลำดอย่ำงเป็น

ประจ�ำและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมำะสมกับตลำด 

อย่ำงสม�ำ่เสมอและสร้ำงแรงจงูใจในกำรขำยให้เหนือกว่ำตลำด (Leader 

Pricing) โดยมุ่งเน้นควำมคุ้มค่ำ ด้ำนต้นทุน ท�ำเล รูปแบบโครงกำร 

ซ่ึงบริษัทท�ำรำคำได้เหมำะสมกับตลำดท่ีจะพัฒนำ และค�ำนึงถึง 

กำรยอมรับในมูลค่ำของสินค้ำอยู่เสมอเม่ือเทียบกับรำคำท่ีผู้บริโภค

ต้องจ่ำย (Value for Money) 

•  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 บรษัิทฯ มนีโยบำยในกำรท�ำกำรตลำดโดยใช้สือ่แบบผสมผสำน  

เพือ่ผูบ้รโิภคสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูโครงกำรได้มำกทีสุ่ด ซึง่จะครอบคลมุ 

ส่ือต่ำง ๆ ดังน้ี 

 1)  กำรโฆษณำผ่ำนป้ำยโฆษณำ (Billboard) เพื่อโฆษณำ 

  โครงกำรของบริษัทฯ

 2)  กำรโฆษณำตำมส่ือ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสำร 

 3)  ก ำ ร โ ฆ ษ ณ ำ ผ ่ ำ น ร ะ บ บ โ ท ร ศั พ ท ์ มื อ ถื อ  โ ด ย ก ำร 

  ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำน SMS ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย 

  ในช่วงกิจกรรมต่ำง ๆ 

 4)  กำรโฆษณำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของบริษัท  

  www.goldenland.co.th เฟซบุ๊ก อินสตำแกรม และเว็บไซต์ 

  ต่ำง ๆ 

 5) กำรโฆษณำผ่ำน ช่องทำงออนไลน์ เช่น Shopee ประมูล 

  บ้ำนออนไลน์

 6)  กำรโฆษณำผ่ำนกำรบอกต่อของลูกค้ำ เช่น กิจกรรม  

  Member Gets Members เพื่อให้ลูกค้ำเดิมได้แนะน�ำ 

  ให้ลูกค้ำใหม่ซื้อโครงกำร 

 อีกท้ังบริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญกับรูปแบบในกำรโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ ท่ีจะต้องมีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ทันสมัย น่ำติดตำม  

และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและค้นหำข้อมูลได้อย่ำงดี

•  กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทฯ จะบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ำงด้วยตัวเอง โดยงำน

ก่อสร้ำงจะแบ่งงำนออกเป็นส่วน ๆ เช่น งำนฐำนรำก งำนปูน งำน

ติดต้ังชิ้นส่วน งำนปูพื้นกระเบื้อง และงำนหลังคำ เป็นต้น โดย

บริษัทฯ จะว่ำจ้ำงผู้รับเหมำที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนเพื่อรับผิดชอบ

งำนดังกล่ำวและจะควบคุมกำรก่อสร้ำงเองโดยกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ 

ของบริษัทฯ อันได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง (Foremen) 

เข้ำไปตรวจสอบให้เป็นไปตำมรูปแบบและมำตรฐำนท่ีก�ำหนด ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหำวัสดุก่อสร้ำงเองซึ่งท�ำให้สำมำรถบริหำรต้นทุน

กำรก่อสร้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ียังจัดต้ังฝ่ำยพัฒนำ

คุณภำพสินค้ำ (Quality Development) เพื่อพัฒนำวิธีกำรก่อสร้ำง 

และหำนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในกำรก่อสร้ำง เพื่อให้ได้คุณภำพและต้นทุน

ที่เหมำะสม 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

•  ที่ดิน

 ที่ดินเพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรของบริษัทฯ จะเลือกท�ำเล

เดิมซ่ึงมีฐำนลูกค้ำชัดเจนเพ่ือทดแทนสินค้ำในโครงกำรเดิมที่ก�ำลัง 

จะหมดไป และในท�ำเลใหม่ที่แตกต่ำงกัน เพื่อกระจำยควำมเส่ียง 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดหำที่ดินเพื่อ

น�ำมำพัฒนำโครงกำรเป็นอย่ำงมำกเน่ืองจำกเป็นปัจจัยหลักในกำร

แข่งขัน

 ดังน้ันรำคำท่ีดินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้ต้นทุน

โครงกำรเพิ่มสูงข้ึน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้พยำยำมจัดหำท่ีดิน 

ในท�ำเลที่เหมำะสมกับรำคำ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต ถึงแม้

จะไม่อยู่ติดสถำนีรถไฟฟ้ำ หรือทำงด่วนมำก แต่ก็สำมำรถเดินทำง 

84 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



เข้ำออกได้สะดวก อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรซ้ือท่ีดินผืนใหญ่ เพื่อพัฒนำหลำยโครงกำรครอบคลุมทุกระดับรำคำสินค้ำท่ีอยู ่อำศัย 
ในท�ำเลเดียวกัน โดยในขั้นตอนกำรจัดหำท่ีดินและพัฒนำโครงกำร บริษัทฯ มีทีมวิจัยในกำรส�ำรวจสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรม
ผู้บริโภค จำกน้ันจะท�ำกำรประมวลผลกำรศึกษำเพื่อน�ำมำก�ำหนดแนวคิดรูปแบบ ท�ำเลที่ต้ังที่เหมำะสมของโครงกำร และประเมินควำมเป็นไปได้
ของโครงกำร เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติ
 กำรจัดซ้ือท่ีดิน ท่ีมีศักยภำพและสำมำรถน�ำมำพัฒนำได้ทันตำมแผนธุรกิจท่ีบริษัทฯ ก�ำหนด แบ่งออกเป็น 3 แนวทำง คือ
 1.  จำกที่ดินท่ีนำยหน้ำขำยท่ีดินน�ำมำเสนอ และบริษัทฯ เป็นคนก�ำหนดท�ำเลเพื่อให้นำยหน้ำด�ำเนินกำร
 2.  ติดต่อซื้อท่ีดินโดยทีมงำนของบริษัทฯ โดยตรงกับเจ้ำของที่ดิน
 3.  ลงประกำศโฆษณำแสดงควำมต้องกำรซ้ือท่ีดินในสื่อต่ำง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

•  วัสดุก่อสร้าง

 บริษัทฯ ได้มีกำรเจรจำต่อรองผู้ผลิตวัสดุก่อสร้ำงเพื่อให้ได้สินค้ำท่ีมีคุณภำพดีในรำคำท่ีเหมำะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดซ้ือวัสดุ 
ก่อสร้ำงเอง โดยวัสดุบำงรำยกำรมีกำรยืนยันรำคำล่วงหน้ำประมำณ 6 เดือนข้ึนไปกับผู้จ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง อีกทั้งกำรส่ังซ้ือเป็นจ�ำนวนมำก 
จะท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถต่อรองรำคำและเง่ือนไขกับผู้ขำยและควบคุมต้นทุนค่ำก่อสร้ำงได้ ท้ังน้ีฝ่ำยจัดซ้ือจะท�ำหน้ำท่ีติดตำมกำรเคลื่อนไหว
ของรำคำวัสดุก่อสร้ำง แล้วน�ำมำประเมินและค�ำนวณเป็นต้นทุนค่ำก่อสร้ำง ซ่ึงโดยปกติรำคำจะมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้  
แต่ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่ำท่ีประมำณไว้ บริษัทฯ จะจัดหำวัสดุอื่นที่มีคุณภำพใกล้เคียงกันทดแทน

•  การพัฒนาโครงการ

 บริษัทฯ จะศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรขำยและพัฒนำโครงกำร โดยฝ่ำยขำย กำรตลำด และฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ จะท�ำงำนร่วมกันในกำร
ส�ำรวจตลำด กำรออกแบบ กำรต้ังรำคำ หลังจำกบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแล้วจะด�ำเนินกำรออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรมท้ังออกแบบเอง และว่ำจ้ำง
บริษัทออกแบบ ในกำรออกแบบรูปแบบของโครงกำร กำรออกแบบตัวบ้ำน และกำรออกแบบภำยในบ้ำน จำกนั้นจะว่ำจ้ำงผู้รับเหมำเพื่อวำงแผน/

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงบ้ำนและกำรตรวจสอบคุณภำพโดยมีข้ันตอนกำรด�ำเนินกำร ดังต่อไปน้ี 

•  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ส�ำหรับโครงกำรท่ีอยู่อำศัย บริษัทฯ ได้มีกำรออกแบบพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคท่ีเหมำะสมในทุก ๆ โครงกำร เพื่อมิให้ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้บริษัทฯ ได้วำงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำหรับบ้ำนแต่ละหลังและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลำง รวมถึงจัดให้มีกำรตรวจสอบ 
คุณภำพน�้ำทิ้ง ตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก�ำหนดก่อนที่จะระบำยลงสู่ทำงน�้ำสำธำรณะต่อไป
 ส�ำหรับโครงกำรท่ีต้องจัดท�ำผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อเตรียมกำรดังกล่ำว รวมถึงกำรขออนุญำต ขอควำม 
เห็นชอบในรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส�ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเสียก่อนเร่ิมขออนุญำตก่อสร้ำงโครงกำร
และด�ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยงำนฯ เพื่อลดผลกระทบจำกงำนก่อสร้ำงต่อชุมชนโดยรอบโครงกำร

งานระหว่างการพัฒนา
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มียอดบ้ำนท่ีได้รับกำรจองแล้วและรอโอนใน 50 โครงกำร จ�ำนวนรวม 691 หน่วย คิดเป็นมูลค่ำขำย
ทั้งสิ้น 2,413 ล้ำนบำท

 (1) พัฒนาโครงการ

  ถมดิน / สำธำรณูปโภค / ออกแบบ / สร้ำงบ้ำนตัวอย่ำง

  ก่อสร้ำงบ้ำน / ระบบไฟฟ้ำ / ประปำ

  ตรวจสอบ

 (2) กฎหมาย

  ขอค้ำที่ดิน / ขออนุญำตก่อสร้ำง

  ขออนุญำตจัดสรร

  ออกโฉนดแปลงย่อย

 (3) การขาย

  เตรียมกำรขำย และโฆษณำ

  ขออนุมัติเงินกู้ล่วงหน้ำ / ผ่อนดำวน์

 
ล�าดับ ขั้นตอน

      ระยะเวลา (เดือน)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 ในกำรด�ำเนินธุรกิจโครงกำรอำคำรเชิงพำณิชยกรรม บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพในกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 

อย่ำงต่อเนื่อง ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและเสริมกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มอัตรำกำรเช่ำ และท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถรับรู้รำยได้เพิ่มขึ้น 

อย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงกำรอำคำรเชิงพำณิชยกรรมซึ่งประกอบด้วยธุรกิจประเภท อำคำรส�ำนักงำน โรงแรม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  

และรับบริหำรอสังหำริมทรัพย์ ดังนี้

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์

โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)

 โครงกำรเอฟ วำย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ต้ังอยู ่บนหัวมุม

ถนนพระรำม 4 ตัดกับถนนรัชดำภิเษก (ไผ่สิงโต) ใกล้กับศูนย์ประชุม 

แห่งชำติสิริกิ ต์ิ  และสำมำรถเดินทำงมำยังตัวอำคำรได้ด ้วยรถไฟฟ้ำ

ใต้ดิน (MRT) ซ่ึงมีทำงเข้ำ-ออกจำกตัวสถำนีศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ 

อยู ่ด ้ำนหน้ำอำคำร โครงกำรดังกล่ำวเป็นอำคำรส�ำนักงำนสูง 12 ชั้น 

และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น มีพื้นท่ีเช่ำท้ังหมดประมำณ 50,000 ตำรำงเมตร  

โดยออกแบบให้มีควำมยืดหยุ ่นในกำรจัดพื้นท่ีใช้งำน ภำยใต้คอนเซปท์ 

Business+Creativity โดยก่อสร้ำงเสร็จพร้อมเปิดใช้งำนต้ังแต่ไตรมำสท่ี 2 ปี 

2559 เป็นต้นมำ และได้รับรำงวัลอำคำรอนุรักษ์พลังงำน รำงวัล Leadership 

in Energy and Environmental Design (“LEED”) โดยสภำอำคำรสีเขียว

ของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ GOLD  

ในช่วงปลำยปี 2559 และรำงวัลโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อคุณภำพชีวิต 

ดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ประเภทอำคำรส�ำนักงำน จำกสมำคมสถำปนิกสยำม 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์

โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง (Goldenland Building)

 โครงกำรโกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง เป็นอำคำรส�ำนักงำนมีพื้นท่ีให้เช่ำ

ทั้งหมดประมำณ 11,000 ตำรำงเมตร ตัวอำคำรสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ช้ัน 

อำคำรต้ังอยู่ซอยมหำดเล็กหลวง 1 ถนนรำชด�ำริ ห่ำงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ 

บีทีเอส (BTS) สถำนีรำชด�ำริ รำว 400 เมตร และยังอยู่ใกล้กับย่ำนช้อปปิ้ง

ใจกลำงเมืองและโรงแรมท่ีส�ำคัญ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เกษรวิลเลจ เซ็นทรัล

ชิดลม โรงแรมอนันตรำ สยำม กรุงเทพ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอรำวัณ และ

โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล โกลเด้นแลนด์ บิวด้ิง ได้รับกำรออกแบบ 

มำให้สำมำรถมีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดพื้นท่ี เพื่อตอบรับควำมต้องกำรของ

ผู้เช่ำอำคำรที่เป็นบริษัทขนำดเล็กและกลำง

 นอกจำกน้ียังมีอำคำรส�ำนักงำนที่บริษัทฯ ได้รับเป็นผู ้บริหำร

อสังหำริมทรัพย์ ดังน้ี

•  โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Ventures Ecoplex) 

 โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ

เกรดเอ ย่ำนใจกลำงเมือง ต้ังอยู่หัวมุมถนนเพลินจิตและถนนวิทยุ เช่ือมต่อ 

โดยตรงจำกรถไฟฟ้ำ (BTS) สถำนีเพลินจิต เป็นอำคำรอนุรักษ์พลังงำน 

ในระดับ LEED Platinum Certificated จำก USGBC

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
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•  โครงการสาทร สแควร์ (Sathorn Square)

 โครงกำรสำทร สแควร์ เป็นโครงกำรอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ

เกรดเอ สูง 40 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นท่ีเช่ำกว่ำ 73,000 ตำรำงเมตร  

ต้ังอยู่ในย่ำนธุรกิจที่ส�ำคัญหัวมุมถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ - สำทร 

ซ่ึงเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่ำงถนนสำทรและถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ 

สำมำรถเข้ำถึงอำคำรได้โดยตรงผ่ำนทำงเชื่อมจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ 

บีทีเอส (BTS) ช่องนนทรี โครงกำรสำทร สแควร์เป็นอำคำรอนุรักษ์

พลังงำนในระดับ LEED GOLD Certificated จำก USGBC โดยมี 

รูปแบบสถำปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นท่ีเช่ำในแต่ละชั้นที่

เป็นพื้นท่ีเปิดโล่งไม่มีเสำกลำงและมีฝ้ำเพดำนสูงท�ำให้มีควำมยืดหยุ่น

ในกำรจัดพื้นที่ส�ำนักงำนได้หลำยแบบ ในเดือนเมษำยน 2559 บริษัทฯ 

ได้ให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำระยะยำวของท่ีดินและอำคำรดังกล่ำวให้แก่

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

(GVREIT)

โครงการสามย่าน มิตรทาวน์

 สำมย่ำน มิตรทำวน์ เป็นโครงกำรพัฒนำพื้นท่ีเชิงพำณิชยกรรม

แบบผสม (Mixed-Use) มูลค่ำกว่ำ 9,000 ล้ำนบำท ท่ีบริษัทฯ พัฒนำ

ภำยใต้บริษัทร่วมทุน (บริษัทลงทุนร้อยละ 49) ต้ังอยู่ท่ีหัวมุมถนน

พระรำม 4 ตัดกับถนนพญำไท และท�ำทำงเชื่อมเป็นอุโมงค์จำกสถำนี

รถไฟฟ้ำใต้ดิน สถำนีสำมย่ำน พื้นท่ีโครงกำรมีองค์ประกอบ 3 ส่วน 

ได้แก่ 1) พื้นท่ีส�ำนักงำน 2) ส่วนท่ีพักอำศัยและโรงแรม และ 3) พื้นท่ี

ศูนย์กำรค้ำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

n  พื้นท่ีส�ำนักงำน: มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ (Mitrtown Office 

Tower) เป็นอำคำรส�ำนักงำนเกรดเอ สูง 31 ชั้น มีพื้นที่ส�ำนักงำน 

ให้เช่ำ 48,000 ตำรำงเมตร พร้อมระบบ Turnstile แบบ Face scan 

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก เพิ่มระบบรักษำควำมปลอดภัยและ 

ลดกำรสัมผัส (Touchless) พร้อมประหยัดพลังงำนด้วยหลอดไฟ LED 

ทั้งอำคำร ระบบปรับอำกำศสำมำรถปรับอุณหภูมิในพื้นท่ีย่อยได้  

(ระบบ VAV) และ พื้นที่ส�ำนักงำนแบบไร้เสำกลำงและฝ้ำเพดำนสูง

เพื่อควำมยืดหยุ่นในกำรจัดพื้นท่ีส�ำนักงำน โดยอำคำรส�ำนักงำนเปิด 

ใช้งำนต้ังแต่เดือน สิงหำคม 2562 และล่ำสุด ได้รับกำรรับรองเป็น

อำคำรอนุรักษ์พลังงำนในระดับ LEED Gold Certificated จำก USGBC 

ในเดือนสิงหำคม 2563

โครงการสาทร สแควร์

โครงการสามย่าน มิตรทาวน์

จุดรับส่ง หน้าอาคารสำานักงาน มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
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n  ส่วนที่พักอำศัย: อำคำรท่ีพักอำศัยสูง 33 ชั้น ประกอบไปด้วย ทริปเปิ้ล วำย เรสซิเด้นซ์ (Triple Y  

Residence) อำคำรชุดแบบสิทธิกำรเช่ำ 516 ยูนิต พร้อมด้วยระบบรักษำควำมปลอดภัย 

ด้วยคีย์กำร์ดในทุกห้องพักและประตูพื้นท่ีส่วนกลำงทั้งหมด ครบครันด้วยสระว่ำยน�้ำ ห้อง 

ออกก�ำลังกำย ห้องครัวกลำง ห้องอ่ำนหนังสือ ฯลฯ และโรงแรม ทริปเปิ้ล วำย (Triple Y Hotel)  

จ�ำนวน 102 ห้อง ท่ีแยกเป็นสัดส่วนต่ำงหำกจำกส่วนพักอำศัย ส่วนอำคำรชุด เปิดกำรขำย 

และเริ่มจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำไปเมื่อปลำยเดือนสิงหำคม 2562 และส่วนโรงแรมเริ่มเปิดให้ 

บริกำรต้ังแต่เดือนกันยำยน 2562 

n  พื้นท่ีศูนย์กำรค้ำ: สำมย่ำนมิตรทำวน์ เป็นศูนย์กำรค้ำ 6 ชั้น มีพื้นท่ีให้เช่ำท้ังส้ิน 36,000  

ตำรำงเมตร ด้วยแนวคิด “คลังอำหำรและกำรเรียนรู้”  พรั่งพร้อมไปด้วยร้ำนอำหำรท่ีมีช่ือเสียง

ในบริเวณสำมย่ำนเดิม และร้ำนค้ำท่ีเป็นที่ต้องกำรในปัจจุบัน มีโซนเปิด 24 ชั่วโมงไว้ส�ำหรับ 

คนนอนดึก และมีพื้นที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ Co-learning space ภำยใต้ช่ือ สำมย่ำน โค-ออป (Samyan 

CO-OP) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอ่ำนหนังสือและแหล่งกำรเรียนรู ้ อีกท้ังยังมีสำมย่ำนมิตรทำวน์ฮอลล ์

ขนำดประมำณ 1,800 ตำรำงเมตร ส�ำหรับจัดอีเวนท์ ประชุม สัมมนำ ฯลฯ โดยได้เปิดให้บริกำร

ในเดือนกันยำยน 2562 

โครงการ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok)

 เป็นอำคำรโรงแรมสูง 30 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีจ�ำนวนห้องพักรวม 403 ห้อง ต้ังอยู่

ในที่ดินแปลงเดียวกับอำคำรสำทร สแควร์ ซ่ึงต้ังอยู่ในใจกลำงย่ำนธุรกิจ และใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ 

บีทีเอสช่องนนทรี ได้รับกำรออกแบบให้เป็นโรงแรมหรู ระดับ 5 ดำว แบรนด์ ดับเบ้ิลยู (W)  

ภำยในเครือข่ำยแมริออทและอยู ่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของเครือข่ำยโรงแรมชั้นน�ำของโลก  

บจ.แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล โรงแรมดังกล่ำวเคยได้รับรำงวัลต่ำงๆ มำกมำยเช่น Best Design 

Hotel Worldwide 2015 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทต่ำงชำติเพื่อด�ำเนินงำนโครงกำรน้ี โดยปัจจุบัน

บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok) 

 โรงแรมโมเดน่ำ บำย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ สูง 14 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ช้ัน และมีห้องพักจ�ำนวน

ทั้งส้ิน 239 ห้อง ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของเฟรเซอร์ฮอสปิธำลิต้ี (Fraser Hospitality) ผู้เข้ำพัก

จะได้รับประสบกำรณ์ควำมสะดวกสบำยเหมือนอยู่ท่ีบ้ำน ซึ่งตัวอำคำรต้ังอยู่ในที่ดินเดียวกันกับ

อำคำรส�ำนักงำนเอฟ วำย ไอ เซ็นเตอร์ ด้วยท�ำเลท่ีต้ังของโรงแรมที่ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชำติ 

สิริกิต์ิ ท่ำเรือคลองเตย และย่ำนกำรค้ำท่ีสำมำรถเดินทำงได้ด้วยรถไฟฟ้ำใต้ดิน จึงเหมำะส�ำหรับ 

ผู้ที่ต้องกำรจะเดินทำงมำติดต่อธุรกิจ

สระว่ายนำ้าชั้น 33 ส่วนพักอาศัย 
ทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้นซ์

ศูนย์การค้า สามย่าน มิตรทาวน์

โครงการ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ 
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การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

 ตลำดอำคำรส�ำนักงำนยังมีโอกำสเติบโตได้อย่ำงต่อเน่ือง แต่ในป ี

2563 นี ้กำรเติบโตมีแนวโน้มชะลอตัวเนือ่งจำกสภำพเศรษฐกจิชะลอตัว 

ทั่วโลกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ข้อมูลจำก

ศูนย์วิจัยของบริษัท ซีบีอำร์อี (ประเทศไทย) (“ซีบีอำร์อี”) ระบุว่ำ  

ณ ไตรมำส 2 ปี 2563 ปรมิำณพืน้ท่ีส�ำนกังำนให้เช่ำของอำคำรส�ำนักงำน

ที่สร้ำงเสร็จในกรุงเทพฯ ทั้งหมดมีประมำณ 9.15 ล้ำนตำรำงเมตร 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปี 2562 และจำกพื้นท่ีดังกล่ำวเป็นพื้นที่

ที่ถูกเช่ำแล้ว 8.38 ล้ำนตำรำงเมตร หรือ อัตรำพื้นท่ีว่ำงมีสัดส่วนอยู่ที่

ร้อยละ 8.4 ของพื้นท่ีส�ำนักงำนให้เช่ำท้ังหมดซ่ึงจัดว่ำเป็นอัตรำพื้นที่

ว่ำงที่ยังคงต�่ำ โดยอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยของส�ำนักงำนเกรดเอ คงท่ีอยู่ใน

รำคำ 1,100 บำทต่อตำรำงเมตร 

โครงการ เดอะ แอสคอท สาทร (Asscott Sathorn) และสกาย วิลล่าส์ (Sky Villa)

 เป็นอำคำรเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ท่ีทันสมัยต้ังอยู่ใจกลำงย่ำนธุรกิจบนถนนสำทร ใกล้กับ

สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสช่องนนทรี มีควำมสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำจ�ำนวน  

177 ยูนิต บริหำรอำคำรโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จ�ำกัด ท่ีเป็นผู้น�ำในกำรบริกำรจัดกำรโรงแรมและ

ที่พักอำศัยชั้นน�ำจำกประเทศสิงคโปร์ นอกจำกน้ี พื้นที่ของอำคำรระหว่ำงช้ัน 21 ถึง 35 เป็นที่ต้ัง

ของ สกำย วิลล่ำส์ ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อำศัยให้เช่ำระยะยำวและออกแบบหรูหรำโดยดีไซเนอร์ที่มีช่ือเสียง

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ (Mayfair Marriott Executive 

Apartment)

 เมย์แฟร์ แมริออท ท่ีถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ท่ีหรูหรำท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของกรุงเทพฯ โดยตัวอำคำรสูง 25 ชั้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงแรมได ้

และบริษัทฯ ได้ขำยสิทธิกำรเช่ำของอำคำรดังกล่ำวแก่กองทุนโกลด์พร็อพเพอร์ต้ีฟันด์ (บริษัทฯ  

ถือหุ้นอยู่ประมำณ 1 ใน 3) ตัวอำคำรประกอบด้วยห้องพักจ�ำนวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนำด 

ต้ังแต่ 1 - 3 ห้องนอน บริหำรโครงกำรโดย บจ.แมริออท อินเตอร์เนช่ันแนล ซ่ึงเป็นบริษัท 

บริหำรงำนด้ำนกำรโรงแรมชั้นน�ำของโลก โครงกำรต้ังอยู่ใจกลำงซอยหลังสวน ไม่ไกลจำก 

สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส และใกล้สวมลุมพินีซึ่งถือเป็นบริเวณท่ีเป็นสวนสำธำรณะท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ในย่ำนธุรกิจของกรุงเทพฯ

โครงการ เดอะ แอสคอท สาทร แบงคอก 
และสกาย วิลล่าส์

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพาร์ทเม้นท์

 จำกสภำวะเศรษฐกิจและกำรลงทุนชะลอตัวทั่วโลกในปี 2563 

น้ี ซีบีอำร์อี คำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรพื้นท่ีส�ำนักงำนให้เช่ำลดลง 

ท�ำให้ปริมำณกำรเช่ำใหม่ลดน้อยลงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ และอัตรำค่ำเช่ำ

โดยรวมคงท่ีไม่เพิ่มข้ึน โดยควำมต้องกำรยังคงเป็นอำคำรส�ำนักงำน

ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ Central Business District (CBD) ที่อยู่ในแนว

รถไฟฟ้ำ BTS หรือ MRT กลุ่มธุรกิจท่ีมีควำมต้องกำรเช่ำส�ำนักงำน 

เพิ่มข้ึนในปีน้ี ยังคงเป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ E-commerce ธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับ Consumer Finance (ธนำคำรและสถำบันกำรเงินที่ขยำย

ธุรกิจให้บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ตและให้บริกำรออนไลน์ 

ไม่ใช่กำรขยำยหรือเพิ่มสำขำ) ธุรกิจประกัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 

สุขภำพและสุขอนำมัย

 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ยังไม่มี 

วัคซีนป้องกัน และสภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว อำจส่งผลให้ตลำด

ส�ำนักงำนชะลอตัวใน 1-2 ปีข้ำงหน้ำ นอกจำกน้ี ตลำดอำคำรส�ำนักงำน
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ยังมีปัจจัยกดดันจำกส�ำนักงำนให้เช่ำรูปแบบใหม่ หรือ “Co-working 

space” ท่ีมีลักษณะพื้นที่เป็นส�ำนักงำนเต็มรูปแบบพร้อมด้วยอุปกรณ์

พื้นฐำนท่ีจ�ำเป็น โดยคิดค่ำใช้จ่ำยตำมปริมำณกำรใช้สอย ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู ้เช่ำที่ไม่ต้องกำรลงทุนตบแต่งพื้นที่ส�ำนักงำน

และต้องกำรควำมยืดหยุ่นสูง Co-working space จึงเข้ำมำมีส่วนแบ่ง

ทำงกำรตลำดของอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ ในระยะ 

1-3 ปีข้ำงหน้ำ จะมีปริมำณพื้นท่ีส�ำนักงำนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย

มีอำคำรส�ำนักงำนอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง คิดเป็นพื้นท่ีส�ำนักงำน

ใหม่ให้เช่ำอีกประมำณ 1,100,000 ตำรำงเมตร และจะทยอยสร้ำงเสร็จ

ในช่วงปี 2564-2566 ข้อมูลจำก ซีบีอำร์อี ระบุเพิ่มว่ำ ขณะน้ีมีท่ีดิน

ใจกลำงเมืองหลำยแปลงก�ำลังถูกพัฒนำและอยู่ในขั้นตอนวำงแผน

ก่อสร้ำงเป็นอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำอีก ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อตลำด

ส�ำนักงำนให้เช่ำในอนำคต โดยในระยะยำว หำกพื้นท่ีให้เช่ำมีมำกกว่ำ

ควำมต้องกำร อำจส่งผลกระทบให้อัตรำพื้นท่ีว่ำงจะเพิ่มขึ้นและอัตรำ

ค่ำเช่ำจะลดลงตำมล�ำดับ

 ด้ำนสภำวะกำรแข่งขันในตลำดพื้นท่ีค้ำปลีก ประกอบไปด้วย

ผู้พัฒนำโครงกำรหลัก 6 รำย ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเดอะมอลล์ 

สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์  บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  สยำมพิวรรธน์   

และเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม โดยกลุ่มเซ็นทรัลมีส่วนแบ่งกำร

ตลำดสูงสุดท่ีร้อยละ 16 ตำมด้วย บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยละ 7 

และสยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ร้อยละ 6 ตำมล�ำดับ โดยพิจำรณำ

จำกขนำดพื้นท่ีค้ำปลีกรวม (Retail Gross Floor Area) จำกภำพรวม

ศูนย์กำรค้ำในปี 2563 พบว่ำธุรกิจค้ำปลีกได้รับผลกระทบอย่ำงมำก

จำกสถำณกำรณ์แพร่ระบำดของ  COVID-19 รวมถึงกำรปรับตัวลดลง 

ของกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชน และกำรเพิ่มข้ึนของหน้ี 

ครัวเรือนสะสม ท�ำให้ผู ้บริโภคชะลอกำรใช้จ ่ำย จำกข้อมูลของ 

ซีบีอำร ์อี  ระบุว ่ำ ในปี  2562 ธุรกิจค ้ำปลีกมีอัตรำกำรเติบโต 

(Total Supply) ท่ีชะลอตัวลงอยู ่ที่ ร้อยละ 2.9 โดยปริมำณพื้นที่

ค ้ำปลีกให้เช ่ำทั้งหมดในกรุงเทพฯอยู ่ ท่ี  7,739,037 ตำรำงเมตร   

เพิ่มขึ้น 221,194 ตำรำงเมตร จำกโครงกำรศูนย์กำรค้ำใหม่ ท่ีก่อสร้ำง

แล้วเสร็จทั้งสิ้น 4 โครงกำร โดยพื้นท่ีค้ำปลีกท้ังหมด แบ่งเป็น  

ศูนย์กำรค้ำและห้ำงสรรพสินค้ำประมำณร้อยละ 66% ตำมด้วย

ซุปเปอร์สโตร์ ร้อยละ 15  คอมมูนิต้ีมอลล์ ร้อยละ 13 ตำมล�ำดับ 

และภำพรวมอัตรำกำรเช่ำพื้นท่ีค้ำปลีก (Occupancy Rate) อยู ่ที่ 

ร้อยละ 95.6 ที่อัตรำเติบโตร้อยละ 0.41 จำกปีก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม 

ในปี 2562 มีพื้นท่ีค้ำปลีกก�ำลังอยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำงท้ังสิ้น 539,368 

ตำรำงเมตร ลดลงจำกปีก่อนหน้ำในอัตรำร้อยละ 13.6  โดยคำดกำรณ์ว่ำ 

ในปี 2563 จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จท้ังส้ิน 114,479 ตำรำงเมตร อีกทั้งมี 

ผู้พัฒนำโครงกำรหลำยรำยประกำศชะลอกำรขยำยกำรลงทุนโครงกำร 

ขนำดใหญ่ เน่ืองจำกควำมกังวลเกี่ยวกับสภำพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  

และหน้ีสินครัว เรือนท่ี เพิ่ม ข้ึนอย ่ำงต ่อ เ น่ือง และกลับไปให ้

ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพโครงกำรที่มีอยู ่ เพื่อรอจังหวะ 

กำรลงทุนท่ีเหมำะสม

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

 เพื่อรักษำควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์

เร่งอัตรำกำรเช่ำ และยังคงใช้กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ

ผู้เช่ำ พัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2563 

บริษัทฯ มีมำตรกำรควำมปลอดภัยและช่วยเหลือผู้เช่ำช่วงกำรแพร่

ระบำดไวรัส COVID-19 นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้

แก่ผู้เช่ำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรจัดกิจกรรมขำยสินค้ำลดรำคำจำกแบรนด์

สินค้ำช้ันน�ำ กิจกรรมเทศกำลอำหำรและขนม (Food Fest & Sweet 

Treats) กิจกรรมประกวดร้องเพลง (Singing contest) และกิจกรรม

วิ่ง “Vertical Run” (งดจัดในปี 2563) กิจกรรมตำมงำนประเพณี เช่น 

ตักบำตรรับปีใหม่ สรงน�้ำพระช่วงเทศกำลสงกรำนต์ กิจกรรมเพื่อ

ช่วยสังคมต่ำง ๆ กิจกรรมเพ่ือควำมปลอดภัย ได้แก่ กำรซ้อมอพยพ

คนภำยในของผู้เช่ำอำคำรหำกเกิดเหตุอัคคีภัยประจ�ำปี ซ่ึงกิจกรรม 

ต่ำง ๆ ท่ีจัดขึ้นน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มควำมบันเทิง สันทนำกำร  

ควำมสะดวกสบำย เน้นย�้ำควำมปลอดภัยในอำคำรสูง และสร้ำงสังคม

ท่ีน่ำอยู่ในอำคำร กิจกรรมดังกล่ำวและผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ

กำรบริกำรในปี 2563 ควำมพึงพอใจเฉลี่ยทุกอำคำรมำกกว่ำร้อยละ 80  

จึงเป็นส่วนช่วยสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนของอำคำรท้ังของบริษัทฯ 

และอำคำรท่ีบริษัทฯ เป็นผู้บริหำรอำคำร ให้รักษำระดับอัตรำกำรเช่ำ

เกือบ 100% และอัตรำค่ำเช่ำได้สูงเป็นอันดับต้น ๆ ในระดับเดียวกัน

ในตลำด

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำโครงกำร กำรออกแบบ 

และกำรอนุรักษ์พลังงำนท้ัง 4 อำคำร ได้แก่ อำคำรปำร์คเวนเชอร์  

อีโคเพล็กซ์ อำคำรสำทร สแควร์ อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ และ

ล่ำสุด อำคำรมิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์  ได้รับกำรรับรองเป็น

อำคำรท่ีก่อสร้ำงให้ประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตำมมำตรฐำนสำกล LEED (Leadership in Energy and Environment 

Design) ของ USGBC ระดับ Gold นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้รับ

รำงวัลในด้ำนกำรออกแบบ และพัฒนำโครงกำร ในระดับภูมิภำค 

เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Property Awards Development) โดย 

IPA  ประเภท Mixed Use Development  โดยตัดสินจำกกำรออกแบบ

สถำปัตยกรรมท้ังภำยนอกและภำยใน ภูมิสถำปัตย์ รวมถึงเทคโนโลยี

เพื่อกำรอยู ่อำศัย ควำมปลอดภัย และกำรค�ำนึงถึงกำรอยู ่อำศัยที่

ย่ังยืนเป็นอีกหน่ึงควำมต้ังใจท่ีสะท้อนควำมมุ่งม่ันพัฒนำโครงกำร

ที่มีคุณภำพ เพื่อส่งมอบควำมสุขให้กับลูกค้ำ และตอบโจทย์ทุกไลฟ์

สไตล์อย่ำงแท้จริง ส�ำหรับอำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ

อำคำรสำทร สแควร์ ยังได้รับรำงวัล Thailand Energy Awards และ 

ASEAN Energy Awards เม่ือปลำยปี 2560 ขณะที่อำคำรเอฟวำยไอ  

เซ็นเตอร์ได้รับรำงวัล 2 รำงวัล Best Office Development และ Best 

Green Development จำก Thailand Property Awards 2017 และ

ล่ำสุด อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ ยังได้รับรำงวัลด้ำนอนุรักษ์พลังงำน 

ประเภทอำคำร - อำคำรสร้ำงสรรค์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน (อำคำร

ใหม่) จำกกำรประกวดโครงกำร Thailand Energy Awards 2018 
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เม่ือเดือนสิงหำคม ปี 2561 และรำงวัลโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อ

คุณภำพชีวิตดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ประเภทอำคำรส�ำนักงำน จำกสมำคม

สถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์

 ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรเช่ำพื้นท่ีส�ำนักงำน จะมี 

ทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศ และบริษัทต่ำงชำติชั้นน�ำจ�ำนวนประมำณ 

500 รำย โดยผู้เช่ำต้องกำรสร้ำงภำพลักษณ์ทำงกำรตลำดขององค์กร

บนท�ำเลใจกลำงเมือง สถำนท่ีต้ังใกล้ระบบขนส่งสำธำรณะหรือ

เชื่อมกับรถไฟฟ้ำบีทีเอสหรือเอ็มอำร์ทีท่ีลูกค้ำและพนักงำนของผู้เช่ำ 

สำมำรถเข ้ำถึงอำคำรส�ำนักงำนได ้โดยสะดวก กำรเป ็นอำคำร

ประหยัดพลังงำนส่งเสริมกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดีต่อกำรท�ำงำน

ของพนักงำนจะช่วยให้พนักงำนรักองค์กรและภูมิใจต่อควำมใส่ใจ 

ที่องค์กรมีให้ต่อพนักงำน นอกจำกน้ีผู ้เช่ำมักจะเลือกพื้นท่ีเช่ำท่ีมี 

ควำมยืดหยุ่นในกำรจัดส�ำนักงำนได้หลำกหลำยรูปแบบท่ีตอบสนอง

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ขององค์กรผู้เช่ำได้ ซึ่งอำคำรต่ำง ๆ ภำยใต ้

กำรดูแลของบรษัิทฯ มีคณุสมบติัทีส่ำมำรถรองรบัผูเ้ช่ำบรษัิทขนำดเลก็ 

จนถึงองค์กรขนำดใหญ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรดังกล่ำวของลูกค้ำ

ได้ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำ

 ด้ำนกลยุทธ์ในกำรปล่อยเช่ำพื้นที่ บริษัทฯ ด�ำเนินกำรผ่ำน 

Agency ชั้นน�ำซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำนที่ลูกค้ำ

จะติดต่อผ่ำน Agency ดังน้ัน บริษัทฯ จะประสำนงำนกับ Agency 

อย่ำงใกล้ชิด คัดสรรและตรวจสอบประวัติลูกค้ำ ประเภทธุรกิจของ

ลูกค้ำ พร้อมให้ข้อมูลท่ีลูกค้ำต้องกำร และเสนอรำคำค่ำเช่ำท่ีเหมำะสม 

รวมถึงติดตำมผลจนถึงท่ีสุด นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังมีกำรท�ำกิจกรรม

ลูกค้ำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง และรักษำระดับกำรบริกำร มีมำตรฐำน

และกระบวนกำรจัดกำรอำคำร มีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่เข้มงวด  

มีกำรตรวจสอบงำนระบบและบ�ำรุงรักษำอยู ่สม�่ำเสมอ อีกท้ังยังมี 

ช่องทำงสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ กับผู้เช่ำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ รวมทั้ง 

อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ  เช่น เว็บเพจ เฟซบุ๊ก อย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อตอกย�้ำแบรนด์ของอำคำรส�ำนักงำน

 ด้ำนส่วนงำนโครงกำรศูนย์กำรค้ำ พบว่ำสถำนกำรณ์แพร่ระบำด

ของ COVID-19 ได้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญต่อตลำดพื้นท่ี

ค้ำปลีก ผู้ประกอบกำรจ�ำเป็นจะต้องคิดนอกกรอบ เพื่อสร้ำงสรรค์

แผนธุรกิจที่สำมำรถรับมือกับสถำนกำรณ์ที่ ไม ่คำดคิดได ้อย ่ำง 

ทันท่วงที มีควำมยืดหยุ่นสูง และก่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

โดยกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเน่ืองกับ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ เจ้ำของ หรือ  

ผู้พัฒนำพื้นที่ค้ำปลีก ร้ำนค้ำ และพฤติกรรมผู้บริโภค ท้ังน้ี บริษัทฯ  

มีกำรวำงกลยุทธ์ภำยใต้สภำวะตลำดปัจจุบัน โดยเน้นย�้ำแนวคิด  

“คลังอำหำรและกำรเรียนรู้” ผ่ำนองค์ประกอบต่ำง ๆ ของโครงกำร 

ทั้งร้ำนค้ำ กิจกรรมทำงกำรตลำด กำรออกแบบพื้นที่ และกำรตกแต่ง

สร้ำงบรรยำกำศ นอกจำกน้ี ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำม 

เชื่อม่ันให้กับผู้เช่ำและลูกค้ำ ผ่ำนมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีดีและให้ควำม

ช่วยเหลือสนับสนุนตำมแนวคิดด้ำนกลยุทธ์กำรให้บริกำรลูกค้ำแบบ 

“มิตรคอมมิวนิต้ี” อีกหนึ่งกลยุทธ์ท่ีบริษัทฯ น�ำมำใช้ในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจเพื่อสร้ำงชุมชนแห่งควำมเป็น “มิตร” โดยกำรจับมือกับชุมชน 

เช่น สถำนศึกษำ และ ผู้อยู่อำศัย รวมถึงพันธมิตรทำงธุรกิจต่ำง ๆ 

เพื่อรักษำควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

•  ที่ดิน

 ทีดิ่นท่ีเหมำะสมต่อกำรพฒันำโครงกำรเชงิพำณชิยกรรม ควรเป็น 

ท�ำเลที่ตั้งอยู่ในย่ำนธุรกิจ มีกำรคมนำคมที่สะดวกสบำย หำกอยู่ในแนว

รถไฟฟ้ำจะเป็นปัจจัยหนุนต่อโครงกำรย่ิงข้ึน อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดหำ

ที่ดินในท�ำเลดังกล่ำวมีควำมท้ำทำยมำกข้ึนเน่ืองจำกข้อจ�ำกัดของพื้นท่ี 

และรำคำที่ดินท่ีปรับตัวสูงข้ึนทุกปี นอกจำกน้ีเงื่อนไขของกรรมสิทธ์ิ

ของท่ีดินในบริเวณดังกล่ำวมักจะเป็นกำรขำยสิทธ์ิกำรเช่ำระยะยำว

แทนที่จะขำยโอนกรรมสิทธ์ิขำด ดังน้ัน ในกำรจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำ

โครงกำรจึงต้องรอให้ท่ีดินผืนน้ัน ๆ หมดภำระผูกพันตำมสัญญำเดิม

หรือปลอดจำกภำระใด ๆ เสียก่อน 

 อย่ำงไรกต็ำมจำกกำรทีบ่รษัิทฯ มีท้ังประสบกำรณ์และควำมพร้อม 

ในกำรพัฒนำโครงกำรในรูปแบบท่ีหลำกหลำยท้ังอำคำรส�ำนักงำน 

โรงแรม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ และศูนย์กำรค้ำ อีกทั้งบริษัทฯ  

มีประสบกำรณ์ในกำรเช่ำและพัฒนำท่ีดินกับเจ้ำของท่ีดินรำยใหญ่

มำอย่ำงยำวนำนและได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ในสัญญำเช่ำมำ

ด้วยดีโดยตลอด จนมีช่ือเสียงและได้รับกำรยอมรับโดยท่ัวไป เหล่ำนี ้

ส่งผลให้บริษัทฯ ได้มีโอกำสในกำรพัฒนำท่ีดินแปลงท่ีมีศักยภำพ

เช่น ที่ดินโครงกำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ ที่ต้ังอยู่บริเวณสี่แยกคลองเตย 

ถนนรัชดำภิ เษกตัดกับถนนพระรำม 4 และโครงกำรสำมย ่ำน 

มิตรทำวน์ ที่ต้ังอยู่บริเวณส่ีแยกสำมย่ำนถนนพระรำม 4 ตัดกับถนน

พญำไท เป็นต้น 

 ในกำรเช ่ำท่ีดินนั้นบริษัทฯ จะท�ำสัญญำกำรเช ่ำท่ีดินโดย

ทั่วไปเป็นเวลำ 30 ปี และ/หรืออำจมีเง่ือนไขในกำรเช่ำต่ออีก 30 ปี  

กำรพัฒนำโครงกำรจึงต ้องเน ้นพัฒนำในที่ มี ศักยภำพสูงและ 

กำรคมนำคมสะดวก กำรจัดหำที่ดินในแต่ละคร้ังฝ่ำยบริหำรจะเป็น 

ผู ้เข้ำไปดูพื้นท่ีด้วยตนเอง โดยมีกำรศึกษำข้อดีข้อเสีย ข้อมูลด้ำน

กฎหมำยและผังเมืองและข้อมูลทำงกำรตลำดอย่ำงละเอียด ก่อนน�ำ

เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติกำรซ้ือหรือเช่ำที่ดิน 

ในแต่ละแปลง

•  วัสดุก่อสร้าง

 ปัจจุบันผู ้รับเหมำท่ีบริษัทฯ ว่ำจ้ำงเป็นผู ้รับผิดชอบในกำร

จัดหำวัสดุส�ำหรับกำรก่อสร้ำง บริษัทฯ ได้ระบุรำยละเอียดรำคำของ

วัสดุก่อสร้ำงไว้ในสัญญำจ้ำง เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ได้รับ

ผลกระทบจำกรำคำวัสดุก่อสร้ำงท่ีอำจเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงปัญหำท่ีเกิด

จำกวัสดุก่อสร้ำงขำดแคลนในระหว่ำงก่อสร้ำง อีกท้ังกำรจ้ำงเหมำ

จะท�ำกำรคัดเลือกผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ มีควำมเช่ียวชำญ และ

ผลงำนที่ผ่ำนมำเป็นที่ยอมรับ เพื่อสำมำรถส่งมอบงำนที่มีคุณภำพได้

ตำมก�ำหนดกำรตำมสัญญำ
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•  การพัฒนาโครงการ

 บริษัทฯ จะเปิดประมูลรำคำในส่วนของงำนผู้รับเหมำโครงกำร โดยผู้ที่ชนะกำรประมูลจึงจะท�ำสัญญำกำรก่อสร้ำงแบบท้ังโครงกำรและมี

กำรรับประกันรำคำ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

•  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ส�ำหรับอำคำรขนำดใหญ่หรืออำคำรสูง บริษัทฯ ได้มีกำรออกแบบพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคท่ีเหมำะสมในทุก ๆ โครงกำร เพื่อมิให ้

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้วำงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมส�ำหรับส่วนใช้สอยทั้งหมด รวมถึงจัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำทิ้งตำมมำตรฐำน

ที่กฎหมำยก�ำหนดก่อนท่ีจะระบำยลงสู่ทำงน�้ำสำธำรณะต่อไป เพื่อท�ำให้เกิดสภำพแวดล้อมท่ีดี บริษัทฯ จึงค�ำนึงถึงกำรเพิ่มต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียว

ของโครงกำร มำกกว่ำท่ีก�ำหนดในกฎหมำยเสมอ

 นอกเหนือจำกน้ัน บริษัทฯ ยังว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อเตรียมกำรดังกล่ำว รวมถึงกำรขออนุญำตขอควำมเห็นชอบในรำยงำนผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมต่อส�ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเร่ิมขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร และด�ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ  

ตำมที่ระบุในรำยงำนฯ เพื่อลดผลกระทบจำกงำนก่อสร้ำงต่อชุมชนโดยรอบโครงกำร

 อีกท้ัง บริษัทฯ ยังออกแบบและก่อสร้ำงอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนโดยเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล “LEED (Leadership in Energy  

and Environment Design) Certificated” กับ USGBC เช่น โครงกำรอำคำรส�ำนักงำนสำทร สแควร์ โครงกำรอำคำรส�ำนักงำนเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 

และอำคำรส�ำนักงำนมิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ในโครงกำรสำมย่ำนมิตรทำวน์ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของอำคำรท่ีเน้นกำรออกแบบเพื่อ 

ส่ิงแวดล้อม เช่น มีระบบระบำยอำกำศ ควบคุมระดับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ กำรหมุนเวียนของระบบท�ำควำมเย็นโดยใช้ระบบน�้ำเย็น (ไม่มี 

สำรเคมี) และระบบแสงสว่ำงในพื้นที่อำคำรจะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) หรือ หลอด LED  

เพื่อประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ เป็นต้น

งานระหว่างการพัฒนา

 บริษัทฯ เป็นผู้บริหำรโครงกำรพัฒนำปรับปรุงและดัดแปลงอำคำรศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ (Queen Sirikit National Convention 

Center Extension) บนที่ดินของกระทรวงกำรคลัง ขนำดเนื้อท่ีท้ังหมด 53-0-15 ไร่ (84,860 ตำรำงเมตร) โดยเป็นกำรพัฒนำปรับปรุงและดัดแปลง

อำคำรเดิมเป็นอำคำรใหม่สูง 3 ชั้น ชั้นลอย 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น ซ่ึงประกอบด้วยอำคำรแสดงสินค้ำ ห้องโถงอเนกประสงค์ พื้นที่พำณิชยกรรม  

ภัตตำคำร และที่จอดรถยนต์จ�ำนวน 2,755 คัน พื้นที่ก่อสร้ำงรวม 286,627 ตำรำงเมตร โดยโครงกำรดังกล่ำวได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงจำก 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยต้ังแต่เดือนกันยำยน 2562 ก่อนเร่ิมงำนก่อสร้ำง และนอกจำกน้ีโครงกำรยังได้มีกำรสร้ำงทำงเดินเชื่อม 

 ระยะเวลาโดยประมาณ

 1-3 เดือน

 
2-4 เดือน

 2-4 เดือน

 

 4-6 เดือน

 
12-36 เดือน แล้วแต่ขนาดของโครงการ

 12 เดือน

 ขั้นตอนของโครงการอาคารสูง 

 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 วางแผนโครงการเบื้องต้น

 ออกแบบโครงสร้างอาคาร

 วางรายละเอียดของแบบ

 วางรายละเอียดการก่อสร้าง 

 กำาหนดผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

 เปิดประมูลผู้รับเหมา

 ระยะเวลาการก่อสร้าง

 ส่งมอบงาน

 ระยะเวลาการรับประกันการก่อสร้าง 
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ใต้ดินจำกชั้นใต้ดินของโครงกำรไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ ของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT)  

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงให้แก่ผู้มำใช้บริกำรศูนย์ประชุมฯ โดยบริษัทฯ ด�ำเนินกำรขออนุญำตก่อสร้ำงและได้รับอนุญำตก่อสร้ำง

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเม่ือเดือนพฤศจิกำยน 2562 

 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงและดัดแปลงอำคำรศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ ได้เร่ิมงำนปรับปรุงและก่อสร้ำงในเดือนกันยำยน 2562  

โดยส่วนงำนเสำเข็มเจำะและก�ำแพงกันดินได้ท�ำกำรคัดเลือกให้บริษัท ไพลอน จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนกุมภำพันธ์ 2563  

และส่วนงำนผู้รับเหมำหลักได้ท�ำกำรคัดเลือกให้บริษัท นันทวัน จ�ำกัด เข้ำเริ่มงำนก่อสร้ำงต้ังแต่เดือนมกรำคม 2563  และปัจจุบันโครงกำรก�ำลัง

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงในส่วนของงำนโครงสร้ำงชั้นใต้ดินและมีแผนงำนที่จะด�ำเนินกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จพร้อมทำงเช่ือมใต้ดินในเดือนกันยำยน 

2565

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมแบบครบวงจร ปัจจุบันมีพื้นท่ีโรงงำนและคลังสินค้ำภำยใต ้

กำรบริหำรจัดกำรรวมทั้งสิ้นกว่ำ 3.0 ล้ำนตำรำงเมตร บนท�ำเลท่ีต้ังยุทธศำสตร์ ซ่ึงโรงงำนและคลังสินค้ำของกลุ่มบริษัทมีท้ังแบบพร้อมใช้  

(Ready-Built) และสร้ำงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Built-to-Suit) โดยต้ังเป้ำท่ีจะเพิ่มกำรพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 

ตำมควำมต้องกำรเฉพำะของผู ้เช่ำ (Built-to-Suit) ให้มำกข้ึน ซึ่งโรงงำนและคลังสินค้ำของบริษัทฯ ต้ังอยู ่ในท�ำเลนิคมอุตสำหกรรม  

สวนอุตสำหกรรม เขตอุตสำหกรรม เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม และเขตอื่น ๆ ท่ีมีศักยภำพในประเทศไทย 

 โรงงำนของบริษัทและโรงงำนท่ีอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทฯ ต้ังอยู่ในนิคม/สวน/เขต/เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 17 ท�ำเล*  ดังต่อไปน้ี  

นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ - 15

นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยุธยำ 5 39

สวนอุตสำหกรรมโรจนะ-อยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 21 56

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ชลบุรี 11 103

นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี 30 -

นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี ชลบุรี 3 3

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้  ระยอง ระยอง 5 38

นิคมอุตสำหกรรมบำงปู สมุทรปรำกำร - 13

นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย สมุทรปรำกำร 28 -

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 2 23

นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 1 -

เขตอุตสำหกรรมกบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี 7 -

สวนอุตสำหกรรมโรจนะ-ปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี 8 -

นิคมอุตสำหกรรมปิ่นทอง (3 แห่ง) ชลบุรี - 41

โครงกำรเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บำงพลี 2) สมุทรปรำกำร 2 -

หมายเหตุ  *ไม่รวมพื้นที่รอการพัฒนา

ที่ตั้ง จังหวัด
จำานวนโรงงาน

สินทรัพย์ของบริษัท สินทรัพย์
ภายใต้กองทรัสต์
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 และมีคลังสินค้ำของบริษัทและคลังสินค้ำท่ีอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 28 ท�ำเล* ดังต่อไปน้ี

หมายเหตุ * ไม่รวมพื้นท่ีรอการพัฒนา

 ** รายการขายและเช่ากลับ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พำร์ค (บำงนำ) ฉะเชิงเทรำ 26 81

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 1) ชลบุรี - 21

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พำร์ค (แหลมฉบัง 2) ชลบุรี 18 26

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พำร์ค (แหลมฉบัง 3) ชลบุรี - 24

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1)  พระนครศรีอยุธยำ 5 13

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พำร์ค (วังน้อย 2) พระนครศรีอยุธยำ 12 8

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  ระยอง 4 12
(อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 บี) 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  ชลบุรี - 7
(อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 เอ)  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  ชลบุรี 9 4
(อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เอ) 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พำร์ค (อีสเทิร์นซีบอร์ด 3) ชลบุรี 8 -

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พำร์ค (ศรีรำชำ) ชลบุรี 6 16

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บ่อวิน) ชลบุรี - 9

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (พำนทอง 1) ชลบุรี 10 5

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  (บำงพลี 1-6) สมุทรปรำกำร 20 38

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะปรำจีนบุรี) ปรำจีนบุรี - 8

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะอยุธยำ) พระนครศรีอยุธยำ - 3

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ชลบุรี) ชลบุรี - 7

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พำร์ค (ขอนแก่น) ขอนแก่น 12 -

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ระยอง) ระยอง 11 -

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (สมุทรสำคร) สมุทรสำคร 2 -

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (ล�ำพูน) ล�ำพูน 9 -

คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD)** พระนครศรีอยุธยำ - 1

โครงกำรเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บำงพลี 2) สมุทรปรำกำร 3 -

ที่ตั้ง จังหวัด
จำานวนคลังสินค้า

สินทรัพย์ของบริษัท สินทรัพย์
ภายใต้กองทรัสต์
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

1)  ธุรกิจโรงงานพร้อมเช่า (Ready-Built Factory)

 บริษัทฯ ได้จัดสร้ำงโรงงำนส�ำเร็จรูปพร้อมเช่ำท่ีมีคุณภำพระดับสำกล เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร ที่เข้ำมำต้ังฐำน 

กำรผลิตในประเทศไทย โดยไม่ต้องกำรถือกรรมสิทธ์ิในโรงงำน เพื่อลดต้นทุนในกำรด�ำเนินกำร และลดควำมเส่ียงจำกควำมไม่แน่นอนต่ำง ๆ  

ท่ีอำจเกิดข้ึน บริษัทฯ ได้เลือกสร้ำงโรงงำนในท�ำเลที่ต้ังที่มีศักยภำพ และพัฒนำโรงงำนท่ีมีรูปแบบมำตรฐำนเหมำะสมส�ำหรับผู้ประกอบกำร 

หลำกหลำยอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ เนื่องจำกกลุ่มผู้เช่ำโรงงำนของบริษัทฯ ประมำณร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติ บริษัทฯ จึงได้

เน้นกำรให้บริกำรให้ควำมช่วยเหลือในเรื่องต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเริ่มต้นประกอบกำรผลิตในประเทศไทย

 บริษัทฯ เลือกท�ำเลท่ีต้ังส�ำหรับกำรพัฒนำโรงงำน โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำในปัจจุบัน และกำรคำดกำรณ์ในอนำคต  

นอกจำกนั้น ยังพิจำรณำถึงเขตส่งเสริมกำรลงทุน ควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปยังท่ำเรือ สนำมบิน ระยะห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ตลอดจน

ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีได้มำตรฐำนของท�ำเลที่ต้ังนั้น ๆ

 บริษัทฯ มีกำรพัฒนำโรงงำนท้ังในเขตประกอบกำรเสรี และเขตท่ัวไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งจะแตกต่ำงกันในแต่ละท�ำเลที่ต้ัง  

ตัวอย่ำงเช่น ควำมต้องกำรโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ติดกับท่ำเรือน�้ำลึกท่ีส�ำคัญของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็น 

ควำมต้องกำรของโรงงำนในเขตประกอบกำรเสรี โรงงำนของบริษัทมีลักษณะเป็นอำคำรช้ันเดียวพร้อมช้ันลอยเพื่อใช้เป็นส�ำนักงำน ซึ่งพัฒนำ

ในบริเวณพื้นที่ดินที่มีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยำม พื้นที่จอดรถ และพื้นท่ีส�ำหรับขนถ่ำยสินค้ำ ท้ังน้ี โรงงำนที่บริษัทพัฒนำขึ้นเป็น

แบบมำตรฐำน แต่สำมำรถดัดแปลงให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ ขนำดของโรงงำนมีต้ังแต่ 550 ถึง 12,000 ตำรำงเมตร โรงงำน

ของบริษัทท่ีสร้ำงในระยะหลังมีขนำดเล็กลง เนื่องจำกปัจจุบันแนวโน้มควำมต้องกำรโรงงำนขนำดเล็กของลูกค้ำมีสูงข้ึน นอกจำกนี้พื้นโรงงำน

สำมำรถรับน�้ำหนักได้ต้ังแต่ 1 ถึง 3 ตันต่อตำรำงเมตร ตัวอำคำรพัฒนำ โดยใช้โครงสร้ำงหลังคำเหล็ก ซ่ึงไม่ต้องมีเสำรองรับหลังคำโรงงำน ท�ำให้

ได้พื้นท่ีใช้สอยสูงสุด

 สัญญำเช่ำระหว่ำงลูกค้ำกับบริษัทฯ เกือบท้ังหมดมีอำยุสัญญำ 3 ปี โดยเปิดโอกำสให้ลูกค้ำมีทำงเลือกในกำรต่อสัญญำเช่ำได้  

นอกจำกน้ัน บริษัทฯ ยังให้ทำงเลือกแก่ลูกค้ำในกำรเปลี่ยนไปเช่ำโรงงำนอื่นของบริษัทฯ ในท�ำเลท่ีต้ังหรือขนำดท่ีแตกต่ำงไป ตลอดจนให ้

ทำงเลือกแก่ลูกค้ำในกำรซ้ือโรงงำน 

 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังให้บริกำรสร้ำงโรงงำนตำมควำมต้องกำรเฉพำะของผู้เช่ำ (Built-to-Suit) ซ่ึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 

ของลูกค้ำได้ดีข้ึนและเป็นผลดีต่อบริษัทในแง่กำรลงทุนกับผลตอบแทนระยะยำว เน่ืองจำกอำยุสัญญำเช่ำของโรงงำนประเภทน้ีจะยำวกว่ำอำยุ

สัญญำเช่ำของโรงงำนท่ัวไปประมำณ 5-10 ปี 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีโรงงำนเช่ำ และโรงงำนว่ำงพร้อมให้เช่ำ 

ดังนี้

209,005

186,795

207,260

153,925

185,437

132,250

395,800

153 โรงงาน 137 โรงงาน

53%
57% 58%

123 โรงงาน

256325622561

361,185
317,687

อัตราการเช่าโรงงาน (ร้อยละ)
โรงงานที่มีสัญญาเช่า (ตร.ม.)
โรงงานว่างพร้อมให้เช่า (ตร.ม.)
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 อัตรำกำรเช่ำโรงงำน (Occupancy rate) ของบริษัท ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 58 เพิ่มข้ึนจำกสิ้นเดือนกันยำยน 2562 ซึ่งอยู่ที่

ร้อยละ 57 เน่ืองจำกควำมต้องกำรพื้นท่ีโรงงำนในภำคตะวันออกที่เพิ่มมำกข้ึน จำกสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรต้ังโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม

และเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่ำมำจำกกลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ กลุ่มลูกค้ำอิเล็กทรอนิกส์ และ

สินค้ำอุปโภคบริโภค

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 ลูกค้ำท่ีเช่ำโรงงำนของบริษัทเป็นผู้ผลิตจำกประเทศต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรมหลำยประเภท ดังน้ี

หมายเหตุ : สัดส่วนข้างต้นค�านวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

2)  ธุรกิจคลังสินค้าพร้อมเช่า (Ready-Built Warehouse)

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด  หรือช่ือเดิมคือบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พำร์ค จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท เป็นผู้พัฒนำและบริหำรอำคำรคลังสินค้ำส�ำเร็จรูปที่มีคุณภำพระดับสำกลเพื่อให้เช่ำ

 ธุรกิจโลจิสติกส์นับเป็นกิจกรรมท่ีส�ำคัญในกำรกระจำยสินค้ำ วัตถุดิบ ช้ินส่วนอุปกรณ์ สินค้ำส�ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สู่ภูมิภำค

ต่ำง ๆ ท่ัวประเทศ และถือเป็นธุรกิจท่ีส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศให้เป็นศูนย์กลำงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยปัจจุบันน้ัน ผู้ประกอบกำร

ตลอดจนผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ ยังจ�ำเป็นต้องใช้เงินจ�ำนวนมำกส�ำหรับกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ 

ยำนพำหนะและอุปกรณ์ต่ำง ๆ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกำสของกำรพัฒนำคลังสินค้ำท่ีมีคุณภำพ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเหล่ำน้ันเช่ำ แทนกำรลงทุน

สร้ำงเพื่อเป็นเจ้ำของเอง

 คลังสินค้ำของบริษัทต้ังอยู่ในท�ำเลท่ีเป็นยุทธศำสตร์ท่ีส�ำคัญ เหมำะแก่กำรเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำท่ีดี อำคำรคลังสินค้ำสำมำรถรองรับ

กำรจัดกำรคลังสินค้ำสมัยใหม่ กำรออกแบบตัวอำคำรจะค�ำนึงถึงระยะห่ำงของช่วงเสำ กำรรับน�้ำหนักของพื้นอำคำร ควำมสูงของอำคำร จ�ำนวน

ประตูส�ำหรับขนถ่ำยสินค้ำ และอุปกรณ์ช่วยปรับระดับพื้นให้มีควำมลำดชันท่ีเหมำะสมกับควำมสูงของรถขนสินค้ำ

ญี่ปุ่น 25.7
จีน 14.5
สวีเดน 13.4
อเมริกา 9.0
สิงคโปร์ 8.0
ไต้หวัน 6.2
ไทย 5.3
เยอรมนี 5.3
อื่น ๆ 12.6

อิเล็กทรอนิกส์  38.5
ยานยนต์    19.6
อาหาร เครื่องดื่มและการเกษตร 7.5
ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ 7.2
แม่พิมพ์ เครื่องจักร และเหล็ก 6.7
แพคเกจจิ้งและกระดาษ 2.9
เวชภัณฑ์ การสาธารณสุข 
และเวชสำาอาง  2.8
สินค้าอุปโภคบริโภค 2.5
อื่น ๆ   12.3

อุตสาหกรรม ประเทศ/ภูมิภาค

โรงงานพร้อมเช่า สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา | ประเทศไทย
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 อัตรำกำรเช่ำคลังสินค้ำ (Occupancy rate) ของบริษัทฯ ณ เดือนกันยำยน 2563 เท่ำกับร้อยละ 91 เม่ือเทียบ ณ เดือนกันยำยน 2562 เท่ำกับ

ร้อยละ 90  เนื่องจำกในปีท่ีผ่ำนมำมีผู้เช่ำคลังสินค้ำเพิ่มมำกข้ึนในเขตศรีรำชำ บำงพลี และวังน้อย โดยมีปัจจัยหลักมำจำกลูกค้ำกลุ่มโลจิสติกส ์

ที่มีกำรขยำยตัวของธุรกิจอย่ำงมำกในปีที่ผ่ำนมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์ รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองใช้ภำยในท่ีอยู่อำศัยและออฟฟิศ  

และกลุ่มยำนยนต์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 ลูกค้ำท่ีเช่ำคลังสินค้ำของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรจำกประเทศต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรมหลำยประเภท ดังนี้

หมายเหตุ : อัตราการเช่ารวมคลังสินค้าท่ีมีสัญญาเช่าใหม่

ไทย 41.2
เยอรมัน 24.9
จีน 7.2
อเมริกา 6.8
ญี่ปุ่น 6.3
ฝรั่งเศส 5.7
สวิตเซอร์แลนด์ 3.8
อื่น ๆ 4.1

ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ 43.3
ยานยนต์   12.6
สินค้าอุปโภคบริโภค 12.1
พาณิชยกรรม และค้าปลีกค้าส่ง 11.6
อาหาร เครื่องดื่มและการเกษตร 6.5
เครื่องใช้ภายในที่อยู่อาศัย
และออฟฟิศ  4.9
เวชภัณฑ์ การสาธารณสุข 
และเวชสำาอาง  4.8
อื่น ๆ   4.2

อุตสาหกรรม ประเทศ/ภูมิภาค

 สัญญำเช่ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีอำยุ 3 ปี โดยเปิดโอกำสให้ลูกค้ำต่อสัญญำได้ อย่ำงไรก็ตำม สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุเกิน 3 ปี มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

จำกลูกค้ำที่เช่ำคลังสินค้ำท่ีมีรูปแบบเฉพำะ (Built-to-Suit) ซึ่งมีอำยุสัญญำอยู่ท่ีประมำณ 10 ปี และในอนำคตบริษัทฯ จะน�ำเสนอสินค้ำรูปแบบ

เฉพำะนี้มำกขึ้น เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ดีมำกยิ่งข้ึน ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรลงทุนระยะยำวของบริษัทฯ นอกจำกน้ี บริษัทยังมี

บริกำรซ้ือคลังสินค้ำจำกลูกค้ำเพื่อให้เช่ำกลับคืน (Sale and Leaseback) อีกด้วย

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีคลังสินค้ำให้เช่ำแก่ลูกค้ำ และคลังสินค้ำ

ว่ำงพร้อมให้เช่ำ ดังน้ี

538,281

193,033

639,359

69,516

705,455

70,723

731,314
708,875    

776,178

อัตราการเช่าคลังสินค้า (ร้อยละ)
โรงงานที่มีสัญญาเช่า (ตร.ม.)
โรงงานว่างพร้อมให้เช่า (ตร.ม.)

74%
90% 91%

187 โรงงาน 171 โรงงาน 155 โรงงาน

256325622561

หมายเหตุ : สัดส่วนข้างต้นค�านวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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3) ธุรกิจอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่พัฒนาข้ึนตามความ

ต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit)

 บรษัิทฯ ได้พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรอตุสำหกรรมทีม่กีำร

ออกแบบตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Built-to-Suit) โดยมุ่งมั่นที่จะ

ตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนท่ีแตกต่ำงกันให้กับผู้ประกอบกำรใน

แต่ละประเภทกลุ่มอุตสำหกรรม ท้ังยังเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ใช้งำนอำคำรโรงงำนหรือคลังสินค้ำอย่ำงสูงสุด รวมถึงเป็นกำรลด

ต้นทุน และท�ำให้เกิดประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิตและกำรจัด

เก็บสินค้ำแก่ผู้ประกอบกำร โดยบริษัทฯ มีพื้นท่ีในท�ำเลยุทธศำสตร์

ที่จะสำมำรถรองรับกำรพัฒนำอำคำรแบบ Built-to-Suit ทั้งในเขต

นิคมอุตสำหกรรม สวนอุตสำหกรรม เขตอุตสำหกรรม เขตส่งเสริม

อุตสำหกรรม และเขตอื่น ๆ ท่ีมีศักยภำพในประเทศไทย ท้ังน้ีอำคำร

แบบ Built-to-Suit จะเป็นสัญญำเช่ำระยะยำวอำยุสัญญำอยู่ระหว่ำง 

10-15 ปี ซ่ึงจะส่งผลบวกกับอัตรำกำรเช่ำ สำมำรถช่วยลดต้นทุนค่ำใช้

จ่ำยกำรตลำดต่ำง ๆ ได้ และท�ำให้บริษัทมีรำยได้ที่แน่นอนในระยะยำว

 ในปีท่ีผ่ำนมำโครงกำร Built-to-Suit ได้รับควำมสนใจเป็น

อย่ำงดี ซ่ึงบริษัทฯ ได้ส่งมอบอำคำรรวมถึงให้เช่ำอำคำรแบบ Built-to-

Suit ที่สร้ำงตำมควำมต้องกำรเฉพำะบนพื้นท่ียุทธศำสตร์ให้กับลูกค้ำ 

นอกจำกนี้ยังมีโครงกำรส่วนท่ียังอยู่ในแผนกำรพัฒนำอีกด้วย

4)  ธุรกิจการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์

 บริษัทฯ มีนโยบำยลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน

อสังหำริมทรัพย์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20 ของหน่วยลงทุน

ทั้งหมด เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกปี 

นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

ส�ำหรับทรัพย์สินของ กองทรัสต์ FTREIT จึงท�ำให้บริษัทฯ มีรำยได้

ประจ�ำจำกค่ำบริหำรอสังหำริมทรัพย์อีกด้วย

5)  ธุรกิจการบริหารและจัดการกองทรัสต์

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบริหำรและจัดกำรกองทรัสต์ FTREIT 

ผ่ำนบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล รีท  

แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ FIRM (ชื่อเดิมคือ บริษัท  

ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด หรือ TMAN) ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ  

70 โดยเม่ือวันที่ 28 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ได้มีกำรแปลงสภำพ

กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ท้ัง 3 กอง ได้แก่ TFUND TLOGIS 

และ TGROWTH เข้ำสู่กองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT หรือปัจจุบัน

ชื่อ  ทรัสต ์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์และสิทธิกำรเช ่ำ

อสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี หรือ 

FTREIT นอกจำกน้ีในปี 2563 FTREIT ยังได้ซื้อทรัพย์จำกบริษัทอีก 

112,525 ตำรำงเมตร ท�ำให้มูลค่ำสินทรัพย์รวมสูงถึง 4.1 หม่ืนล้ำน

บำท ซ่ึงในปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสำหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศไทย โดย FIRM จะได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำร

จัดกำรกองทรัสต์เป็นรำยได้ประจ�ำทุกปี และจ่ำยเป็นเงินปันผลกลับ

คืนมำให้กับบริษัทฯ

6)  การบริการอื่น ๆ

•   การดัดแปลงงานอาคารโรงงาน/คลังสินค้า

 บริษัทฯ มีทีมงำนออกแบบ พัฒนำ ตลอดจนรับบริหำร

โครงกำร ท�ำให้บริษัทสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำในกำรออกแบบ  

และดัดแปลงอำคำรโรงงำน/คลังสินค้ำ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับ

ควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำได้

•   การจัดหาสาธารณูปโภค

 บริษัทฯ ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดหำระบบสำธำรณูปโภค  

รวมถึงให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภคเพื่อให้พอเพียงต่อควำมต้องกำร

ของลูกค้ำ รวมถึงแนะน�ำให้เหมำะสมต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ

•   การขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ

 บริษัทฯ ให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำ ในเรื่องกำรขอใบอนุญำต

ท่ีจ�ำเป็นต่อกำรเร่ิมด�ำเนินกำรบริษัท เช่น ใบอนุญำตประกอบกำร 

นอกจำกน้ัน บริษัทฯ ยังมีบริกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำในกำรขอ  

และต่อใบอนุญำตท�ำงำนในรำชอำณำจักรส�ำหรับพนักงำนของลูกค้ำ 

ซ่ึงเป็นคนต่ำงด้ำว โดยบริกำรน้ีถือเป็นกำรบริกำรท่ีอ�ำนวยควำม

สะดวกครบวงจรให้กับลูกค้ำต่ำงชำติ (One-Stop-Service)

•   บริการอื่น ๆ

 เน่ืองจำกบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจมำนำน และมีสำยสัมพันธ์อันดี

กับกลุ่มคู่ค้ำหลำย ๆ  รำยในอุตสำหกรรม บริษัทฯ จึงสำมำรถให้บริกำร

และควำมช่วยเหลืออ่ืน ๆ ตำมควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำเท่ำที่

จะสำมำรถกระท�ำได้ เช่น กำรแนะน�ำผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำและบุคลำกร 

ที่ส�ำคัญให้แก่ลูกค้ำ 

สทิธิและประโยชน์ของบรษิทัและผูป้ระกอบการจากเขตส่งเสรมิ 

การลงทุน

 

 หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์ตำมนโยบำยกำรส่งเสริม 

กำรลงทุน ประกอบด้วย 1. สิทธิประโยชน์พื้นฐำน โดยจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ในด้ำนกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอำกรน�ำเข้ำ

เคร่ืองจักร ยกเว้นอำกรของน�ำเข้ำเพื่อวิจัยและพัฒนำ ยกเว้นอำกร

วัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ภำษี ซึ่งจะ

แบ่งตำมประเภทกิจกำร (Activity-based Incentive) รวมท้ังมีสิทธิ

ประโยชน์เพิ่มเติมด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี (Technology-based 

Incentives) ในกรณีเป็นกิจกำรที่มีกำรน�ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต ์

มำใช ้  หรือมีกำรใช ้ เครื่องจักรที่ มีกำรเชื่อมโยงหรือสนับสนุน

อุตสำหกรรมกำรผลิตเคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ โดยจะต้อง 

ย่ืนค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยในวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

และ 2. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตำมคุณค่ำของโครงกำร (Merit-based 

Incentives) ประกอบด้วย สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนำ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจำย

ควำมเจริญสู ่ภูมิภำค และสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนำ 

พื้นที่อุตสำหกรรม ซ่ึงจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจำกสิทธิประโยชน์

พื้นฐำน 

98 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



1) สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส�าหรับธุรกิจโรงงานให้เช่า

 โครงกำรพัฒนำอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรมให้เช่ำบำงส่วน

ซ่ึงต้ังอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี นิคมอุตสำหกรรมอมตะ

ซิต้ี ชลบุรี นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง สวนอุตสำหกรรม 

โรจนะ-ปรำจนีบรุ ีเขตอตุสำหกรรมกบนิทร์บรุ ีนิคมอตุสำหกรรมเอเซีย  

สวนอุตสำหกรรมโรจนะ-อยุธยำ และนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ได้รับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยมี

สิทธิประโยชน์ส�ำหรับอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีได้รับกำรอนุมัติ

กำรส่งเสริมดังนี้

•   ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลำดังต่อไปน้ี:

 - 8 ปีส�ำหรับโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี  ระยอง  

  สวนอุตสำหกรรมโรจนะ-ปรำจีนบุรี และเขตอุตสำหกรรม 

  กบินทร์บุรี

 - 7 ปีส�ำหรับโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี  

  นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี สวนอุตสำหกรรม 

  โรจนะ-อยุธยำ และนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค 

 - 3 ปีส�ำหรับโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย 

•  โดยในกรณีที่กิจกำรมีกำรขำดทุนในระหว่ำงนั้น จะสำมำรถน�ำผล 

ขำดทุนประจ�ำปีที่เกิดข้ึนในระหว่ำงเวลำนั้น ไปหักออกจำกก�ำไรสุทธิ

ที่เกิดข้ึนภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยมี

ก�ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลำนั้น

•  ได้รับยกเว้น ไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับยกเว้นภำษี 

เงินได้นิติบุคคล ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 

ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

•  ได้รับอนุญำต ให้น�ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือช่ำงช�ำนำญกำร  

เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ตำมจ�ำนวนและก�ำหนดระยะเวลำทีก่�ำหนดไว้  

โดยให้ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีก�ำหนดไว้

•   ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำ

ต่ำงประเทศได้

2) สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส�าหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า

 เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี โลจสิติกส์ เซน็เตอร์ (อมตะซิต้ี ระยอง)  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โลจิสติกส์ พำร์ค (วังน้อย 2) เฟรเซอร์ส พร็อพ

เพอร์ต้ี โลจิสติกส์ พำร์ค (อีสเทิร์นซีบอร์ด 3) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  

โลจิสติกส์ พำร์ค (ขอนแก่น) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โลจิสติกส์  

พำร์ค (บำงนำ) และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

(บำงพลี 2) ได้รับกำรอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน โดยมีสิทธิประโยชน์ส�ำหรับเขตอุตสำหกรรม 

โลจิสติกส์และอำคำรคลังสินค้ำท่ีได้รับกำรอนุมัติกำรส่งเสริมดังน้ี

•   ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลำดังต่อไปน้ี: 

 - 8 ปี ส�ำหรับคลังสินค้ำในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี   

  ระยอง เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ ต้ี  โลจิสติกส์ พำร ์ค  

  (วังน้อย 2) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โลจิสติกส์ พำร์ค  

  (อีสเทิร์นซีบอร์ด 3) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โลจิสติกส์  

  พำร์ค (ขอนแก่น) และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โลจิสติกส์  

  พำร์ค (บำงนำ)

 - 3 ปี ส�ำหรบัคลงัสินค้ำในเฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี โลจสิติกส์  

  เซ็นเตอร์  (บำงพลี 2)

•           โดยในกรณท่ีีประกอบกจิกำรขำดทนุในระหว่ำงน้ัน จะสำมำรถน�ำผล 

ขำดทุนประจ�ำปีที่เกิดข้ึนในระหว่ำงเวลำนั้น ไปหักออกจำกก�ำไรสุทธิ 

ท่ีเกิดข้ึนภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยมี

ก�ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลำน้ัน

• ได ้รับยกเว ้น ไม ่ต ้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได ้รับยกเว ้น 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ

ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลน้ัน

• ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเคร่ืองจักรตำมที่คณะกรรมกำร

อนุมัติ

3) สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 จำกกำรที่บริษัทมีกำรประกอบธุรกิจกำรจัดสร้ำงโรงงำน

มำตรฐำนในเขตนิคมอุตสำหกรรม ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของ กนอ.  

ผู ้ประกอบกำรจึงพึงได้รับสิทธิประโยชน์ในเขตอุตสำหกรรมจำก 

กนอ. ดังน้ี

•  สิทธิประโยชน์ด ้ำนภำษีอำกร (เขตประกอบกำรเสรี) ได ้แก่  

กำรได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมพิเศษอำกรขำเข้ำ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

และภำษีสรรพสำมิต ส�ำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ต่ำง ๆ  รวมทั้งวัตถุดิบ

ท่ีใช้ในกำรผลิต และได้รับกำรยกเว้นภำษีอำกรขำออกส�ำหรับของ 

ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร

•   สิทธิประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับภำษีอำกร ได้แก่ ผู้ประกอบกำรจะได้

รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินในนิคมอุตสำหกรรมเพื่อประกอบ

กิจกำร ได้รับอนุญำตให้น�ำคนต่ำงชำติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญ และช่ำงฝีมือ 

เข้ำมำอยู ่ในรำชอำณำจักรตลอดระยะเวลำท่ีได้รับอนุญำตพร้อม 

ให้บริกำรขอวีซ่ำและ work permit และสำมำรถส่งเงินออกนอก 

รำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้ หำกเงินจ�ำนวนน้ันเป็น

เงินทุนน�ำเข้ำหรือเป็นเงินที่มีข้อผูกพันกับต่ำงประเทศ รวมท้ังสิทธิ

ประโยชน์เพิ่มเติมจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

(“BOI”) ในกรณีขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

•  สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ได้แก่ กำรย่ืนขอใบอนุญำตท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับ 

กำรประกอบกำรท้ังหมดจำกกนอ. (โดยปกติต้องได้รับอนุมัติจำกหลำย

หน่วยงำนรำชกำร) เช่น ใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินเพื่อประกอบกิจกำร  

ใบอนุญำตปลูกสร้ำง และใบอนุญำตประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม 

รวมไปถึง กำรได้รับบริกำรส�ำหรับผู้ลงทุนในเร่ืองค�ำแนะน�ำค�ำปรึกษำ

เอกสำรต่ำง ๆ 
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การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

1)  ธุรกิจโรงงานพร้อมเช่า

 ธุรกิจโรงงำนส�ำเร็จรูปพร้อมเช่ำถือเป็นธุรกิจท่ีส�ำคัญต่อ 

ผู ้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติท่ีเข้ำมำต้ังฐำนกำรผลิตในประเทศไทย 

โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและเล็ก (SMEs) ซึ่งอำจเลือก

เช่ำโรงงำนเพื่อลดต้นทุนในกำรด�ำเนินกำรและเพื่อเพิ่มควำมรวดเร็ว

ในกำรเริ่มกำรผลิต และลดควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนต่ำง ๆ  

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หำกกำรให้เช่ำโรงงำนนั้น มีบริกำรแบบครบวงจร

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำร 

 กำรที่ประเทศไทยต้ังอยู ่ในท�ำเลที่เชื่อมต่อประเทศอื่นใน

ภูมิภำคซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลำงของ ภูมิภำค CLMV มีแรงงำน 

ที่มีทักษะ และมีระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดีน้ัน ได้ดึงดูดนักลงทุน 

จำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศญีปุ่น่ ประเทศจนี และประเทศยโุรป 

ให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลติ โดยนโยบำยส่งเสรมิกำรลงทุนต่ำง ๆ   

ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) และ โครงกำรระเบียง

เศรษฐกิจภูมิภำคตะวันออก (EEC) ของรัฐบำลได้มีส่วนสนับสนุนกำร

ขยำยตัวของพื้นที่อุตสำหกรรม และควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร

ต่ำงประเทศในประเทศไทยและพื้นท่ีเขต EEC มำกยิ่งขึ้น 

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
 ปัจจุบันผู ้พัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมให้เช่ำแบ่งออกเป็น  

3 ประเภท คือ 

 - ผู ้พัฒนำโรงงำนบนท่ีดินอุตสำหกรรมท่ีตนเองพัฒนำขึ้น  

  ได ้แก ่  เจ ้ำของนิคมอุตสำหกรรม เช ่น บริษัท เหมรำช 

  พัฒนำที่ดิน จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลด์  

  จ�ำกัด และ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปำร์ค จ�ำกัด (มหำชน)

 - ผู้พัฒนำโรงงำนบนท่ีดินอุตสำหกรรมที่ซ้ือหรือเช่ำจำกเจ้ำของ 

  ที่ดินอุตสำหกรรมในท�ำเลท่ีต้ังท่ีหลำกหลำย เช่น บริษัท  

  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท  

  ไทยพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท  

  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

 - ผู้พัฒนำโรงงำนรำยย่อยอื่น ๆ ในตลำด ซึ่งบริษัทไม่ถือว่ำเป็น 

  คู่แข่งขันโดยตรงเน่ืองจำกผู้เช่ำส่วนใหญ่เป็นผู้เช่ำขนำดเล็ก  

  ที่มีควำมต้องกำรเช่ำโรงงำนด้วยต้นทุนท่ีไม่สูงนัก

 โดยถึงแม้ว่ำกำรแข่งขันโดยรวมของธุรกิจโรงงำนส�ำเร็จรูป

พร้อมเช่ำน้ันค่อนข้ำงสูง แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนำโรงงำน

ให้เช่ำท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีควำมได้เปรียบในด้ำนของ

ท�ำเลที่มีศักยภำพและหลำกหลำย รวมถึงมีบริกำรที่ครบวงจรให้กับ

ผู ้ประกอบกำรซ่ึงเป็นลูกค้ำ ให้ควำมช่วยเหลือในกำรติดต่อขอใบ

อนุญำตต่ำง ๆ กับหน่วยงำนรำชกำร และกำรขอรับกำรส่งเสริมกำร

ลงทุนจำก BOI

 ลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทฯ ส�ำหรับธุรกิจโรงงำนส�ำเร็จรูป

พร้อมเช่ำ คือ ผู้ผลิตช้ินส่วนให้แก่ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ ซ่ึงส่วน

ใหญ่อยู่ในอุตสำหกรรมยำนยนต์และอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดย 

ควำมเส่ียงในกำรเลิกเช่ำเม่ือหมดสัญญำของลูกค้ำกลุ่มโรงงำนน้ัน 

ค่อนข้ำงต�่ำ เนื่องจำกลูกค้ำมีกำรลงทุน และติดต้ังอุปกรณ์เครื่องจักร 

และสำยกำรผลิตต่ำง ๆ เข้ำกับโรงงำน ท�ำให้ควำมสำมำรถในกำร 

โยกย้ำยเป็นไปได้ยำก โดยลูกค้ำส่วนมำกจะท�ำกำรต่อสัญญำเช่ำ 

กับบริษัทเม่ือสัญญำหมดอำยุ  เว ้นเสียแต่จะเลิกกำรผลิตหรือมี 

ควำมต้องกำรที่จะขยำยพื้นท่ีกำรเช่ำ ซึ่งบริษัทจะเสนอท�ำเลและ 

ขนำดโรงงำนอ่ืน ๆ ตำมควำมต้องกำรท่ีเปลี่ยนแปลงของลูกค้ำได้  

โดยบริษัทมีขนำดโรงงำนและพื้นที่ในกำรให้เช่ำท่ีหลำกหลำย 

 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังมีบริกำรรับสร้ำงโรงงำนแบบ Built- 

to-Suit ซึ่งกลุ ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรม 

ขนำดกลำงถึงใหญ่ และมีระยะเวลำสัญญำเช่ำท่ีค่อนข้ำงยำว ท�ำให้

บริษัทมีรำยได้ที่แน่นอนในระยะยำวมำกข้ึน 

2)  ธุรกิจคลังสินค้าพร้อมเช่า

 ธุรกิจคลังสินค้ำให้เช่ำเป็นธุรกิจที่ส�ำคัญในกำรสนับสนุน

ธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อกำรกระจำยสินค้ำของประเทศ โดยระบบกำร

จัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภำพจะเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้มี 

ผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรกระจำย

สินค้ำระดับภูมิภำค และท�ำให้เกิดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเพิ่มข้ึน 

โดยในปัจจุบันคลังสินค้ำให้เช่ำจะกระจำยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ศูนย์กระจำยสินค้ำในจังหวัดส�ำคัญของแต่ละภำคของ

ประเทศ และในเขตท่ำเรือแหลมฉบังและท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
  ผู้พัฒนำคลังสินค้ำให้เช่ำแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 - ผู้พัฒนำคลังสินค้ำที่มีคุณภำพเพื่อขำยและเช่ำ ได้แก่ บริษัท  

  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)  

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท  

  เหมรำชพัฒนำท่ีดิน จ�ำกัด (มหำชน) 

 - ผู ้พัฒนำคลังสินค้ำรำยย่อยอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ถือว่ำเป็น 

  คู่แข่งขันโดยตรงเน่ืองจำกผู้เช่ำส่วนใหญ่เป็นผู้เช่ำขนำดเล็ก  

  ที่มีควำมต้องกำรเช่ำด้วยต้นทุนที่ไม่สูงนัก และรูปแบบ 

  โครงสร้ำงของอำคำรอำจไม่ได้มำตรฐำนกำรรับน�้ำหนักระดับ 

  สำกล

 โดยส�ำหรับกำรแข่งขันกับคู่แข่งโดยตรงของบริษัทนั้น บริษัท 

มีควำมได้เปรียบจำกท�ำเลท่ีต้ังที่หลำกหลำยและมีศักยภำพ และยังมี

ที่ดินพร้อมสร้ำงเพื่อน�ำมำต่อยอดส�ำหรับลูกค้ำกลุ่ม Built-to-Suit โดย

กลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทฯ ได้แก่
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 - ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนส่งและบริหำรคลังสินค้ำ (Logistics  

  Service Providers) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำจำก 

  ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยบริษัทเหล่ำนี้มีควำมสำมำรถ 

  ในกำรบริหำรและจัดกำรโดยใช้ระบบ Software และระบบ 

  จัดกำรท่ีทันสมัยและโดยท่ัวไปจะไม่ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์  

  แต่มีควำมต้องกำรเช่ำคลังสินค้ำ

 - ผู้ประกอบกำรประเภทศูนย์กระจำยสินค้ำด้วยระบบที่ทันสมัย  

  (Distribution Center) และผู้ประกอบกำรศูนย์จัดหำจัดซื้อ 

  ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่ำงประเทศ (International  

  Procurement Office) 

 - ผู้ผลิตและผู้ค้ำปลีกขนำดใหญ่ โดยลูกค้ำกลุ่มนี้มีควำมต้องกำร 

  ที่จะจัดต้ังศูนย์กระจำยสินค้ำ เพื่อจัดส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำ และ 

  ผู้บริโภคทั้งในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภำคต่ำง ๆ

 - กลุ ่มบริษัทน�ำเข้ำและส่งออก ซ่ึงมีควำมต้องกำรใช้อำคำร 

  คลังสินค้ำที่ต้ังอยู่ใกล้สนำมบินและท่ำเรือโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 

  พื้นที่เขตปลอดอำกร

 - ผู้ประกอบกำรธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทั้งที่มำ 

  จำกต่ำงประเทศและในประเทศ

 - ผู้ประกอบกำรอื่น ๆ  ที่มีธุรกิจสนับสนุนกำรกระจำยสินค้ำและ 

  กิจกำรโลจิสติกส์ เช่น ผู ้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำและบริกำร 

  ขนส่ง ผู้ให้บริกำรบรรจุสินค้ำและถ่ำยบรรจุสินค้ำ ผู้ให้บริกำร 

  สร้ำงมูลค่ำเพิม่ (กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรติดฉลำก กำรซ่อมแซม  

  และกำรประกอบ/บรรจุสินค้ำ) รวมถึงผู้ให้บริกำรเช่ำอุปกรณ์ 

  ขนถ่ำย ผู้ให้บริกำรแรงงำนชั่วครำวและยกขนสินค้ำ เป็นต้น

 ทั้งน้ี บริษัทฯ มีกลยุทธ์ส่งเสริมกำรตลำดท่ีส�ำคัญ ได้แก่  

กำรติดต่อลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยเองโดยตรง และกำรติดต่อผ่ำนตัวกลำง

ต่ำง ๆ เช่น ติดต่อผู ้ผลิตรำยใหญ่เพื่อเสนอบริกำรให้เช่ำโรงงำน/ 

คลังสินค้ำให้แก่คู่ค้ำของผู้ผลิตเหล่ำน้ัน กำรติดต่อผ่ำนหน่วยงำน

รัฐบำล สถำนทูตส�ำนักงำนกำรค้ำ สมำคมหอกำรค้ำ เจ้ำของนิคม

อุตสำหกรรม ตัวแทนซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์ และตัวกลำงอ่ืน ๆ  

นอกจำกน้ี บริษัทยังมีกำรใช ้ ส่ือทำงกำรตลำดประเภทอื่นท่ีมี

ประสิทธิผลตำมควำมเหมำะสม ได้แก่ กำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำ  

งำนแสดงสินค้ำ และกำรประชุมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยใน และ 

ต่ำงประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

 

 กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์

แพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุสำหรรม 

(MPI) หดตัวร้อยละ 20.0 โดยอุตสำหกรรมส�ำคัญท่ีหดตัวในคร่ึงแรก

ของปีที่เห็นได้ชัด ได้แก่ กำรผลิตรถยนต์ ซ่ึงมีกำรปรับตัวลดลงเกือบ

ทุกรำยกำรสินค้ำ เป็นผลมำจำกก�ำลังซ้ือในประเทศและต่ำงประเทศ

ที่อ่อนตัว รวมไปถึงสถำบันกำรเงิน ท่ีมีควำมเข้มงวดในกำรปล่อย

สินเชื่อรถยนต์มำกยิ่งขึ้น อีกท้ังผู้ผลิตบำงรำยได้มีกำรหยุดสำยกำร

ผลิตในช่วงเดือนเมษำยน-พฤษภำคมของปีน้ี นอกจำกนั้น ภำพรวม 

ของอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำก็ได ้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  

จำกมำตรกำรล็อกดำวน์ซ่ึงส่งผลต่อควำมต้องกำรของภำคครัวเรือน 

บริษัทห้ำงร้ำน และ โรงแรมให้ชะลอตัวลง ส�ำหรับอุตสำหกรรมที่มี

กำรขยำยตัวได้ดีในครึ่งแรกของปี 2563 ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

และอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ  ได้รับอำนิสงส์จำกมำตรกำรล็อกดำวน์ และ 

นโยบำยท�ำงำนจำกท่ีบ้ำนของบริษัทหรือองค์กร ส่งผลให้อุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์บำงประเภทท่ีมีควำมจ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนนอก

สถำนท่ีเป็นที่ต้องกำรมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมอำหำร 

เคร่ืองด่ืมและกำรเกษตรก็เป็นอีกหน่ึงอุตสำหกรรมท่ีได้รับอำนิสงส์

ของกำรระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศมีควำมต้องกำรท่ีมำกขึ้น ทั้งเพื่อกำรบริโภคและ 

กำรกักตุนช่วงในช่วงท่ีต้องอยู่บ้ำน ขณะท่ีอุตสำหกรรมเวชภัณฑ์  

กำรสำธำรณสุข และเวชส�ำอำง เป็นกลุ่มท่ีมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงสูง 

ในปีน้ี จำกพฤติกรรมที่ผู้คนตระหนักถึงสุขอนำมัยมำกยิ่งขึ้น ในส่วน 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมำสที่  2  

ของปี 2563 หดตัวร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ที่ขยำยตัวร้อยละ 2.4 และ ชะลอตัวต่อเนื่องจำกไตรมำสแรกท่ี 

ปรับลดร้อยละ 2.0  ซึ่งสอดคล้องกับภำคกำรส่งออกได้รับผลกระทบ

จำกเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่ำงรุนแรง ร่วมกับนักท่องเท่ียวลดลงจำก

กำรปิดประเทศตำมนโยบำยของภำครัฐ และอุปสงค์ในประเทศหดตัว

ในช่วงล็อกดำวน์เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส

 ธุรกิจโรงงำนและคลังสินค้ำให้เช่ำ เป็นธุรกิจท่ีภำครัฐให ้

ควำมส�ำคัญและให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะโครงกำร

ระเบียงเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศำสตร์

ประเทศภำยใต้นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับเขตเศรษฐกิจ

และอุตสำหกรรมให้เป็นเขตพัฒนำอุตสำหกรรมระดับโลก โดยแผน 

กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนหลักท้ัง 5 โครงกำร รวมมูลค่ำ 650,000 

ล้ำนบำท ซ่ึงมีสัดส่วนกำรลงทุนของภำครัฐ 42% และเอกชน 58% 

ปัจจุบันมีเพียงโครงกำรศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน (TG MRO) ที่ชะลอ

โครงกำรไปก่อน ส่วนอีก 4 โครงกำรสำมำรถเดินหน้ำไปได้ตำมแผน  

 ณ เดือนตุลำคม 2563 มีควำมคืบหน้ำของโครงกำรต่ำง ๆ  ดังนี้ 

โครงกำรท่ำเรือมำบตำพุด กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) ได้ลงนำมสัญญำร่วมลงทุนกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี  

เทอร์มินอล จ�ำกัด ถือเป็นโครงกำรแรกท่ีประสบควำมส�ำเร็จในกำร 

เซ็นสัญญำร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public- 

Private- Partnership หรือ PPP โดยสถำนะล ่ำสุดเอกชนได ้

ด�ำเนินกำรออกแบบและก่อสร้ำงในส่วนของโครงสร้ำงพื้นฐำน 

(Infrastructure) อยู ่ระหว่ำงท�ำรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดล้อม

และสุขภำพ (EHIA) และถมทะเล ซึ่งปัจจุบันน�ำเทคโนโลยีมำใช้ 

ท�ำเป็นระบบปิดจึงท�ำให้กระทบกับส่ิงแวดล้อมและประชำชน

น้อยมำก โดยคำดว ่ำจะเริ่มงำนก ่อสร ้ำงได ้ ในเมษำยน 2564  

แ ล ะ ก ่ อ ส ร ้ ำ ง ค ลั ง ก ๊ ำ ซ ธ ร ร ม ช ำ ติ เ ห ล ว  ( L N G  T e r m i n a l ) 
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ในปี 2567 คำดแล้วเสร็จพร ้อมเปิดด�ำเนินกำรในปี 2570 ตำมมำด้วยโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน (ดอนเมือง - 

สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภำ) ผู้ชนะกำรประมูลกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลด้ิง จ�ำกัด และพันธมิตร ได้เข้ำลงนำมสัญญำร่วมทุน

และบันทึกควำมเข้ำใจ กับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) เป็นท่ี

เรียบร้อย เอกชนก�ำหนดกรอบเวลำเปิดให้บริกำรไฮสปีดเทรนเช่ือม 3 สนำมบิน เบ้ืองต้นในเดือนมกรำคม 2569 พร้อมทั้งให้ข้อมูลถึงแผนพัฒนำ 

พื้นที่เชิงพำณิชย์โดยรอบสถำนี (TOD) ขณะน้ีได้เริ่มเข้ำพื้นท่ีเพื่อขุดเจำะส�ำรวจชั้นดินแล้ว โดยคำดว่ำรัฐจะเริ่มส่งมอบพื้นท่ีให้เอกชน

ด�ำเนินงำนได้ในเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ 2564 ส่วนช่วงดอนเมือง-พญำไทจะส่งมอบพื้นท่ีให้เอกชนด�ำเนินงำนในเดือนมกรำคม 2565 

ขณะท่ีควำมคืบหน้ำในกำรโอนโครงกำรรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลิงก์เพื่อให้เอกชนเข้ำบริหำร ขณะน้ีได้เริ่มด�ำเนินกำรในช่วงระยะที่ 1 แล้ว  

โดยเอกชนคู่สัญญำได้เข้ำท�ำกำรส�ำรวจทรัพย์สิน สถำนะด้ำนเทคนิค และเตรียมควำมพร้อมในกำรเดินรถระบบรถไฟฟ้ำใกล้เสร็จแล้ว เหลือ

ปรับปรุงบริกำรแก่ลูกค้ำ เช่น รีโนเวทสถำนี ติดไฟ ติดแอร์ และพัฒนำลำนจอดรถยนต์ เพื่อสร้ำงจุดเดินทำงเช่ือมต่อ ซ่ึงส่วนน้ีใช้เวลำ 

ด�ำเนินกำรและคำดว่ำกำรส่งมอบแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ล่ำช้ำบ้ำง เพรำะติดเรื่องสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีทำงบริษัทเอกชนจะต้องน�ำเจ้ำหน้ำที่  

จำกต่ำงประเทศเข้ำมำดูกำรบริหำรและกำรเดินรถก่อนท่ีจะมีกำรโอนถ่ำยกำรบริหำรงำนเดินรถเพื่อเปิดให้บริกำรรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  

โฉมใหม่ภำยในปี 2565 และคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมแผนเร่งรัดในปี 2567 

 ในส่วนโครงกำรท่ำเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 ขณะนี้กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) อยู่ระหว่ำงเจรจำผลตอบแทนกับกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ 

GPC ประกอบด้วย บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)  บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด  และบริษัท ไชน่ำ ฮำร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด  

คำดว่ำจะเซ็นสัญญำได้ในต้นปี 2564 และเริ่มก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ F1 คำดแล้วเสร็จ ปี 2567 ซึ่งจะรองรับได้ 4 ล้ำนทีอียู สอดรับกับก�ำลังกำรรองรับ 

ของท่ำเรือแหลมฉบังเต็ม 11 ล้ำนทีอียูใปี 2567 หลังจำกนั้นก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ E ซ่ึงจะแล้วเสร็จและรองรับตู้สินค้ำอีก 3 ล้ำนทีอียู และ ท่ำเรือ E0  

รองรับรถยนต์ 1 ล้ำนคัน ด้ำนโครงกำรสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก กองทัพเรือได้ส่งร่ำงรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และสุขภำพ ขณะน้ีเอกชนอยู่ในข้ันตอนกำรท�ำแผนแม่บทสนำมบินท่ีจะมีกำรประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ของผู้โดยสำรใน 50 ปี โดยมอง 

ไปถึงควำมต้องกำรจำกต่ำงประเทศ ซ่ึงใน EEC จะมีท้ังกำรเดินทำงทำงอำกำศ ทำงน�้ำ ทำงรำงและทำงบก รวมท้ังกำรพัฒนำเมืองกำรบิน 

ที่มีเขต Free Trade Zone ตลำดสัมมนำ และเป็นเมืองท่ีเชื่อมต่อสนำมบิน ถือว่ำเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพ ท้ังน้ี คำดว่ำจะเร่ิมงำนก่อสร้ำงได้ 

ในเดือนธันวำคม 2564 และคำดว่ำกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยในปี 2567 ส�ำหรับโครงกำรศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน  

(MRO) รอควำมชัดเจนจำกแผนฟื้นฟูกิจกำรของกำรบินไทย คำดว่ำโครงกำรจะชะลอไปปี 2564-2565 และคำดว่ำในปี 2567 กำรบินไทย 

น่ำจะเปิดบริกำรได้ ซึ่งภำครัฐพร้อมสนับสนุน รวมถึงกำรออกแบบ และเป็นท่ีปรึกษำ เหลือเพียงกำรเปิดประมูลเท่ำน้ัน ส่วนโครงกำรเขต 

ส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) อยู่ระหว่ำงจัดท�ำร่ำงประกำศเชิญชวนเอกชนรับเอกสำรข้อเสนอ (Request for Proposal: 

RFP) ฉบับใหม่ ท้ังน้ี โดยภำพรวมกำรผลักดันทุกโครงกำรมีควำมคืบหน้ำมำกข้ึน ซึ่งจะเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนหลักที่ดึงดูดกำรลงทุนในพื้นท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจดังกล่ำว โดยเฉพำะจำกอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่ ยำนยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

รวมถึงกำรบินและอำกำศยำน

อุปทำนรวม     กำรเช่ำ                       อัตรำกำรเช่ำ อุปทำนรวม     กำรเช่ำ                   อัตรำกำรเช่ำ

อุปทาน, อุปสงค์ และอัตราการเช่าสำาหรับโรงงานพร้อมให้เช่า อุปทาน, อุปสงค์ และอัตราการเช่าสำาหรับคลังสินค้าพร้อมให้เช่า
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 ธุรกิจโรงงำนพร้อมให้เช่ำในไตรมำส 2 ปี 2563 ยังมีอุปทำน

อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมำสก่อนท่ี 2.32 ล้ำนตำรำงเมตร ขณะท่ี 

อัตรำกำรเช่ำอยู่ท่ีร้อยละ 79.5 เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจำกร้อยละ 77.3 ณ 

ไตรมำส 1 ปี 2563 ถึงแม้ว่ำบำงอุตสำหกรรมได้รับผลกระทบเชิงลบ 

จำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงกำรปรับลด 

คำดกำรณ์เศรษฐกิจโลกของ IMF บวกกับผลกระทบจำกมำตรกำร

ล็อกดำวน์เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของประเทศไทยและอื่น ๆ  

ทั่วโลก ด้ำนภำวะกำรส่งเสริมกำรลงทุนช่วง เดือนมกรำคม-มิถุนำยน  

ของปี 2563 BOI เปิดเผยว่ำมีสถิติยอดขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

รวมท้ังส้ิน 754 โครงกำรเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก ่อน ส่วนตัวเลขสถิติกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ (FDI)  

ที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2563  

มีจ�ำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ 535 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน  

160,664 ล ้ำนบำท เพิ่มขึ้นร ้อยละ 26 และร ้อยละ 42 จำกใน

ช่วงเดียวกันของปีที่แล ้ว ในปีนี้ประเภทของกำรลงทุนท่ีได้รับ 

ควำมสนใจส่วนใหญ่เป็นหมวดบริกำรและสำธำรณูปโภค รองลงมำ 

เป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ โดยแหล่งที่มำของ

มูลค่ำเงินลงทุนในโครงกำรต่ำงชำติท่ีได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริม 

กำรลงทุนส่วนใหญ่มำจำกจีน คิดเป็นร้อยละ 22 ของมูลค่ำกำรลงทุน 

จำกต่ำงประเทศท้ังหมด รองลงมำคือญี่ปุ่นร้อยละ 21 และไต้หวัน 

ร้อยละ 8 ซ่ึงเงินลงทุนส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรขนำดใหญ่ต้ังแต่ 

1,000 ล้ำนบำทขึ้นไป ทั้งนี้ในแง่มูลค่ำโครงกำรต่ำงชำติส่วนใหญ ่

ที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

ในช่วง 6 เดือนของปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 59 ของมูลค่ำโครงกำรต่ำงชำติ

ที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมท้ังหมด ซึ่งส่งผลดีต่อควำมต้องกำร 

ของพื้นท่ีของธุรกิจโรงงำนให้เช่ำที่มีโอกำสจะเพิ่มขึ้นต่อไป

 ธุรกิจคลังสินค้ำพร้อมให้เช่ำในไตรมำส 2 ปี 2563 อุปทำนยังคง

เติบโตอย่ำงต่อเน่ืองไปอยู่ท่ี 3.97 ล้ำนตำรำงเมตร ขณะท่ีอัตรำเช่ำลดลง 

เล็กน ้อยอยู ่ที่ร ้อยละ 86.0 เป ็นผลมำจำกกำรเพิ่มอุปทำนกว ่ำ 

ร้อยละ 8.4 จำกปีก่อนหน้ำ หรือคิดเป็นจ�ำนวน 82,060 ตำรำงเมตร  

ในส ่วนอุปสงค ์ เ ติบโตกว ่ำร ้อยละ 6.5 เทียบกันช ่วงเดียวกัน 

ของปีก่อน โดยหน่ึงในธุรกิจท่ีได้รับควำมสนใจท้ังจำกผู้บริโภคและ 

ผู้ประกอบกำร คือธุรกิจ E-commerce ท่ีอำจท�ำให้มีควำมต้องกำร 

ในกำรใช้คลังสินค้ำเพิ่มมำกข้ึน ในอนำคตธุรกิจ E-commerce  

จะ เป ็น ธุรกิจที่ ขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจของประเทศ และดึง ดูด 

กำรลงทุนจำกนักลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ประเทศไทย 

ถือว่ำเป็นประเทศท่ีมีกำรเติบโตของกำรขำยสินค้ำไปยังผู ้บริโภค 

โดยตรง (B2C) สูงเป็นอันดับ 1 ของอำเซียน โดยมีแรงขับเคล่ือน

ส่วนหน่ึงมำจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยี ท่ีมีควำมทันสมัยมำกข้ึน  

อำทิ กำรพัฒนำระบบอีเพย์เมนต์ท่ีสะดวกและปลอดภัย รวมถึง 

พฤติกรรมของคนทุกวัยท่ีคุ ้นเคยกับกำรใช้โทรศัพท์มือถือมำก

ข้ึ น ห ลั ง จ ำ ก ก ำ ร อ ยู ่ บ ้ ำ น เ พื่ อ ป ้ อ ง กั น ก ำ ร แ พ ร ่ ร ะ บ ำ ด ข อ ง 

เช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกิดผู้ซ้ือและผู้ขำยในธุรกิจออนไลน์ 

เพิ่มข้ึน เน่ืองจำกผู้ซื้อมีเวลำและควำมสะดวกสบำยในกำรพิจำรณำ 

เลือกซ้ือสินค้ำ ท�ำให้สำมำรถเลือกช่องทำงท่ีสะดวก ณ เวลำที่ต้องกำร

ซ้ือได้ ในส่วนของผู้ขำยก็เล็งเห็นโอกำสในกำรขำยสินค้ำออนไลน์ 

มำกข้ึน จึงตอบโจทย์ด้วยกำรขยำยช่องทำงกำรขำยให้ครอบคลุม 

ทุกควำมต้องกำรของผู้บริโภค ทั้งนี้ ภำครัฐและภำคเอกชนต่ำงมุ่งเน้น 

กำรสร้ำงแพลตฟอร์มช้อปปิ ้งแบบไร้รอยต่อเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 

กำรเติบโตของธุรกิจ E-commerce ซึ่งกำรมีศูนย์กระจำยสินค้ำท่ีได ้

มำตรฐำนและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ถือเป ็นป ัจจัยส�ำคัญ 

ของกำรขำยแบบ Omni-channel เพื่อเติมสินค้ำท่ีสโตร์ และส่งสินค้ำ

ตำมค�ำส่ังซ้ือของผู ้บริโภคในทุกแพลตฟอร์ม นอกจำกน้ีแนวโน้ม 

กำรรวมศูนย์กระจำยสินค้ำจะสำมำรถเพิ่มศักยภำพกำรส่งสินค้ำให ้

เร็วข้ึน และถือเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบส�ำคัญในกำรให้บริกำรลูกค้ำ 

อันจะส่งผลบวกต่อธุรกิจคลังสินค้ำพร้อมให้เช่ำในอนำคต

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

1) ตั้งเป้าเป็นผู ้น�าในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้าน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระดับสากล

 บริษัทฯ เป็นผู ้น�ำในกำรพัฒนำโรงงำน/คลังสินค้ำให้เช่ำ

ประเภท Ready-Built อันดับหนึ่งของประเทศไทย ซ่ึงมีกำรพัฒนำและ

บริหำรโรงงำน และ คลังสินค้ำแล้วเสร็จมำกกว่ำ 3.0  ล้ำนตำรำงเมตร  

โดยในอนำคตบรษัิทฯ ยงัจะคงกำรพฒันำโครงกำรประเภท Ready-Built 

ในท�ำเลที่มีศักยภำพสูงและมีควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยบริษัทจะ 

ลดควำมเส่ียงจำกกำรหำผู้เช่ำโดยมีมำตรกำรเปิดให้ลูกค้ำสำมำรถเช่ำ

ล่วงหน้ำ (Pre-lease) โครงกำรของบริษัทฯ ท่ีก�ำลังจะพัฒนำได้ บริษัท 

ยังมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มสัดส่วนกำรพัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ำ

ประเภท Built-to-Suit โดยจะน�ำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ของ

บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็น 

ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ มำปรับใช้ โดยกำรพัฒนำโครงกำร  

Built-to-Suit จะมีกำรท�ำงำนร่วมกันกับลูกค้ำต้ังแต่ขั้นตอนกำร

ออกแบบเพื่อให้รองรับควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมท้ัง กำรพัฒนำอำคำรสีเขียวตำมมำตรฐำน

ระดับโลก  เช่น LEED และ EDGE โดยบริษัทได้มีกำรลงทุนร่วมกับ

เครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจ ที่จะน�ำเสนอบริกำรครบวงจรทั้งในด้ำน

กำรจัดเก็บข้อมูล รวมถึงพื้นที่ส�ำนักงำนให้เช่ำท่ีอยู่ในท�ำเล CBD เพื่อ

ให้บริกำรกับลูกค้ำที่อยู่ในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม

103รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



2) บริหารสินทรัพย์อย่างเบ็ดเสร็จ (Asset Management  

Strategy) 

 บริษัทฯ มีควำมร่วมมือกับเครือกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ

เพอร์ต้ี ลิมิเต็ด ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จัดต้ังทีมงำนในกำร

บริหำรสินทรัพย์ของบริษัทอย่ำงเบ็ดเสร็จ โดยได้ท�ำกำรศึกษำโรงงำน

และคลังสินค้ำท้ังหมดของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์

ของสินทรัพย์เหล่ำน้ัน โดยสินทรัพย์บำงอย่ำงอำจสำมำรถน�ำมำ

ดัดแปลง ปรับเปล่ียนโครงสรำ้ง หรือปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย เช่น   

กำรปรับเปลี่ยนคลังสินค้ำให้เป็นโรงงำนหรือเป็นโครงกำร Built-

to-Suit กำรปรับเปลี่ยนขนำดของอำคำรให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร

ของตลำด หรือแม้แต่กำรร่วมมือกับพันธมิตรในกำรลงทุนและพัฒนำ

สินทรัพย์เหล่ำนั้นให้เป็นอสังหำริมทรัพย์ประเภทอื่น รวมถึงกำรขำย

สินทรัพย์เหล่ำน้ันให้กับผู้ประกอบกำรรำยอื่น หรือผู้ประกอบกำร 

นิคมอุตสสำหกรรม 

 ทั้งน้ี กำรบริหำรสินทรัพย์ของบริษัทอย่ำงเบ็ดเสร็จ จะช่วยให ้

บริษัทฯ ใช้สินทรัพย์ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด และยัง

สำมำรถน�ำรำยได้ที่เพิ่มข้ึนมำเสริมสภำพคล่อง และน�ำมำลงทุนพัฒนำ

โครงกำรในธุรกิจของบริษัทอีกด้วย 

3)  เพิ่มศักยภาพให้กับโรงงานและคลังสินค้า

 บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงและเพิ่มศักยภำพให้กับโรงงำนและ 

คลังสินค้ำ โดยนอกเหนือจำกกำรปรับปรุงเบ้ืองต้นและกำรปรับแบบ

ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ

กำรน�ำเอำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  มำปรับใช้ เช่น กำรน�ำระบบ

อัตโนมัติในกระบวนกำรผลิต (Automation) หรือกำรพัฒนำโรงงำน

อัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อเตรียมพร้อมและสนองนโยบำยภำครัฐ

ในกำรยกระดับอุตสำหกรรมแห่งอนำคต หรือ Thailand 4.0

4)  ต่อยอดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรต่อยอดสู ่ธุรกิจท่ี 

เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำธุรกิจด้ำนหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ครบวงจรหรือโครงกำร

มิกซ์ยูสโดยมีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมเป็นตัวหลัก และ

กำรศึกษำเขตธุรกิจและเขตกำรค้ำควบคู่กับศูนย์โลจิสติกส์ โดยบริษัทฯ

คำดว่ำธุรกิจเหล่ำนี้จะสร้ำงแพลตฟอร์มในกำรต่อยอดและเพิ่มมูลค่ำ

ให้กับธุรกิจในปัจจุบัน

5)  การขยายฐานลูกค้าสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ท่ีจะขยำยธุรกิจสู่ประเทศในกลุ่มอำเซียน

นอกเหนือจำกประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพำะในกลุ ่มประเทศ 

ซีแอลเอ็มวี  (CLMV) ซึ่งประเทศดังกล ่ำวน้ันยังมีศักยภำพสูง  

มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงในขณะท่ีค่ำแรงยังต�่ำกว่ำประเทศไทย  

และยังมีควำมต้องกำรของอสังหำริมทรัพย์ประเภทอุตสำหกรรม 

ท้ังในด้ำนโรงงำนและคลังสินค้ำ โดยบริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรได้

อย่ำงหลำกหลำยและมีผลิตภัณฑ์ท่ีครบวงจร 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1)  การจัดหาที่ดิน

 บริษัทฯ เป็นผู ้พัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ำให้เช่ำ และมี 

นโยบำยกำรจัดหำท่ีดินท่ีเหมำะสม อยู่ในท�ำเลท่ีมีศักยภำพ สะดวก

ต่อกำรคมนำคมและมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์จำก 

BOI ท้ังน้ีรำคำท่ีดินของบริษัทจะต้องไม่สูงเกินไป และขนำดของ 

ที่ ดินจะต้องเหมำะสมเพื่อให้สำมำรถพัฒนำโครงกำรได้อย ่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

ขั้นตอน/หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดิน

 • ท�ำเลท่ีต้ังเหมำะสมอยู่ในท�ำเลยุทธศำสตร์ มีกำรคมนำคม 

  สะดวก ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้เช่ำ และสำมำรถได้รับ 

  สิทธิประโยชน์จำก BOI 

 • รำคำท่ี ดินเหมำะสม ในกำรที่บริ ษัทจะสำมำรถสร ้ำง 

  ผลตอบแทนจำกค่ำเช่ำได้ และสำมำรถแข่งขันกับผู ้ เล ่น 

  รำยอื่น ๆ ในตลำดได้

 • ค�ำนึงถึงกำรรองรับกำรขยำยโครงกำรหรือกำรปรับเปลี่ยน 

  รปูแบบโครงกำร ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำร 

  ของผู้เช่ำรำยต่อไป

2) ทีมงานพัฒนา/การออกแบบ และการคัดเลือกผู้รับเหมา

ก่อสร้าง

 บริษัทฯ พัฒนำโรงงำน/คลังสินค้ำบนท่ีดินท่ีมีศักยภำพ ด้วย 

ทีมงำนออกแบบและทีมงำนพัฒนำโครงกำรที่มีประสบกำรณ์ โดยมี 

ท้ังส่วนท่ีด�ำเนินกำรโดยทีมงำนภำยในของบริษัทเอง ซ่ึงช่วยให้เกิด

ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนพัฒนำและลดต้นทุนกำรพัฒนำ 

ของบริษัทฯ รวมถึงมีทีมงำนผู้ออกแบบและท่ีปรึกษำโครงกำรท่ีว่ำจ้ำง 

มำโดยเฉพำะ ซ่ึงช่วยให้งำนท่ีต้องกำรควำมช�ำนำญและเชี่ยวชำญ 

พิเศษมีศักยภำพตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น 

ในส่วนของวัสดุที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำโรงงำน/คลังสินค้ำของบริษัท 

ได้แก่ เหล็ก และคอนกรีต บริษัทฯ สำมำรถส่ังซ้ือวัสดุท่ีมีคุณภำพ 

โดยตรงจำกผู ้ผลิตหลำยรำย ในคุณภำพและรำคำท่ีเหมำะสมและ 

ใกล้เคียงกัน 

 ส�ำหรับกำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำง บริษัทฯ มีกำรก�ำหนด

นโยบำยกำรเลือกคู่ค้ำที่เป็นรูปธรรม รวมถึงกำรก�ำหนดวิธีกำรปฏิบัติ

งำน กำรก�ำหนดคุณภำพของสินค้ำและบริกำร กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ที่ดีกับผู้ค้ำและกำรปฏิบัติต่อผู้ค้ำอย่ำงยุติธรรมและเท่ำเทียม โปร่งใส 

และสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังมีกำรพิจำรณำจำก 

รำคำกลำง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสินค้ำหรือบริกำรในรำคำท่ีเหมำะสม 

ชอีกด้วย  
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ขั้นตอน/หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

 • จัดท�ำบัญชีรำยชื่อคู่ค้ำท่ีผ่ำนกำรรับรอง (Approved Vendor  

  List) โดยรวบรวมข้อมูลผู ้ค ้ำท่ีมีคุณสมบัติตรงตำมควำม 

  ต้องกำร แยกตำมประเภทของสินค้ำและบริกำร พร้อมท้ัง 

  ปรับปรุงข้อมูลจำกผู้ค้ำที่เข้ำมำติดต่อซื้อขำยกับบริษัท

 • พิจำรณำคู ่ค ้ำท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม เช่น มีประวัติหรือ 

  ชื่อเสียงท่ีดี ส่งมอบของท่ีมีคุณภำพ ครบถ้วน ตรงเวลำ และ 

  มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในสินค้ำหรือบริกำรน้ัน มีควำมพร้อม 

  ทั้งด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์และก�ำลังคน มีผลงำนในอดีต 

  ที่ดีเป็นท่ียอมรับ รวมถึงมีบริกำรหลังกำรขำยท่ีดี 

 • จดัให้มคีณะกรรมกำรประมลูเพือ่ให้บรษัิทฯ ได้รบัผลประโยชน์ 

  สูงสุด โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำร่วมกับรำคำกลำงท่ีเหมำะสม

 • กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทุกครั้งต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจ 

  ทุกครั้ง

 • มีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบและประเมินว่ำ สินค้ำที่จัดซ้ือ 

  จัดจ้ำงเป็นไปตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนด

 • มีเกณฑ์ในกำรประเมิน และคัดเลือกผู้ค้ำท่ีชัดเจนและโปร่งใส 

 • มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ค้ำรำยใหม่ ๆ ได้เข้ำมำเสนอสินค้ำและ 

  บริกำรกับบริษัทฯ

งานระหว่างการพัฒนา

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีงำนที่ยังไม่ส่งมอบซึ่งมี

สัญญำเช่ำแล้วแต่ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโดยเป็นคลังสินค้ำท่ีพัฒนำ

ขึ้นตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Built-to-Suit) ท่ีตกลงท�ำกำรก่อสร้ำง

ให้กับเอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กระจำยและ 

จัดเก็บสินค้ำอัตโนมัติเต็มรูปแบบแห่งแรกของเอฟแอนด์เอ็น ต้ังอยู่

ในโครงกำรเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ที่วังน้อย 

จังหวัดอยุธยำ โดยมีพื้นท่ีเช่ำประมำณ 21,000 ตำรำงเมตร คำดว่ำ

จะก่อสร้ำงเสร็จภำยในไตรมำสที่สำมของปี 2564 และบริษัทฯ ได้

ท�ำข้อตกลงก่อสร้ำงโครงกำรศูนย์กระจำยสินค้ำในภูมิภำคแห่งแรก 

ให้กับบริษัท เซ็นทรัลวัตสัน ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่เช่ำประมำณ 

10,000 ตำรำงเมตร ท่ีคำดว่ำจะก่อสร้ำงเสร็จภำยในไตรมำสที่สอง 

ของปี 2564 นอกจำกนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร 

บำงกอกโลจิสติกส์ พำร์ค ภำยใต้สัญญำร่วมทุนกับบริษัท สหไทย  

เทอร ์มินอล จ�ำกัด (มหำชน) โดยมีพื้นท่ีเช ่ำประมำณ 40,000  

ตำรำงเมตร ต้ังอยู ่ในเขตปู ่ เจ ้ำสมิงพรำย จังหวัดสมุทรปรำกำร  

ซ่ึงคำดว่ำจะก่อสร้ำงเสร็จภำยในไตรมำสท่ีสำมของปี 2564

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 6), สมุทรปราการ | ประเทศไทย 
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การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

1)  สายธุรกิจ “เทคโนโลยี”

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 ประเทศไทยเป็นตลำดท่ีมีศักยภำพและมีควำมต้องกำรใช้งำน 

บริกำรศูนย์ข้อมูล (Data center หรือ ดำต้ำเซ็นเตอร์) ซ่ึงถือเป็นหน่ึง 

ในเทคโนโลยีส�ำคัญท่ีใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ควบคู ่ 

ไปกับบรอดแบนด์ คลำวด์ บ๊ิกดำต้ำ และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์  

ซ่ึงเป็นกลุ่มเทคโนโลยีชี้วัดระดับควำมก้ำวหน้ำของประเทศต่ำง ๆ  

ในกำรเปลี่ยนผ ่ำนไปสู ่ยุคดิจิทัล สอดคล ้องกับวิสัยทัศน ์ของ 

ประเทศไทยท่ีมุ่งสู่ดิจิทัลทรำนส์ฟอร์เมชั่นและนโยบำยไทยแลนด์ 4.0  

ซึ่งภำครัฐได้วำงแผนกำรพัฒนำด้ำนดิจิทัลอย่ำงครอบคลุมต้ังแต ่

ป ี  2560-2564 โดยมีเป ้ำหมำยเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำง 

ด้ำนดิจิทัลในภำคส่วนต่ำง ๆ และกำรวำงยุทธศำสตร์กำรลงทุน 

ด้ำนไอซีที ซ่ึงจะกลำยเป็นกลไกสร้ำงเสริมและเร่งอัตรำกำรเติบโต 

ทำงเศรษฐกิจให้มำกยิ่งข้ึน 

 อย่ำงไรก็ตำม แม้โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนบรอดแบนด์ของ

ประเทศไทยจะมีศักยภำพในกำรแข่งขัน แต่ประเทศไทยยังต้องพัฒนำ

ในแง่ของปัจจัยขับเคลื่อนทำงเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

กำรใช้งำนบิ๊กดำต้ำซึ่งได้มำจำกกำรจัดเก็บข้อมูลจ�ำนวนมหำศำล 

จำกแหล่งข้อมูลท่ีแตกต่ำงกัน พร้อมเข้ำสู ่กระบวนกำรวิเครำะห์

ประมวลผลอย่ำงเป็นระบบและถูกต้อง และสำมำรถดึงข้อมูลท่ีมี

ประโยชน์มำใช้สนับสนุนกำรท�ำงำนเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้จริง ถือเป็น 

ควำมท้ำทำยของผู ้ประกอบกำรในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลให้มี

ประสิทธิภำพ จำกปัจจัยดังกล่ำว ส่งผลให้กำรพัฒนำในขั้นต่อไป  

มีแนวโน้มมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำโครงกำรดำต้ำเซ็นเตอร์มำกข้ึน  

ซ่ึงเป็นกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอทีท่ีมีบทบำทส�ำคัญต่อ 

ควำมส�ำเร็จของอุตสำหกรรมยุค 4.0 เพื่อให้กำรเชื่อมโยงกำรสื่อสำร

สำมำรถบูรณำกำรข้อมูลแบบเรียลไทม์และสร้ำงควำมโดดเด่นเหนือ

คู่แข่งทำงธุรกิจได้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รุกตลำดดำต้ำเซ็นเตอร์ 

โดยประกำศควำมร่วมมือกับ “กลุ่มเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดำต้ำ 

เซ็นเตอร์ (STT GDC)” ผู้ให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ชั้นน�ำจำกสิงคโปร์

ที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีศักยภำพสูง พร้อมด้วยองค์ควำมรู ้และ

ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ด้วยมำตรฐำนระดับโลก 

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในอนำคต 

 กำรผลักดันกำรเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยน้ัน  

สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรพฒันำธุรกิจ Data center บนควำมได้เปรยีบ

ด้ำนท�ำเลท่ีต้ังของประเทศ และควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  

ตลอดจนบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ จะช่วยดึงดูดกำรลงทุนจำกนักลงทุน 

ต่ำงชำติเข้ำมำได้เป็นจ�ำนวนมำก และผลักดันให้ประเทศไทยก้ำวสู่ 

กำรเป็น “ดิจิทัลฮับของอำเซียน” ตำมเป้ำหมำยของรัฐบำลที่คำดว่ำ

ในปี 2570 ธุรกิจดิจิทัลจะสำมำรถสร้ำงรำยได้เกือบหน่ึงในส่ีของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP)  และตลำด Data center ของ

อำเซียนในปี 2567 จะมีมูลค่ำสูงถึง 5.4 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  ซึ่งจะ

ช่วยสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้อย่ำงม่ันคง

และย่ังยืน อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำระบบ 

นิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ที่จะสนับสนุนภำคธุรกิจให้ร่วมมือ 

กันได้อย่ำงทั่วถึง โดยก้ำวข้ำมข้อจ�ำกัดด้ำนภูมิศำสตร์และควำม 

แตกต่ำงของอุตสำหกรรม ท�ำให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มร่วมกันได้

อย่ำงต่อเน่ือง อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตในระดับมหภำคต่อไป 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 กำรให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์แบบ Co-location คือ กำรบริกำร

ให้เช่ำพื้นท่ีรับฝำกเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์  

เพื่อใช้เป็นศูนย์หลัก (Main Site) และศูนย์ส�ำรอง (Back Up Site) 

แก่ผู ้มำใช้บริกำร เพื่อบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลขององค์กร หรือ 

เพื่อให้บริกำรศูนย์ข้อมูลแก่ลูกค้ำภำยนอกที่เป็นรำยย่อย โดยมุ่งเน้น

กำรให้บริกำรท่ีมีมำตรฐำน และมีควำมปลอดภัยในระดับสูง ซึ่ง 

รวมถึงระบบจ่ำยไฟฟ้ำส�ำรองที่ท�ำให้เซิร์ฟเวอร์ท�ำงำนได้อย่ำงมี

เสถียรภำพต่อเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง ระบบควบคุมควำมเย็นและ

ควำมช้ืนที่จะควบคุมอุณหภูมิให้เหมำะสมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ต่ำง ๆ เพื่อให้อุปกรณ์ได้ท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยืดอำยุกำร

ใช้งำน และระบบควำมปลอดภัยเพื่อปกป้องและดูแลควำมปลอดภัย

ของข้อมูลในระดับสูงสุด ท้ังน้ี กำรลงทุนพัฒนำด้ำนดำต้ำเซ็นเตอร์ 

ต้องมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกันระหว่ำงท�ำเลท่ีต้ังและระบบ

โครงสร้ำงพื้นฐำนของโครงกำร พร้อมทั้งทีมผู้พัฒนำท่ีเช่ียวชำญ และ

ระบบรักษำควำมปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลที่เข้มงวด ในปัจจุบัน ดำต้ำ

เซ็นเตอร์จะต้องสำมำรถรองรับและตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรขยำยกำรให้บริกำร และที่ส�ำคัญ 

คือมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

 ดำต ้ำเซ็นเตอร ์  ถือว ่ำมีบทบำทและควำมส�ำคัญกับกำร

เปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีท้ังหมดในปัจจุบัน นอกจำกจะเป็นศูนย์

กำรจัดเก็บและขับเคล่ือนกำรท�ำงำนของข้อมูลแล้ว ดำต้ำเซ็นเตอร์

ยังมีส่วนส�ำคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนเสถียรภำพและควำมม่ันคงของ

องค์กร โดยในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ควำมล�้ำหน้ำของเทคโนโลยี ท�ำให้

ดำต้ำเซ็นเตอร์ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัยข้ึน โดยมีขนำดเล็กลง 

ประสิทธิภำพสูง และใช้งำนได้จริง เพื่อรองรับควำมต้องกำรของตลำด

ในยุคดิจิทัล

 นอกจำกน้ี ทำงบริษัทฯ ได้รับอนุมัติในส่วนสิทธิประโยชน์ 

ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

ในวันท่ี 20 กันยำยน 2562 เพื่อประกอบกิจกำรเขตดำต้ำเซ็นเตอร์  

เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมมำตรำแห่ง 

พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

 ภำยใต้กำรเปลี่ยนผ่ำนวิถีชีวิตและกำรท�ำงำนสู่ยุค New Normal 

ซ่ึงท�ำให้เกิดสภำพแวดล้อมใหม่ท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำรทุกอย่ำงได้จำก 

106 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ที่บ้ำน หรือ “everything-from-home” กำรมีระบบดิจิทัลที่มีศักยภำพ 

ครบวงจร สำมำรถรองรับควำมต้องกำรใช้งำนบริกำรศูนย์ข้อมูล จึง

กลำยเป็นควำมจ�ำเป็นข้ันพื้นฐำนท่ีตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 

ที่มีกำรปรับเปลี่ยนอยู่ในโลกออนไลน์มำกข้ึนและมีกำรใช้ข้อมูลท่ี 

สูงขึ้น ทั้งกำรติดตำมข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิดผ่ำนแอปพลิเคชันยอดนิยม 

อำทิ YouTube Facebook Twitter และ LINE ซึ่งถูกจัดเป็นแอปพลิเคชัน 

ยอดนิยม 4 อันดับแรกในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ท่ีผ่ำนมำ เม่ือเทียบกับ 

ช่วงก่อนเกิดกำรแพร่กระจำยของ COVID-19 ในเดือนมกรำคม 2563  

นับว่ำทุกแอปพลิเคชันมีอัตรำกำรใช้งำนท่ีเติบโตสูงข้ึนท้ังหมด  

โดยเฉพำะ Twitter ถือเป็นโซเชียลมีเดียที่มียอดใช้งำนเพิ่มข้ึน 

เป็นอันดับ 1 มีอัตรำเติบโตสูงถึงร้อยละ 266 ตำมมำด้วย LINE ที่มี 

กำรใช้งำนเพิม่ขึน้ร้อยละ 154 Facebook เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 และ YouTube 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 82 นอกจำกน้ี เพื่อหลีกเลี่ยงห้ำงสรรพสินค้ำหรือร้ำนค้ำ 

ที่มีคนจ�ำนวนมำก ผู้บริโภคได้หันมำจับจ่ำยสินค้ำที่จ�ำเป็นผ่ำนช่องทำง 

ออนไลน์ ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อสินค้ำออนไลน์ในประเทศไทยเติบโต 

สวนกระแสถึงร้อยละ 80

 กำรท�ำงำนจำกท่ีบ้ำน (Work from Home) ถือเป็นแนวปฏิบัติ

ที่หลำยองค์กรตอบสนองต่อนโยบำยภำครัฐ ระบบคลำวด์ (cloud 

service) และระบบกำรท�ำงำนออนไลน์ในรูปแบบของกำรประชุม 

กำรอบรมทำงไกล และกำรร่วมงำนกันบนออนไลน์แพลตฟอร์ม  

ล้วนกลำยเป็นส่ิงจ�ำเป็นในช่วงท่ีมีข้อก�ำหนดให้หลกีเลีย่งกำรพบปะกนั  

อีกทั้งภำครัฐยังสนับสนุนให้ประชำชนสำมำรถใช้งำนอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์เคลื่อนท่ี (Mobile Broadband) เพิ่มอีก 10 กิกกะไบต์ 

ต่อคนต่อเดือน ถอืเป็นปัจจยัส่งเสรมิให้มีกำรใช้งำนออนไลน์ด้ำนต่ำง ๆ   

มำกยิ่งขึ้น จำกสถิติท่ีเกิดข้ึนในช่วงกำรกักตัวนี้พบว่ำมีอัตรำกำรใช้

อินเทอร์เน็ตสูงข้ึนเกินร้อยละ 50 และมีกำรใช้ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย 

ผู้ให้บริกำรมือถือสูงข้ึนเกือบร้อยละ 20 ในช่วงระยะเวลำเพียง 1 เดือน 

หลังกำรระบำดในวงกว้ำงเกิดข้ึนในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ที่ผ่ำนมำ  

ซ่ึงปัจจัยดังกล่ำวทั้งหมดน้ี จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสำหกรรม

ดำต้ำเซ็นเตอร์ รวมถึงควำมต้องกำรใช้งำนระบบดิจิทัลท่ีครบวงจร

ของผู้ให้บริกำรแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันมำกยิ่งขึ้น

 จำกรำยงำนของ IDC Corporate USA คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจ

ดิจิทัลประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562-2565  

จะมีกำรจับจ่ำยที่เก่ียวกับด้ำนไอทีและดิจิทัลประมำณ 72,000 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ สะท้อนถึงแนวโน้มควำมต้องกำรใช้บริกำรโคโลเคชั่นที่

เพิม่สูงข้ึน นอกจำกนีผู้ป้ระกอบกำรในปัจจบัุนยงัมองหำดำต้ำเซ็นเตอร์

ที่มีทั้งควำมปลอดภัยสูง มีควำมยืดหยุ่นและประหยัดพลังงำน ผลักดัน

ให้ธุรกิจดำต้ำเซ็นเตอร์และคลำวด์คอมพิวต้ิงของประเทศไทยเติบโต 

สอดคล้องกับแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ดำต้ำเซ็นเตอร์ของท่ัวโลก 

ที่เพิ่มข้ึน โดยเทคโนโลยีหลักท่ีองค์กรธุรกิจไทยให้ควำมส�ำคัญลงทุน

คือ ซิเคียวริต้ี คลำวด์ และระบบเน็ตเวิร์ค ขณะท่ีเทคโนโลยีเกิดใหม่ท่ี

จะมีอิทธิพลประกอบด้วย ดำต้ำอนำไลติกส์, ออโตเมชั่น, อินเทอร์เน็ต

ออฟ ธิงส์ (ไอโอที), ปัญญำประดิษฐ์ (เอไอ), บล็อกเชน, เน็กซ์เจน

เทเลคอมมูนิเคชั่น, เทคโนโลยีเสมือนจริง, ควอนตัมคอมพิวต้ิง, นำโน

เทคโนโลยี และกำรพิมพ์ 3 มิติ 

 ผู้ให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ 

หลำยรำย จำกกลุ่มเทเลคอมและ ISP โอเปอเรเตอร์ ไม่ว่ำจะเป็น  

บมจ. แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บมจ.  อินเตอร์

ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CSL)  

บมจ. อินเตอร์เน็ตประเทศไทย (INET) บริษัท เอ็นทีทีคอมมิวนิเคชั่นส์ 

จ�ำกัด (NTT) บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ�ำกัด (TCC Tech) บมจ.  

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน (WHA) บริษัท ทรูไอดีซี จ�ำกัด บริษัท 

ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ�ำกัด หรือจะเป็นดำต้ำเซ็นเตอร์ท่ีเกิด

จำกที่หลำยบริษัทร่วมลงทุน เช่น บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) 

จ�ำกัด (SUPERNAP) ท้ังน้ีจำกพฤติกรรมกำรเช่ำใช้ดำต้ำเซ็นเตอร ์

ทีเ่ติบโตสูงในองค์กรภำคธุรกจิจะสนบัสนนุให้ผูใ้ห้บรกิำรและโพรไวเดอร์ 

เติบโตต่อเนื่อง โดยฐำนลูกค้ำกลุ ่มไอซีทีหลัก ๆ คือ ผู ้ให้บริกำร 

คลำวด์เซอร์วิส อินเทอร์เน็ต มีเดีย สถำบันกำรเงิน โทรคมนำคม  

ภำครัฐ และกลุ่มผู้ให้บริกำรโซลูชั่นด้ำนระบบไอทีให้กับองค์กรต่ำง ๆ  

ทั้งน้ีโดยภำพรวม กำรที่มีผู้ให้บริกำรจ�ำนวนมำกในตลำดย่อมเป็นเรื่อง

ที่ดีต่อผู้ใช้และอุตสำหกรรมในระยะยำว เน่ืองจำกจะเกิดกำรแข่งขัน

ในด้ำนรำคำ ด้ำนกำรบริกำร รวมไปถึงด้ำนควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ของบุคลำกรในอุตสำหกรรม

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

 บริษัทฯ วำงเป้ำเป็นผู ้น�ำในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำร

ดำต้ำเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้สูงสุด 

ในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีและควำมเชี่ยวชำญข้ันสูงจำก

กลุ่มเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดำต้ำ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีเสถียรภำพและ 

ควำมปลอดภัยได้มำตรฐำนระดับสำกล เพื่อรองรับควำมต้องกำรของ

ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลให้ 

บริษัทวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยได้มำตรฐำน มีพันธมิตร

มืออำชีพดูแลพัฒนำระบบและโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมถึงกำรใส่ใจ

กับกำรประหยัดพลังงำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันใจต่อคุณภำพกำร 

ให้บรกิำร ท้ังนีบ้รษัิทฯ มีแนวทำงกำรท�ำกำรตลำดล่วงหน้ำกบัพนัธมิตร

เพื่อเจำะลูกค้ำรำยใหญ่ท้ังในและต่ำงประเทศให้เข้ำมำใช้บริกำร ซึ่ง

ลูกค้ำท่ีมองหำดำต้ำเซ็นเตอร์สเกลน้ี คือกลุ่มที่มีฐำนข้อมูลจ�ำนวนมำก 

ใช้คลำวด์คอมพวิต้ิง เช่น มหำวทิยำลยั โรงพยำบำล  กลุม่ธุรกจิมีเดีย และ

สถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เป็นต้น ทั้งน้ีตลำดดำต้ำเซ็นเตอร์ ถือเป็นธุรกิจ 

ที่น่ำจับตำมอง จำกแนวโน้มองค์กรหลำยแห่งท่ีทรำนส์ฟอร์มเริ่มแตก 

ธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน หันมำให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ 

ระบบประมวลผล และบริหำรจัดกำรข้อมูลผ่ำนศูนย์ข้อมูลอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพ โดยเฉพำะองค์กรทีมุ่่งเน้นกำรพฒันำเพือ่รองรบัอตุสำหกรรม 

ที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้ันสูงตำมนโยบำยของรัฐบำล

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ส�ำหรับกำรท�ำธุรกิจดำต้ำเซ็นเตอร์ของบริษัทร่วมทุนภำยใต้ 

กลุ่มบริษัทได้วำงมำตรฐำนรองรับกำรปฏิบัติกำรในระดับสูงสุด ท่ีมี 

เสถียรภำพในกำรเก็บรักษำข้อมูล และอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ต่ำง ๆ  

ภำยใต้กำรจัดวำงสภำวะแวดล้อมท่ีปลอดภัย มีควำมยืดหยุ ่นสูง 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุดตำมมำตรฐำนของกลุ่มอุตสำหกรรม 
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 จำกควำมร่วมมือในกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัทและกลุ ่ม 

เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดำต้ำ เซ็นเตอร์ บริษัทร่วมทุนจึงมีบุคลำกรท่ี

มีควำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนกำรพฒันำโครงกำรศูนย์ข้อมูล รวมถงึแหล่ง

เงินทุนและผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำทั้งหมด ส�ำหรับกำรสร้ำงอำคำร

ดำต้ำเซ็นเตอร์น้ัน กำรติดต้ังโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง ระบบไฟฟ้ำ ระบบ

รักษำควำมปลอดภัยและระบบพลังงำนส�ำรอง ถือเป็นโครงสร้ำงพื้น

ฐำนหลักในกำรพัฒนำโครงกำร โดยบริษัทฯ วำงแผนกำรลงทุนสร้ำง

โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมยืดหยุ่น เพื่อให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง 

เวิร์กโหลดที่รวดเร็ว โดยโครงกำรดงักล่ำวสำมำรถรองรับกำรให้บริกำร 

เอสเอ็มอีจนถึงองค์กรขนำดใหญ่ในกำรจัดกำรทรัพยำกรได้สะดวก  

ซ่ึงช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถแข่งขันขององค์กรในกำรประมวลผล 

และเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกให้กับผู ้ใช้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

ที่สนใจกำรใช้บริกำรพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล ท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร

ส่ือสำรเข้ำถึงเจ้ำหน้ำท่ีได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล และสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร 

ที่หลำกหลำยได้ครบวงจร 

สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 ในเดือนกันยำยน 2562 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ได้พิจำรณำอนุมัติในบริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รับ

กำรส่งเสริมในประเภท 7.9.2.3 กิจกำรนิคมหรือเขต Data Center  

โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังน้ี

         l	 ได้รับอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร

กับคู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่ในอุปกำระของบุคคลทั้งสองประเภทน้ี 

เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ตำมจ�ำนวนและก�ำหนดระยะเวลำให้อยู่ใน

รำชอำณำจักรเท่ำที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร

        l	 ได้รับอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช�ำนำญกำร

ที่ได้รับอนุญำตให้อยู ่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำตท�ำงำนเฉพำะ

ต�ำแหน่งหน้ำที่กำรท�ำงำนท่ีคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอด

ระยะเวลำเท่ำท่ีได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

        l	 ได้รับอนุญำตให้ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักร 

ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ

        l	 ได้รับอนุญำตให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ 

ก�ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก�ำหนด

เวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น ในกรณี

ที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้

นิติบุคคล ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น�ำผลขำดทุนประจ�ำปี 

ที่เกิดข้ึนในระหว่ำงเวลำนั้นไปหักออกจำกก�ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภำยหลัง

ระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี

นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลำน้ัน โดยจะเลือกหักจำกก�ำไรสุทธิของปีใด

ปีหนึ่งหรือหลำยปีก็ได้

        l	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับส่งเสริม

ซ่ึงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้

ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล

นั้น

        l	 ให้ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักร  

เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

งานระหว่างการพัฒนา

 ส�ำหรับโครงกำรพัฒนำดำต้ำเซ็นเตอร์ บริษัทร่วมทุนได้

ประมำณกำรงบลงทุนกว่ำ 7.3 พันล้ำนบำท บนพื้นท่ียุทธศำสตร์ขนำด 

16 ไร่ในกรุงเทพฯ คำดว่ำจะสำมำรถเริ่มเปิดให้บริกำรได้ในปี 2564 

โดยมีแผนทยอยเปิดให้บริกำรเป็นเฟส ด้วยกำรวำงระบบโครงสร้ำง

พื้นฐำนของดำต้ำเซ็นเตอร์ที่ดี โครงกำรจึงสำมำรถขยำยก�ำลังกำรให้

บริกำรได้ตำมควำมต้องกำรของตลำดที่เติบโตอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน 

และในอนำคตคำดว่ำจะมีกำรวำงแผนลงทุนดำต้ำเซ็นเตอร์แห่งใหม่

เพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมต้องกำรของตลำดอีกด้วย 

2)  สายธุรกิจ “สมาร์ทโซลูชั่น”

 ส�ำหรับสำยงำนสมำร์ทโซลูช่ัน เป็นกำรลงทุนในธุรกิจแนว

ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในกำรเช่ือมโยงและผสมผสำนบริกำรท่ีหลำกหลำย 

ผ่ำนกำรพัฒนำร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำก 

กำรแบ่งปันทรัพยำกร ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ เทคโนโลยี และฐำนลูกค้ำ

ร่วมกัน โดยสมำร์ทโซลูชั่นจะเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของทุกกลุ่มธุรกิจ 

บนแพลตฟอร์มอสังหำริมทรัพย์แบบผสมผสำนของกลุ่มบริษัท เพรำะ

ท�ำหน้ำท่ีเป็น Enabler ช่วยยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

เพื่อก้ำวสู่ยุคดิจิทัลภำยใต้โครงสร้ำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม 4.0 

ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ

2.1) บริการในส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นกำรขยำยตัวของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์

ที่ผู ้ประกอบกำรพัฒนำโครงกำรแบบผสมผสำน มีฟังก์ชันและ 

องค์ประกอบท่ีเป็นเทคโนโลยทัีนสมัยตอบรบัไลฟ์สไตล์ผูบ้รโิภคยคุใหม่  

มีแนวโน้มในกำรเติบโตท่ีดี บริษัทฯ จึงวำงแผนต่อยอดและพัฒนำ

โซลูช่ันให้เกิดประโยชน์ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรุกตลำดเข้ำจับมือ

ร่วมทุนกับ “จัสโค” (JustCo) ผู้ให้บริกำรโคเวิร์คกิ้งสเปซระดับพรีเมียม

ที่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญเรื่องกำร

วิเครำะห์ข้อมูล เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับสถำนท่ีท�ำงำน และกำรบริหำร

จัดกำรกลุ่มลูกค้ำสมำชิก พร้อมฐำนลูกค้ำท่ีกว้ำงขวำงในระดับภูมิภำค  

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 กำรประกอบธุรกิจโคเวิร ์คกิ้งสเปซ หรือ กำรเปิดให้เช่ำ

พื้นท่ีท�ำงำนร่วม ถือเป็นกำรต่อยอดจำกกำรท�ำเซอร์วิสออฟฟิศแบบ

ด้ังเดิมซ่ึงเป็นธุรกิจที่จับกลุ่มลูกค้ำรำยเล็ก โดยมีข้อแตกต่ำงคือกำรให้ 

ควำมส�ำคัญกับฟังก์ชัน และเทคโนโลยีในกำรออกแบบด้วยดีไซน์ท่ี

ยืดหยุ่นคล่องตัว พร้อมจัดสรรส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกครบครัน รองรับ

ขนำดองค์กรที่หลำกหลำย ท�ำให้ลูกค้ำที่มำใช้บริกำรโคเวิร์คกิ้งสเปซ 

ไม่ต้องเช่ำแบบกั้นห้องก็ได้ สำมำรถเลือกเช่ำแบบ “Hot Desk” ซ่ึงเป็น
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โต๊ะท�ำงำนกลำงท่ีใครก็สำมำรถมำใช้ได้ ซึ่งเหมำะส�ำหรับหน่วยงำนท่ี

ไม่ได้เข้ำใช้สถำนท่ีตลอดเวลำ ท�ำให้สำมำรถใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์

สูงสุด หรือหำกกรณีมีนัดประชุมก็สำมำรถเช่ำเป็นห้องได้ อีกท้ัง 

จุดเด่นของโคเวิร์คกิ้งสเปซ คือ แนวคิดกำรสร้ำงสมดุลกำรท�ำงำน 

กับกำรพักผ่อน ท�ำให้มีกำรจัดวำงส่วนกลำงท่ีรองรับกำรท�ำงำนของ

คนรุ่นใหม่ด้วยรีครีเอชั่นเซอร์วิส มุมกำแฟ กำรตกแต่งดีไซน์ให้มี

ควำมห่ำงไกลรูปแบบเดิมของออฟฟิศท่ัวไปอย่ำงชัดเจน โดยสร้ำง

สภำพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเสริมสร้ำงคอมมูนิต้ีท่ีสมำชิกสำมำรถ 

มำพูดคุยสร้ำงปฏิสัมพันธ์ สร้ำงเน็ตเวอร์คกิ้งใหม่ ๆ เชื่อมโยงธุรกิจ 

ทุกรูปแบบเข้ำด้วยกัน จัดกิจกรรมสัมมนำ เวิร์คช็อป แลกเปล่ียนวิธี

กำรท�ำงำนและแนวควำมคิดเพื่อมองหำโอกำสต่อยอดธุรกิจให้ก้ำวไกล 

ไปกว่ำเดิม พร้อมกับมีเครือข่ำยหลำยสำขำหลำยท�ำเลเพื่อดึงดูดผู้เช่ำ

ด้วยออปชั่นสำมำรถนั่งท�ำงำนได้หลำยที่ ซึ่งถือเป็นควำมได้เปรียบ 

ที่เหนือกว่ำกำรเช่ำเซอร์วิสออฟฟิศแบบเดิม

 ส�ำหรับควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับจัสโคนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ 

ได้เปิดให้บริกำรโคเวิร์คกิ้งสเปซสำขำแรกในกรุงเทพฯ อย่ำงเป็น

ทำงกำรท่ีอำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ โดยมีพื้นที่ให้บริกำรสองชั้น  

รวมขนำดพื้นที่ ท้ังหมด 3,200 ตำรำงเมตร และสำขำท่ีสองท่ีตึก

แคปปิตอล ทำวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส บนพื้นท่ีให้บริกำรขนำด 3,636 

ตำรำงเมตร ตำมด้วยสำขำท่ีสำมคือ สำขำท่ีตึกสำมย่ำน มิตรทำวน์ โดย

มีพื้นท่ีให้บริกำรหกช้ัน รวมขนำดพื้นท่ีท้ังหมด 11,812 ตำรำงเมตร 

และสำขำท่ีเพิ่งเปิดตัวล่ำสุดเม่ือวันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 น้ี คือสำขำ

อัมรินทร์พลำซ่ำ บนพื้นท่ี 4,396 ตำรำงเมตร

สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 ในเดือนกันยำยน 2563 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้

พิจำรณำอนุมัติให้โครงกำรจัสโค ณ อำคำรอัมรินทร์พลำซ่ำของบริษัท 

จัสโค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รับกำรส่งเสริมในประเภท 7.9.2.6 กิจกำร 

Co-working Space โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังน้ี

 1. ได ้รับอนุญำตน�ำคนต ่ำงด ้ ำว ซ่ึง เป ็นช ่ ำงฝ ีมือหรือ 

  ผู ้ช�ำนำญกำรกับคู ่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู ่ในอุปกำระ 

  ของบุคคลท้ังสองประเภทน้ีเข ้ำมำในรำชอำณำจักร 

  ไ ด ้ ต ำ ม จ� ำ น ว น แ ล ะ ก� ำ ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ใ ห ้ อ ยู ่ ใ น 

  รำชอำณำจักรเท่ำท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร

 2. ได ้รับอนุญำตให ้คนต ่ำงด ้ ำวซึ่ ง เป ็นช ่ ำงฝ ี มือหรือ 

  ผู ้ช�ำนำญกำรที่ได ้รับอนุญำตให้อยู ่ ในรำชอำณำจักร  

  ได้รับอนุญำตท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่งหน้ำท่ีกำรท�ำงำน 

  ที่คณะกรรมกำรให ้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำ 

  เท่ำที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร

 3. ได ้รับยกเว ้นอำกรขำเข ้ ำส� ำหรับ เครื่ องจักรตำมท่ี 

  คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ

 4. ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักร 

   เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

 Co-working Space เป็นธุรกิจให้เช่ำท่ีน่ังท�ำงำนร่วม มีกำร

เติบโตอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน จำกท่ีมีผู้ประกอบกำร Co-working 

Space แบรนด์ต่ำงประเทศทั้งระดับภูมิภำค และระดับโลกทยอย 

เข้ำมำเปิดและขยำยสำขำในกรุงเทพฯ และมีแนวโน้มจะเติบโตสูงข้ึน

ในอนำคต โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริกำรโคเวิร์คกิ้งสเปซหลำยรำยในตลำด 

อำทิ โกลว์ฟิช (GlowFish) เดอะไฮฟ์ (The Hive) ฮับบ้ำ (Hubba) สเปซ 

(Spaces) เดอะเกรทรูม (The Great Room) รีจัส (Regus)

 จำกรำยงำนของเจแอลแอล พบว่ำ Co-working Space แบรนด์

ต่ำงประเทศในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในอำคำรส�ำนักงำนเกรดเอ

ใกล้สถำนรีถไฟฟ้ำ BTS หรอืใกล้รถไฟฟ้ำใต้ดิน MRT ซ่ึงผูป้ระกอบกำร 

เหล่ำน้ีบำงรำยยังรุกขยำยธุรกิจเพิ่ม โดยมีกำรเช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 

เพื่อเตรียมเปิดสำขำใหม่ในปีหน้ำ คิดเป็นพื้นที่รวมกันอีกกว่ำ 30,000  

ตำรำงเมตร จ�ำนวน Co-working Space และเซอร์วิสออฟฟิศ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น

ถึงร้อยละ 40 มีปริมำณพื้นท่ีรวมร้อยละ 2 ของปริมำณพื้นท่ีส�ำนักงำน 

ที่มีอยู่ท้ังหมด จำกเพียงร้อยละ 0.5-1 ในปี 2558 แนวโน้มเช่นเดียวกันน้ี 

เกิดขึ้นในเอเชียแปซิฟิก โดยในช่วงระหว่ำงปี 2557-2560 มีกำร 

ขยำยตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 35.7 สูงกว่ำอเมริกำและยุโรปที่มีกำรขยำยตัว

ในอัตรำร้อยละ 25.7 และร้อยละ 21.6 ตำมล�ำดับ

 ส�ำหรับประเทศไทย ยังมีปัจจัยสนับสนุนกำรใช้งำนของ  

Co-working Space เช่น ไลฟ์สไตล์กำรท�ำงำนของคนรุ ่นใหม่ที่

เปล่ียนแปลงไปตำมเทคโนโลยีและควำมยืดหยุ่น โดยต้องกำรพื้นท่ี 

ท�ำงำนที่มีควำมเป็นพื้นที่ท�ำงำนร่วมกัน (Collaborative Workspace)  

แบบช่วยลดต้นทนุทำงธุรกจิ ท�ำให้รปูแบบกำรท�ำงำนของผูป้ระกอบกำร 

และบริษัทใหญ่ ๆ  ทั่วโลก มีกำรเปลี่ยนไปอย่ำงสิ้นเชิง โดยคำดว่ำตลำด 

Co-working Space ในเอเชียจะเพิ่มสูงข้ึนเป็นร้อยละ 30 ในปี 2573 จำก

ปัจจุบันที่มีตลำดอยู่ท่ีร้อยละ 2 นอกจำกน้ียังมีปัจจัยเสริมด้ำนอัตรำ

กำรเติบโตของตัวเลขเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง  

ร้อยละ 8-10 ต่อปี มำกกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำน โดยกว่ำ 1 ใน 6 มีธุรกิจ

อยู่ในกรุงเทพฯ หรือคิดเป็นกว่ำ 500,000 รำย โดยเอสเอ็มอีเหล่ำนี้ ล้วน

แต่มองหำสถำนท่ีท�ำงำนในท�ำเลท่ีดี แต่กำรเข้ำถึงออฟฟิศให้เช่ำเกรด

เอในกรุงเทพฯ เป็นไปได้ยำกและมีรำคำสูง เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ ๆ 

ที่ต้องกำรลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 

 แนวโน้มท่ี Co-working Space จะได้รับควำมนิยมจำกกลุ่ม

ธุรกิจขนำดกลำง-ใหญ่ก็มีมำกเช่นกัน เน่ืองจำกควำมยืดหยุ่นที่มีสูง

และไม่มีข้อผูกมัดด้วยสัญญำเช่ำยำวเหมือนกำรเช่ำส�ำนักงำนปกติ

ทั่วไป และกำรให้บริกำรในรูปแบบสมำชิก บริษัท/องค์กรจึงสำมำรถ

ปรับลดหรือเพิ่มจ�ำนวนที่ น่ังในกำรใช้งำนได้ตำมต้องกำร และ 

ยังมีควำมเป็นไปได้มำกว่ำจะมีกำรเช่ำใช้เป็นท่ีท�ำงำนให้กับพนักงำน

ท่ีท�ำงำนในรูปแบบใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นกำร Work From Home และ 

Remote Working ซ่ึงจะสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ดีกว่ำโดยเฉพำะ 

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ที่เกิดข้ึน

109รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

 จำกกระแสวัฒนธรรมแห่งกำรแบ่งปันภำยใต้เทรนด์ใหม่  

Sharing Economy เป็นที่นิยมอย่ำงแพร่หลำย ส่งผลให้เกิดควำม

เปลี่ ยนแปลงและกำรพัฒนำสินค ้ำและบริกำรในหลำกหลำย 

อตุสำหกรรมในปัจจบัุน บรษัิทฯ เชือ่ว่ำกลยทุธ์กำรลงทุนในโคเวร์ิคกิง้ 

สเปซนั้น สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ท่ีสำมำรถสร้ำงโอกำสในกำร 

เติบโตและต่อยอดธุรกิจให้กับกลุ ่มบริษัทได้เป็นอย่ำงดี ด้วยกำร 

น�ำเสนอประสบกำรณ์ใหม่ให้กลุ่มคนท�ำงำนรุ่นใหม่ นักท่องเท่ียว 

เชิงธุรกิจ และองค ์กรธุรกิจทุกขนำดในประเทศไทยได ้สัมผัส

บรรยำกำศกำรท�ำงำนแบบใช้พื้นที่ร่วมกัน บนแนวคิดกำรออกแบบ

ให้ชีวิตและกำรท�ำงำนให้ไปด้วยกันมำกขึ้น โดยแฝงควำมสนุกสนำน 

มีชีวิตชีวำ มีปฏิสัมพันธ์กัน และกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ  

โดยบริษัทวำงแผนเชิงรุกในกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองในพื้นท่ี 

ไพร์มโลเคชั่น เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น�ำกำรให้บริกำรโคเวิร์คกิ้งสเปซ

ในประเทศไทยและอำเซียน 

 ทัง้นี ้ควำมร่วมมือกบัจสัโคนัน้ ถอืเป็นกำรเพิม่เติมแพลตฟอร์ม

กำรให้บริกำรออฟฟิศแบบทันสมัยครบวงจร ส�ำหรับลูกค้ำปัจจุบัน

ในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม อีกท้ังยังถือเป็นอีกก้ำว

หนึ่งที่ส�ำคัญในกำรต่อยอดธุรกิจของบริษัท เพื่อมุ่งไปสู่แนวทำงกำร

ยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer-Centric) ในกำรวำงระบบบริหำร

จัดกำรท่ีตอบสนอง เข้ำถึงและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดีให้กับ

ลูกค้ำ ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก กำรพัฒนำ 

แอปพลิเคชัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสนับสนุนกำรท�ำงำน 

และตอบโจทย์ผู ้ประกอบกำร เพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจให้

กว้ำงขวำงขึ้น 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 โคเวิร์คกิ้งสเปซจัดเป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนสูง ต้องมีเครือข่ำย 

หลำยสำขำ บนท�ำเลท่ีเป็นไพรม์โลเคชั่นเดินทำงสะดวกเข้ำถึงง่ำย 

ส�ำหรับสเกลพื้นท่ีในกำรพัฒนำแต่ละสำขำนั้นมีท้ังขนำดกลำง 1,000-

3,000 ตำรำงเมตร และขนำดใหญ่ต้ังแต่ 3,000-8,000 ตำรำงเมตร  

ทุก ๆ ส่ิงท่ีใช้ในออฟฟิศจ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี มีทีมงำน

ซัพพอร์ตอยู่เบ้ืองหลังท้ังกำรแก้ปัญหำ กำรบ�ำรุงรักษำ กำรอัพเกรด

แอปพลิเคชัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึง 

ผู้ประกอบกำรจะต้องวำงแนวทำงควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร

ที่ดี ส�ำหรับรูปแบบกำรหำรำยได้ของโคเวิร์คกิ้งสเปซนั้น มำจำกกำร

เพิ่มจ�ำนวนสมำชิกทั้งในกลุ่มลูกค้ำองค์กร และกลุ่มลูกค้ำรำยย่อย 

ทั่วไป ด้วยแพ็คเกจที่ยืดหยุ ่นตำมควำมต้องกำรใช้งำนท้ังในส่วน 

สตูดิโอ หรือพื้นที่ Hot Desk พร้อมห้องประชุม พื้นท่ีจัดอีเวนท์ คำเฟ่ 

และมุมสันทนำกำรโดยสมำชิกมีควำมยืดหยุ่นสำมำรถท�ำสัญญำเช่ำ 

รำยเดือน หรือสัญญำเช่ำระยะยำว 1-3 ปี 

งานระหว่างการพัฒนา

 จัสโคมีแผนท่ีจะเดินตัว JustCo Labs ในประเทศไทย ซึ่งเป็น

แพลตฟอร์มท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรเชื่อมต่อใหม่ ๆ  

ระหว่ำงสตำร์ทอัพและบริษัทต่ำง ๆ ภำยในเครือข่ำยของจัสโค ไม่ว่ำ

จะเป็นธุรกิจที่ต้ังอยู่ในประเทศ หรือระหว่ำงประเทศก็ตำม นอกจำกนี้  

JustCo Labs จะสร้ำงระบบนิเวศในกำรท�ำงำนอันทรงพลัง ซ่ึงช่วยให้

ธุรกิจทุกขนำดได้รับประโยชน์จำกเครือข่ำยพันธมิตรของจัสโค อำทิ 

กิจกรรมแฮกกำธอน หรือ มำสเตอร์คลำส เป็นต้น

2.2)  บริการในส่วนออโตเมชั่นและโรบอทิคส์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 ส�ำหรับสำยงำนออโตเมชั่นและโรบอทิคส์ เป็นกำรลงทุน

ในธุรกิจใหม ่ เพื่อสร ้ำงมูลค ่ำ เพิ่มตอบโจทย ์ผู ้ประกอบกำรใน 

ยุคอุตสำหกรรม 4.0 ที่มีควำมต้องกำรใช้งำนสมำร์ทแฟคทอรี่ และ 

สมำร์ทโลจิสติกส์เพื่อเสริมประสิทธิภำพ และขยำยขีดควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม 

สมัยใหม่ในส่วนออโตเมช่ันและโรบอทิคส์ เช่น ระบบกำรขนถ่ำยวัสดุ  

รถโฟล์คลิฟท์อัตโนมัติ รถล�ำเลียงสินค้ำอัตโนมัติ หุ ่นยนต์ และ  

หุ ่นยนต์ ท่ีท�ำงำนร ่วมกับมนุษย ์  (Collaborative robots) ท่ีได ้ 

รับกำรพิสูจน์และใช้งำนในวงกว้ำงหลำกหลำยอุตสำหกรรมทั่วโลก  

รวมถึงตลำดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีกำรเติบโตสูง 

และถือเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ท่ีกำรได้รับกำรส่งเสริมจำกนโยบำย 

ไทยแลนด์  4.0 โดยภำพรวมโรบอทิคส์  เพื่อกำรอุตสำหกรรม 

ในประเทศไทยเร่ิมขยำยตัวมำกข้ึนในช่วงท่ีผ่ำนมำ จำกควำมคิดริเริ่ม 

ของ รัฐบำลที่ จะขับเคลื่อนกำรใช ้ออโตเม ช่ันและโรบอทิคส ์  

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท่ีพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว ร่วมกับรำคำ 

ของหุ ่นยนต์และออโตเมชั่นท่ี เริ่มปรับลดลง กำรเพิ่ม ข้ึนของ 

อุปสงค์ในกลุ่ม E-Commerce และกำรพัฒนำคลังสินค้ำท่ีทันสมัย 

เพื่อรองรับซัพพลำยเชนยุคใหม่ ล้วนเป็นปัจจัยบวกท่ีจะสนับสนุน 

ให้ระบบนิเวศของอุตสำหกรรมน้ีเติบโตต่อไปได้ ส่งผลให้บริษัทได้ 

เข้ำจับมือร่วมทุนกับ “พีบีเอ” PBA International Pte. Ltd. ซ่ึงประกอบ

ธุรกิจให้บริกำรระบบปฏิบัติกำรอัตโนมัติครบวงจร ก ่อต้ังและ 

มีส�ำนักงำนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ด้วยควำมเชี่ยวชำญระดับสูง 

ในออโตเมชั่นเพื่อกำรอุตสำหกรรมมำกว่ำ 30 ปี โดยร่วมกันจัดต้ัง

บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรระบบปฏิบัติกำรอัตโนมัติ ส�ำหรับโรงงำน

อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 กำรประกอบธุรกิจออโตเมช่ันและโรบอทิคส์ ถือเป็นกำรให้

บริกำรแก่ลูกค้ำท่ีมีควำมต้องกำรเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 

ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรอุตสำหกรรม เช่น กำรป้อนวัตถุดิบ กำรผลิต 

กำรสุ่มตรวจ กำรจัดเรียง กำรบรรจุ รวมถึงกำรขนส่ง ด้วยเทคโนโลยี

ที่ก ้ำวหน้ำและศักยภำพของหุ ่นยนต์ที่สำมำรถท�ำงำนซับซ้อนได ้

มำกขึ้น บวกกับต้นทุนกำรผลิตหุ่นยนต์ท่ีถูกลงท�ำให้หุ่นยนต์จะเข้ำมำ

ทดแทนแรงงำนคน ซ่ึงในปัจจุบันหลำยประเทศรวมถึงประเทศไทย 

ประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำนเพรำะโครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคม
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ผู้สูงอำยุ ถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรทดแทนแรงงำนด้วยแรงงำน 

หุ่นยนต์ในภำคอุตสำหกรรมหลัก เช่น อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

และอุตสำหกรรมยำนยนต์ ยิ่งไปกว่ำนั้น ในบำงอุตสำหกรรมที่ 

หุน่ยนต์ไม่สำมำรถทดแทนแรงงำนคนได้ กย็งัคงมีแนวโน้มทีจ่ะปรบัใช้ 

หุ่นยนต์เพื่อช่วยเสริมควำมสำมำรถหรือลดภำระงำนของคนให้น้อยลง  

เช่น กำรยกของหนกั หรอืกำรจดัส่งของขนำดใหญ่ ท้ังน้ี พบีีเอ โรบอทคิส์  

(ประเทศไทย) มุ่งเน้นกำรพฒันำโซลชูัน่ทีฉ่ลำดเฉลยีว กำรให้ค�ำแนะน�ำ 

กำรทดสอบ (Proof of Concept) ท้ังหุ่นยนต์ท่ัวไปและหุ่นยนต์ในงำน

ท่ีต้องใช้ควำมแม่นย�ำสูงในกำรด�ำเนินโครงกำร  รวมท้ังกำรให้บริกำร

หลังโครงกำรซึ่งสำมำรถปรับแต่งให้เข้ำกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ

ของลูกค้ำได้เสมอ

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 
 อุตสำหกรรมหุ่นยนต์เป็น 1 ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน

กำรยกระดับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจำกกำรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยี หรือนโยบำยประเทศไทย 4.0 หุ่นยนต์จึงถือเป็นกลไกที่

ช่วยปรับกระบวนกำรผลิตให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

(Mass customization) ท่ีมีควำมหลำกหลำยและเปลี่ยนแปลงได้ตลอด

เวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หลงัจำกวกิฤติ COVID-19 ผ่ำนไป ควำมต้องกำร

ใช้หุ่นยนต์ในโรงงำนจะมีเพิ่มขึ้นมำก เช่น อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร

และยำรักษำโรค เพรำะเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนมำก ประกอบกับ 

หลังกำรระบำดของ COVID-19 ท�ำให้ผู้บริโภคหันมำให้ควำมส�ำคัญ

ในเรื่องสุขอนำมัยมำกขึ้น ท�ำให้กำรน�ำหุ่นยนต์มำใช้ในโรงงำนจะ

ปลอดภัยจำกกำรปนเปื้อนไวรัสและเชื้อโรคได้ รวมทั้งหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติก็มีรำคำลดลงทุกปี ท�ำให้ผู ้ประกอบกำรเอสเอ็มอ ี

หันมำใช้หุ่นยนต์มำกขึ้น โดยเฉพำะกำรน�ำมำทดแทนแรงงำนในจุด

ท่ีเส่ียงภัย มีควำมร้อนสูงหรือเส่ียงต่อกำรบำดเจ็บ และงำนท่ีต้องใช้

แรงมำก เป็นต้น

 นอกจำกน้ี ยังมีกำรน�ำหุ่นยนต์มำใช้กับภำคบริกำรอีกด้วย โดย

น�ำหุ่นยนต์บริกำร (ROBOTS-AS-A-SERVICE) มำใช้ในกำรบริหำร

จัดกำรงำนหน้ำบ้ำน  ร้ำนอำหำร โรงแรม โรงพยำบำล ห้ำงสรรพสินค้ำ 

และอำคำรพำณิชย์ เช่น กำรเป็นพนักงำนต้อนรับลูกค้ำ เสิร์ฟอำหำร 

และกำรรับเช็คอิน - เช็คเอำท์ได้หลำกหลำยภำษำ รวมถึงระบบจดจ�ำ

ใบหน้ำเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย และล่ำสุดในช่วงวิกฤตกำรณ์ 

COVID-19 ที่มีกำรใช้หุ่นยนต์มำเป็นตัวช่วยในกำรจัดส่งอำหำรและ 

ยำให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยำบำลเพื่อลดโอกำสกำรติดเชื้อ รวมถึงใช้ใน

กำรตรวจหำผู้ติดเชื้อผ่ำนกำรวัดอุณหภูมิและกำรใช้หุ้นยนต์ฆ่ำเช้ือ

ตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ อีกด้วย

 World Robotics พบว่ำ ในปี 2557 ประเทศไทย น�ำเข้ำหุ่นยนต ์

อุตสำหกรรมมำกท่ีสุด เป็นอันดับ 8 ของโลก โดย ส�ำนักงำนปลัด

กระทรวงพำณิชย์ รำยงำนสถิติเพิ่มเติมว่ำ ในช่วงปี 2557-2561 

ประเทศไทยมีกำรน�ำเข้ำเครือ่งจกัรและหุน่ยนต์มำกถงึ  3.3 ล้ำนล้ำนบำท  

โดยน�ำมำใช้ในภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตร และภำคบริกำร ตำมล�ำดับ

 ข้อมูลจำก ศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม สถำบัน

ไทย-เยอรมัน (TGI) ระบุผลส�ำรวจเดือนเมษำยน 2563 ไทยน�ำเข้ำ 

หุ่นยนต์จำกจีนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.18 ของกำรน�ำเข้ำหุ่นยนต ์

ท้ังหมด รองลงมำเป็นญี่ปุ ่นร ้อยละ 29.8 และเกำหลีใต้ร ้อยละ  

8.96 ด้ำนกำรส่งออก ไทยส่งออกหุ่นยนต์มูลค่ำรวม 46.02 ล้ำนบำท  

ปรับตัวเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 521.40 เม่ือเทียบกับเดือนมีนำคม 2563  

และเพิ่มขึ้นร ้อยละ 241.79 จำกเดือนเดียวกันนี้ เ ม่ือป ี  2562  

มูลค่ำกำรส่งออกอยู ่ท่ี 46.02 ล้ำนบำท หุ่นยนต์ท่ีส่งออกจำกไทย 

ส่วนใหญ่ถูกน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมเคร่ืองยนต์ รวมถึง ไทยยังส่งออก 

ช้ินส่วนประกอบหุ่นยนต์ จ�ำพวก มอเตอร์ ไฮดรอลิก ตัวแขนหรือ

ข้อต่อในกำรเคลื่อนไหว และเครื่องจักรอีกด้วย โดยส่งออกไปยัง  

4 ประเทศหลัก ๆ ได้แก่ จีน อินเดีย  อินโดนีเชีย  และญ่ีปุ่น ตำมล�ำดับ

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

 บริษัทฯ วำงเป้ำหมำยเป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรออโตเมชั่น

และโรบอทิคส์มุ ่งเน้นกำรตอบโจทย์ส่งมอบโซลูชั่น เพื่อช่วยยก

ระดับโมเดลธุรกิจของลูกค้ำให้สอดคล้องกับทิศทำงตลำดในยุคดิจิทัล  

พร้อมรองรับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท 

โดยมีลูกค้ำเป้ำหมำยคือ กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม 

กลุ ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ กลุ ่มอุตสำหกรรมยำ กลุ ่ม

อีคอมเมิร์ซ และกลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืม ผ่ำนกำรให้บริกำรภำยใต ้

ระบบนิเวศทำงเทคโนโลยี ท่ีแข็งแกร ่ง โดยใช ้องค ์ควำมรู ้และ

ประสบกำรณ์ของกลุ่มพีบีเอ ในกำรให้ค�ำแนะน�ำ กำรปรับใช้ และ

บริกำรหลังกำรปรับใช้ ในโครงกำรตำมลักษณะเฉพำะของลูกค้ำแต่ละ

ประเภท ซ่ึงได้รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดีท้ังจำกกลุ่มบริษัทในเครือ 

และกลุ่มลูกค้ำอื่น ๆ  

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 กลุ ่มบริษัทพีบีเอ มีกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้อุตสำหกรรมนี้

มำกกว่ำ 30 ปี โดยมีสำขำในภูมิภำคเอเชีย ประกอบด้วยประเทศ

สิงคโปร์ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เกำหลี ไทย อินเดีย และ

ญ่ีปุ่น รวมท้ังมีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

ระบบออโตเมช่ันและโรบอทิคส์ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ซ่ึงสำมำรถ

สนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบ

โซลูชั่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตำมที่ตลำดต้องกำร 

นอกจำกนี้บริษัทยังได้สร้ำงพันธมิตรร่วมกับผู้จัดหำผลิตภัณฑ์ภำยใน

ประเทศเพื่อให้ได้ต้นทุนท่ีเหมำะสมกับลูกค้ำภำยในประเทศ อันจะน�ำ

ไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริกำร ที่สำมำรถช่วยส่งเสริมกำรท�ำงำนของลูกค้ำ

ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานระหว่างการพัฒนา

ไม่มี
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 จำกกำรประเมินของฝ่ำยจัดกำรพบว่ำ ในปี 2563 บริษัทฯ  

มีปัจจัยเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ของกฎหมำย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน
 เน่ืองด้วยลักษณะท่ีต่ำงกันของกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

จึงจัดประเภทควำมเสี่ยงตำมลักษณะธุรกิจคือ 1) ธุรกิจโครงกำร 

ที่อยู่อำศัย  2) โครงกำรเชิงพำณิชยกรรม 3) โครงกำรอสังหำริมทรัพย์

เพื่อกำรอุตสำหกรรม ดังนี้

โครงการที่อยู่อาศัย
 ควำมเส่ียงในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรท่ีอยู ่อำศัยแบ่งออก 

ได้เป็น 9 ปัจจัยหลัก อันได้แก่ 

1.  ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์

 แนวโน้มตลำดผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ได้มีแผนธุรกิจลงทุน

ในแนวรำบมำกขึ้น ท�ำให้เพิ่มทำงเลือกให้ลูกค้ำมีตัวเปรียบเทียบ 

และชะลอกำรตัดสินใจ กำรเลือกท�ำเลและสินค้ำในรำคำที่เหมำะสม  

รวมถึงกำรหำที่ ดินล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนระยะยำวในกำรพัฒนำ

โครงกำรจึงส�ำคัญมำก และต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง เพรำะด้วย

สภำวะเศรษฐกิจและตลำดอสังหำริมทรัพย์ที่ยังคงชะลอตัวอยู่อย่ำง 

ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยจำกควำมผันผวนท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 

จำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท�ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

บำงส่วนหยุดชะงักในช่วงระยะเวลำหน่ึง ซึ่งส่งผลให้รำยได้และก�ำลัง

ซ้ือของผู้บริโภคลดลงด้วย บริษัทฯ จึงได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรติดตำม

ดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจและอสังหำริมทรัพย์ทั้งภำยในและภำยนอก

ประเทศอย่ำงใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกลยุทธ์ของบริษัท

ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงเหมำะสม

และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในขณะนั้น

2.  ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุน

 เนือ่งจำกในปีทีผ่่ำนมำ จำกควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกจิ 

ท�ำให้หลำยบริษัทชะลอกำรลงทุนโครงกำรใหม่ออกไปเกือบทั้งหมด 

แต่ส�ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์โดยเฉพำะโครงกำรท่ีอยู่อำศัยแนวสูง  

ส่วนใหญ่จะเลื่อนกำรเปิดโครงกำรใหม่ออกไปจนถึงปลำยปีหน้ำ  

เนื่องจำกควำมต้องกำรซื้อมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเน่ือง รวมถึงยังมี

อุปทำนคงค้ำงอยู่จ�ำนวนมำก ยอดจ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงมียอดจ�ำหน่ำย

หดตัวลง รวมทั้งกำรลดลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำงในหมวดเหล็ก 

และผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดคอนกรีต และหมวดซีเมนต์ อย่ำงไรก็

ตำมบริษัทฯ ยังคงรักษำมำตรกำรในกำรควบคุมและลดควำมเสี่ยง 

อันเกิดจำกควำมผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ำงและต้นทุนแรงงำน โดย

กำรเจรจำกับผู้ผลิต และพิจำรณำผู้ผลิตรำยใหม่เพื่อเปรียบเทียบรำคำ

กำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงบำงรำยกำรจำกผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงมีแผนกำร

หำวัสดุทดแทนในกรณีที่รำคำวัสดุปรับตัวสูงขึ้นหรือขำดแคลน  

เพื่อรักษำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุน รวมถึงกำรจ้ำง 

ผู้รับเหมำรำยย่อยโดยตรงไม่ผ่ำนผู้รับเหมำรำยใหญ่ ซึ่งสำมำรถช่วย

ลดต้นทุนแรงงำนในกำรก่อสร้ำงได้

 นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำนวัตกรรม

กำรก่อสร้ำงและออกแบบสินค้ำ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรใช้วัสดุ

ก่อสร้ำงให้มีประสิทธิภำพสูงสุด

 

3.   ความเสี่ยงของการขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมา

 เพื่อบรรเทำควำมเสี่ยงของกำรขำดแคลนผู้รับเหมำ บริษัทฯ 

จึงมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์อันดีกับ 

ผู้รับเหมำ ผ่ำนกำรสนับสนุนในด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบให้แก่ผู้รับเหมำ 

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้อง กำรจัดสรรปริมำณงำนให้แก่

ผู้รับเหมำแต่ละรำยอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม บนหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 

ก�ำหนด มีกำรปรับขึ้นค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับเหมำเม่ือต้นทุนกำรด�ำเนินงำน

ของผู้รับเหมำเพิ่มข้ึน เช่น ค่ำจ้ำงแรงงำนข้ันต�่ำ รำคำวัสดุก่อสร้ำง 

ปรับตัวสูงข้ึนตำมควำมเหมำะสม ภำยใต้หลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด รวมถึง

ดูแลให้ผู้รับเหมำได้รับค่ำจ้ำงตรงตำมเวลำที่ได้ตกลงกันไว้

 ในขณะเดียวกันบริษัทได้น�ำแนวคิดกำรก่อสร้ำงบ้ำนแบบ

ส�ำเร็จรูป (Pre-cast) มำใช้เพื่อบรรเทำควำมเส่ียง กำรขำดแคลนแรงงำน

อีกทำงหนึ่ง เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงบ้ำนส�ำเร็จรูปจะใช้ผนังและชิ้นงำน

ที่ได้ขึ้นรูปจำกโรงงำนมำประกอบที่หน้ำงำน ท�ำให้นอกจำกจะใช้เวลำ

กำรก่อสร้ำงน้อยกว่ำกำรก่อสร้ำงบ้ำนแบบเดิมแล้ว ยังสำมำรถลด 

กำรพึ่งพำแรงงำนท่ีมีฝีมือลดลงไปได้ด้วย

4.  ความเสี่ยงด้านตลาด การขาย และลูกค้าไม่รับโอน

 เพื่อปรับตัวให้เข้ำกับสภำวะตลำดอสังหำริมทรัพย์ในประเทศ

ที่มีกำรแข่งขันสูง บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับเร่ืองท�ำเลของโครงกำร 

กำรพัฒนำฟังก์ชัน และสภำพแวดล้อมภำยในโครงกำรให้เหนือกว่ำ 

คู ่แข่งในรำคำท่ีแข่งขันได้ โดยบริษัทฯ ได้ท�ำกำรส�ำรวจท�ำเลและ

บริเวณโดยรอบก่อนกำรตัดสินใจซ้ือที่ดิน รวมถึงท�ำกำรศึกษำสภำพ

ตลำดและสร้ำงระบบจัดเก็บฐำนข้อมูลลูกค้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อน�ำ

ไปวิเครำะห์ในกำรเลือกสินค้ำให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด

น้ัน ๆ อย่ำงต่อเน่ือง และท�ำให้สำมำรถประมำณกำรยอดขำยได้ใกล้

เคียงกับควำมเป็นจริง 

 ในกำรลดควำมเสี่ยงของลูกค้ำไม่รับโอน บริษัทฯ มีกำรแจ้งให้

ลูกค้ำเข้ำตรวจรับสินค้ำล่วงหน้ำ และมีระบบกำรแก้ไขหรือซ่อมแซม

ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้ำเกิด 

ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด

 นอกจำกน้ี ทำงบริษัทฯ ยังช่วยลูกค้ำในกำรประสำนงำน

กับสถำบันกำรเงินด้ำนวงเงินกู้เพื่อให้ได้รับกำรอนุมัติตรงตำมงวด 

กำรรับโอนกรรมสิทธ์ิ 

ปัจจัยความเส่ียง
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5. ความเ ส่ียงจากการปล ่อยสิน เชื่อที่อยู ่อาศัยของ 

ธนาคารพาณิชย์

 จำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท�ำให้กิจกรรมทำง

เศรษฐกิจบำงส่วนหยุดชะงักในช่วงระยะเวลำหน่ึง ซ่ึงส่งผลให้รำยได้ 

และก�ำลงัซ้ือของผูบ้รโิภคลดลงด้วย เป็นผลให้ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 

เข้มงวดกำรปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อำศัย อันเน่ืองจำกควำม

วติกกงัวลเรือ่งภำระหน้ีสนิครวัเรอืนทีเ่พิม่สงูข้ึน ซึง่อำจจะมีควำมเสีย่ง 

ที่ธนำคำรพำณิชย์จะปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งจะส่งผล 

กระทบต่อยอดกำรโอนกรรมสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ จะจัดสัมมนำเพื่อเพิ่ม

ควำมเข้ำใจระหว่ำงบริษัทฯ กับกลุ่มธนำคำร ใช้หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้กลุ่มธนำคำรอนุมัติสินเชื่อเร็วข้ึนและปฏิเสธ

น้อยลง นอกจำกนี้ยังมีมำตรกำร LTV (Loan to Value) ท่ีท�ำให้ลูกค้ำ 

ต้องจ่ำยเงินดำวน์มำกขึน้ เพือ่ลดควำมเส่ียงดังกล่ำว บรษัิทฯ จะประเมิน 

คุณสมบัติเบ้ืองต้นและควำมสำมำรถในกำรผ่อนช�ำระเงินกู้ของลูกค้ำ

ที่จะขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินต้ังแต่ช่วงท่ีเข้ำมำซื้อโครงกำร 

ไปจนถึงกำรขอสินเชื่อกับสถำบันกำรเงิน ซ่ึงจะท�ำให้ควำมเส่ียง 

จำกกำรปล่อยสินเชื่อลดลง รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมและให้ 

ค�ำแนะน�ำกับลูกค้ำในกำรขอสินเชื่อ และร่วมกับกลุ่มธนำคำรเพื่อหำ

แนวทำงในกำรช่วยเหลือส�ำหรับลูกค้ำบ้ำนหลังท่ีสองและหลังท่ีสำม

6.  ความเสี่ยงด้านการบริหาร

 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 •  ฝ่ำยโครงกำร ต้องมีกำรบริหำรโครงกำรโดยพัฒนำไม่ให้ 

  เกิดควำมเดือดร้อนต่อพื้นท่ีข้ำงเคียงและชุมชน ต้องมี 

  กำรจัดกำรให้ได้สินค้ำท่ีมีมำตรฐำน โดยกำรก่อสร้ำง 

  ให้ตรงตำมแบบ ก�ำหนดมำตรฐำนวัสดุ ก�ำหนดรำยละเอียด 

  กำรขำยให้ชัดเจน รวมถึงชี้แจงเรื่องกำรรับประกันสินค้ำ 

  ต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมเชื่อม่ันของลูกค้ำ และต้องมี 

  กำรจัดกำรบริกำรหลังกำรขำยท่ีดี สร้ำงควำมเข้ำใจให้ 

  ลูกค้ำ

 •  ฝ่ำยสนับสนุนโครงกำร ต้องก�ำหนดระยะเวลำกำรท�ำงำน 

  ให ้สอดคล้องกันและส่งเสริมแผนงำนของโครงกำร  

  เพื่อให้เกิดกำรบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ 

7.  ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อที่ดินในการประกอบการ

 •  ควำมเส่ียงที่ไม่สำมำรถซ้ือท่ีดินได้ ในข้ันตอนกำรซื้อท่ีดิน 

  น้ันบำงครั้งบริษัทฯ อำจจะไม่สำมำรถซื้อที่ ดินแปลง 

  ที่ต้องกำรได้ อันเน่ืองมำจำกหลำยสำเหตุดังนี้

  - มีผู ้ซ้ือรำยอื่นเข้ำมำซ้ือแข่งกับบริษัทฯ โดยให้รำคำ 

   หรือเงื่อนไขท่ีดีกว่ำ

  - เจ้ำของท่ีดินเพิ่มรำคำขำยสูงกว่ำรำคำเดิมท่ีแจ้งไว้มำก

  - บริษัทฯ ไม่สำมำรถรวบรวมท่ีดินได้ต่อเน่ืองเป็น 

   ผืนเดียวกันซึ่งอำจจะเกิดจำกเจ้ำของท่ีดินบำงรำย 

   เปลีย่นเง่ือนไขกำรขำยหรอืมีผูม้ำท�ำสัญญำซ้ือขำยท่ีดิน 

   บำงแปลงดักไว้ก่อนแล้ว

 •  กำรซื้อท่ีดินท่ีผิดพลำด ถึงแม้ว่ำในข้ันตอนกำรซ้ือที่ดิน 

  ของบริษัทฯ จะมีกำรท�ำ Checklist ทั้งก่อนที่จะขออนุมัติ 

  ต่อคณะกรรมกำรบริหำร และมีกำรตรวจสอบอีกครั้งก่อน 

  ที่จะวำงเงินมัดจ�ำในกำรท�ำสัญญำซื้อที่ดิน แต่ก็อำจจะเกิด 

  ควำมผิดพลำดท่ีไม่คำดคิดได้ โดยปัญหำอำจจะเกิดจำก 

  กำรตีควำมที่แตกต่ำงกันของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 

  ในกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ีดิน หรือกำรท่ีไม่สำมำรถเข้ำไป 

  ตรวจสอบสภำพพื้นท่ีได ้อย ่ำงละเอียดก่อนท�ำสัญญำ  

  เป็นต้น 

  ทั้งนี้ถ้ำเกิดข้อผิดพลำดขึ้นมำจริง บริษัทฯ ก็ได้วำงแนวทำง 

  แก ้ป ัญหำไว ้โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในกำรพัฒนำ 

  โครงกำรให้สอดคล้องกับสภำพพื้นท่ีและกำรใช้ประโยชน์ 

  ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ให้น้อยที่สุด 

  หรือไม่กระทบเลย

 •  ควำมเส่ียงเรื่องควำมสำมำรถในกำรขำยโครงกำรบนท่ีดิน 

  ที่จัดซ้ือมำแล้วให้ได้รับผลตอบแทนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

  ภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด บริษัทฯ ได้ควบคุมควำมเส่ียง 

  ดังกล่ำว โดยท�ำกำรวิเครำะห์สภำพตลำดทั้งด้ำนควำม 

  ต ้องกำรและสินค้ำคงเหลือจำกผู ้ประกอบกำรรำยอ่ืน 

  ในแต่ละพื้นท่ี เพื่อปรับปรุงข ้อมูลทำงด้ำนกำรตลำด 

  ของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงรำคำที่ดิน 

  ในท�ำเลต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถ 

  ปรับแนวทำงในกำรพัฒนำโครงกำร เพื่อตอบสนอง 

  ต่อภำวะตลำดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลำได้ถูกต้อง  

  กำรพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำง ๆ  ข้ำงต้น ท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถ 

  ลดควำมเสี่ยงในกำรซ้ือท่ีดินได้เป็นอย่ำงดี

8.  ความเสีย่งเรือ่งการด�าเนนิการทางด้านจดัสรรและกฎหมาย

จัดสรร

 กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย / ระเบียบท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์ รวมทั้งกำรเวนคืนที่ดินเพื่อท�ำถนนหรือเพื่อประโยชน์

สำธำรณะอื่น ๆ  ส่งผลกระทบต่องำนก่อสร้ำงโครงกำรของบริษัทท�ำให้

ล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด เกิดจำกระเบียบข้ันตอนกำรขออนุญำตท่ีก�ำหนด 

ข้ึนใหม่ท�ำให้มีควำมยุ่งยำกข้ึน ต้นทุนผู้ประกอบกำรสูงข้ึน รวมทั้ง 

กำรหยุดชะงักท้ังหมดหรือบำงส่วนไม่สำมำรถเดินหน้ำได้ท�ำให้รำยได้ 

ต�่ำกว่ำเป้ำ เนื่องจำกภำครัฐใช้เวลำนำนในกำรท�ำประชำมติและ 

สรุปว่ำสำมำรถจะท�ำได ้หรือไม่ โดยบริษัทฯ ได้ท�ำกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงในด้ำนน้ี โดยจัดท�ำแบบส�ำรวจที่ดินก่อนซื้อ โดยก�ำหนด

หัวข้อต่ำง ๆ  เช่น ผังเมือง ข้อก�ำหนดเรื่องก่อสร้ำง ระบบสำธำรณูปโภค 

เป็นต้น และก�ำหนดให้ผู ้ออกแบบตรวจสอบข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ 

กำรจัดสรรท่ีดินเพื่อท่ีอยู่อำศัย ตำมพื้นท่ีต้ังโครงกำรก่อสร้ำงและ 

ข้อกฎหมำยต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง จัดท�ำแผนงำนกำรพัฒนำโครงกำรท่ีอยู ่

อำศัยเพือ่ควบคมุไม่ให้เกดิควำมล่ำช้ำ ด�ำเนนิกำรโทรเชก็รอบกำรประชมุ 

คณะกรรมกำรจัดสรรของส�ำนักงำนท่ีดินพื้นท่ี เพื่อน�ำมำวำงแผน
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จัดสรร มีกำรประชุมแชร์ข้อมูลและควำมรู้เกี่ยวกับกำรยื่นขออนุญำต

จัดสรรที่ดิน ทั้งน้ีควรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติ โดยค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร 

ต้องผ่ำนผู้มีอ�ำนำจตำมท่ีบริษัทก�ำหนดไว้ตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจ

และมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันพร้อมท้ังส่ือสำรให้พนักงำน 

รับทรำบ ต่อจำกน้ันบริษัทฯ จะทดลองวำงผังโครงกำรท่ีผ่ำนกำร 

ค�ำนึงถึงปัจจัยเหล่ำน้ีแล้วบนที่ดินน้ัน ๆ  ว่ำได้ผลตรงตำมควำมต้องกำร 

ของบริษัทฯ หรือไม่ก่อนกำรซ้ือท่ีดิน

9.  ความเสี่ยงเรื่องการประกาศใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล

 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมที่พระรำช

บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำ-

นุเบกษำเม่ือวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และเงื่อนไขในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยละเอียด จะมีผล 

ใช้บังคับในวันท่ี 27 พฤษภำคม 2563 แต่เน่ืองจำกกฎหมำยฉบับน้ีม ี

รำยละเอียดค่อนข้ำงมำก มีควำมซับซ้อน และต้องอำศัยเทคโนโลยี 

ขัน้สงู เพือ่ให้กำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ

สมดังเจตนำรมณ์ของกฎหมำยฉบับนี้ อีกทั้ง ภำครัฐและเอกชนจ�ำนวน

มำกยังไม่พร้อมท่ีจะปฏิบัติตำมกฎหมำยฉบับดังกล่ำวอย่ำงเต็มรูปแบบ 

จึงได้มีกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำเลื่อนกำรบังคับใช้ออกไปจนถึง

วันที่ 31 พฤษภำคม 2564 ซ่ึงมีผลต่อกำรด�ำเนินงำนทุกหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลพนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ 

หำกมีกำรจัดเก็บข้อมูลภำยใต้กำรรับผิดชอบของบริษัท จ�ำเป็นต้อง

ขออนุญำตจัดเก็บกับพนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ หรือเจ้ำของข้อมูลส่วนตัว

นั้น ๆ ทุกครั้ง ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ น้ัน ได้มีกำรเตรียม

ควำมพร้อม กำรฝึกอบรมพนักงำน และก�ำหนดนโยบำยเพื่อรองรับ

กำรบังคับใช้กฎหมำยฉบับดังกล่ำวไว้แล้ว จึงม่ันใจได้ว่ำบริษัทฯ 

ให้ควำมส�ำคัญและตระหนักถึงกำรคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำม

กฎหมำย และแม้ว่ำจะมีกำรเลื่อนกำรบังคับใช้กฎหมำยออกไปหรือ 

มีกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว ย่อมไม่มีควำมเส่ียงต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ อีกท้ัง ยังเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ท่ีจะพัฒนำนโยบำย ก�ำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีกำร ในกำรด�ำเนินธุรกิจให้รัดกุมและปลอดภัยมำก 

ย่ิงข้ึนต่อไป

โครงการเชิงพาณิชยกรรม
 ควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอำคำรสูงเชิงพำณิชย์ 

แบ่งออกได้ดังน้ีคือ

1.  ความเสี่ยงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจ

 เน่ืองด้วยกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ โดยเฉพำะโครงกำร

อำคำรสูงเชิงพำณิชยกรรม มักใช้เวลำในกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงก่อนเริ่ม

มีรำยได้เป็นระยะเวลำ 2-4 ปี รวมถึงเวลำกำรใช้สอยประโยชน์จำก

โครงกำรอีก 30-60 ปี (ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขในสัญญำเช่ำ) ซ่ึงเป็นช่วงเวลำ

ที่ยำวนำน ท�ำให้ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบจำกควำมผันผวนของวัฏจักร

เศรษฐกิจทั้งข้ึนและลง ต้องมีกำรระมัดระวังในกำรลงทุนและหวังผล

กำรลงทุนจำกโครงกำรในระยะยำวให้สอดคล้องกับแหล่งสินเชื่อระยะ

ยำวของโครงกำร แต่โดยแนวโน้มแล้วเศรษฐกิจของไทยในระยะยำว 

ก็มีกำรขยำยตัวต่อเน่ืองมำโดยตลอด ถึงแม้ในปี 2563 ประเทศไทย 

มีกำรขยำยตัวของ GDP ในอัตรำท่ีลดลง ซึ่งมีผลมำจำกสภำพเศรษฐกิจ

โลกท่ีเกิดกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 และควำมตึงเครียด

ทำงกำรเมอืงระหว่ำงประเทศสหรฐัอเมรกิำและจนีท่ีเพิม่ข้ึน นอกจำกนี ้

เงินบำทมีค่ำแข็งข้ึนเม่ือเทียบกับค่ำเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภำคอำเซียน 

ท�ำให้รำยได้จำกกำรส่งออกของไทยชะลอลง และรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 

ก็ชะลอลงเช่นกัน จำกมำตรกำรปิดสถำนท่ีและจ�ำกัดกำรเดินทำง

ระหว่ำงประเทศที่ยังคงมีอยู่ ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเท่ียวต่ำงประเทศ

เดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 6 ท�ำให้ลดกำรติดเชื้อ

ใหม่ในประเทศลงมำอยู่ในระดับ 0 รำยอย่ำงต่อเน่ือง รัฐบำลจึงเริ่ม

ผ่อนคลำยมำตรกำรปิดสถำนท่ี ให้ประชำชนกลับมำใช้ชีวิตกันได้

เกือบเป็นปกติ แม้ว่ำยังคงต้องปฏิบัติตำมแนวทำงป้องกันกำรแพร่

ระบำดอย่ำงเข้มงวด ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรติดตำม

ข่ำวสำรกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งมี

มำตรกำรยกระดับสุขอนำมัยเพิ่มควำมถ่ีของกำรรักษำควำมสะอำด

ของทุกจุดสัมผัสสำธำรณะ ควบคุมเรื่องกำรรักษำระยะห่ำง ดูแลกำร

ใช้อำคำรภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทฯ เพื่อป้องกันกำรระบำดของโรค 

COVID-19 รวมทั้งมำตรกำรช่วยเหลือผู้เช่ำ ซ่ึงท�ำให้บริษัทสำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์ในขณะน้ัน

2.  ความเสี่ยงทางด้านต้นทุนโครงการ

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปรับรำคำของวัสดุก่อสร้ำงและแรงงำน  

ในปัจจุบันรำคำของวัสดุก่อสร้ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และ

ยังไม่มีวัสดุก่อสร้ำงชนิดใดขำดตลำด แต่ตลำดแรงงำนมีกำรขำดแคลน 

เน่ืองจำกมำตรกำรของรัฐเข้มงวดในเร่ืองกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวที ่

ลงทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย และมำตรกำรจ�ำกัดกำรเดินทำง 

แกรนดิโอ รามอินทรา-วงแหวน, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย
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ระหว่ำงประเทศจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท�ำให้มี 

ผลกระทบต่อผู ้รับเหมำรำยย่อยทั่วไปท่ีไม่ได้มีกำรเตรียมกำรหรือ

จัดกำรที่ดีพอ แต่โครงกำรได้ท�ำสัญญำกับผู้รับเหมำก่อสร้ำงระดับ

แนวหน้ำท่ีสำมำรถดูแลปัญหำดังกล่ำว และสำมำรถจัดกำรคงรำคำ 

ค่ำก่อสร้ำงตลอดระยะเวลำของสัญญำ (ประมำณ 2-3 ปี) ได้ เพื่อควบคุม 

ต้นทนุและเวลำแล้วเสรจ็ของโครงกำรให้เป็นไปตำมก�ำหนด นอกจำกน้ี 

โครงกำรยังปรับปรุงวิธีกำรก่อสร้ำง ใช้อุปกรณ์เพิ่มเพื่อช่วยย่น 

ระยะเวลำ หรือใช้วัสดุก่อสร้ำงชนิดใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลำและ 

ลดกำรใช้แรงงำนหรือค่ำก่อสร้ำงได้อีกด้วย

3.  ความเส่ียงด้านมาตรการสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการก่อสร้าง

โครงการ

 โครงกำรได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ  รวมถึง 

น�ำเสนอรำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ  

เพรำะตระหนักถึงปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนและพยำยำมลดผลกระทบจำก

กำรก่อสร้ำงต่อชุมชนโดยรอบให้เหลือน้อยท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบันได้มี

หน่วยงำนทำงด้ำนกำรศึกษำได้ขอเข้ำมำเยี่ยมชมโครงกำรเพื่อศึกษำวิธี

กำรก่อสร้ำงและกำรป้องกันผลกระทบต่ำง ๆ เป็นระยะ ๆ

4.  ความเสี่ยงทางด้านการตลาด

 สภำวะตลำดทั่วไปยังคงมีกำรแข่งขันสูง รวมถึงก�ำลังซื้อยังไม ่

เข้มแข็ง จึงต้องมีกำรหำข้อมูลในด้ำนกำรตลำด  โดยด�ำเนินกำรศึกษำ

ลูกค้ำกลุ ่มเป้ำหมำยและส�ำรวจตลำดของคู ่แข่งถึงแนวโน้มควำม

ต้องกำรด้ำนต่ำง ๆ ของลูกค้ำ เช่น ไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวิตของลูกค้ำ  

กำรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม กำรประหยัดพลังงำน เป็นต้น มำร่วมกับ

วิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อน�ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรออกแบบ

ให้สอดคล้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำหรือน�ำเสนอ

ประสบกำรณ์ท่ีเหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำ ท�ำให้ลูกค้ำเกิด

ควำมรู ้ สึกที่แตกต่ำงและพึงพอใจเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้กับ 

คู ่แข่งในอุตสำหกรรม อีกท้ังยังหำช่องทำงกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ 

ผ่ำนอินเทอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์คต่ำง ๆ หรือช่องทำงกำรตลำด 

อื่น ๆ นอกจำกนี้ฝ่ำยจัดกำรยังต้องคอยติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง 

ของตลำดที่เกิดข้ึนอยู่เสมอ เพื่อจะได้ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

ในปัจจุบันได้อย่ำงทันท่วงทีและด้วยควำมรวดเร็วท่ีเหนือกว่ำคู่แข่ง

5.  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎหมายและการขออนุญาต

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 โดยที่รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญกับกำรออกกฎหมำยต่ำง ๆ ให้มี

ควำมทนัสมยัและสอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกจิและสังคมปัจจบุนัให้ได้ 

มำกท่ีสุด ท�ำให้ในช่วงปี 2560-2563 ท่ีผ่ำนมำมีกำรออกกฎหมำยและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหลำยฉบับ รวมไปถึงกำรเสนอพิจำรณำ

ร่ำงกฎหมำยอันอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ

โดยทำงอ้อมต่อกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เม่ือประเมินกำร

เปลี่ยนแปลงกฎหมำยในช่วงปี 2560-2563 มีส่วนท่ีคำดว่ำอำจจะก่อให้

เกิดปัจจัยเสี่ยง คือ กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ผังเมือง

รวมใหม่ของกรุงเทพมหำนคร กฎหมำยเกี่ยวกับแรงงำนต่ำงด้ำว พรบ.

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระรำชก�ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 

ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของ 

โรค COVID-19 รวมทั้งมำตรกำรทำงกฎหมำยต่ำง ๆ เช่นกำรสั่งปิด 

สถำนบรกิำร และกำรจ�ำกดักำรรวมกลุม่ท�ำกจิกรรม นอกจำกนีก้ำรพฒันำ 

ก่อสร้ำงโครงกำรดังกล่ำวต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

เช่น ได้รบัใบอนญุำตก่อสร้ำงจำกกรงุเทพมหำนคร ได้รบัควำมเหน็ชอบ 

ในรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดล ้อมจำกส�ำนักนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (EIA) เป็นต้น ซึ่งต้องท�ำกำร

ศึกษำกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องและเตรียมกำรต่ำง ๆ  เป็นอย่ำงดีเพื่อให้ได้มำ

ซ่ึงใบอนุญำตที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ  ตำมก�ำหนดกำร โดยสรุปแล้ว บริษัทฯ 

มีกำรจัดเตรียมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ 

ที่เกิดข้ึนและอำจจะเกิดข้ึนในอนำคต มีกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีรัดกุม  

รวมท้ังมีกำรปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์อยู่เสมอ 

บริษัทฯ เชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถลดควำมเส่ียงที่อำจส่งผลกระทบ 

ต่อบริษัทฯ ให้เหลือน้อยท่ีสุดได้

โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

1.  ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยรวม

 •  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง 

ภายในประเทศ

  ในภำวะท่ีบรรยำกำศกำรลงทนุในประเทศไทยยงัคงชะลอตัว  

อันเน่ืองมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ภำวะ

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองระหว่ำงสหรัฐฯ-จีน 

ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง ควำมต้องกำรโรงงำนหรือคลังสินค้ำ 

ให้เช่ำก็อำจจะไม่ขยำยตัวหรือขยำยตัวในอัตรำท่ีต�่ำกว่ำปกติ อย่ำงไร

ก็ดี บริษัทตระหนักรู้ในควำมเสี่ยงดังกล่ำวและได้ด�ำเนินกำรเพื่อช่วย

ลดทอนผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนกับบริษัท อำทิ ติดตำมสถำนกำรณ์

ของลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด กระชับควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำปัจจุบันอย่ำง

ต่อเน่ืองและสม�่ำเสมอ และเร่งสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ำ 

รำยใหม่ ๆ นอกจำกน้ีบริษัทยังมีนโยบำยควบคุมปริมำณกำรก่อสร้ำง

อำคำรโรงงำนหรือคลังสินค้ำใหม่ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ

ตลำดในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อมิให้มีจ�ำนวนของอำคำรและพื้นท่ีให้เช่ำ

คงเหลือมำกจนเกินไป

  ท้ังน้ี ในช่วงท่ีผ่ำนมำรัฐบำลพยำยำมกระตุ้นเศรษฐกิจ

ด้วยกำรลงทุนในโครงกำร EEC และโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกระตุ้น 

กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ ด ้วยกำรเพิ่มและขยำยตัวของระบบ

คมนำคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีกำรเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

ให้มีประสิทธิภำพ อีกท้ังประเทศเพื่อนบ้ำนโดยรอบยังจะมีกำรลงทุน

พัฒนำและขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอีกมำก จึงน่ำจะช่วยส่งผลดีต่อ

เศรษฐกิจของไทยซ่ึงเป็นศูนย์กลำงระบบโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ท�ำให้มีกำรขยำยตัวเศรษฐกิจของไทยในระยะยำวได้ บริษัท
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คำดว่ำมำตรกำรดังกล่ำวจะช่วยส่งเสริมภำวะกำรลงทุนทำงตรงจำก 

ต่ำงประเทศในอนำคต รวมถึงช่วยเพิ่มปริมำณควำมต้องกำรโรงงำน

และคลังสินค้ำในประเทศโดยรวมอีกด้วย

 •  ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ต้องใช้

เงนิลงทนุสงูในกำรซ้ือท่ีดิน และพฒันำโครงกำร โดยเงินลงทุนส่วนหนึง่ 

เป็นเงินกู้ยืมมำจำกสถำบันกำรเงิน และจำกกำรออกหุ้นกู้ โดยต้นทุน

ของเงินกู้ยืมคือดอกเบี้ยซ่ึงผันผวนไปตำมอัตรำดอกเบ้ียในตลำดเงิน 

อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทมีเพียงหนี้สินและหุ้นกู้ท่ีอยู่ในสกุลเงินบำท 

เท่ำนั้น 

  ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อบริษัท

มำกหำกบริษัทมีภำระหนี้สูงท่ีต้องช�ำระในอัตรำดอกเบ้ียลอยตัว ในป ี

ที่ผ่ำน ๆ มำบริษัทใช้กลยุทธ์ช�ำระคืนหนี้ท่ีเป็นเงินกู้ยืมจำกสถำบัน 

กำรเงินซ่ึงมีอัตรำดอกเบ้ียสูงกว่ำอัตรำดอกเบ้ียของหุ้นกู้ เพื่อช่วยลด

ภำระดอกเบ้ียซึ่งส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบ้ียเป็นแบบลอยตัว โดยใช้วิธี

กำรออกหุ้นกู้ ซ่ึงมีระยะเวลำครบก�ำหนดที่หลำกหลำยแตกต่ำงกัน

และมีอัตรำดอกเบี้ยท่ีต�่ำกว่ำ โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกมีอัตรำดอกเบ้ีย 

คงที่เพื่อช่วยบริหำรภำระดอกเบ้ียของบริษัทให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุด 

และเป็นไปตำมกรอบนโยบำยบริหำรเงิน (Treasury Policy) ของบริษัท 

ดังน้ันควำมเส่ียงของบริษัทจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยได้ลดลง

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

 •  ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคต

  บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำรในอนำคต

ที่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อรำยได้หรือกระทบ

ควำมม่ันคงทำงกำรเงินของบริษัทฯในระยะยำว ปัจจุบันบริษัทมีวิธี 

กำรบริหำรควำมเส่ียงนี้โดยเพิ่มกำรพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมและ

คลังสินค้ำตำมควำมต้องกำรเฉพำะของผู ้เช่ำ (Built-to-Suit) เพิ่ม

กำรพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำซ่ึงได้มีกำรเช่ำไว้ก่อน  

(Pre-lease) จ�ำกัดขนำดของเงินลงทุนในแต่ละโครงกำรของบริษัท

มิให้มำกจนอำจสร้ำงควำมเสียหำยให้กับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน

ของบริษัทได้ในกรณีท่ีโครงกำรไม่ได้รับผลส�ำเร็จ นอกจำกน้ีบริษัท 

ยังควบคุมสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีใช้พัฒนำอำคำรแต่ละประเภท 

ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับควำมต้องกำรของตลำด และควบคุม

สัดส่วนของเงินลงทุนในแต่ละจังหวัดไม่ให้เกิดกำรกระจุกตัวในพื้นท่ี

ใดพื้นที่หนึ่งอีกด้วย 

2.  ความเสี่ยงของธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

 •  ความเสี่ยงจากสัญญาเช่าระยะสั้น

  จำกกำรทีส่ญัญำเช่ำโรงงำน/คลงัสนิค้ำของบรษัิทส่วนใหญ่ 

มีอำยุ 3 ปี (โดยมีทำงเลือกในกำรต่อสัญญำ) จึงอำจท�ำให้นักลงทุน

กังวลว่ำบริษัทจะได้รับผลกระทบหำกลูกค้ำไม่ต่อสัญญำเช่ำ

  อย่ำงไรก็ดี โดยท่ัวไปเม่ือลูกค้ำเริ่มท�ำกำรผลิตแล้วมักจะ

ไม่ย้ำยออกจำกโรงงำนของบริษัท นอกจำกน้ันกำรท่ีบริษัทมีโรงงำน/

คลังสินค้ำให้เช่ำในหลำยท�ำเลท่ีต้ัง อีกทั้งผู้เช่ำก็เป็นผู้ประกอบกำร 

ในธุรกิจที่หลำกหลำย และมำจำกหลำยประเทศ จึงเป็นกำรกระจำย

ควำมเส่ียงของกำรยกเลิกสัญญำของผู ้เช่ำ นอกจำกน้ัน โรงงำน/ 

คลังสินค้ำของบริษัทยังถูกออกแบบมำเป็นแบบมำตรฐำน และอยู่ใน 

พื้นที่ที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้เช่ำ ดังน้ัน หำกมีกำรยกเลิกสัญญำของ

ผู้เช่ำ บริษัทจะสำมำรถหำผู้เช่ำใหม่ได้ไม่ยำก กำรที่บริษัทมีนโยบำย

ควบคุมปริมำณกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนหรือคลังสินค้ำใหม่ให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด ท�ำให้บริษัทสำมำรถเสนอผู้เช่ำ

เพื่อขยำยอำยุของสัญญำเช่ำให้เกินกว่ำ 3 ปีได้อีกด้วย

 •  ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่า

  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ลูกค้ำที่เช่ำโรงงำนของบริษัท

ร้อยละ 34 เป็นผู ้ประกอบกำรจำกประเทศญี่ปุ ่น โดยมีสัดส่วน 

ร้อยละ 19 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ และร้อยละ 12 เป็นผู้ผลิต 

ช้ินส่วนในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ ในขณะที ่

ลูกค้ำท่ีเช่ำคลังสินค้ำของบริษัทร้อยละ 16 เป็นผู้ประกอบกำรจำก

ประเทศเยอรมนี โดยมีสัดส่วนร้อยละ 35 เป็นผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ 

ดังน้ันหำกมีกำรลดลงของกำรลงทุนในอุตสำหกรรมดังกล่ำว และ 

มีกำรลดลงของกำรลงทุนจำกประเทศญ่ีปุ่นและจำกประเทศเยอรมนี 

ก็อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของบริษัท

  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเช่ือว่ำผลกระทบดังกล่ำวมีไม่มำก  

โดยมีกำรลงทุนเพิ่มในบำงธุรกิจ อำทิ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีลงทุนระบบ Automation และเคร่ืองจักรใหม่เพื่อรองรับสำยกำร

ผลิตสินค้ำชนิดใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีสูงข้ึน และธุรกิจค้ำส่ง ค้ำปลีก

ลงทุนขยำยสำขำเพิ่ม ซึ่งรัฐบำลไทยมีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนจำก 

ต่ำงประเทศในอุตสำหกรรมท่ีมีกำรใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในกำรผลิต 

ให้ผู้ประกอบกำรย้ำยฐำนเข้ำมำผลิตสินค้ำและบริกำรในประเทศไทย 

ซึ่งอุตสำหกรรมเหล่ำนั้นจะเข้ำมำแทนท่ีอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท่ีมีกำรใช้แรงงำนในกำรผลิตมำก ท�ำให้มีควำมต้องกำร

เช่ำโรงงำนต่อจำกลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่อง 

ใช้ไฟฟ้ำ ที่ย้ำยออกไป 

  น อ ก จ ำ ก ค ว ำ ม เ ส่ี ย ง จ ำ ก ก ำ ร ก ร ะ จุ ก ตั ว ข อ ง ก ลุ ่ ม

อุตสำหกรรมท่ีเช่ำโรงงำนแล้ว ธุรกิจผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์เป็นธุรกิจ

ท่ีมีสัดส่วนกำรเช่ำคลังสินค้ำของบริษัทสูงท่ีสุด อย่ำงไรก็ดี บริษัท

เชื่อว่ำผลกระทบดังกล่ำวจะมีไม่มำกเช่นกัน เนื่องจำกบริษัทในกลุ่ม

ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์มีกำรให้บริกำรจัดเก็บ และ/หรือขนส่งสินค้ำท่ี

หลำกหลำยและไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ตัวอย่ำงเช่น ช้ินส่วนยำนยนต์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำอุปโภค-บริโภค เอกสำร 

สินค้ำเพื่อสุขภำพและควำมงำม สำรเคมีต่ำง ๆ เป็นต้น 

  ส�ำหรับกำรลงทุนจำกประเทศญ่ีปุ่นน้ัน ผู้ประกอบกำร

จำกประเทศญ่ีปุ่นเป็นผู้ลงทุนอันดับหน่ึงในประเทศไทย จึงเป็นเหตุ

ให้บริษัทซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดของโรงงำนส�ำเร็จรูปสูงท่ีสุดและ

เป็นผู้ให้เช่ำคลังสินค้ำรำยใหญ่ของประเทศ มีลูกค้ำเช่ำโรงงำนและ

คลังสินค้ำจำกประเทศญี่ปุ่นมำกเป็นไปตำมสัดส่วน บริษัทมีควำมเห็น 

ว่ำในภูมิภำคเอเชีย ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศในล�ำดับต้น ๆ ท่ี 

นักลงทุนมีควำมสนใจเข้ำมำลงทุนจำกควำมได้เปรียบในด้ำนต้นทุน

กำรผลิต ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของผู้เช่ำท่ีมำจำกประเทศญ่ีปุ่น

จึงเป็นควำมเสี่ยงท่ีรับได้

117รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



  นอกจำกนั้น กำรท่ีโรงงำนและคลังสินค้ำของบริษัทมี

ลักษณะท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน จึงสำมำรถรองรับควำมต้องกำรใช้

ของผู้ประกอบกำรในทุกอุตสำหกรรมและทุกประเทศ

 •  ความเสี่ยงจากการที่เรียกเก็บเงินตามสัญญาเช่าไม่ได้

  บริษัทมีข้ันตอนป้องกันควำมเส่ียงและมำตรกำรติดตำม

เรียกเก็บเงินจำกผู้เช่ำ โดยก�ำหนดให้พนักงำนในแผนกบัญชีมีหน้ำท่ี 

รับผิดชอบติดตำมในเบ้ืองต้น หลังจำกน้ันหำกไม่สำมำรถติดตำม 

เรียกเก็บเงินค่ำเช่ำจำกลูกค้ำได้ แผนกบัญชีจะด�ำเนินกำรส่งจดหมำย 

ทวงถำมไปยงัลกูค้ำเพือ่ให้ลกูค้ำท�ำกำรช�ำระค่ำเช่ำท่ีคงค้ำงอยู ่หำกลกูค้ำ 

ยังไม่ช�ำระค่ำเช่ำให้กับบริษัท บริษัทจะมอบหมำยให้แผนกกฎหมำย

ด�ำเนินกำรทำงคดีกับลูกค้ำต่อไปโดยส่งจดหมำยแจ้งให้ลูกค้ำรับทรำบ

ด้วย อย่ำงไรก็ตำมท่ีผ่ำนมำบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรและค�ำนึงถึง

ควำมสัมพันธ์กับผู้เช่ำเป็นอย่ำงดี ประกอบกับมีนโยบำยในกำรคัด

เลือกผู้เช่ำที่มีคุณภำพ

 •  ความเสี่ยงจากการที่โรงงาน/คลังสินค้าบางส่วนที่ว่าง

อยู่จะไม่มีผู้เช่า

  เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงเป็น

ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ภำวะ

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองระหว่ำงสหรัฐฯ-

จีน รวมทั้งมำตรกำรจ�ำกัดกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศท่ียังคงมีอยู่ 

ท�ำให้นักลงทุนต่ำงประเทศต้องชะลอกำรตัดสินใจลงทุนออกไปก่อน 

ทั้งนี้บริษัทยังคงท�ำกำรสื่อสำรอย่ำงใกล้ชิดกับนักลงทุนต่ำงประเทศ 

อย่ำงสม�่ำเสมอ และเน้นท�ำกำรตลำดออนไลน์มำกขึ้น รวมท้ังยังคงให้

ควำมสนใจกับนักลงทุนในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรขยำยตัวอย่ำง

รวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

โรค COVID-19 ท�ำให้คลังสินค้ำเป็นท่ีต้องกำรอย่ำงมำก นอกจำกน้ี 

ภำครัฐมีแนวทำงบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจ โดยเร่งกำรขับเคลื่อนกำร

ส่งออกสินค้ำท่ีได้รับประโยชน์จำกกำรเบี่ยงเบนทิศทำงทำงกำรค้ำ

และกำรย้ำยฐำนกำรผลิตในช่วงก่อนหน้ำ รวมทั้งกลุ ่มสินค้ำท่ีได้

รับประโยชน์เพิ่มเติมจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 ส่งเสริม 

กำรตลำดเชิงรุกผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และส่งเสริมควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศภำยในกลุ่มอำเซียน

  กำรขับเคล่ือนมำตรกำรกำรสร้ำงศักยภำพกำรขยำยตัว

ทำงเศรษฐกิจระยะยำวอย่ำงต่อเน่ือง อำทิ โครงกำรลงทุนโครงสร้ำง

พื้นฐำนของภำครัฐ โครงกำร EEC (Eastern Economic Corridor) และ

โครงกำร PPP (Public-Private Partnership) ท่ีมีควำมชัดเจนมำกข้ึน 

จะช่วยเพิ่มควำมเชื่อมั่นให้กับภำคธุรกิจและส่งเสริมบรรยำกำศ

กำรลงทุน และอำจช่วยดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเข้ำมำ 

ที่ประเทศไทยมำกข้ึน

  จำกกำรท่ีบริษัทมีโรงงำน/คลังสินค้ำต้ังอยู่ในท�ำเลท่ีต้ัง 

ท่ีหลำกหลำย ท�ำให้บริษัทสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ

หลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็นลูกค้ำท่ีประกอบกำรในอุตสำหกรรมใด 

ผลิตสินค้ำเพื่อท�ำตลำดภำยในหรือต่ำงประเทศ ท้ังท่ีเป็นลูกค้ำเดิม

หรือที่เป็นลูกค้ำใหม่ ดังน้ันบริษัทจะยังคงสำมำรถบริหำรจัดกำรให้

โรงงำน/คลังสินค้ำบำงส่วนที่ว่ำงอยู่ของบริษัทเป็นที่สนใจของผู้เช่ำ

ได้ต่อไป ซ่ึงบริษัทมีพื้นท่ีโรงงำน/คลังสินค้ำให้เช่ำตลอดจนที่ดินเปล่ำ

รอกำรพัฒนำในพื้นที่ EEC อยู่จ�ำนวนหน่ึง

 •  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาก่อสร้างน้อยราย

  กำรว่ำจ้ำงผู ้รับเหมำก่อสร้ำงจ�ำนวนน้อยรำยให้ท�ำกำร

ก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนหรือคลังสินค้ำให้กับบริษัทมีควำมเส่ียง 

เน่ืองจำกหำกผู้รับเหมำก่อสร้ำงรำยหน่ึงรำยใดท่ีรับงำนเป็นจ�ำนวน

มำกจำกบริษัทเกิดประสบปัญหำซึ่งอำจท�ำให้กำรก่อสร้ำงเป็นไป 

โดยล่ำช้ำกว่ำท่ีก�ำหนดหรือท�ำให้กำรก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จจะส่งผล 

กระทบที่รุนแรงต่อบริษัทได้

  กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนหรือคลังสินค้ำในหลำยกรณี

จ�ำเป็นที่จะต้องว่ำจ้ำงผู ้รับเหมำที่มีควำมรู ้ มีประสบกำรณ์ และ 

มีเทคโนโลยีเฉพำะเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ

ซ่ึงแตกต่ำงไปจำกอำคำรหลังอ่ืน ๆ ท�ำให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงบำงรำย 

ได้รับกำรว่ำจ้ำงให้ก่อสร้ำงอำคำรในจ�ำนวนท่ีมำกกว่ำผู ้รับเหมำ

ก่อสร้ำงรำยอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจของบริษัท  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนักดีถึงควำมเส่ียงจำกกำรท่ีผู้รับเหมำ

ก่อสร้ำงอำจประสบปัญหำอันจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ จึงได้

ก�ำหนดให้บริษัทต้องไม่ว่ำจ้ำงให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงรำยหนึ่งรำยใดรับ

งำนก่อสร้ำงมูลค่ำสูง (ต้ังแต่ 200 ล้ำนบำทข้ึนไป) จำกบริษัทฯ จนมี

มูลค่ำของงำนที่อยู่ในมือสูงเกินกว่ำร้อยละ 50 ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำง 

ที่ยังไม่แล้วเสร็จ (Work to Complete) ทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ความ เสี่ ยงของธุรกิจลงทุน  พัฒนาและบริหาร

อสังหาริมทรัพย์

 ควำมเส่ียงจำกกำรท�ำธุรกิจแข่งขันกับกองทรัสต์ นอกจำก

บริษัทแล้วยังมีกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิ

กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 

หรือ FTREIT ท่ีประกอบธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ประเภทโรงงำน

อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำเหมือนกันกับบริษัท นักลงทุนอำจเกิด

สามย่าน มิตรทาวน์ (รีเทล), กรุงเทพฯ | ประเทศไทย
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ควำมรู ้สึกกังวลว่ำจะมีกำรแข่งขันกันทำงธุรกิจระหว่ำงบริษัทกับ 

กองทรัสต์ฯ เพื่อช่วงชิงผู้เช่ำและรำยได้ค่ำเช่ำ

 บริษัทได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกกองทรัสต์ฯ ให้เป็นผู ้บริหำร

อสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) โดยมีหน้ำท่ีในกำรหำผู้เช่ำใหม่

ตลอดจนให้บริกำรต่ำง ๆ  แก่ผู้เช่ำ ไม่ต่ำงจำกท่ีบริษัทได้กระท�ำอยู่แล้ว

กับอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทเอง กำรท่ีบริษัทได้รับกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำว 

จำกกองทรัสต์ฯ เป็นกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับ

บริษัท และกองทรัสต์ฯ จำกปริมำณท่ีเพิ่มข้ึนของอสังหำริมทรัพย์ 

ท่ีบริษัทเป็นผู้บริหำร ซ่ึงท�ำให้มีโอกำสเพิ่มข้ึนในทำงธุรกิจมำกกว่ำ 

ที่จะเป็นกำรสร้ำงกำรแข่งขันระหว่ำงกัน

4.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

 กฎหมำยเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งที่ต ้องค�ำนึงถึงในกำร

ก�ำหนดนโยบำยของบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2560-2563 

น้ันมีกำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหลำยฉบับ นอกจำกน้ียังมี

มำตรกำรทำงกฎหมำยของรัฐท่ีออกมำเพื่อรับมือกำรแพร่ระบำดของ

โรค COVID-19 ที่มีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้รวบรวมและประเมินกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย

ในช่วงปี 2560-2563 เฉพำะส่วนท่ีคำดว่ำอำจจะก่อให้เกิดปัจจัยเส่ียง

ดังต่อไปนี้

 • พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

พ.ศ. 2548

  กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจท่ัวโลกรวมท้ังในประเทศไทย เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด

ของโรค รัฐบำลประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และออกมำตรกำรทำง

กฎหมำยต่ำง ๆ ออกมำ ซึ่งรวมถึงกำรส่ังปิดสถำนบริกำร และกำร

จ�ำกัดกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ แม้ในปัจจุบันรัฐบำลได้ผ่อนคลำย

มำตรกำรกำรส่ังปิดสถำนบริกำรแล้ว และธุรกิจดังกล่ำวได้กลับมำ

เปิดท�ำกำรได้เกือบเป็นปกติก็ตำม แต่ในอนำคตหำกมีกำรแพร่ระบำด

ของโรค COVID-19 อีก หรือรัฐบำลยังคงมำตรกำรควบคุมต่ำง ๆ ไว้

จนกว่ำจะมีวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ อำจส่งผลให้รัฐบำล 

ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้มำตรกำรต่ำง ๆ  ออกไป หรือออกมำตรกำร

ทำงกฎหมำยเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค 

COVID-19 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

  เมื่อวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยต่ำง ๆ แล้ว 

ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีกำรจัดเตรียมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร

เพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนและจะเกิดขึ้นในอนำคตและกำร

ด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่รัดกุม รวมทั้งมีกำรปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์อยู่เสมอ บริษัทฯ เชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถลดควำมเส่ียง 

ที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้เหลือน้อยท่ีสุดได้

 •  กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเป็นภำษีท่ีจะน�ำมำใช้แทน

ภำษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภำษีบ�ำรุงท้องท่ี ปัจจุบันประกำศใช้ใน 

รำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เป็นพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 12 มีนำคม 2562 และกำรจัดเก็บภำษีส�ำหรับ

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมกฎหมำยฉบับดังกล่ำว มีผลบังคับใช้ต้ังแต ่

วันท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นมำ หำกพิจำรณำจำกพระรำชบัญญัติฯ น้ี  

ผู้ถือครองอสังหำริมทรัพย์บำงรำยอำจต้องช�ำระภำษีสูงข้ึน ในขณะที ่

ผู้ถือครองอสังหำริมทรัพย์บำงรำยอำจช�ำระภำษีน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ 

กับรำคำประเมินทุนทรัพย์และอัตรำภำษีที่จะประกำศใช้เป็นตัวแปร

ส�ำคัญ โดยในช่วงปีแรก ๆ ของกำรบังคับใช้กฎหมำยฉบับดังกล่ำว 

อัตรำภำษีที่จัดเก็บจริงยังไม่สูงมำกนัก เน่ืองจำกมีมำตรกำรลดหย่อน

ภำษีช่ัวครำวต่ำง ๆ ออกมำ ด้วยเหตุน้ี ในช่วงระยะแรก กฎหมำย 

ดังกล่ำวจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มำกนัก และในระยะยำว  

แม้มำตรกำรลดหย่อนชั่วครำวจะหมดไป แต่ยังคงมีมำตรกำรลด

หย่อนภำษีที่เป็นกำรถำวร เช่น มำตรกำรลดภำษีตำมพระรำชกฤษฎีกำ 

ลดภำษีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2563 เป็นต้น ซึ่งอำจส่งผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ ไม่มำกเช่นกัน ประกอบกับเม่ือมีกำรบังคับใช้กฎหมำยผ่ำน

ไปแล้วระยะหน่ึงแล้ว แนวทำงกำรตีควำมและกำรปรับใช้กฎหมำย

ของเจ้ำหน้ำท่ีในหลำย ๆ ประเด็น ย่อมมีควำมชัดเจนมำกข้ึน ดังนั้น 

จึงคำดว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถปรับกลยุทธ์และวิธีกำรจัดกำร และ 

ลดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงได้

 •  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวันท่ี 27 พฤษภำคม 2562 โดย

มีบทบัญญัติ 2 ส่วนท่ีให้มีผลทันที แต่ในส่วนบทบัญญัติที่จะต้อง 

ด�ำเนินกำรจัดให้มีกำรคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมท่ีกฎหมำย

ก�ำหนดน้ันจะมีผลใช้บังคับเม่ือพ้นก�ำหนด 1 ปี นับแต่วันท่ีประกำศ

ใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ กฎหมำยฉบับน้ีเป็นกฎหมำยใหม่ที่ไม่เคยมี 

ในระบบกฎหมำยไทยมำก่อน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�ำให้กำรคุ้มครอง 

ข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภำพ และเพื่อให้มีมำตรกำรเยียวยำเจ้ำของ

ข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

  กฎหมำยเก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผล

ท�ำให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย

ก�ำหนดซ่ึงจะส่งผลต่อกำรด�ำเนินกำรภำยในของบริษัทฯ เอง ต่อลูกค้ำ  

คู่ค้ำ รวมถึงผู้ถือหุ้น และแม้ว่ำจะท�ำให้เกิดกระบวนกำรในกำรท�ำ

ธุรกรรมต่ำง ๆ มำกข้ึน แต่จะส่งผลให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมี

ระบบและปลอดภัยย่ิงขึ้น รวมถึงเม่ือบริษัทได้จัดให้มีและด�ำเนินกำร 

ตำมกฎหมำยดังกล่ำวแล้วย่อมลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนกับ 

บริษัทฯ ในกำรกระท�ำควำมผิดภำยใต้กฎหมำยฉบับน้ีและกฎหมำย

ฉบับอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นทุนท่ีอำจเพิ่มมำกข้ึน 

ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยฉบับดังกล่ำวหลำยประกำร ซ่ึงเม่ือบริษัทฯ 

ได้จัดเตรียมนโยบำยและกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่รัดกุมก็เชื่อม่ันว่ำจะ

สำมำรถลดควำมเสี่ยงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้เหลือน้อย

ที่สุดได้
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แกรนดิโอ รามอินทรา-วงแหวน, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย 

รายงานประจำาปี 2563



 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ มำกมำยท่ีเกิดข้ึนและ

สะท้อนให้เห็นถึงบริบทส�ำคัญของโลกปัจจุบันและในอนำคตซึ่งอำจ 

ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของคนในสังคม 

อย่ำงรวดเร็ว คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงกำรด�ำเนินธุรกิจด้วย

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของบริษัทฯ 

จึงได้ทบทวนกำรด�ำเนินงำนด้ำนซีเอสอำร์ท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำย 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งให้ควำมส�ำคัญกับมิติเศรษฐกิจ มิติส่ิงแวดล้อม  

และมิติสังคม และน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน 

อย่ำงรับผิดชอบผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อรักษำสมดุลให้กับสังคม

โดยรวม พร้อมพัฒนำกำรด�ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ ลดควำมเส่ียง 

และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมถึงพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำ ซ่ึงจะ

น�ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงม่ันคงและยั่งยืน ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 

ซ่ึงมุ่งเน้นควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
 บริษัทฯ ได้น�ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ตำมกรอบขององค์กำรสหประชำชำติ 

มำก�ำหนดเป็นแนวทำงและเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำ 

ท่ียั่งยืน โดยจะน�ำเสนอรำยละเอียดต่อผู ้มีส่วนได้เสียผ่ำนรำยงำน 

ควำมยั่งยืน ซึ่งประยุกต์ตำมแนวทำงกำรรำยงำนขององค์กรควำม 

ร่วมมือว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกลด้ำนควำมยั่งยืน (Global Reporting 

Init iat ive Standard: GRI) และหลักสำกลของข ้อตกลงโลก 

แห่งสหประชำชำติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซ่ึง 

เชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำนท่ีสอดคล้องต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำควำมย่ังยืน

ของโลก โดยกรอบกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทัเฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี  

ทั่วโลก ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก ได้แก่  

มิติเศรษฐกิจ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (Acting Progressively) 

 เรำให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียงและจัดกำรควำม 

ต่อเนื่องทำงธุรกิจ พร้อมมุ่งเน้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรท่ีเก่ียวข้อง

ควบคู่กับกำรพัฒนำนวัตกรรม เพื่อพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์

บริกำรของเรำด้วยควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำง ๆ โดยค�ำนึงถึง 

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทำน สังคมและส่ิงแวดล้อม  

ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล คุณธรรมและจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อสำมำรถ

ปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสมภำยใต้สถำนกำรณ์และควำมเปล่ียนแปลง

ต่ำง ๆ  

มิติสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร (Consuming 

Responsibly) 

 ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึง 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรท่ีเรำพึงพิง เรำจึงใส่ใจ

ต้ังแต่กระบวนกำรจัดหำวัสดุ ตลอดจนกำรจัดกำรและกำรใช้งำน 

สำยห่วงโซ่อุปทำน พร้อมด้วยกำรพัฒนำออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ 

เพือ่กำรจดักำรด้ำนพลงังำน กำรใช้พลงังำนหมุนเวยีน กำรจดักำรของเสีย  

พร้อมค�ำนึงถึงกำรน�ำกลับมำใช้ และลดปริมำณกำรใช้ ท้ังน้ี เพื่อเป็น 

ส่วนหนึ่งในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน

มิติด้านสังคม มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Focusing on 

People) 

 กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพต้องสร้ำงควำมเชื่อมโยง 

กับชุมชน ค่ำนิยมทำงสังคม และคนรอบข้ำง พร้อมดูแลพนักงำน 

ลูกค้ำ และชุมชนให้มีสภำพแวดล้อม อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และ 

ควำมเป็นอยู่ท่ีดีอย่ำงสมดุล เรำจึงใส่ใจในกำรพัฒนำศักยภำพของ

บุคลำกรและผู ้น�ำ เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ และ 

เพิ่มประสิทธิผลด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงนวัตกรรม ก่อเกิด

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำสูงข้ึน ท้ังยังช่วยสร้ำงควำมเช่ือม่ันต่อผู้คนซ่ึงมี 

ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย และส่งเสริมกำรอยู ่ร ่วมกันของทุกคน 

ภำยใต้หลักสิทธิมนุษยชน

 จำกแนวคิดข้ำงต้นก่อให้เกิดเป็นกิจกรรมท่ีหลำกหลำยกว่ำ  

13 ประเด็น ดังปรำกฏตำมกรอบกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมยั่งยืนของ

องค์กร ดังนี้ 

 หมายเหตุ: ท่านสามารถติดตามรายงานความยั่งยืนประจ�าปีของ

องค์กรได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท www.frasersproperty.co.th/who-we-are/

sustainability

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความยั่งยืน
 ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำรำยงำนควำม

ย่ังยืนประจ�ำปี 2562 เป็นฉบับแรกขององค์กรแล้ว เพื่อให้เกิดควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ สำมำรถสร้ำงจิตส�ำนึกที่ดีจำกภำยในองค์กรและส่ือสำร

เผยแพร่ไปยังบุคคลภำยนอกได้ดีย่ิงข้ึน จึงได้จัดอบรมและกิจกรรม

ท่ีสอดคล้องกับกำรด�ำเนินกำรด้ำน ESG ครอบคลุมประเด็นด้ำน 

ส่ิงแวดล้อม (Environment) ด้ำนสังคม (Social) และด้ำนบรรษัทภิบำล 

(Governance) เช่น

• ESG Sustainability Day 2020 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563  

โดยกำรอบรมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณและ

จริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันกับ

บทบำทหน้ำท่ีของคนในองค์กร และกำรแจ้งเบำะแสหรอืข้อร้องเรยีนฯ 

ในช่วงเช้ำ และจัดกิจกรรม ESG TALK เพื่อเปิดโอกำสให้สำยงำนซึ่งมี

ผลงำนด้ำน ESG ที่โดดเด่นได้พูดคุยส่ือสำรกับพนักงำนในองค์กร และ

แสดงผลงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำและแสดงทัศนะท่ีเช่ือมโยงกำรด�ำเนิน

กิจกำรอย่ำงย่ังยืน รวมถึงจัดกิจกรรมเกมสนุกสนำนสอดแทรกควำมรู ้

เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจได้โดยง่ำย โดยกิจกรรมดังกล่ำวได้จัดขึ้นเป็น 

ปีแรกและสร้ำงควำมประทับใจให้แก่เพื่อนพนักงำนได้เป็นอย่ำงมำก 

พร้อมน้ีได้ถือโอกำสประชำสัมพันธ์ให้เพื่อนพนักงำนได้เข้ำถึงข้อมูล

รำยงำนเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรร่วมเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะพัฒนำ

องค์กรต่อไป  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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• กำรจัดอบรมหลักสูตร “ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรบริหำร

ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกจิ” เมือ่วนัท่ี 3 กนัยำยน 2563 เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจ

พื้นฐำนเก่ียวกับมำตรฐำนระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ  

กำรก�ำหนดโครงสร้ำงและเชื่อมโยงแผนควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจและ

กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ ์

ภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันท่วงที 

• กำรจัดอบรมหลักสูตรกำรบริหำรควำมเส่ียงง่ำยกว่ำที่คุณคิด 

(Risk Management: Easy as 1..2..3) เม่ือวันท่ี 28 กันยำยน 2563  เพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและบทบำท

หน้ำที่ในกำรบริหำรควำมเส่ียง

วัฒนธรรมองค์กร
 คณะกรรมกำรบรษัิทมีควำมมุ่งม่ันให้กำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษัิท  

บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเติบโตอย่ำงย่ังยืน จึงมีนโยบำยกำรประกอบ

ธุรกิจควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้เสีย ภำยใต้หลักกำรส�ำคัญตำมแนวทำงท่ีตลำดหลักทรัพย์

มีกำรเผยแพร่ และก�ำหนดทักษะกับคุณลักษณะท่ีทุกคนในองค์กร 

จ�ำต้องมีเป็นพื้นฐำน เพื่อจะน�ำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 

ทีว่ำงไว้ พร้อมก้ำวสูก่ำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนื โดยก�ำหนดวฒันธรรมองค์กร 

ดังประกอบไปด้วย

Collaborative เราร่วมแรงร่วมใจ 
ส่ือสำรให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันทั้งในทีมและระหว่ำงทีม  
ช่วยเหลือ สนับสนุนซ่ึงกันและกัน แบ่งปันข้อมูล/ทรัพยำกร 
ท่ีมีประโยชน์ต่อผู ้อื่น วำงแผนเป้ำหมำยและตัดสินใจร่วมกัน  
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นหลัก ปฏิบัติได้ 
ถกูต้องตำมบทบำทหน้ำทีข่องตนเอง ร่วมรบัผดิชอบและเป็นเจ้ำของ
ในงำนที่ได้รับมอบหมำย

Respectful เราให้เกียรตกินัและกนั 

ระบุควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และตอบสนองได้อย่ำง 
ตรงจดุ เปิดใจรบัฟังควำมคิดเหน็ทีแ่ตกต่ำงของผูอ้ืน่ ให้เกยีรติและ 
เคำรพในควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เรียนรู้และเข้ำใจควำมเป็นมำขององค์กร และน�ำมำปรับใช้ในกำร
ท�ำงำนเพื่อต่อยอดควำมส�ำเร็จในอนำคต

Progressive เราก้าวไปข้างหน้า 

ใฝ่เรียนรู้ พัฒนำตนเอง และพัฒนำสิ่งใหม่ ๆ ให้เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรท�ำงำน กล้ำต้ังเป้ำหมำยท่ีท้ำทำย ขับเคล่ือนควำมส�ำเร็จ 
ทีส่่งผลลพัธ์ทำงบวกต่อองค์กร ปฏบัิติงำนเชงิรกุและตอบสนองต่อ
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงรวดเรว็ ติดตำมกำรเปลีย่นแปลงซ่ึงอำจเกดิขึน้
ในอนำคต และปรับตัวเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส

Real เราจรงิใจ 

กล้ำท้ำทำยและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง และควรปฏิบัติต่อผู้อื่น 
อย่ำงเท่ำเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ อำยุ เพศ ศำสนำ หรือ
ต�ำแหน่งงำน ปฏิบัติงำนโดยยึดหลักควำมถูกต้อง ซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน ท�ำงำน
อย่ำงมืออำชีพ รักษำค�ำม่ันสัญญำ และส่งมอบสินค้ำและบริกำร 
ที่ดีที่สุด เพื่อสร้ำงควำมไว้ใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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 ภำยใต้วัฒนธรรมองค์กร เรำแสดงออกถึงแนวทำงควำม 

รับผิดชอบต่อสังคม ได้ดังน้ี

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
          เพือ่กำรด�ำเนินธุรกจิด้วยควำมเป็นธรรม บรษัิทฯ จงึได้ประมวล

แบบแผนก�ำหนดขอบเขตมำตรฐำนควำมประพฤติของบุคลำกรท่ีพึง

กระท�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบัติงำนในวิถีทำงภำยใต้กรอบ

คุณธรรม สร้ำงสรรค์ เสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ไว้ในนโยบำยกำร 

ก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ (Corporate Governance Policy) และคูมื่อมำตรฐำน

ทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of 

Conduct) เพื่อสร้ำงรำกฐำนและรักษำภำพพจน์ของบริษัทฯ ให้เป็น

บริษัทที่มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียต้ังแต่ผู้ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน เจ้ำหน้ี  

ลูกค้ำ คู่แข่ง คู่ค้ำ ไปจนถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมโดยรวม 

แนวทางในการปฏิบัต ิ
	 n บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย ระมัดระวังไม่ให้เกิดกำรด�ำเนินกำร 

ใด ๆ ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
	 n บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีโดยค�ำนึงถึงประโยชน์

ของบริษัทและผู ้มีส ่วนได ้ เ สียเป ็นอันดับแรก และปฏิบัติตำม 

ข้อกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด หลีกเล่ียงกำร 

กระท�ำอันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 n บริษัทฯ มีหน้ำท่ีปกปิดข้อมูลส�ำคัญซ่ึงมิใช่ข้อมูลสำธำรณะไว้

เป็นควำมลบัโดยให้รบัรูเ้ฉพำะผูท่ี้จ�ำเป็น โดยก�ำหนดผูท้ีดู่แล ครอบครอง  

และระดับกำรเข้ำถึงข้อมูล เพื่อกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยโดย

เคร่งครัด โดยกำรเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลำกรของบริษัทที่มี

อ�ำนำจหน้ำท่ี เพื่อกำรให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
	 n บรษัิทฯ ปฏบิติัต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนพืน้ฐำนของกำรแข่งขนั 

ที่เป็นธรรม โปร่งใสและเท่ำเทียม ท้ังระหว่ำงคู่ค้ำเองและระหว่ำงคู่ค้ำ

กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม กำรปฏิบัติตำมข้อสัญญำอย่ำง

เคร่งครัด มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินหรือคัดเลือกคู่ค้ำ กระบวนกำร

จัดซ้ือจัดหำ และกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก�ำหนด 

นโยบำยจัดซ้ือจัดจ้ำง รวมถึงละเว้นกำรปฏิบัติท่ีอำจฝ่ำฝืนนโยบำย 

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
	 n บรษัิทฯ ค�ำนึงถงึควำมพงึพอใจสงูสุดของลกูค้ำ โดยมุ่งม่ันพฒันำ

สินค้ำและบรกิำร กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร ค�ำแนะน�ำทีถ่กูต้อง เพยีงพอ และ

ทันเหตุกำรณ์ต่อลูกค้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและกำรบริกำร 

ที่ครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ พร้อมส่งมอบสินค้ำที่มีคุณภำพ 

ตรงตำมข้อตกลงกับลูกค ้ำในรำคำที่สมเหตุสมผลและเง่ือนไข 

ที่เป็นธรรม

	 n บริษัทฯ ปฏิบัติตำมเงื่อนไขสัญญำที่มีต่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเคร่งครัด 

โปร่งใส และเท่ำเทียมกัน ตำมท่ีได้ท�ำข้อตกลงไว้กับเจ้ำหน้ี โดยเปิดเผย

ข้อมูลฐำนะทำงกำรเงนิแก่เจ้ำหนี ้ตำมข้อก�ำหนดในสญัญำอย่ำงถกูต้อง 

ครบถ้วน ตรงตำมก�ำหนดเวลำ รวมถึงกำรแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบในกรณี

ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขในสัญญำ
	 n ด ้ำนควำมเกี่ยวข้องทำงกำรเมืองอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 

บรษิทัฯ เป็นองค์กรทีเ่ป็นกลำงทำงกำรเมืองและยดึม่ันในประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริษัทฯ จะไม่อนุญำตให้น�ำตรำ

หรือสัญลักษณ์ของบริษัทไปสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองไม่ว่ำทำง

ตรงหรอืทำงอ้อม แต่บุคลำกรยงัสำมำรถใช้สทิธิทำงกำรเมอืงของตนได้

ตำมครรลองของกฎหมำย
	 n ด้ำนกำรเคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ 

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงรำบร่ืนไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคล

อื่น จึงก�ำกับให้ปฏิบัติงำนและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

อย่ำงรอบคอบระมัดระวงั เคำรพลขิสทิธ์ิของเจ้ำของทรพัย์สินทำงปัญญำ 

กำรรกัษำควำมลบัทำงกำรค้ำ กำรไม่เผยแพร่ข้อมลูทีไ่ม่เหมำะสมในทำง

ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจำรีตประเพณี หรือกฎหมำย 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส 

เป ็นธรรม และปฏิบัติต ่อผู ้ มีส ่วนได ้ เสียอย ่ำงเท ่ำเทียมกันตำม 

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) และ

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน จึงได ้

เข้ำร่วมลงนำมในค�ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏบัิติของภำคเอกชน

ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption: CAC) และได้รับกำรรับรอง 

ให้เป็นสมำชิกของแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชันของภำคเอกชนไทย 

ครั้งแรกเม่ือวันที่ 18 สิงหำคม 2560  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พร้อมก�ำหนด

แนวปฏิบัติเร่ืองกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็น 

ส่วนหนึง่ของจรยิธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกจิของบรษัิท ฯ 

(Ethical Business Code of Conduct) เพื่อเป็นกำรก�ำหนดทิศทำง 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให ้

เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำร 

ของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และฝ่ำยจัดกำรหรือผู้บริหำร 

ค�านิยาม

 “คอร์รัปชัน (Corruption)” หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่

ในรูปแบบใด ๆ ดังน้ี

 1. กำรให้ กำรเสนอ ให้ค�ำม่ัน หรือสัญญำว่ำจะให้

 2. กำรรับ กำรเรียกร้อง

123รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



 ซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงไม่เหมำะสมกับ 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะโดยทำง

ตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระท�ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติ

หน้ำที่อันเป็นกำรให้ได้มำหรือรักษำไว้ซ่ึงธุรกิจหรือผลประโยชน์ 

อื่นใดที่ไม่เหมำะสมในทำงธุรกิจ ทั้งน้ีเว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำย 

ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือ

จำรีตทำงกำรค้ำพึงให้กระท�ำได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท

 • ก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่

สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้

ม่ันใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับกำรต่อต้ำน 

กำรทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 • ก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลกำรรับเรื่องร้องเรียน  

พร้อมท้ังด�ำเนินกำรให้บริษัทมีกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียน

 • ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และมี 

บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตำม

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 • ก�ำกบัดูแลกำรควบคุมภำยใน กำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน  

และกระบวนกำรอืน่ท่ีเก่ียวข้องกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั 

รวมท้ังก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

 • สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อให้ม่ันใจว่ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน มีควำมเพียงพอ 

และมีประสิทธิผล

 • สอบทำนกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรปฏิบัติท่ีควรมี

เพื่อลดควำมเสี่ยงน้ัน โดยผู้บริหำรต้องน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ

 • รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำน

กำรทจุรติคอร์รปัชนัของบรษัิทต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม�ำ่เสมอ 

และให้ค�ำแนะน�ำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร

 • ด�ำเนนิกำรให้ฝ่ำยบรหิำรจดัให้มีกระบวนกำรรบัและก�ำกบั

ดูแลกำรรับเรื่องร้องเรียน

 3. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 • วำงกรอบแนวทำง และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำน ท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

 • จัดท�ำและทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

ให้ข้อเสนอแนะ แนวทำง ติดตำม และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

ที่ เกี่ยวข ้องกับกำรต่อต ้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันโดยรำยงำนต่อ 

คณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 • ก�ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำรประเมินควำมเส่ียง 

ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชันให้เพียงพอเหมำะสม

 • รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ

คอร์รัปชันแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 5. ผู้บริหาร

 • ก�ำหนดให ้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด ้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริต

คอร์รัปชัน

 • ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรส่งเสริม และสนับสนุนนโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และส่ือสำรไปยังบุคลำกรของบริษัทและ

ผู้มีส่วนได้เสีย

 • น�ำนโยบำยและกรอบกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน  

ให้บุคลำกรของบริษัทถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง

 • ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม 

มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

อย่ำงสม�่ำเสมอ

 • ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรรับ และก�ำกับดูแลกำรรับเรื่อง 

ร้องเรียน

 • ทบทวนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรและมำตรกำร 

ต่ำง ๆ  เพือ่ให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบียบข้อบงัคับ 

และข้อก�ำหนดของกฎหมำย

แนวปฏิบัติ

 1. บุคลำกรของบรษัิทฯ ต้องไม่ด�ำเนนิกำรหรอืเข้ำไปมีส่วนร่วม 

ในกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบทั้งทำงตรง 

และทำงอ้อม โดยมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน คู ่มือกำรก�ำกับกำรดูแลกิจกำรที่ดี และมำตรฐำนทำง

จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง

ระเบียบและข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวัง 

เกี่ยวกับกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  

รวมถึงค่ำบริกำรรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท้ังนี้ กำรให้หรือรับของ

ขวัญและกำรเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ 

หรือตำมประเพณีนิยมเท่ำน้ัน โดยมีมูลค่ำท่ีเหมำะสม และต้องไม ่

ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่

 3. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุนของ 

บริษัทฯ ต้องมีข้ันตอนกำรตรวจสอบอนุมัติและสอบทำน โดยต้องมี

เอกสำรหลักฐำนชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและ 

เงินสนบัสนนุนัน้ ไม่ถกูน�ำไปใช้เป็นข้ออ้ำงส�ำหรบักำรทจุรติคอร์รปัชนั

 4. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบและ 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติกำรงำนขำยและกำรตลำด รวมทั้งงำนจัดหำพัสดุ

และท�ำสัญญำอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำร

เกิดทุจริตคอร์รัปชันและบริหำรจัดกำร ให้มีวิธีกำรแก้ไขท่ีเหมำะสม

 5. บริษัทฯ ต้องมีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่

สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และ

มีนโยบำยที่จะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกร 
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ของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน แม้ว่ำกำรกระท�ำน้ันจะท�ำให้

บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ โดยบริษัทมีกระบวนกำรส่ือสำร 

อย่ำงชัดเจนเก่ียวกับนโยบำยดังกล่ำว

 6. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีข้ันตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและ

บันทึกต่ำง ๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันควำมถูกต้องและ

ควำมเหมำะสมของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนข้ันตอนกำรปฏิบัติ 

เพื่อให้ม่ันใจว่ำไม่มีรำยกำรใดท่ีไม่ได้รับกำรบันทึก หรือไม่สำมำรถ

อธิบำยได้ หรือเป็นรำยกำรเท็จ

 7. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีข้ันตอนเพื่อให้เกิดควำมม่ันใจว่ำกำร

ควบคุมภำยในของกระบวนกำรท�ำบัญชี และกำรเก็บรักษำข้อมูล 

ได้รับกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนกำร 

ตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดควำมม่ันใจ

ว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงเงินมีหลักฐำนอย่ำงเพียงพอเพื่อใช้ในกำร

ตรวจสอบ

 8. บรษัิทฯ ต้องจดัให้มีกำรสือ่สำรหรอืฝึกอบรมอย่ำงต่อเนือ่ง 

แก่บุคลำกรของบริษัท เพื่อให้เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง 

เกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และบทลงโทษหำก 

ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี้

 9. บริษัทฯ ต้องสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

และแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นท่ีบริษัทมีอ�ำนำจ 

ในกำรควบคุมคู ่ค ้ำทำงธุรกิจ และผู ้มีส่วนได้เสีย เพื่อทรำบและ 

น�ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติ

 10. บุคลำกรของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำร 

กระท�ำทีอ่ำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั โดยบรษัิทต้อง

จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบำะแส

เม่ือบุคลำกรต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส รวมท้ังเม่ือบุคลำกร

ต้องกำรค�ำแนะน�ำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน

 11. คณะกรรมกำรกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ของบรษัิทฯ มีหน้ำท่ี 

รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันนี ้

ต่อคณะกรรมกำรบรษัิท โดยรำยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ฝ่ำยตรวจสอบ 

ภำยในสำมำรถรำยงำนประเด็นท่ีพบอย่ำงเร่งด่วนต่อผู้บริหำรสูงสุด  

และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ 

หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 • บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ผู้ค้ำ ผู้ขำย ผู้รับเหมำช่วง หรือผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  มอบของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อื่นใดแก่พนักงำน ซึ่งอำจส่งผลให้กำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน

ด้วยควำมล�ำเอียงหรือควำมล�ำบำกใจ หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นกำรมอบของขวัญตำมประเพณีนิยม ซ่ึงมี

ธรรมเนียมกำรให้ของขวัญ 

 • กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล 

ใด ๆ  เน่ืองในโอกำสตำมประเพณีนิยม ซ่ึงมีธรรมเนียมกำรให้ของขวัญ 

บริษัทจะใช้ดุลยพินิจในกำรให้ที่ต้องไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย หรือ

สุรุ่ยสุร่ำย หรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม 

 • ผู้บริหำรและพนักงำนไม่พึงรับ ของขวัญ ของก�ำนัล ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเกินควำมเหมำะสม นอกเหนือจำกในโอกำส

ตำมประเพณีนิยม ซ่ึงมีธรรมเนียมกำรให้ของขวัญ แต่หำกสุดวิสัยที ่

ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ ให้พนักงำนท่ีรับของขวัญ ของก�ำนัล ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

ตำมสำยงำน

 • ของขวัญ ของก�ำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ 

หรือรับจะต้องไม่อยู่ในรูปของเงินสดหรือเข้ำข่ำยลักษณะเงินสด และ

ต้องปฏิบัติตำมระเบียบท่ีบริษัทก�ำหนด

นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุน

  กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือกำรให้เงินสนับสนุนทุกประเภท

ต้องมีลักษณะดังนี้

 • ด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใสโดยไม่ขัดต่อ 

หลักศีลธรรม เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ 

รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

รวมท้ังไม่ใช้เป็นข้ออ้ำงส�ำหรับกำรทุจริตคอร์รัปชัน

 • สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม หรือ

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนของบริษัท หรือเป็น

กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริง หรือเพื่อเป็นไป

ตำมวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR)

 • ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบหรือสร้ำง

แรงจูงใจในกำรเอื้อประโยชน์ทำงธุรกิจ

 • ต้องจัดท�ำบันทึกเพื่อขออนุมัติ โดยระบุวัตถุประสงค์และ 

ช่ือบุคคล/หน่วยงำนผู้รับบริจำคหรือรับเงินสนับสนุนอย่ำงชัดเจน 

พร้อมแนบเอกสำรที่ เกี่ยวข้องเพื่อน�ำเสนอผู ้มีอ�ำนำจของบริษัท

พจิำรณำอนุมติัก่อนด�ำเนินกำร และพสิจูน์ได้ว่ำมีกจิกรรมตำมโครงกำร

เพื่อกำรกุศลดังกล่ำวจริง พร้อมมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้

วัตถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลส�ำเร็จ

นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง

 • บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีเป็นกลำงทำงกำรเมือง พร้อมสนับสนุน 

กำรด�ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเป็นไปตำมระบอบกำรปกครองในประเทศ 

นั้น ๆ ท้ังนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลำกรของบริษัทยึดม่ันในระบอบ

ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิ

ทำงกำรเมืองของตนตำมครรลองของกฎหมำย

 • ไม่น�ำทรัพยำกรของบริษัทไปสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง 

ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

 • บุคลำกรสำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองนอกเวลำท�ำงำนได้
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การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล

 ขั้นตอนกำรบันทึกและเก็บรักษำข้อมูลทำงกำรเงินและบัญชี 

ของบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบ 

ได้ โดยมรีะบบควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีมี่ประสทิธิภำพ

และเชื่อถือได้  ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ส�ำหรบัแนวทำงกำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรบนัทกึและเกบ็รกัษำ

ข้อมูลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ และนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ประกำศ ระเบียบ 

และมำตรฐำนทำงบัญชี ตลอดจนนโยบำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

การสื่อสารและการฝึกอบรม

 1. กำรส่ือสำร

 • จัดให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชันให้แก่บุคลำกรของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้มี 

ส่วนได้เสีย

 • จดัให้มีกำรสือ่สำรไปยงับคุลำกร บรษัิทย่อย และบรษัิทร่วม  

เกี่ยวกับบทลงโทษหำกไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน

 • จัดให้มีกำรส่ือสำรไปยังบุคลำกร บริษัทย่อย และบริษัท

ร่วม เก่ียวกับนโยบำยกำรไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อ

บุคลำกรของบริษัทท่ีปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ำกำรกระท�ำน้ัน

จะท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ

 ทั้งนี้  เมื่อมีกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงนโยบำยและมำตรกำร 

ที่เกี่ยวข้อง ให้มีกำรส่ือสำรและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งตำมช่องทำง 

กำรส่ือสำรที่เหมำะสม อำทิ จดหมำย อีเมล เว็บไซต์ อินทรำเน็ต  

ส่ือส่ิงพิมพ์ แผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์ เป็นต้น

 2. กำรฝึกอบรม

 • จดัให้มีกำรปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบำยต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลำกรของบริษัทฯ

 • สนับสนุนให้กรรมกำรและผู้บริหำรมีส่วนร่วมในกำรให้

ควำมรู้แก่พนักงำน และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

บทลงโทษเมื่อไม ่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน

 นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันถือเป็น 

ส่วนหน่ึงของวินัยในกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

ทีไ่ม่ปฏบิติัตำมย่อมถกูสอบสวน และพจิำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบยีบ 

ข้อบังคับของบริษัท พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พระรำช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

การด�าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อต่ออำย ุ

กำรรับรองให้เป็นสมำชิกของแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชันของ 

ภำคเอกชนไทย และได้รับกำรต่ออำยุครั้งล่ำสุดเม่ือวันที่  30 

มิถุนำยน 2563 ท่ีผ่ำนมำ และในวันท่ี 24 กันยำยน 2563 บริษัทฯ  

ได้จัดกิจกรรม “ESG Sustainability Day 2020” โดยก�ำหนดให้มี 

กำรอบรมด้ำนนโยบำยกำรก�ำกับดูแล ซึ่งมีเน้ือหำครอบคลุม

นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันตำมที่บริษัท 

ได้ประกำศใช้ นอกจำกนี้ยังได้ก�ำหนดให้มีกำรส่ือสำรจรรยำบรรณ

ทำงธุรกิจ (Business Code of Conduct) ซ่ึงระบุถึงกำรสนับสนุน

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปยังคู่ค้ำและลูกค้ำ

ทรำบด้วย  
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม 
 บริษัทฯ มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม  

ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำม 

หลักบรรษัทภิบำลในด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจ

ว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยสนับสนุนและปฏิบัติตำม 

ข้อตกลง United Nations Global Compact (UNGC) และปฏิญญำ 

ว่ำด้วยหลักกำรและสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท�ำงำนขององค์กำรแรงงำน

ระหว่ำงประเทศ (The International Labor Organization (ILO) 

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ตระหนัก

ถึงควำมส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนและทรัพยำกรบุคคล ซ่ึงเป็นรำกฐำน 

ในกำรพัฒนำทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ  จึงมีแนวทำงส่งเสริมกำรปฏิบัติตำม

หลกักำรด้ำนสิทธิมนษุยชนและกำรปฏบัิติต่อแรงงำนโดยปรำศจำกกำร

เลือกปฏิบัติ ส่งเสรมิให้พนักงำนมีควำมสำมัคค ีและสร้ำงสภำพแวดล้อม 

ในกำรท�ำงำน ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดี จ่ำยค่ำตอบแทน 

ที่เหมำะสม และมีสวัสดิกำรท่ีดีให้แก่พนักงำน 

แนวทางในการปฏิบัติ
	 n ให้ควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเคำรพ 

ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติต่อกัน อย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่แบ่งแยก

ควำมแตกต่ำงในทำงกำย จิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุ

สีผิว กำรศึกษำ สถำนะทำงสังคม หรือเรื่องอื่นใด 
	 n ใช้ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง 

ทีจ่ะเกดิกำรละเมิดสทิธิมนษุยชนในกำรด�ำเนินธุรกจิ สอดส่องดูแลเรือ่ง

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
	 n ส่ือสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้ ท�ำควำมเข้ำใจ ก�ำหนดแนวทำง

และให้กำรสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในกำรด�ำเนินธุรกิจตลอด

ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้ำและ

บริกำร (Supplier) ผู้รับเหมำ (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint 

Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม เคำรพ

ต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตำมหลักสิทธิมนุษยชนตำม 

แนวนโยบำยน้ี
	 n สอดส่องดูแลเรื่องกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือ 

เพกิเฉยเม่ือพบเหน็กำรกระท�ำทีเ่ข้ำข่ำยละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกีย่วข้อง

กบักลุม่บรษัิท และต้องรำยงำนให้ผูบั้งคบับญัชำหรอืบคุคลท่ีรบัผดิชอบ 

ทรำบ รวมถึงให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ  หำกมี 

ข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับ ผู ้บังคับบัญชำ หรือบุคคลท่ี 

รับผิดชอบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีก�ำหนดไว้
	 n บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ ้มครองบุคคลที่แจ ้ง 

เรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มำตรกำร

คุ ้มครองผู ้ร ้องเรียน หรือผู ้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำร

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือ 

ขอ้ร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy)

	 n บริษัทฯ จะพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน (Due 

Diligence Process) อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะระบุประเด็นควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรละเมดิสทิธิมนษุยชน ก�ำหนดกลุม่หรอืบุคคลท่ีได้รบัผลกระทบ  

วำงแผนและก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขและป้องกันกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชน จัดกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

พร้อมตรวจสอบติดตำมผล โดยจัดให้มีกระบวนกำรบรรเทำผลกระทบ

ที่เหมำะสมในกรณีที่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย 
	 n บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่น

ต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน
	 n ผู้กระท�ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกำรกระท�ำผิดจรรยำ-

บรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบ 

ที่ก�ำหนดไว ้  นอกจำกนี้อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำร 

กระท�ำน้ันผิดกฎหมำย
	 n บริษัทฯ ต้องให้โอกำสบุคลำกรของบริษัทฯ ทุกคนแสดง

ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีโดยจัดผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และสร้ำง

แรงกระตุ้นในกำรท�ำงำน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสม อีกทั้งให้โอกำสศึกษำเพิ่มเติมทั้งในระดับ

อุดมศึกษำ และกำรอบรมทั้งระยะส้ันและระยะยำว
	 n บุคลำกรของบรษัิทฯ ทุกคนต้องปฏบิติัหน้ำทีใ่นควำมรบัผดิชอบ 

ด้วยตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ มีจิตส�ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริต  

เท่ียงธรรม ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ 
	 n บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงำนตำมสำยบังคับบัญชำ  

รับค�ำส่ังและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชำของตน ไม่ข้ำมสำย

กำรบังคับบัญชำหำกไม่มีควำมจ�ำเป็น หลีกเล่ียงกำรวิพำกษ์วิจำรณ ์

ผู้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำนที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลนั้น 

หรอืต่อบรษัิท ท้ังน้ี บุคลำกรของบรษัิทควรเปิดโอกำสและเปิดใจรบัฟัง

ควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำ และเพื่อนร่วมงำน

อย่ำงมีสติ ปรำศจำกอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
	 n บคุลำกรของบรษัิทฯ สำมำรถใช้ทรพัยำกร แรงงำน สถำนท่ี และ

ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกของบรษัิทในหน้ำทีอ่ย่ำงเต็มที ่ห้ำมใช้ทรพัยำกร 

แรงงำน สถำนท่ี และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกไปในกำรอื่น นอกจำก 

กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือสวัสดิกำรท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ
	 n บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยำมำรยำทสุภำพ แต่งกำย

เหมำะสมต่อกำลเทศะ และประพฤติตนเหมำะสมกับหน้ำท่ีกำรงำน 

ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้ำงควำมเสื่อมเสียต่อภำพลักษณ์บริษัทฯ 
	 n บคุลำกรของบรษิทัฯ ควรให้ควำมร่วมมอืในกจิกรรมทีบ่รษิทัฯ

จัดข้ึนเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน รวมท้ังกิจกรรม 

เพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดข้ึน
	 n ห้ำมบุคลำกรของบริษัทฯ กระท�ำกำรท่ีก่อควำมเดือดร้อน 

ร�ำคำญ บ่ันทอนก�ำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดควำมเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวน

กำรปฏบิติังำนทีมี่ลกัษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ ไม่ว่ำต่อบุคลำกรของ 

บริษัทฯหรือบุคคลภำยนอกท่ีเข้ำมำติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงกำรล่วง

ละเมิดทำงเพศ กำรเกี้ยวพำรำสี กำรลวนลำม กำรอนำจำร และกำรมี

ไว้ซ่ึงภำพลำมกอนำจำร
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ภาพกิจกรรมชมรมจิตอาสา

กิจกรรมวันสตรีสากล 
An equal world is an enabled world FPT ห่างไกลไม่ห่างกัน  FPT Always Together 

 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรแสดงพลังสนับสนุน

ควำมเท่ำเทียมกัน และเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตของพนักงำนภำยในองค์กร บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม 

วันสตรีสำกล (International Women’s Day) ในวันท่ี  

6 มีนำคม 2563 ภำยใต้แนวคิด “Each for Equal” รณรงค ์

และมุ่งสร้ำงสรรค์สังคมให้มีควำมเสมอภำคทำงเพศ

ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 

 ถึงแม้บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรเพื่อกำรดูแลเอำใจใส่บุคลำกรอย่ำง

สม�่ำเสมอ แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 เป็นช่วง

เวลำท่ีเปรำะบำงซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภำพควำมเป็นอยู่และสภำพ

จิตใจของพนักงำน จึงได้จัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมและจัดอุปกรณ์

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทั้งจำกท่ีบ้ำนและสถำนท่ีอื่น นอกจำกนี้ ยังมี

แคมเปญ “FPT ห่ำงไกล ไม่ห่ำงกัน #FPTAlwaysTogether” เพื่อคงไว้

ซ่ึงกำรส่ือสำรและแสดงถึงกำรเอำใจใส่ดูแลบุคลำกรของบริษัทอย่ำง

ใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท�ำให้สำมำรถสร้ำงควำมควำมเข้ำใจ และคงไว้ซ่ึง

ควำมผกูพนัของพนกังำนทีม่ต่ีอองค์กรและเพือ่นร่วมงำน ทัง้น้ี บรษัิทฯ 

ได้จัดท�ำแบบส�ำรวจควำมผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) 

จำกกำรส่งแบบสอบถำมไปยังพนักงำนทั้งส้ิน 413 คน มีผู้ร่วมตอบ

แบบสอบถำมจ�ำนวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 86 ของพนักงำนท้ังหมด 

และพบว่ำมรีะดบัควำมพงึพอใจอยูท่ี่ร้อยละ 76 โดยจะน�ำผลไปวเิครำะห์

เพือ่พฒันำและปรบัปรงุกำรด�ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ  ขององค์กรให้ดียิง่ข้ึน 

หมายเหตุ: สรุปผลการส�ารวจอ้างอิงจ�านวนพนักงานทั้งหมดท่ีได้รับ

แบบสอบถามในเดือนกรกฎาคม 2563

การด�าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

 นอกเหนือจำกกำรจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพ สิทธิในกำรรักษำพยำบำล เบ้ียเลี้ยง โบนัส ประจ�ำปี บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำน 

ได้ด�ำเนนิชวีติอย่ำงมีสมดุล ผ่ำนกจิกรรมสร้ำงสรรค์หลำกหลำยของชมรมต่ำง ๆ  กำรปฏบัิติธรรม และกจิกรรมเพือ่สังคม เช่น ชมรมจิตอำสำ 

ซ่ึงเหล่ำพนักงำนและครอบครัวร่วมท�ำควำมดีตอบแทนสังคม ในกิจกรรม “สองมือ หน่ึงใจ อำสำไปสร้ำงโป่งเทียม” ณ อุทยำนแห่งชำติ

แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี เพื่อช่วยสร้ำงแหล่งอำหำรให้กับสัตว์ป่ำกินพืช อำทิ กวำง และช้ำง เป็นต้น 
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การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร - สร้างองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ให้กับพนักงานในปี 2563
 บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพ

พนักงำนไปพร้อม ๆ กับกำรเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นกำร

แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและน�ำไปสู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

แนวทางในการปฏิบัติ
	 n สนับสนุนและส ่งเสริมให ้ มีกำรฝ ึกอบรม แลกเปลี่ยน 

ควำมรู้ พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงท่ัวถึงเพื่อให้มี

ควำมเชีย่วชำญ ผ่ำนกระบวนกำรเรยีนรูค้วบคูก่บักำรพฒันำหลำกหลำย

รปูแบบทีเ่หมำะสมกบัพนกังำนแต่ละกลุม่ เพือ่ให้พนกังำนมีทกัษะและ

ขีดควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเพิ่มมำกขึ้นพร้อมกับคุณภำพชีวิตท่ีดี
	 n ไม่เอำเปรียบในกำรท�ำสัญญำจ้ำงงำน ก�ำหนดค่ำตอบแทนที่

เหมำะสมกับศักยภำพ เพื่อให้โอกำสพนักงำนในกำรสร้ำงควำมม่ันคง

และควำมเติบโตในสำยงำน
	 n ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดทิศทำงกำร 

ด�ำเนินงำนและกำรพัฒนำบริษัทฯ 

 ทั้งน้ี แนวทำงกำรพัฒนำ (Development Roadmap) ยังคง

ประกอบไปด้วย โปรแกรมพฒันำสมรรถนะหลกั (Core & Management 

Competency) ส�ำหรับพัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ท่ีจ�ำเป็นกับพนักงำนในองค์กร โดยมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ

ของพนักงำนในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับค่ำนิยมขององค์กร โปรแกรมพัฒนำ

ทักษะในกำรปฏิบัติงำน (Basic Skills) ส�ำหรับพัฒนำทักษะกำรท�ำงำน

ของพนักงำนทุกระดับและทุกสำยงำน เช่น ทักษะภำษำอังกฤษ กำร

อบรมหลกัสูตรตำมสำยงำน (Functional Competency) ส�ำหรบัพนกังำน

เพื่อเรียนรู้เฉพำะทำงในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนและธุรกิจของ

ตนเอง โปรแกรมพัฒนำทักษะเสริม (Supplementary Skills) ส�ำหรับ

พนักงำนที่ต้องกำรเสริมสร้ำงทักษะเพิ่มเติม นอกเหนือจำกควำมรู้ 

ที่เก่ียวข้องกับกำรท�ำงำนโดยตรง และท่ีขำดไม่ได้คือ หลักสูตรส�ำหรับ

ผู ้น�ำองค์กร (Leadership Program) ส�ำหรับพัฒนำควำมสำมำรถ 

ในกำรเป็นผู้น�ำที่ส�ำคัญ เพื่อกำรขับเคลื่อนคนและควำมส�ำเร็จของ

องค์กร

การด�าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

 บริษัทฯ จัดและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรรวมกว่ำ 

321 หลักสูตร คิดเป็นจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 58 ชั่วโมง/คน/ปี คิดเป็น 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นกว่ำ 8.06 ล้ำนบำท ตัวอย่ำงหลักสูตร เช่น กำรส่ือสำร

อย่ำงมีประสิทธิภำพ, Work Successfully, On The Job Training, 

Effective Coaching & Feedback, Systematic Decision Making, 

หลักสูตรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน, Design Thinking, Professional 

Image, Digital Transformation และ Advance Excel เป็นต้น นอกจำกน้ี 

ยังมีชั้นเรียนให้ควำมรู้และสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมเป็นอยู่ท่ีดี 

อีกมำกมำยหลำยหลักสูตร ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกพนักงำนเป็น 

อย่ำงมำก       

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนเป็นประเด็นที่ส�ำคัญ 

ดังน้ันบริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะสร้ำงรำกฐำนระบบกำรท�ำงำนท่ีปลอดภัย

อย่ำงยั่งยืน และขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย  

สู่กำรเป็น “องค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident Organization)”  

ไม่เฉพำะกับพนักงำนขององค์กรเท่ำน้ัน แต่ยังครอบคลุมไปถึงคู่ค้ำ  

ผู ้รับเหมำ ผู ้รับเหมำช่วง ตลอดจนผู ้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติงำน 

ให้บริษัทฯ

แนวทางในการปฏิบัติ
	 n บรษัิทฯ จะพฒันำระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมัย  

และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำย มำตรฐำน

สำกล และข้อก�ำหนดอื่น ๆ ท่ีบริษัทฯ น�ำมำประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำง

วฒันธรรมควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนให้กบัพนกังำน คูธุ่รกจิ ผูร้บัเหมำ  

และผูม้ำติดต่อหรอืมำปฏบิติังำนภำยในบรษัิทฯ ให้เกดิขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 

และย่ังยืน
	 n บริษัทฯ ถือว่ำควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเป็นหน้ำที่และ 

ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคน ผู้บังคับบัญชำ 

ทกุระดับต้องเป็นแบบอย่ำงทีดี่ เป็นผูน้�ำ สนบัสนุน ส่งเสรมิให้พนกังำน

ตระหนักรู้ถึงกำรท�ำงำนด้วยควำมปลอดภัย รวมทั้งก�ำกับดูแลให้กำร

อบรมการปฐมพยาบาล

การซ้อมอพยพหนีไฟโครงการบางนา กม.39
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การด�าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
 
 เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย บริษัทฯ มีกำรด�ำเนินงำนทำง 
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 
ตำมแผนงำนทีก่�ำหนด ทัง้กำรฝึกอบรมพนักงำนทกุระดับตำมกฏหมำย
ก�ำหนด กำรตรวจประเมินทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรตรวจประเมิน 
ผู ้รับเหมำ กำรจัดท�ำโครงกำรทำงด้ำนควำมปลอดภัยและส่งเสริม 
ด้ำนสุขอนำมัย กำรเตรียมควำมพร้อมในสภำวะฉุกเฉิน ซ่ึงสถำนกำรณ์
โรคระบำดร้ำยแรง (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้นในปี 2563 บริษัทฯ มีแผน
ตอบโต้อย่ำงทันถ่วงทีและมีมำตรกำรท่ีเหมำะสมครอบคลุมไปยังคู่ค้ำ
ทุกรำย ทั้งน้ี บริษัทฯ ตระหนักได้ว่ำกำรเตรียมควำมพร้อมในสภำวะ
ฉกุเฉนิไม่ว่ำจะเป็น โรคระบำดร้ำยแรง เหตุเพลงิไหม้ เป็นสิง่ท่ีควรค�ำนงึ
เป็นประกำรต้น ๆ บริษัทฯ จึงมีกำรจัดท�ำแผนและฝึกซ้อมกำรตอบโต้
สภำวะฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ส�ำหรับโครงกำรต่ำง ๆ ของ 
บริษัทฯ  
 บริษัทฯ จึงได ้ให ้ควำมส�ำคัญต ่อกำรก�ำหนดกรอบกำร 
ด�ำเนินงำนที่ เหมำะสม เพื่อเป้ำหมำยให้ปรำศจำกอันตรำยและ 
ควำมเส่ียง โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดท�ำโครงกำรขจัดอันตรำย  
(Near Miss Awards) โดยจัดอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุกท่ำนและ 
จัดท�ำแบบฟอร์มให้พนักงำนเขียนรำยงำนจุดอันตรำย ผลของกำร

ด�ำเนินโครงกำรพนักงำนสำมำรถคิด วิเครำะห์ถึงอันตรำยท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนได้ถ้ำยังไม่ได้รับกำรแก้ไขและกล้ำแสดงออกที่จะรำยงำน 
จุดอันตรำยดังกล่ำว 
 บริษัทฯ มีกำรจัดอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู ้และทักษะทำงด้ำน 
ควำมปลอดภัยให้กับพนักงำนทุกระดับตำมที่กฎหมำยก�ำหนดดังน้ี
 1) กำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 
 2) เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย ระดับบริหำร
 3) กำรวิเครำะห์งำนเพื่อควำมปลอดภัย (Job Safety Analysis)
 4) กำรดับเพลิงข้ันต้น
 5) ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนส�ำหรับลูกจ้ำงทั่วไป
 6) กำรขจัดอันตรำย (Near Miss)
 บริษัทฯ จัดให้มีกำรส่ือสำรข่ำวสำรคุณภำพด้ำนสุขภำพและ
ควำมปลอดภัย (Safety News) ผ่ำนช่องทำงไลน์ อีเมล และจอแสดง 
ผลภำยในส�ำนกังำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ ท้ังนีบ้รษัิทฯ มีกำรประกำศข่ำวสำร
และนโยบำยต่ำง ๆ ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดผ่ำนเครือข่ำย Intranet  
ที่พนักงำนสำมำรถเข้ำไปเปิดอ่ำนและดำวน์โหลดข้อมูลได้ อำท ิ
นโยบำยทำงด้ำนควำมปลอดภัย สิทธิและหน้ำที่ของนำยจ้ำงและ 
ลูกจ้ำงท่ีพึงปฏิบัติ โครงสร้ำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย คู ่มือ 
ต่ำง ๆ เป็นต้น 

ปฏิบัติงำนของพนักงำน คู่ธุรกิจ ผู ้รับเหมำ และผู้มำติดต่อหรือมำ 

ปฏิบัติงำนภำยในบริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัยและ

อำชีวอนำมัยท่ีก�ำหนดข้ึนโดยเคร่งครัด ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย

สูงสุดในทุกข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน
	 n บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

ของพนักงำน คู่ธุรกิจ ผู ้รับเหมำ และผู้มำติดต่อหรือมำปฏิบัติงำน 

ภำยในบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
	 n บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรป้องกันและประเมิน

ควำมเสีย่งของอนัตรำยต่ำง ๆ  โดยจะด�ำเนนิกำรทกุวถิทีำงเพือ่ให้ม่ันใจว่ำ 

ระบบกำรป้องกนัและแก้ไขควำมเสีย่งจะถกูน�ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิผล
	 n บริษัทฯ จะพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ และสร้ำงจิตส�ำนึกให้

พนักงำนทุกระดับตระหนักถึงควำมส�ำคัญของงำนด้ำนควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

	 n บริษัทฯ จะติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และ 

ท่ีก�ำหนดไว้ในแผนงำนประจ�ำปี เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 

และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
	 n บริษัทฯ จะให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร ท้ังงบประมำณ เวลำ 

บุคลำกร และทรัพยำกรที่เก่ียวข้องอย่ำงเหมำะสมในกำรด�ำเนินกำร

ตำมระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำน
	 n บริษัท ฯ พร้อมที่จะรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุก ๆ ฝ่ำยในกำร

จัดท�ำนโยบำย รวมท้ังกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย

และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และจัดให้มีกำรทบทวนในช่วงเวลำ

ที่เหมำะสม เพื่อน�ำมำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน
	 n นโยบำยฉบับน้ีจะส่ือสำรให้บุคลำกรทุกระดับในองค์กรทรำบ

และพร้อมท่ีจะเปิดเผยต่อสำธำรณชนตลอดเวลำ
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บริษัทได้จัดให้มีการสรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุดังต่อไปนี้

1.  สรุปสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุส�ำหรับพนักงำน FPT Group      2.  สรุปสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุส�ำหรับผู้รับเหมำ   

อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ I.F.R   =                                จ�ำนวนรำยผู้บำดเจ็บที่เกิดขึ้น 
X 1,000,000 ชั่วโมง

  จ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนทั้งหมดของหน่วยงำนนั้น หน่วยเป็นชั่วโมง 

ในปี 2563 อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บของพนักงำนคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชั่วโมง มีค่ำเท่ำกับ 7 ครั้ง

อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ I.S.R  =                                จ�ำนวนวันหยุดงำนที่เสียไป 
X 1,000,000 ชั่วโมง

  จ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนทั้งหมดของหน่วยงำนนั้น หน่วยเป็นชั่วโมง 

ในปี 2563 อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บของพนักงำนคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชั่วโมง มีค่ำเท่ำกับ 31 ครั้ง

กิจกรรม FPT Safety Day 2020

การสื่อสารทางด้านความปลอดภัย

ในช่วงเดือนสิงหำคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม FPT Safety Day 2020  

ซ่ึงสอดคล้องกับกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมยั่งยืนของกลุ ่มบริษัทฯ เพื่อ 

สร้ำงจิตส�ำนึกและควำมตระหนักทำงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และก่อให้เกิดวัฒนธรรมทำงด้ำนควำมปลอดภัย

ทีดี่ในองค์กร ซึง่กจิกรรมจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือกิจกรรมนันทนำกำร 

เล่นเกม ตอบค�ำถำม ที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัยในกำร

ท�ำงำน เช่น เกมใบ้ค�ำสัญลักษณ์ควำมปลอดภัย เกมตอบค�ำถำมควำมรู้ท่ัวไป 

เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน เป็นต้น เพื่อควำมสนุกสนำนและ 

ผสมผสำนไปด้วยควำมรู้ และอีกส่วนคือ Safety Talk Show โดยวิทยำกร 

ผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนกำรสร้ำงพฤติกรรมควำมปลอดภัย Behavior Base Safety 

เป็นเทคนิคท่ีส�ำคัญในกำรส่งเสริมพฤติกรรมท่ีน�ำไปสู่ควำมปลอดภัยและ 

ถือเป็นรำกฐำนของควำมส�ำเร็จทำงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

 อุบัติเหตุ FPT  FPT FPT
  2561 2562 2563

 อุบัติเหตุ FPT  FPT FPT
  2561 2562 2563

 อุบัติเหตุร้ำยแรง (เสียชีวิต) 0 0 0 

 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน 3 4 2 

 อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงำน  0 0 0 

 โรคที่เกิดจำกกำรท�ำงำน 0 0 0 

 จ�ำนวนวันหยุดงำน 17 37 37 

 รวมอุบัติเหตุ 3 4 2 

 I.F.R อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ 2.04 2.53 1.96 

 I.S.R อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ   11.57 23.44 36.24

  อุบัติเหตุร้ำยแรง (เสียชีวิต) 0 0 0

 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน 0 0 0

 อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงำน  0 0 0

 โรคที่เกิดจำกกำรท�ำงำน 0 0 0

 จ�ำนวนวันหยุดงำน 0 0 0

 รวมอุบัติเหตุ 0 0 0

 I.F.R อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ 0 0 0

 I.S.R อัตรำควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ   0.00 0.00 0.00
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จัสโค @ แคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย

การด�าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

 บริษัทฯ มุ ่งมั่นรักษำและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำง 

ต่อเน่ือง โดยวำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนรวมถึงกระบวนกำรวิเครำะห์

ปัจจัยเส่ียงและโอกำสที่จะกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

เช่น มกีำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรให้บรกิำรทีเ่หมำะสม มกีระบวนกำร

รับข้อร้องเรียนกำรใช้บริกำร กำรเปิดโอกำสแสดงควำมคิดเห็น  

กำรสนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้งำน  

กำรจัดให้มีระบบบ�ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่ง 

บ่งบอกได้ถึงคุณภำพและประสิทธิภำพท่ีดีของกำรด�ำเนินงำนของ

องค์กร ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ด้วยบริกำรที่ดี 

และมีคุณภำพ ส�ำหรับตัวอย่ำงกิจกรรมในปีท่ีผ่ำนมำ ได้แก่ 

 • จัดท�ำคู่มือกำรใช้งำนอุปกรณ์ภำยในโรงงำน ให้กับผู้เช่ำโรงงำน 

เพื่อให้ผู้เช่ำสำมำรถทรำบถึงวิธีใช้งำน และขั้นตอนกำรบ�ำรุงรักษำได้

อย่ำงถูกต้อง

 • จัดท�ำเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉินของแต่ละนิคมอุตสำหกรรม 

ให้กับผู้เช่ำ เพื่อเป็นข้อมูลกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 

ของบริษัทได้อย่ำงรวดเร็วหำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน 

 • ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทำงอีเมล เรื่องมำตรกำรเฝ้ำระวัง

และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ตำมมำตรฐำน 

ค�ำแนะน�ำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ให้กับกลุ ่ม 

ผู้เช่ำโรงงำน

 • ท�ำบอร์ดประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรจำกส�ำนักงำนใหญ ่

ไปยังส�ำนักงำนประจ�ำสำขำ เพื่อให้ทำงผู้เช่ำที่เข้ำมำติดต่อได้สำมำรถ 

รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัท

 • จัดท�ำแผนภำพกำรแจ้งเหตุ (Call Tree) ให้กับทีมงำนในกำร

ประสำนงำนกับทำงฝ่ำย PM-Factory หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ได้อย่ำง 

ถูกต้องและรวดเร็ว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทฯ ตระหนักถึงกำรรักษำมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรที่ดี 

จึงมุ่งพัฒนำให้มีคุณภำพอยู่ในระดับชั้นน�ำของประเทศ จึงใส่ใจในกำร

ศึกษำข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้งำนและบริบททำงสังคม เพื่อวิเครำะห์

ลักษณะกำรให้บริกำรท่ีเหมำะสมตำมควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของ

ลูกค้ำ สำมำรถตอบสนองให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด รับผิดชอบ 

ต่อลูกค้ำอย่ำงไม่เลือกปฏิบัติ และสร้ำงควำมไว้วำงใจในระยะยำว 

พร้อมค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย ควำมสะดวกสบำย กำรมีสุขอนำมัยท่ีดี  

กำรบรกิำรและกำรให้ข้อมูลท่ีจ�ำเป็นและรวดเรว็ท้ังก่อนและหลงัตกลง

เป็นลูกค้ำ รวมถึงผลกระทบต่อผู้บริโภค สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย

ก�ำหนดให้กำรดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้ำเป็นส่วนหน่ึงในคู่มือจริยธรรม

และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

แนวทางในการปฏิบัติ
	 n มุ่งมั่นพัฒนำสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพเพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ ด้วยรำคำท่ีสมเหตุสมผล และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม
	 n เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรอย่ำงครบถ้วน 

ถูกต้อง ทันต่อเหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ลูกค้ำ

สำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้อง 
	 n จัดระบบเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ำและ

บริกำร เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกำรตอบสนองลูกค้ำและพิจำรณำแก้ไข

ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว
	 n ให้เกียรติลูกค้ำ และติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมสุภำพอย่ำง

สม�่ำเสมอ
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ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่การเงิน 

 สืบเนือ่งจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 บรษัิทฯ จงึเลอืกจดัท�ำแบบส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำทีมี่ต่อองค์กร โดยได้มีกำรจดัส่งแบบสอบถำม

ไปยังลูกค้ำซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแยกตำมสำยงำนท่ีดูแล คือ ลูกค้ำท่ีเป็นผู้เช่ำคลังสินค้ำ และลูกค้ำที่เป็นผู้เช่ำโรงงำน

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม และ 

ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรด�ำเนินกิจกรรมท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร มุ่งม่ันดูแล ส่งเสริม

และพัฒนำสังคมและชุมชนโดยรอบพื้นท่ีด�ำเนินกำรของบริษัทฯ บน 

พื้นฐำนของกำรอยู่อย่ำงมีควำมสุข ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

และส่ือสำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงย่ังยืน

แนวทางในการปฏิบัติ
	 n มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภำพ ควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ใน

องค์กร หรือน�ำทรัพยำกรที่อยู่นอกองค์กร มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัยของ 

ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง
	 n ค�ำนึงถึงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ 

โดยให้มีผลกระทบต่อควำมเสยีหำยของสงัคม สิง่แวดล้อม และคุณภำพ

ชีวิตของประชำชนน้อยที่สุด สนับสนุนให้ลดกำรใช้พลังงำนและ

ทรัพยำกร และใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 n สนับสนุนและปลูกฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงำนของบริษัททุกระดับ รวมถึง 

คู่ค้ำและลูกค้ำ และให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่กับเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐและ

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
	 n สนับสนุนกำรพัฒนำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ชุมชนเพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน
	 n ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และกำรฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี 

ท้องถิ่น
	 n ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรค์และพัฒนำคุณภำพของสังคม
	 n สนบัสนุนกำรอนรุกัษ์และฟ้ืนฟคูณุภำพส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้เกิด

ควำมสมดุลทำงธรรมชำติและชีวิต
	 n ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสังคมร่วมกัน และส่งเสริม

กำรท�ำกิจกรรมจิตอำสำให้เกิดข้ึนท้ังในพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่ส�ำคัญของบริษัท
	 n เปิดเผย สือ่สำร และรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรดูแลและ

พัฒนำสังคมให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทรับทรำบเป็นประจ�ำทุกปี

ผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า (คลังสินค้า)

ความพึงพอใจของลูกค้าที่เช่าคลังสินค้า 

อัตราการมีส่วนร่วม

จำานวนแบบสอบถามที่ส่งทั้งหมด

จำานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ

96% 81% 

จำานวนแบบสอบถามที่ส่งทั้งหมด

จำานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ

จ�านวนการมีส่วนร่วม

 จำานวนแบบสอบถามที่ส่งทั้งหมด  150

 จำานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ  144    

จ�านวนการมีส่วนร่วม

 จำานวนแบบสอบถามที่ส่งทั้งหมด  175

 จำานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ  142     

ผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า (โรงงาน)

ความพึงพอใจของลูกค้าที่เช่าโรงงาน 

อัตราการมีส่วนร่วม

0                        100 0                        100

ค่าเฉลี่ย (%) 

85.2%   

ค่าเฉลี่ย (%) 

86.1%   
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โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 

กจิกรรมด้านชมุชนและสงัคม กบัโครงการบรจิาคหญ้า

เพื่อเป็นอาหารให้กับโค-กระบือ

 บริษัทฯ จัดท�ำโครงกำรบริจำคหญ้ำท่ีเกิดจำกกำร

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงงำนว่ำงให้เช่ำของบริษัทฯ เพื่อน�ำไป

เป็นอำหำรให้กับโค-กระบือ ซึ่งเป็นกำรบริหำรจัดกำรขยะ

โดยน�ำไปใช้ประโยชน์และยังเป็นกำรสร้ำงบุญกุศล ช่วยลด

ภำระค่ำอำหำรสัตว์ให้กับทำงวัดในสวนอุตสำหกรรมโรจนะ 

จ.อยุธยำ โดยด�ำเนินกำรเป็นประจ�ำทุกเดือน ท้ังนี้ บริษัทฯ  

ได้เริ่มด�ำเนินโครงกำรมำอย่ำงต่อเนื่องต้ังแต่เดือนมกรำคม 

2563 และวำงแผนทีข่ยำยกำรด�ำเนนิโครงกำรร่วมกบัส่วนงำน

ที่เก่ียวข้องในพื้นท่ีอื่น ๆ ต่อไป

โครงการบริจาคหญ้าเพื่อเป็นอาหารให้กับโค-กระบือ

การด�าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรใส่ใจในควำมเป็นอยู ่ทั้งของ

พนักงำน และกำรดูแลสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนรอบโครงกำร 

อย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำรสนับสนุนกำรศึกษำและสำธำรณประโยชน์ 

ของบุคคลซ่ึงอำศัยอยู่ในชุมชนแวดล้อมสถำนประกอบกำรของบริษัท 

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกระบวนกำร

ด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำโครงกำรนั้น มีผลกระทบต่อภำยนอกหลำยมิติ 

ด้วยกัน บริษัทฯ จึงได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรรับทรำบปัญหำ โดยมี 

กำรจัดต้ังหน่วยงำนที่คอยให้ข้อมูล สร้ำงควำมเข้ำใจ รับฟังปัญหำ  

เพือ่น�ำมำวเิครำะห์และหำแนวทำงแก้ไขร่วมกนั รวมถงึ มุง่เน้นกำรรกัษำ 

สภำพแวดล้อมรอบด้ำนท่ีต้ังโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ท้ังในกลุ่ม 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม กลุ ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อ

กำรพำณิชยกรรม และกลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย ส่งผล 

ให้บริษัทฯ ได้รับกำรยอมรับ เชื่อถือ และเชื่อม่ันในแนวทำงกำรด�ำเนิน

ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

โครงการ FPT มอบรัก ปีที่ 8

 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ำกิจกรรมเพื่อสังคมภำยใต้ชื่อโครงกำร 

“FPT มอบรกั” โดยด�ำเนินโครงกำรมำต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 8 แล้ว เพือ่แบ่ง

ปันรอยย้ิมและควำมสุขให้แก่ชุมชนและสังคม รวมท้ังเสริมสร้ำง 

โอกำสในกำรมีคณุภำพชวีติทีดี่ขึน้ในระยะยำว ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เลง็

เห็นโอกำสในกำรสนับสนุนกำรศึกษำให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง

ทำงเทคโนโลยี ทั้งน้ีพบว่ำกำรหำควำมรู้ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำร

ออนไลน์ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้แพร่หลำยน้ันยังคงมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับ

หลำย ๆ ภำคส่วน ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ จึงด�ำเนินกำรส่งมอบ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนซ่ึงขำดแคลนทรัพยำกร เพื่อ

ให้เยำวชนท่ีขำดโอกำสสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ

ออนไลน์ และต่อยอดทำงกำรศึกษำด้ำนอื่น ๆ  โดยได้บริจำคให้แก่

หน่วยงำนดังต่อไปน้ี    
	 n โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยำภำ 2 ก�ำแพงเพชร ต้ังอยู ่ที่ 

ต.ประชำสุขสันต์ อ.คลองลำน จ.ก�ำแพงเพชร เม่ือวันท่ี 3 สิงหำคม 

2563
	 n โรงเรียนบ้ำนบึงหล่ม ต้ังอยู่ท่ี ต.คลองน�้ำไหล อ.คลองลำน 

จ.ก�ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563
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โครงการแบ่งปันน�้าใจเพ่ือเยาวชนไทย (วันเด็กแห่งชาติ)

 บริษัทฯ เล็งเห็นควำมส�ำคัญของเยำวชนไทยซ่ึงเป็น

ก�ำลงัหลกัในกำรพฒันำประเทศในอนำคต จงึได้เข้ำร่วมกจิกรรม

โครงกำรแบ่งปันน�ำ้ใจเพื่อ่เยำวชนไทย (วนัเด็กแห่งชำติ) ในพื้น้ที่ ่

ชุุมชนรอบ ๆ  โครงกำร อำทิ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โลจิสติกส์  

พำร์ค (บำงนำ) และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้้ี โลจิสติกส์ 

เซ็นเตอร์ (บำงพลี), และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โลจิสติกส์ 

เซ็นเตอร์ (อสีเทิร์นซีบอร์ด), เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้้ี โลจสิติกส์  

พำร์ค (แหลมฉบัง 2) และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โลจิสติกส์  

เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1) โดยมีวัตถุุประสงค์ในกำรสนับสนุุน 

อุุปกรณ์กำรศึกษำ และร่วมจัดกิจกรรมสันทนำกำรให้เด็ก ๆ 

ได้รับควำมสนุุกสนำน เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ 

ชุุมชนรอบ ๆ โครงกำร พร้อมท้ังสอดแทรกควำมรู ้  และ 

กำรรักษำสิ่งแวดล้อมให้เด็ก ๆ  ได้เข้ำร่วม อำทิ กิจกรรมแยกขยะ 

ให้ถูกประเภท กิจกรรมแจกถุงผ้ำลดขยะพลำสติก เป็นต้น

การส่งเสริมการผลิตชุดอุปกรณ์ PAPR ประสิทธิภาพสูง ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

 เม่ือวันท่ี 20 สิงหำคม 2563 ทำงบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท 

สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดกิจกรรม CSR “โครงกำร

เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออำหำรกลำงวันนักเรียน” เพื่อมอบโรงเรือนเลี้ยง

ไก่ไข่ให้แก่ โรงเรียนเพชรรัตนรำชสุดำ ต.ทัพไทย อ.ตำพระยำ 

จ.สระแก้ว โดยโครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

โภชนำกำรและสุขภำพที่ดีของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำย

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืขององค์กำรสหประชำชำติ ในกำรส่งเสรมิ 

กำรเข้ำถึงแหล่งอำหำรคุณภำพและควำมม่ันคงทำงอำหำร  

โดยกำรช่วยเหลือโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนและโรงเรียน

ในถิ่นทุรกันดำร ให้มีอำหำรท่ีเป็นแหล่งโปรตีนคุณภำพดีจำก 

ไข่ไก่ ส�ำหรับท�ำอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียน นอกจำกน้ัน  

ฝ ่ำยบริหำรอสังหำริมทรัพย์ซ่ึงเป็นตัวแทนผู ้บริหำรและ

พนักงำนได้น�ำอุปกรณ์กีฬำ อำหำร และน�้ำด่ืมไปมอบให้แก่

เด็กนักเรียนอีกด้วย

 บริษัทฯ มอบเงินให้แก่สมำคมส่งเสริมกำรรับช่วงกำรผลิตไทย ส�ำหรับใช้ใน

กำรผลิตหน้ำกำกป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอำกำศประสิทธิภำพ

สูง (Powered Air Purifying Respirator: PAPR) เพื่อมอบให้แก่โรงพยำบำล 

ทั่วประเทศไทย ซึ่งโครงกำรผลิตหน้ำกำกป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อม 

ชุดกรองอำกำศประสิทธิภำพสูง (PAPR) นี้เป็นควำมคิดริเริ่มของ สมำคมส่งเสริม

กำรรับช่วงกำรผลิตไทย เพื่อคิดค้นและพัฒนำชุดอุปกรณ์ประสิทธิภำพสูง ส�ำหรับ

ป้องกันบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในประเทศไทยจำกกำรระบำดของโรค COVID-19  

ในระหว่ำงปฏิบัติงำน
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FPT ร่วมสานฝันเยาวชนไทย ไปโครงการ Space Camp

 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรท่ีร่วมส่งเสริมเยำวชนไทยที่รับคัดเลือกให้มีโอกำสได้เข้ำร่วมโครงกำรทุนค้นพบนักบินอวกำศไทย 

ปีที่ 3 (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program 2019) ด้วยกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับ 4 เยำวชนไทยท่ีผ่ำนกำร 

คัดเลือกไปศึกษำ ณ ศูนย์อวกำศและจรวดแห่งชำติสหรัฐฯ (U.S. Space and Rocket Center – USSRC) ซ่ึงสอดคล้องตำมเจตนำรมณ ์

ของบริษัทฯ ที่ให้ควำมส�ำคัญด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและสังคมท่ีเรำด�ำเนินธุรกิจอยู่ โดยเช่ือว่ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเยำวชนชุดนี ้

จะได้รับ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพต่อไปในอนำคต

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดอัตรำกำรใช้พลังงำนในขณะท่ียังคงสร้ำง

ควำมก้ำวหน้ำทำงธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองควบคู่ไปกับกำร

จัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมบริบทในปัจจุบัน ดังน้ัน นอกเหนือจำกแนว

ปฏิบัติท่ีดีซ่ึงก�ำหนดไว้ในหัวข้อควำมรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดล้อมโดยรวม ตำมคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทแล้ว ยังได้ก�ำหนดให้มีนโยบำยกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

พลังงำน สังคม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ครอบคลุมกำรด�ำเนิน

งำนและบริหำรจัดกำรพลังงำน น�้ำ สภำพภูมิอำกำศ สภำพแวดล้อม 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรจัดกำรของเสีย และชุมชน เพื่อให้เกิด 

ประโยชน์และประสิทธิภำพสูงสุดอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน โดยมี 

เป้ำหมำยเพื่อลดกำรใช้พลังงำน ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ลด

ปริมำณขยะฝังกลบ และเพิ่มกำรใช้พลังงำนทำงเลือก 

ตัวอย่างแนวทางในการปฏิบัติ 
	 n ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และแผนกำรด�ำเนินงำนท่ี 

มุ่งเน้นส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรในงำนก่อสร้ำงและน�้ำอย่ำงคุ้มค่ำ

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกำรประกอบกิจกำรของบริษัทตำม

หลัก 3Rs ได้แก่ กำรลดกำรใช้ (Reduce) กำรใช้ซ�้ำ (Reuse) และกำรน�ำ

กลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycling) เพื่อลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกร  

ลดปริมำณกำรเกิดของเสีย และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตลอด

ห่วงโซ่คุณค่ำ
	 n สร้ำงควำมตระหนักและวัฒนธรรมองค์กรในกำรดูแลปกป้อง 

และรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงำนและผู ้มีส่วนได้เสีย 

ขององค์กร

	 n ปฏิ บั ติตำมกฎหมำยท่ี เกี่ ยวข ้องกับกำรจัดกำรพลังงำน 

สภำพแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศอย่ำงจริงจัง และด�ำเนินกำร

ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท�ำงำนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ให้เหมำะสมกับลักษณะกำรด�ำเนินงำน เทคโนโลยีกำรผลิต และ

แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีท่ีสำกลยอมรับ
	 n ให้กำรจัดกำรพลังงำน สภำพแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศ  

เป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ ที่จะ

ต้องให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิติัตำมมำตรกำรทีก่�ำหนด  พร้อมสือ่สำร

ให้เกิดควำมเข้ำใจและปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
	 n ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและควำมเส่ียงต่อควำม 

หลำกหลำยทำงชีวภำพส�ำหรับกำรพัฒนำโครงกำร รวมถึงโครงกำร

ปรับปรุง (Renovation) ของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมำยก�ำหนด
	 n เลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงท่ีมำจำกแหล่งผลิต 

ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย  มีควำมปลอดภัย ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม และ 

ลดกำรก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก

การด�าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

การจัดการพลังงานและสภาพภูมิอากาศ

 บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ของโลก มีผลต่อทั้งสภำวะแวดล้อมทำงธรรมชำติและมนุษย์ในหลำย

พื้นท่ี ก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงมำกท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ 

ส่ิงแวดล้อม จึงได้พิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรขององค์กร

ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนแห่งสหประชำชำติ 

(SDGs) พร้อมด�ำเนินกำรจัดท�ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon 

Footprint for Organization: CFO) เพื่อกำรแสดงข้อมูลปริมำณ 

136 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ก๊ำซเรือนกระจกท่ีปล่อยจำกกำรด�ำเนินงำนขององค์กรตำมมำตรฐำน

กำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจกตำม “แนวทำงกำรประเมินคำร์บอนฟุตุพริ้น้ท์ 

ขององค์กร” ขององค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำร

มหำชน) หรือ TGO โดยมุ่งหวังที่จะน�ำข้อมูลมำก�ำหนดกลยุทธ์ใน

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท้ังทำงตรงและทำงอ้อมให้เป็นศูนย ์

ในอนำคต ทัง้น้ี ขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูลกำรด�ำเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ 

ที่ก่อให้เกิดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกประกอบด้วย

 1) ก๊ำซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) อันเกิดจำก

กำรเผำไหม้เชื้อเพลิงต่ำง ๆ  ของบริษัทฯ อำทิ น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันดีเซล 

และก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงกำรรั่วซึม/รั่วไหลจำกก๊ำซต่ำง ๆ  ท่ีใช้ในกำร

ด�ำเนินกิจกรรมขององค์กร เช่น สำรท�ำควำมเย็น เป็นต้น

 2) ก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมจำกกำรใช้พลังงำน (Scope 2)  

อันเกิดจำกกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำโดยบริษัทฯ ในส่วนพื้นท่ีส�ำนักงำน 

ส่วนกลำง และพื้นท่ีเช่ำท่ีว่ำงอยู่

 3) ก๊ำซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) อันเกิดจำกกำร

ใช้พลังงำนในกำรเดินทำงของพนักงำน กำรใช้น�้ำประปำ และกำรใช้

กระดำษ ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้พิจำรณำก�ำหนดเป้ำหมำยลดกำร 

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ภำยในปี 2565 เม่ือเทียบกับกรณี

ปกติ ณ ปีฐำน 2560 พร้อมกับลดกำรใช้พลังงำนลงร้อยละ 10 ภำยใน 

ปี 2568 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐำน 2564 และนอกจำกนี้ กลุ่ม

บริษัทฯ ยังได้น�ำควำมตกลงปำรีสตำมกรอบอนุสัญญำสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ยูเอ็นเอฟซีซีซี) ที่ก�ำหนด

มำตรกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ต้ังแต่ พ.ศ. 2563 และ 

กำรควบคุมกำรเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศำ

เซลเซียส และมุ่งควำมพยำยำมไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศำเซลเซียส มำเป็น 

ส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำต้ังเป้ำหมำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ลงร้อยละ 100 ภำยในปี 2593 และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท 

ของประเทศไทยท่ีให้ค�ำม่ันว่ำจะลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกร้อยละ 

20-25 ภำยในปี 2573 

หมายเหตุ: สามารถติดตามการเปิดเผยรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกขององค์กรได้ในรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563

www.frasersproperty.co.th/who-we-are/sustainability 

กิจกรรมเดือนแห่งสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ก�ำหนดให้เดือนมีนำคมของทุกปีเป็นเดือนแห่ง 

ส่ิงแวดล้อม (Environment Month) เพือ่เป็นกำรส่งเสรมิให้กำรประกอบธุรกจิในกลุม่

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมย่ังยืน 

จึงได้จัดกิจกรรมภำยใต้แนวคิด “Build-to-Zero” และบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรม

ดังกล่ำว ซ่ึงมีเป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ โดยกำร 

จัดกิจกรรมรณรงค์ “สัญญำว่ำจะถอดปลั๊ก” (Take the Unplug Pledge) เพื่อสร้ำง

อปุนสิยัทีดี่ในกำรถอดปลัก๊อปุกรณ์เมือ่ไม่ใช้งำน ซ่ึงจะช่วยให้ปรมิำณกำรใช้พลงังำน

ลดลงได้ และอีกกิจกรรมคือ “FPT ร่วมปิดไฟวันเอิร์ธอำวเออร์” (FPT stands in 

solidarity to support Earth Hour) เม่ือวันท่ี 28 มีนำคม 2563 ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด�ำเนิน

กำรปิดแสงสว่ำงป้ำยประชำสัมพันธ์ และหลอดไฟโดยรอบอำคำร และหลอดไฟ

ภำยในอำคำรตำมควำมเหมำะสม พร้อมเชิญชวนผู้เช่ำเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 

ด้วย ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับองค์กำรกองทุนสัตว์ป่ำโลกสำกล (World 

Wildlife Fund: WWF) หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน ที่ท�ำกำรปิดไฟเป็นเวลำ  

1 ชั่วโมงท่ัวประเทศเพื่อลดภำวะโลกร้อน
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การบริหารจัดการน�้า

 เ น่ืองจำกประเทศไทยต้ังอยู ่ ในลุ ่มแม ่น�้ ำโขงและแม ่น�้ ำ

เจ้ำพระยำ ซ่ึงมีระดับควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนน�้ำระดับปำนกลำง

ถึงสูง (Medium-High Risk Level) ดังนั้น บริษัทฯ ซ่ึงด�ำเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยเป็นหลัก จึงได้ก�ำหนดมำตรกำรดูแลและเตรียมพร้อมรับ

สถำนกำรณ์โดยยึดตำมหลัก 3R คือ ลดกำรใช้น�้ำ (Reduce) ใช้น�้ำซ�้ำ 

(Reuse) และน�ำน�้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วมำปรับปรุงคุณภำพและน�ำ

กลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Recycle) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำร

ทรัพยำกรน�้ำท่ีมีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ

กิจกรรมการคัดแยกขยะในอาคารสำานักงานและพื้นที่ส่วนกลาง

การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

 ขยะที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ ถููกแบ่งออกเป็น ขยะทั่่วไป  

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรำย กำรบริหำรจัดกำร

ขยะในปัจจุุบันของบริษัทฯ ใช้หลักกำรลดปริมำณกำรเกิด 

ขยะที่แหล่งก�ำเนิด กำรคัดแยก และเก็บรวบรวม และกำรส่ง

ไปก�ำจัดอย่ำงถููกวิธี ซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ด�ำเนินกำรติดต้ัง

ถังขยะตำมประเภทขยะท่ีเกิดขึ้นในอำคำรส�ำนักงำนใหญ่และ

ส�ำนักงำนสำขำในพื้้นท่่ีโครงกำร และมีกระบวนกำรแยกขยะ

รีไซเคิลประเภท กระดำษ กระป๋องอลูมิเนียม ขวดแก้ว ขวด

พลำสติก แล้วน�ำไปขำยเพื่อเป็นกำรเข้ำสู่กระบวนกำรน�ำไป 

ใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป พร้อมท้ังได้จัดอบรมกำรคัดแยกขยะ 

ให้พนักงำน และติดตำมประสิทธิภำพกำรคัดแยกขยะอย่ำง

ต่อเน่ือง

การออกแบบอาคารที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 

Building)

 บริษัทฯ น�ำแนวทำงกำรพัฒนำอำคำรสีเขียว หรือ Green 

Building มำประยุกต์ใช้ออกแบบและพัฒนำอำคำร ได้แก่ กำรบริหำร

จัดกำรพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรขยะ นวัตกรรมอำคำรเพื่อกำร

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่เป็นพิษ หมุนเวียน 

และย่ังยืน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอรับรอง 

มำตรฐำนอำคำรสีเขียวตำมมำตรฐำนอำคำรสีเขียวระดับสำกลหรือ  

Leadership in Energy and Environmental Design (“LEED”)  

โดยสภำอำคำรสีเขียวของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Green Building  

Council : USGBC) ส�ำหรับโครงกำรศูนย์กระจำยสินค้ำ Omnichannel  

ของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมพื้นท่ีประมำณ 75,000 ตำรำงเมตร  

ที่ออกแบบเพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่ เฉพำะเจำะจง 

ของลูกค้ำ (Built-to-Suit) และตอบโจทย์กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำม 

ย่ังยืนของเซ็นทรัล รีเทล ด้วยหลักกำรออกแบบศูนย์กระจำยสินค้ำ 

ท่ีให้ควำมส�ำคัญต่อควำมย่ังยืนด้ำนส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยกำร

ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำประหยัดพลังงำนและโซลำร์เซลล์บนหลังคำ 

ของอำคำรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำส�ำหรับใช้ภำยในโครงกำร รวมถึง 

ระบบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน�้ ำ  โดยผนวกกับกำรยึด

ควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง พร้อมค�ำนึงถึงพนักงำน

ท่ีท�ำงำนในอำคำรเป ็นหลัก ภำยในโครงกำรมีส่ิงอ�ำนวยควำม 

สะดวก อำทิ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ลู่วิ่ง และ สนำมฟุตซอล และห้องอำหำร 

เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีแผน

จะขอกำรรับรองอำคำรสีเขียวส�ำหรับโครงกำรอ่ืน ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

ในอนำคต
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การปรับปรุงสินทรัพย์เชิงสร้างสรรค์ (Asset Enhancement Initiatives: AEI)
 โครงกำร AEI หรือ โครงกำรกำรปรับปรุงคุณภำพและรูปแบบโรงงำนและคลังสินค้ำ เพื่ออัพเกรดให้มีควำมทันสมัยและ 
เพิ่มมูลค่ำให้กับอำคำรรุ่นเก่ำผสำนกับวิธีกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ท่ียึดควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก (Customer-Centric Approach) 
โดยควำมพิเศษอยู่ท่ีกำรให้บริกำรสมำร์ทโซลูชั่นเพื่อควำมย่ังยืน (Smart Sustainable Solutions) ท่ีมีกำรน�ำหลักกำรออกแบบอำคำร 
ที่่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตำมมำตรฐำน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) และ TREES (Thai’s Rating of 
Energy and Environmental Sustainability) เข้ำมำใช้ในกำรวำงแผนในกำรปรับปรุุงอำคำร โดยเน้นรููปลักษณ์ที่ทันสมัยและใช้ทรัพยำกร
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุุด เช่น กำรออกแบบด้ำนหน้ำอำคำรโรงงำนเพื่อให้ได้รับแสงจำกภำยนอกในปริมำณท่ีเหมำะสมและประหยัด
พลังงำน กำรท�ำเพดำนเปลือย กำรปรับปรุุงระบบสุุขภัณฑ์ให้ทันสมัยและประหยัดน�้ำ กำรเลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงำนแบบ LED 
ท้้ังหมด กำรเปลี่่ยนฉนวนกันควำมร้อนบนหลังคำโรงงำนเพื่อประหยัดกำรใช้พลังงำน กำรปรับปรุุงระบบระบำยอำกำศเพื่อเพิ่มกำร 
หมุุนเวียนของอำกำศภำยในอำคำร ท�ำให้ช่วยลดควำมร้อนภำยในอำคำรได้ กำรติดต้้ังระบบเซ็นเซอร์เพื่่อตรวจวัดคุณภำพอำกำศภำยใน
อำคำรและควบคุุมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ รวมถึงกำรเลือกใช้วัสดุุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จจ�ำนวน  
4 อำคำร โดยอยู่ในระหว่ำงพิจำรณำพัฒนำและวำงแผนกำรด�ำเนินกำรเพิ่มเติมส�ำหรับปีถัดไป

ชมรมรักต้นไม้ รักษ์โลก
 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรเร่ืองอนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ระบบนิเวศ และส่ิงแวดล้อม
ทัง้ในเมอืงและชนบท เพือ่ช่วยลดผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพ
ภมิูอำกำศ บรษัิทฯ เลง็เหน็ว่ำป่ำชำยเลนมีควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรเป็น 
แหล่งอนุบำลสัตว์น�้ำ เพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพิ่มผลผลิต 
กำรประมง และช่วยป้องกันกำรกัดเซำะของชำยฝั ่ง รวมทั้งกำร
ตรึงคำร์บอนในอำกำศมำกักเก็บได้รวดเร็วกว่ำป่ำโดยท่ัวไป ชมรม 
FPT_Love Tree & Save The World จึงจัดกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน ท่ี
ชุมชนบ้ำนแหลมฉบัง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี วันท่ี 12 กันยำยน 2563 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรลดสภำวะโลกร้อน โดยได้ร่วมกันปลูกป่ำ
ชำยเลนเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคำร์บอน ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และปลูกฝังพฤติกรรมเรื่องกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำให้กับพนักงำน

Grow Green Together
 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดย
ถือเป็นประเด็นส�ำคัญในกำรพัฒนำที่ย่ังยืนของบริษัทฯ และมุ่งสร้ำง 
ควำมตระหนักในคุุณค่ำของกำรรักษำธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
ให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม จึงได้จัดให้มีเรือนเพำะช�ำไม้มงคล  
ไม้ดอกไม้ประดับต่ำง ๆ ไม้พื้นถิ่น และพืชผักสวนครัวที่สะอำด
ปลอดสำรพิษ อำทิ เศรษฐีเรือนใน, บันไดเศรษฐี, ช้อนเงินช้อนทอง,  
ลีลำวดี, หำงนกยูง, ดำวเรือง, เมล่อน, แตงโม เป็นต้น เพื่อใช้ในงำน 
ภูมิทัศน์ส�ำหรับโครงกำรต่ำง ๆ  เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดหำพันธุ์ไม้ที่ใช้ตกแต่ง รวมถึงแจกจ่ำยให้กับพนักงำนในวันส�ำคัญ 
ต่ำง ๆ หรือน�ำเสนอต่อลูกค้ำซ่ึงต้องกำรหำไม้ดอกไม้ประดับส�ำหรับ 
ตกแต่ง ท้ังน้ี ในวันงำนพิธีกำรมอบใบประกำศเกียรติบัตรโครงกำร 
“Frasers Property Thailand Sustainability 2019” เม่ือวนัที ่15 พฤศจกิำยน  
2562 ณ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ ต้้ี  โลจิสติกส์ พำร ์ค (บำงนำ)  
ทำงบริษัทฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นหำงนกยูงกับลูกค้ำบริเวณทำงเข้ำ 
โครงกำรฯ และในปัจจบัุนต้นหำงนกยงูเจรญิเติบโตและงอกงำม สะท้อน 
ควำมร่วมแรงร่วมใจกันสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่ำงดี
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การดำาเนินการด้านนวัตกรรม 
ปรับใช้เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลา และประหยัด

พลังงาน

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงกำรน�ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ เพื่อให้

สำมำรถรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็ว 

ในยุคดิจิทัล ท้ังในด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพของงำน ลดเวลำ 

ประหยัดพลังงำน และช ่วยอ�ำนวยควำมสะดวก จึงพัฒนำ

กระบวนกำรท�ำงำนด้วยกำรน�ำระบบ SAP  เข้ำมำจัดกำรระบบ

กำรบริหำรจัดกำรขององค์กร โดยผู ้บริหำรและพนักงำนได ้

ร่วมกันเปิดตัวและเริ่มใช้งำนระบบ (SAP Go Live) เมื่อวันท่ี  

1 ตุลำคม 2562 เป็นต้นมำ นอกจำกนี้ ยังได้พัฒนำระบบ IT Service 

Desk และระบบ Work Remotely ส่งผลให้สำมำรถประหยัดเวลำ 

ในกำรท�ำงำน ลดปริมำณกำรใช ้กระดำษ ซ่ึงมีส ่วนช่วยให ้

ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรลงได้อีกด้วย

Dashway: นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

 ในปี 2563 บรษิทัฯ เปิดตัวนวตักรรมระบบรกัษำควำมปลอดภยั

อัจฉริยะภำยใต้ช่ือโครงกำร Dashway ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีปัญญำ

ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เช่ือมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด 

CCTV ประมวลผลโดยกำรเชื่อมต่อระบบ AI เข้ำกับฐำนข้อมูล 

บนคลำวด์ และแสดงผลในรูปแบบ Web-application dashboard  

ส่งไปแสดงผลบน Dashboard ในรูปแบบของกรำฟิกท่ีเข้ำใจง่ำย  

โดยข้อมูลจะถูกเช่ือมต่อเข้ำกับไม้กั้นประตูเพื่อเปิด-ปิดแบบอัตโนมัติ

ช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถผ่ำนเข้ำ-ออกพื้นที่โครงกำรได้อย่ำงสะดวก

รวดเร็ว (Seamless experience) ด้วยเทคโนโลยี Automatic License 

Plate Recognition (ALPR) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของระบบ

รักษำควำมปลอดภัย สำมำรถจับควำมเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติได้ อำทิ  

กำรจอดรถในท่ีห้ำมจอด ตรวจหำผู้บุกรุก ระบบจะท�ำกำรแจ้งเตือน 

และส่งสัญญำณแบบ Real-time ไปยังหน่วยงำนผู้รับผิดชอบพื้นท่ีและ

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ซ่ึงจะช่วยลดควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจ 

เกิดข้ึน และยังท�ำนำยควำมหนำแน่นของกำรจรำจรภำยในโครงกำร 

รวมถึงค�ำนวณปริมำณไอเสียท่ีมำจำกรถยนต์ที่สัญจรอยู ่ภำยใน

โครงกำร โดยสำมำรถน�ำข้อมูลเหล่ำน้ีไปใช้ต่อยอดพัฒนำกำรบริหำร

จัดกำร เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มำกย่ิงข้ึน

 บริษัทฯ น�ำนวัตกรรมระบบรักษำควำมปลอดภัยอัจฉริยะ 

ดังกล่ำว มำทดลองใช้ท่ีโครงกำร Frasers Property Logistics Park  

ต้ังอยู ่บนถนนบำงนำ-ตรำด กม. 39 เป็นแห่งแรก เนื่องจำกเป็น

โครงกำรขนำดใหญ่ และมีปริมำณรถยนต์และรถบรรทุกสัญจร 

เข้ำ-ออกโครงกำรกว่ำ 2,000 คันต่อวัน ทั้งนี้โครงกำร Dashway ได้ริเริ่ม

โดยมีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 3 ประกำร ได้แก่

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร 

ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย    

 2 .  เพื่อ เพิ่มประสิทธิภำพของกำรให ้บริกำรและสร ้ำง

ประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้ำ

 3. เพื่อสร้ำงมูลค่ำจำกข้อมูล (Data Monetization)

140 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)



การกำากับดูแลกิจการ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2), สมุทรปราการ | ประเทศไทย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)



 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรมีควำมมุ ่งมั่นและ

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้องค์กร 

มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ด้วยกำรประกอบ

ธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้ำงควำม

เชื่อมั่นและควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อบุคคลรอบด้ำน เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ

ของคณะกรรมกำรในบริบทธุรกิจ ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  

โอกำส ควำมเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิกจิกำร ตำมหลกัธรรมำภบิำล 

ขององค์กรด้วยควำมโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม  ภำยใต้ “มำตรฐำน

ทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ”1 ซ่ึงได้รับอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ มีควำมเข้ำใจและสำมำรถน�ำไปใช ้

เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่ำงครบถ้วน 

นโยบายกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติ “นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร 

ทีด่”ี และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ ก�ำหนดแผน 

และมำตรกำรติดตำมเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร 

ที่ดี มีกำรส่ือสำรเผยแพร่ไปยังบุคลำกรของบริษัทฯ ทุกระดับได้ 

รับทรำบและยึดถือปฏิบัติเป็นค่ำนิยมควบคู ่ไปกับกำรบริหำรและ 

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ 

เป้ำหมำยเพื่อควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงควำมรับผิดชอบ 

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้ เป ็นส่วนหน่ึง 

ของกำรอบรมพนักงำนใหม่ ซ่ึงยังคงยึดหลักปฏิบัติครอบคลุมเน้ือหำ  

5 หมวด ได ้แก่  สิทธิของผู ้ถือหุ ้น กำรปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย่ำง

เท่ำเทียมกัน บทบำทของผู ้มีส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและ

ควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ควบคู ่

ไปกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริ ษัทจดทะเบียน 

ปี 2560 และท�ำกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอย่ำง

สม�่ำเสมอเพื่อให้มีควำมเหมำะสม โดยท�ำกำรเผยแพร่นโยบำยกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีเป ็นลำยลักษณ์อักษรท้ังภำษำไทยและภำษำ

อังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.frasersproperty.co.th  

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึง  

และมโีอกำสได้รบัทรำบแนวทำงปฏบัิติและกำรด�ำเนนิธุรกจิของบรษิทั 

ภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ท�ำกำรเผยแพร่ 

และส่ือสำรไปยังพนักงำนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้รับทรำบ

และยึดถือปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดด้วย 

 ทั้งนี้ ในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินผลด้ำน 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรในระดับ “ดีเลิศ” จำกโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (IOD)

การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้
 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีโดยกำรมอบหมำยจำก 

คณะกรรมกำรบริษัทได้น�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ปี 2560  

(CG Code) มำปรบัใช้ และเพือ่ให้มีกำรพฒันำกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ  อย่ำง

ต่อเน่ืองจึงจัดท�ำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำวเป็นระยะ  

ซ่ึงจำกกำรพิจำรณำพบว่ำ CG Code เป็นหลักปฏิบัติท่ีมีประโยชน์

ส�ำหรับคณะกรรมกำรและผู ้น�ำองค์กรน�ำไปปรับใช้ตำมบริบทท่ี 

เหมำะสมทำงธุรกิจ ซ่ึงในภำพรวมบริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรตำม CG 

Code ได้เป็นอย่ำงดี บริษัทฯ ได้พิจำรณำทบทวนและก�ำหนดกลยุทธ ์

ท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับ CG Code อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อกำรพัฒนำ 

อย่ำงยั่งยืน โดยมีกำรด�ำเนินกำรในปี 2563 ดังน้ี

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำร

รับทรำบข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนและนโยบำยกำรบริหำรงำน มีสิทธิ

ในกำรรับส่วนแบ่งก�ำไร สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุม สิทธิในกำร 

เสนอช่ือกรรมกำรและสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น 

ทุกรำยได้รับสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท1 

และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อเป็นกำรให้ควำมม่ันใจว่ำผู้ถือหุ้น 

ทุกรำยมีสิทธิเท่ำเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนกำรประชุม 

ผู้ถือหุ้นท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ มีมำตรกำรดูแลกำรใช้ข้อมูล

ภำยใน มีกำรควบคุมและดูแลกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน รวมท้ัง

มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ จัดให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับข้อมูลข่ำวสำร 

ของบริษัทอย่ำงรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่ำนช่องทำงท่ีเข้ำถึง 

ได้ง่ำย ทั้งน้ี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเร่ืองท่ีกระทบ

หรือเก่ียวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 • การก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นทุกกลุ ่ม ซึ่งรวมถึงนักลงทุน

สถาบันเข้าร่วมประชุม

 บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นปีละครั้ง

ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือน นับแต่ส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ  

โดยจะก�ำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ีท่ีจะจัดประชุม ซ่ึงมีควำมพร้อม

ท่ีจะอ�ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถำบัน ได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

โดยมีนโยบำย คือ

1 รายละเอียดของจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถศึกษาข้อบังคับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.frasersproperty.co.th

การก�ากับดูแลกิจการ

142 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



 1)  ไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท�ำกำรของ

ธนำคำรพำณิชย์ กำรประชุมจะเริ่มประชุมในช่วงเวลำ 8.30 - 16.00 น. 

โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสำมำรถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือ

มอบฉันทะมำยังบริษัทฯ เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้ำ

 2)  จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหำนครหรือท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ัง

ของส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเดินทำงไปร่วม

ประชุมได้ง่ำย

 3)  มีกำรให้ข้อมูลวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม  

โดยมีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระหรือประกอบมติ 

ท่ีขอตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ�ำป ี

และวิสำมัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม

 4)  ไม่มีกำรจ�ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศ

ของบริษัทฯ

 5)  หำกมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ 

ซ่ึงกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเก่ียวข้อง

กับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำยที่ใช้บังคับท่ีต้องได้รับกำรอนุมัติ

จำกผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

 ในรอบระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ 

ได้จัดกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นจ�ำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ กำรประชุมสำมัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เม่ือวันที่ 24 มกรำคม 2563 เวลำ 13.30 น.  

ณ สำมย่ำนมิตรทำวน์ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำสำมย่ำนมิตรทำวน์ เลขท่ี  

944 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

 

 • การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

  กำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำปีน้ีได้ด�ำเนินกำรประชุม

ตำมพระรำชบัญญัติมหำชน จ�ำกัด พ.ศ. 2538 ข ้อก�ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

ตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และสอดคล้องกบักำรประเมิน

คุณภำพกำรจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

  ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 มีกำรพิจำรณำ 

ลงคะแนนเสียงเรียงล�ำดับตำมวำระท่ีก�ำหนดไว้ ก่อนเริ่มกำรประชุม

ทุกครั้ง ประธำนในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีกำรลงคะแนน กำรนับคะแนน 

และกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียง มีกรรมกำรและผู ้บริหำรเข้ำร่วม

ประชุม 7 ท่ำน รวมถึงมีท่ีปรึกษำกฎหมำย และผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมด้วยต้ังแต่เริ่มกำรประชุม

 

 • ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 -  บริษัทฯ ได ้ เป ิดเผยมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ เรื่อง

ก�ำหนดกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมท้ังเผยแพร่หนังสือ

เชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นท่ีมีรำยละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต ์

ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้ำ 30 วัน

 -  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งบรรจุวำระท่ีส�ำคัญอย่ำง 

ครบถ้วนตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และข้อบังคับของบริษัทฯ อำทิ รำยละเอียดวำระกำรประชุมท่ีเพียงพอ 

ส�ำหรับกำรตัดสินใจ รวมทั้งน�ำเสนอควำมเห็นของคณะกรรมกำร

บริษัทในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน รำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีผ่ำนมำ 

รำยงำนประจ�ำปี พร้อมท้ังเอกสำรประกอบกำรประชุม เอกสำรท่ี

ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ และระบุวิธีกำรไว้ชัดเจนให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 

ได้พิจำรณำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 14 วัน และประกำศโฆษณำ 

ค�ำบอกกล่ำวนัดประชุมลงหนังสือพิมพ์รำยวัน 3 วันติดต่อกันและ

ไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่ำวผู ้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 

ในเวลำที่ เพียงพอส�ำหรับเตรียมตัวศึกษำข้อมูลในกำรพิจำรณำ 

เก่ียวกับวำระกำรประชุมก่อนมำเข้ำร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุม

ได้จัดส่งให้กับผู ้ถือหุ ้นทุกรำยที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียน 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล

หน่ึงมำประชุมแทน หรือเลือกให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็น 

ผู ้รับมอบฉันทะเข้ำประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอรำยช่ือ

กรรมกำรอิสระพร้อมประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุม 

เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นพิจำรณำ โดยได้จัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นทุกรำยที่มีรำยชื่อ

ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น 

ของบริษัท

 -  น�ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ

เป็นประจ�ำทุกปี และน�ำเสนอนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

 -  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2549 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรในเบ้ืองต้นเป็นกำรล่วงหน้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์

บริษัทฯ www.frasersproperty.co.th

 -  ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำดูข้อมูลต่ำง ๆ เก่ียวกับระเบียบวำระ

กำรประชุมได้ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนได้รับ 

เอกสำรกำรประชุม และในวันประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ เปิดให้ 

ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อยสองช่ัวโมงเสมอ

 -  ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส�ำคัญ 

โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ จัดสรรเวลำกำรประชุมอย่ำง

เพียงพอ และด�ำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส โดยใน

ระหว่ำงกำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ได้แสดงควำมคิดเห็น

และซักถำมอย่ำงท่ัวถึงก่อนจะให้ลงคะแนน และสรุปมติท่ีประชุม

ของแต่ละวำระ

 - ให้สิทธิผู ้ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น ภำยหลังเริ่ม

กำรประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในระเบียบวำระท่ีอยู่

ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ

 -  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ผู ้ถือหุ ้นอย่ำงสม�่ำเสมอ 

ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ือหรือส่ิงพิมพ์

ต่ำง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 -  จัดให้มีช่องทำงที่ผู ้ถือหุ ้นรำยย่อยสำมำรถติดต่อขอ

ข้อมูลโดยตรงทำงไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)  

ของบริษัทฯ “FPT.ir@frasersproperty.co.th” ในเร่ืองต่ำง ๆ ได้แก่ 

กิจกรรมของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรตรวจสอบ 

เป็นต้น นอกจำกน้ี ผู ้ถือหุ้นรำยย่อยยังสำมำรถติดต่อขอข้อมูลได ้

จำกเลขำนุกำรบริษัท

143รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



 • วันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ก�ำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น 

ซ่ึงสำมำรถเดินทำงได้สะดวกทุกรำย โดยบริษัทฯ จัดให้มีเอกสำร

ประกอบกำรประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให ้

ผู้ถือหุ้นได้ทรำบกระบวนกำรประชุม กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน

เพื่อแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นมีกำรมอบฉันทะโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ณ จุดลงทะเบียน 

ก�ำหนดจุดบริกำรรับลงทะเบียนอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ โดย 

ผู ้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำ

ประชุมสองชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ  

ในกำรลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้น�ำระบบ barcode 

มำใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลำในขั้นตอนดังกล่ำวให้รวดเร็วขึ้น

 

 • หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้มีกำรแจ้งมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นผ่ำนระบบข่ำว 

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม หรือภำยใน 

วันท�ำกำรถัดไป และผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ระบุผล 

ของกำรลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง)  

ในแต่ละวำระ และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นซึ่งจดบันทึก 

รำยชื่อกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม ข้ันตอนกำรลงคะแนน วิธีกำร 

แสดงผลคะแนน ผลของกำรลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย /  

งดออกเสียง) ในวำระทีข่อรบัรอง / อนมัุติจำกผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ข้อซักถำม 

ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระให้กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบรษัิทฯ รวมท้ังวดีีทัศน์ ซ่ึงบนัทึกภำพในวนัประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้  

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญและดูแลให้มีกำรปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นธรรมและยั่งยืน ไม่ว่ำจะเป็น

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู ้ถือหุ้นรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน หรือผู้ถือหุ้น 

ต่ำงชำติ โดยได้ด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

 • เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม 

ผู ้ถือหุ้นได้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม โดยประกำศแจ้งให้ทรำบโดย 

ทั่วกันผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้ำ

ก่อนกำรประชุม พร้อมท้ังประกำศหลักเกณฑ์และระบุข้ันตอน 

ของกำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 • เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือก

เป็นกรรมกำร ซ่ึงผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตำมข้อก�ำหนดของบริษัทฯ และต้องให้ควำมยินยอมในกำรเสนอ 

ชื่อด้วย โดยประกำศแจ้งกำรรับเสนอชื่อ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ 

ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้ำก่อน 

กำรประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งน้ี 

กำรคัดเลือกกรรมกำรในที่ประชุม บริษัทฯ จัดให้มีกำรลงคะแนนเสียง

เลือกต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

 • ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องท่ีเห็นว่ำ

ส�ำคัญ สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวำระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำ

แต่งต้ังเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ�ำปี 2563  

ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม คือต้ังแต่วันท่ี 5 กรกฎำคม 2562 - 15 ตุลำคม 

2562 โดยแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกำศหลักเกณฑ์และระบุข้ันตอน 

ท่ีชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.frasersproperty.co.th  

ภำยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 • ให ้สิทธิออกเสียงแก ่ผู ้ถือหุ ้นตำมจ�ำนวนหุ ้นที่ถืออย ่ำง 

เท่ำเทียมกัน

 • ด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล�ำดับระเบียบวำระที่ได้แจ้งไว้

ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่มระเบียบวำระ 

ในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบระเบียบวำระก่อนตัดสินใจ

 • จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชย์

ประกำศก�ำหนด (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซ่ึงผู้ถือหุ้นสำมำรถ

ก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวำระพร้อมกับ

หนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วย

ตนเอง สำมำรถมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรอสิระหรอืบุคคลอืน่เข้ำประชมุ

และออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมท้ังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นสำมำรถดำวน์โหลดดูรำยละเอียดและ 

ข้ันตอนกำรมอบฉันทะได้

 • ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ช ้ บั ต ร ล ง ค ะ แ น น เ สี ย ง ส� ำ ห รั บ 

ทุกระเบียบวำระ เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นสำมำรถลงคะแนนได้ตำมท่ีเห็น

สมควร ซึ่งจะมีกำรเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่ำวในห้องประชุม เพื่อน�ำ 

ผลคะแนนมำรวมค�ำนวณกบัคะแนนเสยีงท่ีได้ลงไว้ล่วงหน้ำในหนังสือ

มอบฉันทะ ก่อนที่จะประกำศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

ในท่ีสุด

 • บันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่ง 

รำยงำนกำรประชุมต ่อตลำดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทย และ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) หลังกำรประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำว

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรจัดกำร 

เกี่ยวกับควำมขัดแย้งในด้ำนผลประโยชน์ของผู ้ เกี่ยวข้อง ทั้งใน

ระดับองค์กรธุรกิจและในระดับบุคลำกรของบริษัทฯ อย่ำงรอบคอบ  

เป็นธรรม และโปร่งใส รวมท้ังก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ 

ที่ ดี เกี่ยวกับรำยกำรผลประโยชน์ท่ีขัดแย ้งและกำรก�ำหนดให้มี 

กำรเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วน ในกรณีที่มีวำระ 

ที่กรรมกำรบริษัท รวมทั้งผู ้บริหำรคนหน่ึงคนใดมีส่วนได ้ เสีย 

ในวำระ กรรมกำรบริษัท / ผู้บริหำรดังกล่ำว จะไม่เข้ำร่วมประชุม 

หรืองดออกเสียงในวำระน้ัน ๆ

 1) พนักงำนต้องหลีกเล่ียงกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในกำรติดต่อกับคู ่ค ้ำและ 

บุคคลอื่นใด

 2) กำรที่พนักงำนไปเป็นกรรมกำร หรือที่ปรึกษำในบริษัท 

องค์กร หรือสมำคมทำงธุรกิจอื่นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และ 

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยตรง

144 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



 3) ไม ่เข ้ำเป ็นหุ ้นส่วนหรือผู ้ถือหุ ้นที่ มีอ�ำนำจตัดสินใจ 

หรือผู้บริหำรในกิจกำรท่ีเป็นกำรแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับ

บริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ 

โดยทันที

 4) ระหว่ำงท่ีปฏิบัติงำนให้บริษัทฯ และหลังจำกพ้นสภำพ

กำรปฏิบัติงำนแล้ว พนักงำนจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่ำเป็น

ควำมลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดท้ังสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลธุรกิจ

แผนงำนในอนำคตของบริษัทฯ และอื่น ๆ

 5) ในกรณีที่พนักงำนหรือบุคคลในครอบครัวเข ้ำไปมี 

ส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจกำรใด ๆ ซึ่งอำจมีผลประโยชน์หรือ 

ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู ้บังคับ

บัญชำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร

 6) พนักงำนจะต้องไม่กู้ยืมเงินจำกคู่ค้ำท่ีบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ

ด้วยยกเว้นสถำบันกำรเงิน เนื่องจำกอำจมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่

ในฐำนะตัวแทนบริษัท

 7) หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิด

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อภำระผูกพันทำง 

กำรเงินในรูปแบบใด ๆ กับผู ้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ หรือ

พนักงำนของบริษัทฯ เอง

 8) ห้ำมพนักงำนจ่ำยเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใด

โดยไม่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจ

 9) กรณีพนักงำนมีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำงำนอื่น เพื่อเพิ่มพูน

รำยได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลำท�ำงำน ท้ังนี้จะต้องไม่

ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันด ี

ของประชำชน รวมท้ังไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ประกอบ

กิจกำรท่ีเป็นกำรแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ ไม่มี 

ผลเสียต่อชื่อเสียงหรือกิจกำรของบริษัทฯ ไม่น�ำควำมลับของบริษัทฯ 

ไปใช้ และไม่กระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำท่ีของตน

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

	 n บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับและดูแลกำรใช้ข้อมูล

ภำยในให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยยึดม่ัน

ในหลักจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ม่ันใจว่ำนักลงทุน

ในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ ท่ีว่ำด้วย

เรื่องกำรใช้ข ้อมูลภำยในของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่ถูกต้อง ทันที เท่ำเทียม และเพียงพอ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตำมแนว

ปฏิบัติในกำรเปิดเผยและรักษำข้อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์  

และแนวทำงกำรพิจำรณำกำรกระท�ำในลักษณะที่มิได้เป็นกำรเอำ 

เปรียบบุคคลอื่น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดระเบียบกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์

ของกรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำน ให้สอดคล้องกับกฎหมำย

เก่ียวข้อง ดังน้ีกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยใน

ของบริษัทฯ ที่มีสำระส�ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ 

ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนหรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันน�ำมำซึ่งผลประโยชน์ของ

ตนเองและผู้อื่น 

	 n ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล 

งบกำรเงินของบริษัทฯ ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อ

กระท�ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ไม่ว่ำเพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง

หรือผู้อื่น ในช่วงเวลำ 30 วันก่อนกำรเผยแพร่งบกำรเงินแก่สำธำรณชน 

และต้องไม่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ  

24 ช่ัวโมงนับแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลงบกำรเงินต่อสำธำรณะแล้ว 

ท้ังนี้ บริษัทจะแจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทรำบล่วงหน้ำ

ก่อนวันที่ก�ำหนดให้งดซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
	 n กรรมกำรและผูบ้รหิำร มีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ 

ท่ีออกโดยบรษัิทของตน คูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนัฉนัสำมีภรรยำ และ

บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภำวะ ต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์ 

และตลำดหลักทรัพย์ 
	 n บริษัทฯ มีกฎระเบียบกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงด้ำนระบบ

คอมพิวเตอร์และกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเข้มงวด เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีส�ำคัญถูกเปิดเผย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

ภำยในต้องไม่เปิดเผยข้อมูล จนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมูลนั้นให้แก ่

ตลำดหลักทรัพย์ฯ กรณีท่ีกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน น�ำข้อมูล

ภำยในของบริษัท ไปใช้ในทำงมิชอบ บริษัทฯ มีมำตรกำรลงโทษ

อย่ำงเข้มงวดและเคร่งครัด หำกมีกำรกระท�ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัติ 

ดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ ถือเป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ซึ่งอำจ 

ถกูลงโทษทำงวนิยั และตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด ทัง้นี ้ตำมพระรำชบัญญติั 

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้ กรรมกำรและ

ผู้บริหำรจะต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่

กรรมกำรและผู้บริหำรน้ันด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ เม่ือเข้ำรับต�ำแหน่งภำยใน 

30 วันท�ำกำร และรำยงำนทุกคร้ังเมื่อมีกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์

ภำยใน 3 วันท�ำกำรต่อ ก.ล.ต.
	 n กรรมกำรและผู ้บริหำรมีหน้ำที่ก�ำกับดูแลให้คู ่สมรสหรือ 

ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำรับทรำบ และเข้ำใจนโยบำยกำรระงับ

กำรซ้ือหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

และสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบำท 

ควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดถือควำมซื่อสัตย์

สุจริตเป็นหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจ และด�ำเนินธุรกิจโดยถูกต้อง 

ตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของทำงกำร ท้ังน้ี บริษัทฯ จะไม่ให้ 

ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ  

ท่ีมิชอบด้วยกฎหมำย รวมถึงกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจำกนี้  

บริษัทฯ เคำรพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิด

ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือเก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิของผู้อื่น

 บริษัทฯ ไม่เรียกร้อง ขอหรือรับเงิน ของขวัญหรือของรำงวัล 

หรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใดจำกบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกำรรับอันเน่ืองจำก

กำรให้ตำมประเพณีนิยม บริษัทฯ ต่อต้ำนกำรทุจริตและไม่จ่ำยสินบน

เพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจ รวมท้ังจะให้ควำมร่วมมือและสนับสนุน

มำตรกำรของรัฐและเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 
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โดยก�ำหนดให้พนักงำนต้องเอำใจใส่และปฏิบัติงำนด้วยจิตส�ำนึกถึง

ควำมปลอดภัยและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ ได ้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู ้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำย 

ต่อไปนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

 กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลำยฝ่ำย 

โดยแต่ละฝ่ำยย่อมมีควำมต้องกำรและมีผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน 

บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม 

อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม และจัดให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับ 

ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่ำงพอเพียง 

 

 • ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บริษัทมุ่งม่ันด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส 

และเป็นธรรม ค�ำนึงถึงหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และสิทธิของ 

ผู ้ถือหุ้นทุกกลุ ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นนักลงทุนรำยย่อย

หรือนักลงทุนสถำบัน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ันและควำมไว้วำงใจของ 

ผู้ถือหุ้น และเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้

แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว จึงจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้น

ทุกรำยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ส่ือท่ี 

เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทำงเวบ็ไซต์ 

ของบรษัิทฯ กำรประกำศทำงหนงัสือพมิพ์ กำรจัดท�ำข่ำวประชำสมัพนัธ์ 

หรือกำรจัดส่งจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นต้น

 

 • พนักงาน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและ

เป็นธรรม โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ สัญชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ หรือควำม

เชื่อ พนักงำนถือเป็นทรัพยำกรอันมีค่ำสูงสุดและเป็นปัจจัยส�ำคัญใน

กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จที่ดี

โดยมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม มีกำรปฏิบัติ

อย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำยและ

มำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวัสดิกำรที่จ�ำเป็น

และประโยชน์อื่น ๆ กำรแต่งต้ัง โยกย้ำย ควำมก้ำวหน้ำ กำรพัฒนำ

ศักยภำพ ทักษะกำรท�ำงำนและด้ำนอื่น ๆ 

 - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการ 

แก่พนักงาน

 เพื่อเป็นกำรรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และ

มีศักยภำพในองค์กร รวมถึงกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำน 

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จึงขอก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

และสวัสดิกำรในอัตรำท่ีเหมำะสม และเป็นไปตำมแนวทำงของ

อุตสำหกรรม บริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำสภำพ

แวดล้อมกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนักงำนอยู่เสมอ พร้อมจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำงำน

อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม โดยยึดม่ันปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย

แรงงำนอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันกำรสูญเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ 

ป ้องกันกำรบำดเจ็บ และกำรเจ็บป่วยอันเน่ืองจำกกำรท�ำงำน  

รวมท้ังก�ำหนดนโยบำยดูแลเรื่องค่ำตอบแทนซ่ึงสอดคล้องกับผลกำร 

ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยจะพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำร

ท�ำก�ำไรในแต่ละปี และกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนตำม Balanced 

Scorecard รวมทั้งสวัสดิกำรของพนักงำน อำทิ กองทุนส�ำรอง

เลี้ยงชีพ เพื่อเป็นกำรออมและสร้ำงหลักประกันให้แก่พนักงำน

และครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนน้ีจะข้ึนอยู่กับควำมสมัครใจและ

อำยุงำนของพนักงำน อัตรำเงินสะสมของพนักงำนและอัตรำเงิน 

สมทบของบริษัทฯ อยู ่ระหว่ำงร ้อยละ 5-10 ค ่ำรักษำพยำบำล  

ค่ำทันตกรรม หลักประกันสุขภำพ หลักประกันชีวิตของพนักงำน

และเงินช่วยเหลือ รวมทั้งของเยี่ยมในโอกำสต่ำง ๆ นอกจำกน้ี  

ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำรเพื่อควำมสำมัคคีและเป็นรำงวัล

ส�ำหรับพนักงำนอีกด้วย

 - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู ้

ศักยภาพของพนักงาน

 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

และเสริมประสบกำรณ์พนักงำน โดยส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำร

อบรมพัฒนำท้ังภำยในและภำยนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงำนได้รับ

กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได ้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่ำง ๆ  ของ

ธุรกรรม ข้อก�ำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ 

ต้องปฏิบัติตำม และเพื่อให้ม่ันใจว่ำพนักงำนทุกคนมีควำมรู ้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และ

สำมำรถปฏิบัติงำนได้อยำ่งถูกต้อง บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล

ทำง Intranet และกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ เพื่อให้พนักงำนทรำบ

หลักเกณฑ์และยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

 - นโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

 บรษัิทฯ มอีดุมกำรณ์ในกำรด�ำเนนิธุรกจิอย่ำงมีคณุธรรม ยดึมัน่ 

ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มตำม 

หลักบรรษัทภิบำล เพื่อให้ม่ันใจว่ำบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย 

อย่ำงเคร่งครัด บริษัทฯ สนับสนุนและเคำรพในหลักกำรด้ำนสิทธิ

มนุษยชนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

 • ลูกค้า บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองจรรยำบรรณในกำร

ปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ให้

บริกำรท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน ยึดม่ันในกำรรักษำและปฏิบัติตำม

สัญญำท่ีท�ำไว้กับลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกน้ียังให้ควำมส�ำคัญ

ในกำรรับข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ และด�ำเนินกำรอย่ำงถึงที่สุด เพื่อให้ 

ข้อร้องเรียนได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็วเป็นท่ีพอใจของลูกค้ำ 

รวมท้ังผ่อนปรน และร่วมช่วยเหลือลูกค้ำยำมท่ีเกิดควำมเดือดร้อน 

ภำยใต้หลักกำรด�ำเนินงำนดังน้ี:

 1)  ส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิำรท่ีมีคณุภำพตรงตำมมำตรฐำน  

ภำยใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและมุ่งม่ันที่จะยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้น

อย่ำงต่อเน่ืองและจริงจัง รวมท้ังเปิดเผยข่ำวสำรข้อมูลเก่ียวกับสินค้ำ

และบริกำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
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 2)  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีถูกต้อง เพียงพอ  

และทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลกูค้ำ เพือ่ให้ลกูค้ำมีข้อมูลเพยีงพอในกำรตัดสินใจ  

โดยไม่มกีำรกล่ำวเกนิควำมเป็นจรงิ ทัง้ในกำรโฆษณำหรอืในกำรสือ่สำร 

ช่องทำงอ่ืน ๆ  กับลูกค้ำ อันเป็นเหตุให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภำพ ปริมำณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้ำหรือบริกำร

 3)  ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ว และ

จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ 

ของสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ

บริษัท www.frasersproperty.co.th

 4)  รักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำ โดยไม่น�ำข้อมูลไป

ใช้ในทำงท่ีมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก

ที่เกี่ยวข้องตำมบทบังคับของกฎหมำย

 

 • คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี/ลูกหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำง

เสมอภำคและเป็นธรรม ต้ังอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทน 

ท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย กำรปฏิบัติตำมพันธสัญญำอย่ำงเคร่งครัด 

 จงึมีนโยบำยกำรปฏบิติัต่อคูค้่ำตำมหลกัธรรมภบิำล (CG) ในกำรด�ำเนนิ

กำรสรรหำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเปิดโอกำสให้คู่ค้ำ (ผู้ขำย / ผู้รับจ้ำง /  

ผู้ให้เช่ำ) ทุกรำยเข้ำมำประมูลงำน เสนอรำคำงำนกับบริษัทฯ ด้วยควำม

โปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้ำทุกรำย และหลีกเลี่ยง

สถำนกำรณ์ท่ีท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณี 

ที่คู ่ค้ำได้รับกำรติดต่อจำกผู ้บริหำร พนักงำน หรือบุคคลใด ๆ ใน

ลักษณะที่ เป ็นกำรเรียกร้องค่ำตอบแทนหรือผลตอบแทน หรือ

ประโยชน์อื่นใด หรือในกรณีที่คู่ค้ำเห็นว่ำ กระบวนกำรสรรหำและ

คัดเลือกคู่ค้ำของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมกับ 

คู่ค้ำ หรือเป็นกำรขจัดคู่แข่งทำงกำรค้ำ บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่ค้ำแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทรำบทันที เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสเป็นธรรมในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำงแก่คู่ค้ำทุกรำยอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม

 

 -   การสรรหา จัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 1)  บรษัิทฯ ประสงค์ท่ีจะให้กำรจดัหำสินค้ำและบรกิำรเป็นไป 

อย่ำงมีมำตรฐำนภำยใต้กำรแข่งขนับนข้อมูลทีเ่ท่ำเทียมกนั มหีลกัเกณฑ์ 

ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำและคู่สัญญำ จัดท�ำรูปแบบสัญญำ 

ที่เหมำะสม จัดให้มีระบบกำรจัดกำรและติดตำมเพื่อให้ม่ันใจว่ำมีกำร

ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกันกำรทุจริต

ประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนกำรจัดหำ และจ่ำยเงิน 

ให้คู่ค้ำและคู่สัญญำตรงเวลำตำมเง่ือนไขกำรช�ำระเงินที่ตกลงกัน

 2)  บริษัทฯ มุ่งท่ีจะพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพท่ียั่งยืนกับ 

คู่ค้ำและคู่สัญญำที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภำพของสินค้ำ

และบริกำรท่ีคุ้มค่ำกับมูลค่ำเงิน คุณภำพทำงด้ำนเทคนิค และมีควำม

เชื่อถือซ่ึงกันและกัน

 3)  ห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับผลประโยชน์ใด ๆ 

เป็นส่วนตัวจำกคู่ค้ำและคู่สัญญำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

 4)  ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรจัดซ้ือจัดหำกับคู่ค้ำ หรือคู่สัญญำ

ที่มีควำมเกี่ยวพันกับตนเอง

 5)  ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้ทรำบอันเนื่องมำจำกกำรจัดซ้ือจัดหำเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

 -  วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์ การประเมินคู่ค้า

 1)  มีประวัติทำงกำรเงินท่ีเชื่อถือได้ และมีศักยภำพท่ีจะเติบโต

ไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยำว

 2)  ผลิตหรือจ�ำหน่ำยสินค้ำที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำร

และสำมำรถตรวจสอบคุณภำพได้

 3)  ประเมินควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำนสินค้ำและ

บริกำร

 4)  ประเมินควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน กำรแก้ไข

ปัญหำและควำมพร้อมของทีมงำน โดยบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยจะไม่จ�ำหน่ำยสินค้ำท่ีละเมิด

ลิขสิทธ์ิและเครื่องหมำยทำงกำรค้ำ

 

 • เจ้าหน้ี บริษัทฯ ได้ยึดม่ันในกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำและ / หรือ

เจ้ำหน้ี อย่ำงเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอำรัดเอำเปรียบ เพื่อก่อให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำง

ปฏิบัติเก่ียวกับเจ้ำหน้ีโดยเฉพำะเรื่องเงื่อนไขค�้ำประกัน กำรบริหำร 

เงินทุน และกรณีท่ีเกิดกำรผิดช�ำระหน้ีไว้อย่ำงชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็น 

เจ้ำหน้ีทำงกำรค้ำหรือเจ้ำหน้ีสถำบันกำรเงิน โดยไม่ให้มีกำรผิดนัด

ช�ำระหนี้ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญำและข้อตกลง

ต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด

 

 • คู ่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ

ตำมหลักสำกล ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรกำรค้ำของคู่แข่ง

ด้วยวิธีกำรไม่สุจริต ประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันท่ีดี รักษำ

บรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติในกำรแข่งขัน ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของ 

คู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย และปรำศจำกซึ่งข้อมูล

ควำมจริง มีหลักกำรด�ำเนินงำนดังน้ี

 1)  ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันท่ีดี

 2)  ไม่แสวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วย

วิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม

 3)  ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ 

ในทำงร้ำย

 4)  สนับสนุนและส่งเสริมกำรค้ำเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขำด

หรือก�ำหนดให้ลูกค้ำของบริษัทต้องท�ำกำรค้ำกับบริษัทเท่ำนั้น

 5)  มีนโยบำยด้ำนกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ

ลิขสิทธ์ิ และส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำท่ีภำยใต้กฎหมำยหรือ 

ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยจัดให้มีกำร

ตรวจสอบให้ถ้วนถ่ีเม่ือมีกำรน�ำข้อมูล ผลงำนของบุคคลภำยนอก 

และโปรแกรมต่ำง ๆ มำใช้ เพื่อจะได้ไม่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง

ปัญญำของผู้อื่น 

 

 • กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่

อุปทำนตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงเคร่งครัด ด้วยกำรให้ควำมรู้ควำม

เข้ำใจและมีกำรควบคุมตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำห่วงโซ่

อุปทำนของคู่ค้ำที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทนั้น ด�ำเนินงำนด้วยกำรค�ำนึง

ถึงผลกระทบต่อบรรษัทภิบำลที่ดี เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อควำมย่ังยืนในกำรท�ำธุรกิจและกำรอยู่ร่วมกัน 
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 • องค์กรภาครัฐ บริษัทค�ำนึงถึงควำมส�ำคัญในกำรได้มำ 

ซ่ึงสัญญำหรือข้อตกลงใด ๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ  

ต้องถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย รวมท้ังเป็นไปตำมนโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน  

 

 • ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม บริษัทมีนโยบำยท่ีจะด�ำเนิน

ธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ

ข้อบังคับด้ำนส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอยำ่งครบถ้วน อีกทั้งยังสนับสนุน

กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงสม�่ำเสมอ ให้ควำมช่วยเหลือ 

บริจำคทรัพย์สินแก่มูลนิธิและองค์กรต่ำง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทำงสังคมตำมโอกำส นอกจำกน้ียังส่งเสริมให้บุคลำกรใส่ใจดูและ

รักษำสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยปลูกฝังจิตส�ำนึกควำมรับผิดชอบในหมู่พนักงำนทุกระดับ  

ผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมและให้ควำมรู ้ในกำรใช ้

พลังงำนอย ่ำงประหยัด อำทิ กำรรณรงค์ป ิดไฟระหว่ำง เวลำ 

พักกลำงวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง 

ถ่ำยเอกสำร ระหว่ำงวันหยุดสุดสัปดำห์ และรณรงค์ให้พนักงำน 

ใช้กระดำษรีไซเคิลในกำรพิมพ์เอกสำรภำยใน บริษัทฯ ค�ำนึงถึง 

ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกโดยรอบ มุ่งสร้ำง

สมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัท ควบคู่กับกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

 คณะกรรมกำรบริษัทยึดม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำม

โปร่งใส โดยอยู่ภำยใต้กรอบของกฎหมำย หลักจริยธรรม และแนวทำง 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมท้ังสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

คอร์รัปชัน และตระหนักดีว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อ

กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ สังคมและควำมม่ันคงของประเทศ โดยมี 

หลักกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

 (1)  บริษัทต้องสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส�ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติ

ให้แก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์ โปร่งใส เท่ียงตรง เคำรพ

กฎหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ  สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมท้ังบริหำรงำนตำมหลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี

 (2)  บุคลำกรต้องไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรเรียกร้อง 

หรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นท่ีมีหน้ำที่ 

หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกำส หรือเทศกำลอันเป็น 

ประเพณีนิยม และทรัพย์สินน้ันต้องไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมำย รวมทั้ง 

ไม่อำศัยต�ำแหน่งหน้ำท่ีหรือแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือ 

ผู้อื่นโดยมิชอบ

 (3)  บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบขั้นตอน

กำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดคอร์รัปชัน 

และบริหำรจัดกำรให้มีวิธีกำรแก้ไขท่ีเหมำะสม

 (4)  บริษัทต้องจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ

และเหมำะสมรวมท้ังพัฒนำระบบและกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบ 

และถ่วงดุลกำรใช้อ�ำนำจให้เหมำะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภำพ 

เพื่อป้องกันและมิให้มีกำรทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต

คอร์รัปชัน

 (5) บริษัทต้องจัดให้มีกำรส่ือสำร และฝึกอบรมแก่บุคลำกร

ของบริษัท เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง เกี่ยวกับมำตรกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

 (6) บริษัทต้องจัดให้มีช ่องทำงในกำรรับเรื่องร ้องเรียน  

หรือแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบำยในกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 

หรือผู้แจ้งเบำะแส และจะเก็บรักษำข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นควำมลับ  

รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบ และก�ำหนดบทลงโทษตำม 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 (7)  บรษัิทควรสนับสนนุกจิกรรมต่ำง ๆ  ท่ีจดัขึน้โดยหน่วยงำน 

หรือองค์กรต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและสนับสนุนกำร 

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

 ทั้งน้ี บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่  

18 สิงหำคม 2560 โดยมีควำมมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยได้รับกำรต่ออำยุกำรรับรองเม่ือวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ซึ่ง 

มีก�ำหนดครำวละ 3 ปี โดยคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ได้ให้

ควำมส�ำคัญต่อกำรพิจำรณำทบทวนมำตรกำรท่ีเกี่ยวข้องตำมนโยบำย

พร้อมแนวทำงและข้ันตอนปฏิบัติต่ำง ๆ  ซึ่งครอบคลุมทั้งกรณี กำรรับ

และให้ของขวัญ บริกำรรับรอง หรือประโยชน์อื่น ๆ กำรบริจำคเพื่อ

กำรกุศลหรือกำรให้เงินสนับสนุน กำรมีส่วนร่วมหรือกำรเกี่ยวข้อง

ทำงกำรเมือง กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนและมำตรกำรคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน

 • การอบรมและส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและ 

การคอร์รัปชัน

 บริษัทจัดให้มีกำรอบรมและสื่อสำรนโยบำยเป็นประจ�ำ

สม�่ำเสมอ ซ่ึงก�ำหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของกำรปฐมนิเทศพนักงำน

ใหม่ และอบรมให้แก่พนักงำนในองค์กรทุกปี โดยในปี 2563 ได้จัด

อบรมให้แก่พนักงำนในหัวข้อ “กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันกับ

บทบำทหน้ำท่ีของคนในองค์กร” เม่ือวันท่ี 24 กันยำยน 2563 โดย

มีเนื้อหำครอบคลุมตำมนโยบำยที่บริษัทก�ำหนด เพื่อทบทวนและ 

เสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏบิติัตำมมำตรกำรทีเ่กีย่วข้อง พร้อมอธิบำย 

ควำมสอดคล้องของกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

กับประเด็นด้ำนควำมย่ังยืนในส่วนของบรรษัทภิบำลหรือกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

นอกจำกน้ีบริษัทได้ส่ือสำรให้พนักงำนทรำบเก่ียวกับกำรได้รับกำร

ต่ออำยุรับรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 บริษัท เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำและมนีโยบำยห้ำมกำรด�ำเนนิกำรที่มลีักษณะเป็นกำรละเมดิ

ทรัพย์สินทำงปัญญำทุกประเภท โดยได้ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ใน

จรรยำบรรณของบริษัท ดังน้ี

 1)  พนักงำนทุกคน มีหน้ำที่ปกป้องและรักษำควำมลับ 

อันเก่ียวกับทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่ำนั้น 

ร่ัวไหล และต้องไม่น�ำทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำง ๆ ของบริษัท 

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญำต

148 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



 2)  พนักงำนทุกคนต้องเคำรพและให้เกียรติต่อทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำของผู ้อื่นและไม่น�ำผลงำนอันเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ของผู้อื่นไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนของผลงำนไปใช้โดยท่ีไม่ได้รับ

อนุญำตจำกเจ้ำของผลงำน

นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีหน้ำท่ี 

ต ้องปฏิบั ติตำมกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน หรือศักด์ิศร ี

ควำมเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ สังคม 

ทรพัย์สิน ถิน่ก�ำเนดิ ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง หรอืสถำนะอืน่ ๆ  รวมถงึ 

ตระหนักในสิทธิหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อสังคมและ

บุคคลอื่น โดยได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยของบริษัท ดังน้ี

 คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัททุกระดับ 

ต้องตระหนักถึงควำมส�ำคัญและเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้ำน

ของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตำมกฎหมำยของแต่ละ

ประเทศ และตำมสนธิสัญญำท่ีแต่ละประเทศมีพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติ 

โดยรวมถึง 

 1.1 กำรปฏบิตัต่ิอทกุคนตำมหลกัสทิธมินษุยชนอย่ำงเท่ำเทยีม 

ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ

 1.2  กำรหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 1.3  กำรสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

 1.4  กำรส่ือสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ก�ำหนด

แนวทำง สอดส่องดูแล และให้กำรสนับสนุนอื่นใด แก่ผู ้เก่ียวข้อง 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ (Business Value 

Chain) ผู้ส่งมอบสินค้ำและบริกำร (Supplier) ผู้รับเหมำ (Contractor) 

ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคน

ตำมหลักสิทธิมนุษยชนตำมแนวนโยบำยนี้

นโยบายหรือแนวทางการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีควำมมุ ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ เพื่อกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

ของบริษัท โดยเน้นกำรปฏิบัติงำนท่ีมีควำมโปร่งใส เป็นธรรม พร้อม

มุ่งให้เกิดประโยชน์และกำรเติบโตไปพร้อมกันของผู ้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่มอย่ำงเหมำะสมดังนั้น บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบำยหรือแนวทำง

ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังน้ี

 (1)  กำรน�ำพำองค์กรด้วยแนวคิดด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

ผ่ำนกำรส่ือสำรและกำรแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท

 (2)  ด�ำเนินกำรให้แนวคิดด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป็น 

หนึ่งเดียวกับทุกกระบวนกำรท�ำงำน และกระบวนกำรตัดสินใจ 

ของบริษัท

 (3)  ส่งเสริมกำรฝึกอบรม กำรให้ควำมรู้ และกำรให้ค�ำแนะน�ำ

ที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตำมแนวทำงด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 (4)  สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน และสร้ำงควำมร่วมมือในระดับ

ภูมิภำคเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำท่ียั่งยืน

 ในปี 2563 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกำร 

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้ 

กำรก�ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลกิจกำรทีดี่ ได้มีกำรวำงแผน

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

โดยบริษัทได้ผลักดันให้มีกำรจัดท�ำรำยงำนควำมย่ังยืนประจ�ำปีของ

องค์กร และได้พัฒนำโครงกำรและกระบวนกำรต่ำง ๆ ทำงธุรกิจ

ภำยใต้กรอบกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมยั่งยืน ครอบคลุมด้ำนเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมด้ำนควำมยั่งยืนอย่ำง

ต่อเน่ือง เช่น กิจกรรมเดือนส่ิงแวดล้อม (Environment Month) และ

เดือนแห่งควำมปลอดภัย (Health and Safety Month) กิจกรรมวัน 

ควำมปลอดภัย และกิจกรรม ESG Sustainability Day ประจ�ำปี 2563 

เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมดังกล่ำวได้รับควำมสนใจจำกพนักงำน และกระตุ้น

ควำมตระหนักรู ้ในบทบำทหน้ำท่ีและกระบวนกำรตัดสินใจด้วย 

ควำมร่วมมือร่วมใจทั้งในองค์กรและระดับเครือข่ำยโลกได้เป็นอย่ำงดี 

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำร โดยยึดม่ันในควำมรับผิดชอบ

ต่อส่ิงแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบำยที่จะปฏิบัติเพื่อให้

บรรลุถึงปรัชญำธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำน

กำรดูแลรักษำ และปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้ดีข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง และ

เพือ่ให้สอดคล้องไปกับวสิยัทัศน์ของบรษัิทฯ โดยทำงผูบ้รหิำรระดับสูง 

และพนักงำนทุกคนมีควำมมุ่งม่ันปฏิบัติให้ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำน 

และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน สภำพแวดล้อมและสภำพ 

ภมูอิำกำศ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ กำรจดักำรของเสยี และกำรดูแล 

สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภำพสูงสุด โดยก�ำหนดให้

บรษัิทฯ บรษัิทในกลุม่ และทกุหน่วยงำนภำยใต้กำรบรหิำรของบรษัิทฯ  

ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ดังน้ี 

 1. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรจัดกำรของเสีย

 2. กำรจัดกำรพลังงำน สภำพแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศ

 3. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

 4. กำรดูแลและพัฒนำสังคม

นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 

(Whistleblowing Policy)

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแส

ท้ังจำกภำยนอกและภำยในบริษัท ตลอดจนมีระบบกำรด�ำเนินกำร

จัดกำรข้อร้องเรียนที่เหมำะสม อีกทั้งยังได้ก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครอง

และรักษำควำมลับของผู้ร้องเรียน โดยมีสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้

 

 - วัตถุประสงค์

 1) เพื่อส่งเสริม ให้บุคลำกรของบริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่ำง 

ถูกต้อง โปร่งใสยุติธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับ

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทคำดหวังให้ทุกคนรำยงำน 

โดยสุจริตถึงกำรปฏิบัติท่ีขัด หรือสงสัยว่ำจะขัดต่อเร่ืองดังกล่ำวให้

บริษัทรับทรำบ ซ่ึงบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือด�ำเนินกำรให้เกิด

ควำมถูกต้อง เหมำะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตำมกฎหมำยที่มี

กำรให้ควำมคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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 2) เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้บังคับบัญชำ และฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์

ของบริษัทท�ำหน้ำที่ดูแล และให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนสอดส่องกำร 

กระท�ำต่ำง ๆ  ของบุคลำกรของบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้ง

เรื่องดังกล่ำวจะได้รับควำมคุ้มครอง หำกเป็นกำรกระท�ำด้วยควำม

สุจริตใจ

 

 - ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริต

คอร์รัปชัน

 1) เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นกำรกระท�ำท่ีฝ่ำฝืนหลักปฏิบัติ

ที่ดี ในเรื่องต่อไปนี้

  (1) กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมหลักกำร และแนวปฏิบัติของ

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

  (2) กำรฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

  (3) กำรได้รับควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน

  (4) กำรกระท�ำทุจริต

 2) พบกำรกระท�ำที่ท�ำให้เกิดควำมสงสัย และเกิดผลเสีย 

ต่อบริษัท

 - ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

คอร์รัปชัน ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 1) ไปรษณีย์

 น�ำส่งที ่คณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี  

(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศทำวเวอร์ 

ชั้น 22-23 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

 2) อีเมล คณะกรรมการตรวจสอบ: FPT.AuditCommittee@

frasersproperty.com 

 3) เว็บไซต์: www. frasersproperty.co.th 

 -     กระบวนการในการจัดการกับเรื่องท่ีมีการร้องเรียน

 1)  กำรลงทะเบียน และส่งเรื่อง

 1.1  ผู้ประสำนงำนเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 

และก�ำหนดวันแจ้งควำมคืบหน้ำของเรื่องที่ร้องเรียนแก่ผู ้ร้องเรียน 

ดังนี้

 •  กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่ำงร้ำยแรง  

ให้ด�ำเนินกำรโดยด่วนท่ีสุด

 •  กรณีอื่นให้ด�ำเนินกำรโดยเร็ว

 •  กรณีที่เป็นกำรสอบถำมทั่วไป เช่นค�ำถำมเกี่ยวกับรำคำ

หุ้น กำรจ่ำยเงินปันผล จะไม่มีกำรลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเร่ือง

ให้กับฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง เพื่อตอบข้อซักถำมแก่

ผู้สอบถำม

 1.2 ผู ้ประสำนงำนเรื่องร ้องเรียน ลงบันทึกข ้อมูลจำก 

ผู้ร้องเรียน ดังนี้

 •  ชื่อ - นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้

 •  วันท่ีร้องเรียน

 •  ชื่อบุคคล หรือเหตุกำรณ์ท่ีร้องเรียน

 •  ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ

 1.3 เม่ือลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ก�ำหนดชั้น 

ควำมลับตำมเน้ือหำของเรื่อง (ยกเว้นกรณีท่ีเป็นกำรสอบถำมท่ัวไป) 

และด�ำเนินกำรดังน้ี

 •  ส่ังให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนด�ำเนินกำรหำข้อเท็จจริง และ

ส่ังกำรตำมอ�ำนำจหน้ำท่ี

 •  ผู ้ ดูแลเรื่องร ้องเรียนจะต้องสรุปผลและรำยงำนให ้

คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ

 •  คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลกำรจัดกำรกับเรื่อง

ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบต่อไป

 2)  กำรรวบรวมข้อมูล กำรสอบสวนข้อเท็จจริง และกำร 

ส่ังกำร

 2.1 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน จะต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล

หลักฐำนหำกกำรสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ผู้ถูกร้องเรียนกระท�ำ 

ผิดจริง หรือ มีควำมผิดจริง และเห็นว่ำจะต้องมีกำรลงโทษทำงวินัย 

ให้หำรือกับฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อให้กำรลงโทษเป็นไปตำมระเบียบ 

ข้อบังคับของบริษัท และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องท้ังน้ี ผู้ดูแลเรื่อง 

ร ้อง เรียนจะต ้องรำยงำนผลกำรสอบสวนและบทลงโทษต ่อ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ พร้อมทั้งส�ำเนำเรื่องดังกล่ำว 

ให้ผู้ประสำนงำนเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทรำบ

 2.2 หำกผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ 

ผู้ถูกร้องเรียนไม่มีควำมผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจำกควำมเข้ำใจผิด หรือ

ได้ให้ข้อแนะน�ำแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้มีกำรประพฤติ 

หรอืปฏบิติัทีเ่หมำะสมแล้ว และพจิำรณำเหน็ว่ำ ควรให้ปิดเรือ่งโดยไม่มี

กำรลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเร่ืองดังกล่ำวแก่ผู้บังคับ

บัญชำล�ำดับเหนือข้ึนไป เพื่อขออนุมัติเรื่องให้ผู ้ประสำนงำนเรื่อง 

ร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทรำบ จำกนั้นรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบต่อไป

 3)  กำรแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และกำรปรับปรุงแก้ไข

 3.1 ผู ้ ดูแลเรื่องร ้องเรียนต ้องแจ ้งผลกำรด�ำเนินกำรให ้

ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียนทรำบ

 3.2 ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียน แจ้งผลกำรด�ำเนินกำรให้กับ

ผู้ร้องเรียนทรำบ และบันทึกผลของกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องร้อง

เรียนไว้ โดยน�ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นรำยไตรมำส

 3.3 ผู้ประสำนงำนเรื่องร้องเรียน ติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไข 

(ถ้ำมี) และรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ

 

 - การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 

 หำกกำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค�ำ หรือให้ข้อมูล 

ใด ๆ ท่ีพิสูจน์ได้ว่ำเป็นกำรกระท�ำโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลำกร

ของบริษัทจะได้รับกำรลงโทษทำงวินัย แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอก 

ท่ีเป็นผู้กระท�ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย ทำงบริษัทจะด�ำเนินคดี

กับบุคคลน้ันต่อไป

 

 - มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

 1.  บริษัทจะเก็บข ้อมูล และตัวตนของผู ้แจ ้ง เบำะแส  

ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกร้องเรียน เป็นควำมลับ

 2.  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่ำท่ีจ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงควำม

ปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้รำยงำนแหล่งท่ีมำของข้อมูล หรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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 3.  ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำย

ด้วยกระบวนกำรที่เหมำะสม และเป็นธรรม

 4.  กรณีท่ีผูร้้องเรยีน หรอืผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงเห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำม

เดือดร้อนเสียหำย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง สำมำรถร้องขอให้บริษัทก�ำหนดมำตรกำรคุ ้มครองที่ 

เหมำะสมก็ได้หรือบริษัทอำจก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน

หรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอ 

ก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็นเรื่องท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย 

หรือควำมไม่ปลอดภัย

 5.  บริษัทจะไม่กระท�ำกำรใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแส 

หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำรเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน

สถำนท่ีท�ำงำน ส่ังพักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบัติงำน เลิกจ้ำง หรือ

กระท�ำกำรอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง

เบำะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

บทลงโทษเม่ือไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหน่ึง

ของวินัยในกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนท่ีไม่

ปฏิบัติตำมย่อมถูกสอบสวน และพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบ 

ข้อบงัคับของบรษัิท พระรำชบญัญติับรษิทัมหำชนจ�ำกดั พระรำชบญัญัติ 

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณธุรกิจและ

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล

กจิกำรท่ีดีเป็นประจ�ำทกุปี รวมทัง้ จดัให้มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

บริษัทเพื่อทรำบ

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

 • การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ 

 เป็นหน่ึงในหลักกำรท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดี บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับข้อมูลข่ำวสำรท่ีต้องแจ้งแก่ตลำด 

หลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ท้ังในด้ำนของควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ 

ควำมรวดเร็ว และควำมเท่ำเทียมกันของกำรให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังน้ี

 1)  เปิดเผยข้อมูลท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูล

ทำงกำรเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของงบกำรเงินน้ัน จะต้องผ่ำนกำรสอบทำน/

ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีว่ำ ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำม 

หลกักำรบัญชทีีร่บัรองท่ัวไป และผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 2)  เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ  โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เช่น งบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรข้อมูล

ประจ�ำปี (แบบ 56 - 1) รำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56 - 2)

 3)  เป ิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และ 

คณะอนุกรรมกำรย่อย จ�ำนวนครั้งท่ีกรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมกำร

ประชุม และนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับ

สูงไว้ภำยใต้หัวข้อกำรจัดกำรตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 

(แบบ 56 - 1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56 - 2)

 4)  เป ิดเผยรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ต ่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู ่กับรำยงำนของผู ้สอบบัญชี 

ในรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56 - 2)

 5)  ก�ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทฯ ต้องรำยงำนกำรซ้ือขำย/

ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบ

เป็นประจ�ำทุกไตรมำส

 6)  ก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 

และผู้บริหำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 2/2552  

เร่ืองกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคล 

ที่มีควำมเกี่ยวข้อง ลงวันท่ี 26 มกรำคม 2552 โดยก�ำหนดให้มี 

กำรรำยงำนทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใน 3 วันท�ำกำร โดยจัดส่ง

รำยงำนไปยังเลขำนุกำรบริษัท

 7)  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ 

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

 • การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกัน 

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน

และรำยกำรระหว่ำงกันต่ำง ๆ อย่ำงโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทเป็นส�ำคัญ บริษัทฯ จึงป้องกันรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำร พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวเพื่อให้ผู้ลงทุนและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ

 • การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ท้ังรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูล

ท่ัวไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวเพื่อให้ผู้ลงทุน

และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทรำบ ทั้งโดยผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่

ข้อมูลต่ำง ๆ  ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม อำทิ กำรแจ้งข้อมูลโดยผ่ำนระบบ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำรแจ้งข้อมูล

โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือกำรจัดท�ำข่ำวประชำสัมพันธ์ 

เป็นต้น โดยมอบหมำยให้ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำมเข้ำใจ

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดีท�ำหน้ำที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ผู ้อ�ำนวยกำรใหญ่ และผู ้ช ่วย 

ผู ้อ�ำนวยกำรใหญ่สำยงำนกลยุทธ์และกำรลงทุนได้มีกำรส่ือสำร

โดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถำบัน และนักวิเครำะห์หลักทรัพย ์

ท้ังในและต่ำงประเทศ โดยจัดให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลควำมคืบหน้ำ 

กำรด�ำเนินกิจกำร และตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ เก่ียวกับบริษัทให้แก่

นักลงทุนในแต่ละไตรมำส และเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Press 

Release) นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสำรสนเทศต่ำง ๆ  

แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่ำนทำงเว็บไซต์

ของบริษัท www.frasersproperty.co.th ท่ีปรับปรุงข้อมูลให้เป็น 

ปัจจุบันอยู ่เสมอ เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน

อย่ำงเท่ำเทียมกัน

151รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



 นอกเหนือจำกกำรเปิดโอกำสให้นักวิเครำะห์หลักทรัพย์  

นักลงทุน เข้ำพบผู้บริหำรของบริษัท เพื่อสอบถำมผลกำรด�ำเนินงำน  

และเข ้ำเยี่ยมชมโรงงำนหรือคลังสินค ้ำของบริษัท รวมท้ังกำร

จัดประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ พร้อมกับกำรจัดแถลงข่ำวแก่

ส่ือมวลชน เพื่อชี้แจงผลประกอบกำรและภำพรวมธุรกิจแล้ว บริษัท 

ได้เข ้ำร ่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู ้ลงทุน (Opportunity 

day) ซ่ึงจัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ�ำ และ

กิจกรรมพบปะนักลงทุนหรือนักวิเครำะห์ท่ีจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์  

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรให้ข้อมูล และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง

ผู้บริหำรและนักลงทุน และเพื่อให้มีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท 

มำกขึ้น นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังมีกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศเพื่อให้

ข้อมูลแก่นักลงทุนที่มิได้อยู่ในประเทศไทยด้วย

 ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน

ต่ำงประเทศนักลงทุนสถำบัน นักลงทุนรำยย่อย และนักวิเครำะห์ 

หลักทรัพย์ ดังนี้

 อน่ึง คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบกำรเงิน

ของบริษัทและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี ซ่ึง 

งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้น ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบำยทำงบัญชีท่ีเหมำะสมและ

ใช้นโยบำยทำงบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ท้ังนี้ คณะกรรมกำร

บริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ

คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

รวมท้ังกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ

งบกำรเงิน เพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง 

ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

ชื่อ - ตำาแหน่ง ที่อยู่

นำงสำวอัญชลี เจียรธรรม  

ผู้อ�ำนวยกำร

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

นำงสำวพรพิมล วงศ์ศิริ  

ผู้จัดกำรฝ่ำย

นักลงทุนสัมพันธ์

เลขท่ี 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 

ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

โทรศัพท์ (662) 483 0442 และ 0443

อีเมล FPT.IR@frasersproperty.com

 ทั้งน้ี ผู้สนใจสำมำรถติดต่อบุคคลดังต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นผู้ดูแลงำน

นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถำมข้อมูลของบริษัท

กิจกรรมการนำาเสนอข้อมูล จำานวนครั้ง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน -

นักลงทุนพบผู้บริหำรของบริษัท 3

ประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ 

และจัดแถลงข่ำวแก่สื่อมวลชน

5

ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในประเทศ 66

ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่ำงประเทศ 7

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทยังได้จัดท�ำรำยงำนคณะกรรมกำร

บริษัท เพื่อน�ำเสนอในรำยงำนประจ�ำปีต่อผู ้ถือหุ้นเพื่อให้ทรำบถึง 

ผลกำรด�ำเนินงำนและประเด็นส�ำคัญต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปีด้วย 

ทั้งน้ี ในปี 2563 ไม่มีเหตุกำรณ์ที่บริษัทถูกด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำน

ก�ำกับดูแลเนื่องจำกกำรไม่ประกำศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมีสำระ 

ส�ำคัญภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและบทบำท 

ในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง

กำรก�ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในระยะ 5 ปี  

โดยมีกำรทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมหำก 

สภำพแวดล้อมในกำรด�ำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป นอกจำกน้ี 

คณะกรรมกำรได้ก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

นโยบำยท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลบนพื้นฐำน

ของหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ และควำมมั่งค่ังสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ไ ด ้ ด� ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ข อ ง

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้ำนต่ำง ๆ ดังน้ี

 

 • โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

 ข้อก�ำหนดของบริษัทก�ำหนดไว้ว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท

ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน โดยกรรมกำรจะเป็น 

ผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ ท้ังน้ี กรรมกำรมำกกว่ำก่ึงหน่ึงต้องมีถ่ินฐำนอยู่

ในประเทศไทย 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ควำมรู้ และมีประสบกำรณ์

ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท จ�ำนวน 9 ท่ำน โดยสำมำรถแยกโครงสร้ำง

คณะกรรมกำรได้ดังน้ี

 - กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำร 3 ท่ำน คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมกำรบริษัท

 - กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 3 ท่ำน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

33.33 ของคณะกรรมกำรบริษัท

 - กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของ

คณะกรรมกำรบริษัท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวน

กรรมกำรทั้งหมด 

 ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ ตำมควำมหมำย 

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ  กับ

ฝ่ำยบริหำรและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ

ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำย

ก�ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ�ำ

 คณะกรรมกำรบรษัิทได้ก�ำหนดนโยบำยเกีย่วกบัควำมหลำกหลำย 

ในโครงสร้ำงกรรมกำร อนัประกอบด้วย เพศ อำย ุระดับกำรศึกษำ ควำมรู้  

ควำมสำมำรถ ทักษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์ท�ำงำน ควำมเชี่ยวชำญ 

เฉพำะด้ำน โดยมีควำมเชื่อม่ันว ่ำกำรก�ำหนดควำมหลำกหลำย 

152 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท เป ็นปัจจัยส�ำคัญท่ีช ่วย 

เสริมสร้ำงสมดุลด้ำนควำมคิด ด้ำนคุณภำพกำรท�ำงำน รวมถึง

ประสิทธิภำพด้ำนกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร ซ่ึงเป็นประโยชน์

ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรปฏิบัติดังกล่ำวน้ีได้ครอบคลุม 

ถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วมด้วย

 หมำยเหตุ; กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรไม่มีต�ำแหน่ง

เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ

 

 • คุณสมบัติของกรรมการ

 1. กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีสถำนะขำดควำม 

น่ำไว้วำงใจตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์

และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. กรรมกำรต ้องเป ็นบุคคลท่ีมีควำมรู ้  ควำมสำมำรถ  

ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท 

ได้เป็นอย่ำงดี มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ  

มีภำวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีประวัติกำรท�ำงำนท่ีดี มีควำมทุ่มเท 

และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเต็มท่ีในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้แก่บริษัทฯ

 3. สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ี ต้ังค�ำถำม แสดงควำมคิดเห็น  

แสดงวิสัยทัศน์  และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระในกำรตัดสินใจในเรื่อง 

ต่ำง ๆ อำทิ กำรพิจำรณำก�ำหนดกลยุทธ์ กำรบริหำรงำน กำรใช ้

ทรัพยำกร กำรแต่งต้ังกรรมกำร และกำรก�ำหนดมำตรกำรกำรด�ำเนิน 

กจิกำร ตลอดจนมีควำมเป็นอสิระทีจ่ะคดัค้ำนกำรกระท�ำของกรรมกำร 

ท่ำนอื่นหรือฝ่ำยจัดกำร ในกรณีท่ีมีควำมเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มี 

ผลกระทบต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ ้น และผู ้มี 

ส่วนได้เสีย

 4. กรรมกำรอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระ

ครบถ้วนตำมท่ีบริษัทก�ำหนด และสอดคล้องตำมหลักเกณฑ์คุณสมบัติ

กรรมกำรอิสระตำมที่ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 

มีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ

ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทำงกำรเงินและกำรบริหำร 

กิจกำร บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระไว้เท่ำกับหลักเกณฑ ์

ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์ 

และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ัง

มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตำมท่ีบริษัทก�ำหนด เพื่อสำมำรถดูแลผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้ง 

ทำงผลประโยชน์ และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุม 

ได้อย่ำงเป็นอิสระ 

 

 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้เกี่ยวข้องกับกรรมกำร

อิสระรำยน้ัน ๆ ด้วย

 2.  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 

ลูกจ้ำง ท่ีปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ล�ำดับเดียวกัน 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบัน

และก่อนเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

 3.  ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียน

ตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  

รวมท้ังคู ่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผู ้บริหำร ผู ้ถือหุ ้น

รำยใหญ่ ผู ้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอชื่อเป็น

กรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย  

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  

รวมท้ังไม ่ เป ็นผู ้ถือหุ ้น ท่ี มีนัย  หรือผู ้ มีอ� ำนำจควบคุมของผู ้ มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและ

ก่อนเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ดังน้ี

 4.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

ท้ังน้ีให้รวมถึงกำรไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรท่ีไม่ใช่กรรมกำร

อิสระ ผู ้บริหำร หรือหุ ้นส่วนผู ้จัดกำร ของส�ำนักงำนสอบบัญชี 

ต้นสังกัด

 4.2 ไม่เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอื่น ๆ  เช่น ที่ปรึกษำกฎหมำย 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ท่ีมีมูลค่ำกำรให้บริกำร

ทำงวชิำชพีอืน่เกนิกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีแก่บรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย  

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

ท้ังน้ีให้รวมถึงกำรไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรท่ีไม่ใช่กรรมกำร

อิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรวิชำชีพอื่น ๆ

 4.3 ไม่ได้รับประโยชน์ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม หรือมีส่วน

ได้เสียจำกกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรค้ำหรือธุรกิจ ได้แก่ รำยกำรท่ีเป็น

ธุรกิจปกติ รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริกำร หรือรำยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่ำต้ังแต่ 20 ล้ำนบำท 

หรือต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต ่

จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ โดยให้นับรวมมูลค่ำรำยกำรในระหว่ำง 1 ปี  

ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงกำรไม่เป็น ผู้ถือหุ้น 

รำยใหญ่ กรรมกำรท่ีไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู ้บริหำร หรือหุ้นส่วน 

ผู้จัดกำรของผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

 5.  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นผู้เก่ียวข้อง

กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

 6.  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร

แข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ท้ังนี้ ให้รวมถึง

กำรไม่เป็นกรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร ลูกจ้ำง พนักงำน 

หรือที่ปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
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จ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำร

ที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของ 

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 7.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำง

เป็นอิสระได้

 8.  กรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบัติตำมข้อ 1 - 7 อำจได้รับ 

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำร

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ

เดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง โดยมีกำรตัดสินใจใน 

รูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

 

 • การสรรหา การแต่งต้ัง การถอดถอน และการหมดวาระ

กรรมการ

 - การสรรหาและการแต่งต้ัง

 คณะกรรมกำรสรรหำจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

เพื่อขออนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมหลักเกณฑ์

และวิธีกำรที่ก�ำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัทและข้อก�ำหนดของกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้

 1. คุณลักษณะท่ีต้องการในกรรมการแต่ละคน 

 คณะกรรมกำรสรรหำควรพิจำรณำและก�ำหนดคุณลักษณะ

เฉพำะบุคคลของผูท้ีจ่ะคัดเลอืกเพือ่เสนอชือ่เป็นกรรมกำรในด้ำนต่ำง ๆ   

เช่น ควำมมีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ กำรตัดสินใจด้วยข้อมูล

และเหตุผล ควำมมีวุฒิภำวะและควำมม่ันคง เป็นผู ้รับฟังท่ีดีและ

กล้ำแสดงควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงและเป็นอิสระ ยึดม่ันในกำรท�ำงำน

อย่ำงมีหลักกำรและมำตรฐำนอย่ำงมืออำชีพ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที ่

คณะกรรมกำรสรรหำเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญ

 2.  ความรู้ความช�านาญท่ีต้องการให้มีในคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรสรรหำควรพิจำรณำก�ำหนดองค์ประกอบของ

ควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนท่ีจ�ำเป็นต้องมีในคณะกรรมกำร เพื่อ

ให้คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบำย รวมท้ังก�ำกับ

ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยได้อย่ำงมีประสิทธิผล

 3.  ความหลากหลายของกรรมการ

 คณะกรรมกำรสรรหำอำจพิจำรณำถึงแนวทำงเกี่ยวกับควำม

หลำกหลำยของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมกำรท้ังคณะ เช่น อำยุ  

ควำมรู้ควำมช�ำนำญ ทักษะ ประสบกำรณ์ท้ังทำงด้ำน Hard Skill และ 

Soft Skill (Board Skill Matrix) เพื่อก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร

ที่ต ้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะจ�ำเป ็นที่ยังขำดอยู ่ใน 

คณะกรรมกำร และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจำกน้ี  

คณะกรรมกำรสรรหำใช้ข้อมูลควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนของ

คณะกรรมกำรประกอบกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรแทนกรรมกำร

ที่จะครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น  

3 หมวด ได้แก่

 3.1 ควำมรู้ ควำมช�ำนำญ หรือประสบกำรณ์ในกำรบริหำร

จัดกำรเชิงมหภำค (Macro-management) แบ่งออกเป็นด้ำนต่ำง ๆ 

เช่น ด้ำนธุรกิจหรืออุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้ำนกำร

บริหำร กำรจัดกำรองค์กร กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในภำครัฐหรือ

ภำคเอกชน ด้ำนเศรษฐกิจ กำรลงทุน รวมถึงกำรก�ำหนดนโยบำย

และวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดหรือกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำร 

ต่ำงประเทศ และด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 3.2 ควำมรู ้  ประสบกำรณ์ หรือควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน 

(Specific knowledge, experience or expertise) แบ่งเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ 

1) ด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบรำชกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ  

2) ด้ำนบัญชีและกำรเงินโดยต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงบกำรเงิน 

มำตรฐำนบัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 

จดทะเบียน และ 3) ด้ำนคมนำคม ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ด้ำนวิศวกรรม 

ท�ำให้มีมิติแห่งควำมหลำกหลำย สนับสนุนให้คณะกรรมกำรทั้งคณะ 

มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภำพที่เอื้อประโยชน์ให้กำรท�ำงำน

มีประสิทธิภำพสูงสุด

 3.3 ควำมรู ้ ควำมช�ำนำญ หรือประสบกำรณ์ด้ำนบรรษัท- 

ภิบำล หรือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) แบ่ง

เป็น 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรภำยในองค์กร รวมถึง

กำรก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ 2) ด้ำนกำรปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ

 4. ให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใช้หลกัเกณฑ์ 

และวิธีการดังต่อไปน้ี 

 4.1 ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหนึง่เสียง

 4.2 ผู ้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมด

ตำม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 4.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็น 

ผู ้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงจะมีหรือ 

จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกต้ังในล�ำดับ 

ถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนท่ีพึงจะมีหรือพึงเลือกต้ัง 

ในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงช้ีขำด

 5.  ในกรณีที่ต� าแหน ่งกรรมการว ่ างลง เพรำะเหตุอื่น

นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกต้ัง

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย

ว่ำด ้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัดและกฎหมำยว่ำด ้วยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ข้ึนเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรน้ันจะเหลือน้อยกว่ำ 

2 เดือน โดยบุคคลท่ีเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรแทนจะอยู ่ใน

ต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนเข้ำด�ำรง

ต�ำแหน่งแทน และมติของคณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ�ำนวนกรรมกำรท่ียังเหลืออยู่

 

 - การถอดถอนกรรมการ

 ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำก

ต�ำแหน่งก่อนถึงก�ำหนดตำมวำระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ

สำมในส่ีของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ 

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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  - การหมดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

  1. ครบก�ำหนดตำมวำระ

        ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญผู ้ถือ

หุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งอย่ำงน้อยจ�ำนวน  

1 ใน 3 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้  

ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะต้องออก

จำกต�ำแหน่งในปีแรก และในปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทให้

จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยู่ใน

ต�ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง

  2. นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระข้ำงต ้นแล้ว 

กรรมกำรจะพ้นจำกต�ำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

 2.1 เสียชีวิต 

 2.2 ลำออก

 กรรมกำรที่ประสงค์จะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยื่นหนังสือ 

ลำออกต่อบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน กำรลำออกจะมีผลนับแต่

วันท่ีใบลำออกไปถึงบริษัท

 2.3 ขำดคุณสมบติัหรอืมีลกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญติั

บริษัทมหำชนจ�ำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่

จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้น

ตำมที่ก�ำหนดไว้ในประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรำ 89/3 แห่งพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551

 2.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

 2.5 ศำลมีค�ำส่ังให้ออกจำกต�ำแหน่ง

 • วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมพระรำช

บัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัดและข้อบังคับของบริษัท กล่ำวคือ ในกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง

อย่ำงน้อยจ�ำนวน 1 ใน 3 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำร

ที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรซ่ึงพ้นจำก

ต�ำแหน่งอำจได้รับกำรเลือกต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ 

 อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่เหมำะสม 

ไม่ควรเกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมกำรคนใดมีควำมเหมำะสม 

ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนำนกว่ำนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำ

คณุสมบัติและประสทิธิภำพกำรปฏบัิติหน้ำทีข่องกรรมกำรรำยดังกล่ำว  

และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่อผู้ถือหุ้น

 ส�ำหรับกรรมกำรอิสระ บริษัทไม่ได้ก�ำหนดวำระกำรด�ำรง

ต�ำแหน่งต่อเน่ืองของกรรมกำรอิสระ เน่ืองจำกกรรมกำรอิสระของ

บริษัทมีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่คณะกรรมกำรก�ำกับ

ตลำดทุนและบริษัทก�ำหนด และสำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงอิสระ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ท้ังนี้ หำกมีกรรมกำรอิสระท่ีด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรมำเกิน 9 ปี และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

เห็นชอบให้กรรมกำรอิสระท่ำนนั้นด�ำรงต�ำแหน่งต่อ คณะกรรมกำร

บริษัทจะน�ำเสนอถึงเหตุผลในกำรขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ

อนุมัติเลือกกรรมกำรรำยดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระต่อไป

 • การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรไปด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำรบริษัทไว้ดังนี้

  1. กรรมกำรบรษัิทสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิท เฟรเซอร์ส  

พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

และบริษัทร่วมค้ำได้

  2. กรรมกำรสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้  

แต่กำรเป็นกรรมกำรดังกล่ำวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติ

หน้ำที่กรรมกำรของบริษัท และต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก� ำ กับหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพย ์  และ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ท้ังนี้ กรรมกำรต้องไม่

ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับ

กิจกำรของบริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอื่น

ที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำ

จะท�ำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้ง

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนมีมติแต่งต้ัง

 • การแบ ่งแยกบทบาทหน ้าที่ ความรับผิดชอบระหว ่ าง 

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรแบ่งแยกบทบำท หน้ำท่ี และ 

ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและสอบทำน

กำรบริหำรงำน โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผู ้พิจำรณำและให้ควำม 

เห็นชอบนโนบำยในภำพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบำย

กำรด�ำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรส�ำคัญ นโยบำยก�ำกับ

ดูแลกิจกำร นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และวัตถุประสงค์

ทำงกำรเงินโดยรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมถึง 

กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน  

ในขณะที่ฝ่ำยจัดกำรมหีน้ำทีใ่นกำรบรหิำรบรษิัทตำมนโยบำยทีก่�ำหนด

โดยคณะกรรมกำร 

 ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรและผูอ้�ำนวยกำรใหญ่ 

ของบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรให้ชัดเจน 

เนื่องจำกประธำนกรรมกำรท�ำหน้ำที่บริหำรคณะกรรมกำร ซึ่งมีหน้ำท่ี 

ก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยจัดกำร ส่วนประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำรหรือผู ้อ�ำนวยกำรใหญ่เป็นหัวหน้ำฝ่ำยจัดกำรเป็นหัวหน้ำ

ฝ่ำยจัดกำร ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและ 

เป้ำหมำยท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมกำร นอกจำกน้ี กำรทีป่ระธำนกรรมกำร 

มิได้เป็นบุคคลเดียวกับบุคคลเดียวกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือ

ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ ท�ำให้เกิดกำรคำนอ�ำนำจ และประธำนกรรมกำร

สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้โดยอิสระ

 นอกจำกนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท ยังประกอบ

ด้วยกรรมกำรที่มีส่วนในกำรบริหำร มีจ�ำนวนน้อยกว่ำกรรมกำร 

ที่ไม่เป็นผู้บริหำรในสัดส่วน 2 : 3 จำกจ�ำนวนกรรมกำรบริษัทท้ังคณะ 

9 รำย ซึ่งกำรมีกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรในคณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน

น้อยที่สุดเช่นนี้ เป็นกำรถ่วงดุลและสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำคณะกรรมกำร

จะไม่ถูกครอบง�ำโดยฝ่ำยจัดกำร

155รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



 ประธำนกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม

มีหน้ำท่ีดูแลจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอ ส�ำหรับกรรมกำร

ท่ีจะอภิปรำยแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระในประเด็นท่ีส�ำคัญ  

โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน ์ของผู ้ถือหุ ้นและผู ้ มีส ่วนเกี่ ยวข ้อง 

อย่ำงเป็นธรรม ในกำรประชุมประธำนกรรมกำรเป็นผู ้กล่ำวสรุป

ประเด็นส�ำคัญของวำระกำรประชุมเพื่อกำรพิจำรณำของกรรมกำร 

พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดง 

ควำมคิดเห็น เพื่อประมวลควำมคิดเห็นและสรุปเป็นมติท่ีประชุม

 ทั้งนี้ บทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและ

ฝ่ำยจัดกำรได้แสดงรำยละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร”

คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ที่ดี และได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อยข้ึนเพื่อช่วยปฏิบัติ

งำนในกำรติดตำมและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงท่ัวถึง 

ในทุกมิติและสอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบ

ด้วย

  1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

  2. คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

  3. คณะกรรมกำรสรรหำ

  4. คณะกรรมกำรบริหำร

  5. คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

  6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 ทั้งน้ี รำยละเอียดของคณะกรรมกำรชุดย่อยปรำกฏในหัวข้อ 

“โครงสร้ำงกำรจัดกำร”

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 • คณะกรรมการบริษัท
 บรษิทัฯ จดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทอย่ำงน้อยปีละ 

4 ครั้ง และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น โดยก�ำหนดให ้

กรรมกำรมีหน้ำท่ีต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น  

ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริษัทได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ก�ำหนดวันประชุม 

คณะกรรมกำรล่วงหน้ำในแต่ละปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำ 

และเข้ำร่วมประชมุได้ รวมทัง้เป็นผูบ้นัทกึและจัดท�ำรำยงำนกำรประชมุ 

เป็นลำยลักษณ์อักษรโดยมีรำยละเอียดครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจน 

ทั้งผลกำรประชุมและควำมเห็นของกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม

ท่ีผ่ำนกำรรับรองแล้วจำกคณะกรรมกำร รวมท้ังส�ำเนำหนังสือ

เชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมจะต้องถูกจัดเก็บไว้

ที่ เลขำนุกำรบริษัทโดยให้จัดเก็บท้ังในรูปของเอกสำรและข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ในสถำนท่ีท่ีปลอดภัยและพร้อมส�ำหรับกำรขอเรียกดู

ข้อมูลหรือตรวจสอบจำกกรรมกำรหรือบุคคลท่ีมีสิทธิและมีส่วนท่ี

เกี่ยวข้องเท่ำนั้น

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทไว้ดังน้ี

  1. ประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำรบริษัท โดยค�ำส่ังของ

ประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  โดยให ้

จัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุ วัน เวลำ สถำนท่ี และระเบียบวำระ

ท่ีจะประชุมไปยังกรรมกำรทุกคนล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อน 

วันประชุม เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำและพิจำรณำข้อมูลล่วงหน้ำ

ก่อนกำรประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์

ของบริษัทจะก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำน้ันก็ได้ 

  2. คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถจัดประชุมในท้องที่อันเป็น

ที่ต้ังของส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นท่ัวรำชอำณำจักร 

หรือสำมำรถจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยกรรมกำรบริษัทที่ 

เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ใน

ที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมกำรท้ังหมดท่ีเข้ำร่วมประชุมต้องอยู่

ในประเทศไทยขณะที่มีกำรประชุมจึงจะถือว่ำเป็นกำรเข้ำร่วมประชุม

อันสำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้ ส�ำหรับกรรมกำรบริษัทซ่ึงเข้ำร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์แต่มิได้อยู่ในประเทศไทย

ขณะที่มีกำรประชุมน้ัน ให้ถือว่ำกรรมกำรผู้นั้นเป็นผู้ร่วมสังเกตกำรณ์

ในกำรประชุม แต่ไม่สำมำรถนับเป็นองค์ประชุมหรือร่วมออกเสียง 

ลงคะแนนในวำระกำรประชุมต่ำง ๆ ได้ โดยประธำนท่ีประชุมอำจ

พิจำรณำให้เลขำนุกำรบริษัทบันทึกควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

ของกรรมกำรท่ีเป็นผู้ร่วมสังเกตกำรณ์ในรำยงำนกำรประชุมได้ตำม

ควำมเหมำะสม

  3. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกรรมกำร 

มำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็น

องค์ประชุม

  4. ประธำนกรรมกำรบริษัทจะท�ำหน้ำที่เป็นประธำนใน 

กำรประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ

ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือกกรรมกำร

คนหน่ึงเป็นประธำนในที่ประชุม

  5. กรรมกำรคนหนึ่งมี เสียง 1 เสียงในกำรลงคะแนน  

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำร 

ที่มำประชุม กรณีที่เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่ม

ข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด

  6. กรรมกำรบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจำรณเรื่องใด  

ให้กรรมกำรคนน้ันออกจำกที่ประชุม และมิให้ลงคะแนนในเรื่องนั้น

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกปี คณะกรรมกำร 

จะร่วมกันพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงำนกลยุทธ์ และ 

แผนปฏิบัติงำนประจ�ำปี โดยในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำร 

ได้ร่วมกันพิจำรณำวำงแผนกลยุทธ์และแผนกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับ

ปี 2563 หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรจะมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติ

งำนให้มีควำมสอดคล้องตำมแผนงำนของฝ่ำยจัดกำรท่ีวำงไว้ โดย 

ฝ่ำยจัดกำรจะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรรับทรำบเป็นรำยเดือน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

รับทรำบเป็นรำยไตรมำส
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 ปี 2563 บริษัทจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังนี้

 ในกำรประชุมแต่ละครั้งมีรองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้บริหำรสำยงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงสำยงำนตรวจสอบ

ภำยใน เข้ำร่วมประชุมเพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำของธุรกิจ ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประชุมร่วมกันเฉพำะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรใน

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 23 กันยำยน 2563 โดยคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำร

อิสระ ได้มีกำรประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมด้วย เพื่ออภิปรำยปัญหำทั่วไปเก่ียวกับกำรจัดกำรและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท

 • คณะกรรมการชุดย่อย

 1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 คร้ังโดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอก ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ำยบริหำร และผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและกำรเงินเพื่อสอบทำนงบกำรเงิน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

 ในปี 2562-2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมท้ังหมด 5 คร้ัง และมีกำรประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอกทุกไตรมำส 

ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

 2.  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนมีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง ในปี 2562-2563 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

มีกำรประชุมท้ังหมด 2 ครั้ง และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ

1.  นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 11 11 100

2.  รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 11 11 100

3.  นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ 11 8 73

4.  นำยชำลี โสภณพนิช 11 9 82

5.  นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ 11 9 82

6.  นำยชำย วินิชบุตร 11 9 82

7.  นำยปณต สิริวัฒนภักดี 11 11 100

8.  นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 11 10 90

9.  นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร(1) 7 6 86

หมายเหตุ: (1) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ

1. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 5 5 100

2.  นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 5 5 100

3.  นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ 5 4 80

รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ

1.  นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 2 2 100

2.  นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ 2 2 100

3.  นำยปณต สิริวัฒนภักดี 2 2 100
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 3.  คณะกรรมการสรรหา

 คณะกรรมกำรสรรหำมีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง ในปี 2562-2563 คณะกรรมกำรสรรหำมีกำรประชุมท้ังหมด 3 ครั้ง  

และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

 4.  คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมกำรบริหำรมีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น เพื่อพิจำรณำเรื่อง 

ต่ำง ๆ ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในปี 2562-2563 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง โดยมี

กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

 5. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรมีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง ในปี 2562-2563 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรมีกำรประชุม

ทั้งหมด 3 ครั้ง และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

 6.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ในปี 2562-2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมท้ังหมด 2 ครั้ง และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับ 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ

1.  นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ 3 2 67

2.  นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ 3 3 100

3.  รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 3 3 100

รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ

1.  นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 3 3 100

2.  รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 3 3 100

3.  นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 3 3 100

รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ

1.  นำยปณต สิริวัฒนภักดี 15 15 100

2.  นำยชำย วินิชบุตร (1) 14 12 86

3.  นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 15 15 100

4.  นำยโสภณ รำชรักษำ 15 15 100

5.  นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร(2) 1 1 100

รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ

1.  นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ 2 2 100

2.  รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 2 2 100

3.  นำยปณต สิริวัฒนภักดี 2 2 100

4.  นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 2 2 100

หมายเหตุ: (1) นายชาย วินิชบุตร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

      (2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563
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 • การพัฒนา / การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหาร

 - การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ จัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย 

กำรบรรยำยและกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้รับ

ทรำบลักษณะและแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และข้อมูลอื่นท่ีจ�ำเป็น และเป็น

ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

รวมถึงจัดให้มีคู่มือกรรมกำรและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี

เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำน

 - การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการและ 

ผู้บริหาร

 บริษัทฯ สนับสนุนกำรเข้ำร่วมอบรมหรือสัมมนำต่ำง ๆ เพื่อ

พัฒนำองค์ควำมรู้ของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน 

โดยมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมสัมมนำและ

อบรมหลักสูตรต่ำง ๆ เช่น กำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำอบรมกับสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�ำนักงำน ก.ล.ต. และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

 บ ริ ษั ท ฯ  จั ด ใ ห ้ มี ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ข อ ง 

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบท้ังคณะและ 

รำยบุคคลโดยตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในกำร

ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนว่ำในระหว่ำงปีท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำร 

มีกำรปฏิบัติงำนครบถ้วนเหมำะสมตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีและ 

เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีหรือไม่อย่ำงไร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทใช้

แบบประเมนิทีจ่ดัท�ำขึน้ตำมแนวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยน�ำมำปรับใช ้ให ้ เหมำะสมกับลักษณะและโครงสร ้ำงของ 

คณะกรรมกำร ซึ่งผลกำรประเมินจะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรพัฒนำ 

กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับคณะกรรมกำรให้มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนต่อไป 

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทท้ังคณะ ประกอบ

ด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  

2) บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 3) กำรประชมุ 

คณะกรรมกำร 4) กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร 5) ควำมสัมพันธ์กับ 

ฝ่ำยจัดกำร และ 6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำ 

ผู้บริหำร

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทรำยบุคคล 

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของกรรมกำร

บริษัท 2) กำรประชุมของกรรมกำรบริษัท และ 3) บทบำท หน้ำที่ และ

ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท

 กำรให้คะแนนใช้วิธีระบุควำมเห็นของกรรมกำรแต่ละคนโดย

กำเครื่องหมำย ( / ) ในช่องคะแนนต้ังแต่ 0 - 4 เพียง 1 ช่องในแบบ

ประเมิน โดยให้มีควำมหมำย ดังน้ี

0  =  ไม่เห็นด้วยอย่ำงย่ิง หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ันเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ันพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องน้ันดี

4 = เห็นด้วยอย่ำงมำก หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดีเยี่ยม

 จำกนั้นน�ำคะแนนท่ีได้ทั้งหมดมำประเมินผล โดยคิดเป็น 

ร้อยละจำกคะแนนเต็ม ซ่ึงก�ำหนดเป็นเกณฑ์ดังน้ี

เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 90 = ดีเย่ียม

เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 80 = ดีมำก

เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 70 = ดี

เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 60 = พอใช้

ต�่ำกว่ำร้อยละ  60 = ควรปรับปรุง 

ขั้นตอน

 เลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้

กรรมกำรบริษัททุกท่ำนประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภำยหลังที่กรรมกำร

แต่ละคนประเมินผลงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�ำส่งแบบประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำนกลับมำยังเลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน

กำรประเมิน และรำยงำนสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

เพื่อก�ำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของ 

คณะกรรมกำรต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรชุดย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมกำรตรวจ

สอบ 2) คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 3) คณะกรรมกำรสรรหำ 

4) คณะกรรมกำรบริหำร 5) คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ  

6) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำผลประเมินมำพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำร

สนับสนุนกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและกำรด�ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์

 บริ ษัทฯ ได ้จัดท�ำแบบประเมินผลกำรปฏิ บั ติงำนของ 

คณะกรรมกำรชุดย่อยแบบท้ังคณะและรำยบุคคลโดยตนเอง โดยน�ำ

แนวทำงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำปรับใช้ให้เหมำะสม 

กบัลกัษณะและโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชดุย่อย ซ่ึงผลกำรประเมิน 

จะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรด�ำเนินงำน

เกี่ยวกับคณะกรรมกำรชุดย่อยให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ย่ิงข้ึนต่อไป 

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชดุย่อยแบบทัง้คณะและ

รำยบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ

คณะกรรมกำร 2) กำรประชุมคณะกรรมกำร และ 3) บทบำท หน้ำที่ 

และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
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 กำรให้คะแนนใช้วิธีระบุควำมเห็นของกรรมกำรแต่ละคนโดย

กำเครื่องหมำย ( / ) ในช่องคะแนนต้ังแต่ 0 - 4 เพียง 1 ช่องในแบบ

ประเมิน โดยให้มีควำมหมำย ดังนี้

0  =  ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องน้ันดี

4 = เห็นด้วยอย่ำงมำก หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

 จำกน้ันน�ำคะแนนท่ีได้ท้ังหมดมำประเมินผล โดยคิดเป็น 

ร้อยละจำกคะแนนเต็ม ซ่ึงก�ำหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้

เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม

เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 80 = ดีมำก

เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 70 = ดี

เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 60 = พอใช้

ต�่ำกว่ำร้อยละ  60 = ควรปรับปรุง 

ขั้นตอน

 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแต่ละคณะจะจัดส่งแบบประเมินให้

สมำชิกคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกท่ำนประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภำยหลัง

ที่กรรมกำรแต่ละคนประเมินผลงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�ำส่งแบบ 

ประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนกลับมำยังเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  

เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมิน และรำยงำนสรุปผลต่อที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อก�ำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรต่อไป

 ในปี 2563 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยสำมำรถ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมดังน้ี

ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท

 ผลกำรประเมินกำรปฏบิติังำนของคณะกรรมกำรบรษัิทท้ังคณะ  

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.78 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

รำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.71 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

 • คณะกรรมการตรวจสอบ

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.38 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.73 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

 • คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก�ำหนด 

ค่ำตอบแทนท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.07 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก�ำหนด 

ค่ำตอบแทนรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.73 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 • คณะกรรมการสรรหา

 ผลกำรประเมินกำรปฏบิติังำนของคณะกรรมกำรสรรหำท้ังคณะ 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.43 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ 

รำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.70 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม

 • คณะกรรมการบริหาร

 ผลกำรประเมินกำรปฏบิติังำนของคณะกรรมกำรบรหิำรทัง้คณะ 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.13 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 

รำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.73 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม

 • คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.59 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 

ควำมเส่ียงทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.31 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 

ควำมเส่ียงรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.43 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู ้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 

ผู ้บริหำรระดับสูงของบริษัทโดยพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำน

ทำงธุรกิจของบริษัทฯ กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีได้รับจำกคณะ

กรรมกำรบริษัท ประกอบกับสภำวกำรณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

โดยคณะกรรมกำรจะน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

ของผู้บริหำรระดับสูงต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด และแผนสืบทอดต�าแหน่ง

 คณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำท่ีคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคล

ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่ำง ๆ ได้แก่ กรรมกำร 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และผู้บริหำรระดับสูงใน

ต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ โดยบริษัทฯ 

มีแผนกำรคัดเลือกบุคลำกรท่ีจะเข้ำมำรับผิดชอบในต�ำแหน่งงำน

บริหำรระดับสูงที่ส�ำคัญไว้ทุกต�ำแหน่งให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ 

โปร่งใส เพื่อให้ม่ันใจว่ำบริษัทฯ ได้ผู ้บริหำรท่ีมีควำมเป็นมืออำชีพ 

และบริหำรงำนได้โดยอิสระจำกผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่หรือผู ้ถือหุ ้น 

รำยอื่นใด ท้ังน้ี กระบวนกำรสรรหำพิจำณำคัดเลือกผู ้ ท่ีมีควำม 

เหมำะสมด้ำนวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ศักยภำพ เพื่อสร้ำงควำมพร้อมให้ทุกคนมีโอกำสเติบโต ก้ำวหน้ำ 

ขึ้นสู ่ระดับผู ้บริหำรในอนำคตได้ โดยผ่ำนขั้นตอนกำรประเมินที่

มีศักยภำพสูงซ่ึงทุกคนจะได้รับกำรพัฒนำตำมแผนท่ีวำงไว้เป็น 

รำยบุคคล มีกำรมอบหมำยงำนท่ีท้ำทำย รวมท้ังหมุนเวียนงำนเพื่อ
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พัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น�ำและควำมรอบรู้ในงำน ซึ่งกำรเตรียมบุคลำกร

ของกลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินกำรกับพนักงำนทุกระดับให้มีควำมพร้อม

ในกำรทดแทนเม่ือต�ำแหน่งงำนว่ำงลง รวมถึงกำรด�ำเนินงำนสำนต่อ

อย่ำงทันท่วงที 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี

ประสทิธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนกำรด�ำเนนิกจิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง  

อันจะน�ำมำซ่ึงกำรเติบโตและควำมก้ำวหน้ำขององค์กรอย่ำงยั่งยืน  

คณะกรรมกำรบริษัทจึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและ 

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องกำรเตรียม 

ควำมพร้อมของผู ้ ท่ีจะขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง ท้ังในกรณีท่ีมีต�ำแหน่ง 

ว่ำงเพิ่มเติม ในกรณีท่ีมีกำรขยำยธุรกิจ และกรณีท่ีมีผู้บริหำรต�ำแหน่ง

ที่ส�ำคัญที่ก�ำลังจะว่ำง อันเกิดจำกกำรโยกย้ำย กำรลำออก หรือ 

กำรเกษียณอำยุของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในต�ำแหน่งนั้น ๆ โดย

ก�ำหนดให้บริษัทจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งของต�ำแหน่งประธำน

คณะกรรมกำรบริหำร ต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO)  

ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ (President) ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนกำรเงิน (Chief Financial Officer: CFO) 

ผู้จัดกำรทั่วไป (General Manager) กรรมกำรผู้จัดกำร (Managing 

Director) และต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสำยงำน รวมถึงต�ำแหน่งงำน

ที่มีลักษณะเฉพำะในธุรกิจ และให้มีกำรพิจำรณำทบทวนตำมควำม

เหมำะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ ได้ผู้บริหำรระดับสูง 

ทีม่คีณุสมบัติ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมรูค้วำมสำมำรถ ในกำรสบืทอด

ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญขององค์กรต่อไปในอนำคต โดยจะด�ำเนินกำรติดตำม

ควำมคืบหน้ำของกำรพัฒนำ สรุปผลกำรพัฒนำ และทบทวนแผน 

กำรพัฒนำอย่ำงสม�่ำเสมอ เป็นไปตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด

การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัร่วมทนุ

 บรษัิทฯ มกีำรมอบหมำยให้ผูบ้รหิำร หรอืบคุลำกรของบรษัิทฯ  

เข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ผู ้บริหำร หรือผู ้มีอ�ำนำจควบคุม 

ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เพื่อประโยชน์

ในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

โดยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ัง กรรมกำร

และผู ้บริหำรของบริษัทท่ีจะเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ผู ้บริหำร  

ผูมี้อ�ำนำจควบคุมของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม ท้ังน้ี บรษัิทฯ ได้ก�ำหนด

ระเบียบปฏิบัติส�ำหรับกำรใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องมีคุณสมบัติตำมข้อก�ำหนดของ 

ส�ำนักงำนก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับ

อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำร ทั้งน้ี บริษัทก�ำหนดให้บริษัทย่อย  

จัดท�ำแผนธุรกิจและงบประมำณประจ�ำปี น�ำเสนอต่อบริษัท เพื่อขอ

ควำมเห็นชอบ พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัดผลงำนของบริษัทย่อย เพื่อให้

นโยบำยกำรด�ำเนินกิจกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของกลุ่มบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

 ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบัญชี จ�ำกัด ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 เป็น

จ�ำนวนเงิน 7,055,000 บำท

 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

 รวมค่ำตอบแทนส�ำหรับงำนบริกำรอื่น ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยำยน 2563 เป็นจ�ำนวนเงิน 980,000 บำท

การก�ากับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืน ๆ 

 คณะกรรมกำรได้ยึดถือหลักปฏิบัติเร่ืองกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตำมหลัก Apply or 

Explain เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงย่ังยืนรวมท้ังเพื่อให้ม่ันใจ

ว่ำกำรปฏิบัติมีควำมเหมำะสม โดยได้พิจำรณำด�ำเนินกำรในประเด็น

ต่ำง ๆ ดังน้ี 

 หลักปฏิบัติ 1 คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงบทบำทและ

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำองค์กรท่ีสร้ำงคุณค่ำ 

ให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and 

Responsibilities of the Board) โดยเข้ำใจบทบำทและตระหนัก 

ถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู ้น�ำท่ีต้องก�ำกับดูแลให้องค์กรมีกำร

บริหำรจัดกำรท่ีดี และได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กลยุทธ์

นโยบำยกำรด�ำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรส�ำคัญโดย

ค�ำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภำยใต้กำรติดตำม  

ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร

และผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน สำมำรถ

แข่งขันได้ ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง ด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมี

ควำมรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซ่ือสัตย์สุจริต ก�ำหนด

ขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบให้กรรมกำร 

ผู้จัดกำรใหญ่และฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจนและเพียงพอต่อกำรปรับตัว

ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง

 หลักปฏิบัติ 2 คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์และ 

เป้ำหมำยหลักของกิจกำรท่ีเป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน (Define Objectives 

that Promote Sustainable Value Creation) สอดคล้องกับกำรสร้ำง

คุณค่ำให้ท้ังกิจกำร ลูกค้ำ ผู ้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดย

พิจำรณำทบทวนกลยุทธ์และแผนงำนเป็นประจ�ำทุกปีอย่ำงสม�่ำเสมอ 

โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจกำรในแต่ละช่วงเวลำทั้งกำรก�ำหนด

เป้ำหมำยระยะส้ัน ระยะปำนกลำง และระยะยำว ก่อให้เกิดกำรส่ือสำร 

กับผู ้มีส ่วนได ้ เสียอย ่ำงถูกต ้องและใกล้ เคียงกับควำมต้องกำร 

มำกท่ีสุด ท้ังยังส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยมีำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัอย่ำงเหมำะสม 

กับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและศักยภำพของกิจกำร โดยมีกำรก�ำกับ

ดูแลให้มีกำรจัดสรรทรพัยำกรและกำรควบคุมกำรด�ำเนนิงำนทีเ่หมำะสม
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 หลักปฏิบัติ 3 คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้ำง

คณะกรรมกำร เพือ่เสรมิสร้ำงคณะกรรมกำรท่ีมปีระสิทธิผล (Strengthen  

Board Effectiveness)  ทั้งในเรื่องขนำดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำร

ที่เป็นอิสระที่เหมำะสมและจ�ำเป็นต่อกำรน�ำพำองค์กรสู่วัตถุประสงค์

และเป ้ำหมำยหลักที่ก�ำหนดไว ้  โดยคัดเลือกบุคคลท่ีเหมำะสม 

ซ่ึงกรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำร มีกระบวนกำรสรรหำและ

คัดเลือกกรรมกำรท่ีโปร่งใสและชัดเจนสอดคล้องกับองค์ประกอบ 

ท่ีก�ำหนดไว้ โดยให้ผู ้ถือหุ ้นอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตำม 

เป้ำหมำยทั้งระยะส้ันและระยะยำว มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

ประจ�ำของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำร 

รำยบุคคล 

 หลักปฏิบัติ 4 คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสรรหำและ

พัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร (Ensure Effective 

CEO and People Management) มีกำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำร 

ผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงให้มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์

และคุณลักษณะท่ีจ�ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู ่ เป ้ำหมำย  

โดยอำศัยกำรก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรติดตำมและ

ประเมินผลผู้อ�ำนวยกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงท่ีเหมำะสม รวมถึง 

สัดส่วนค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนทั้งระยะส้ันและระยะยำว ทั้งใน

รูปแบบของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส และสวัสดิกำรต่ำง ๆ พร้อมให้

มีกำรติดตำมดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีจ�ำนวน ควำมรู้ 

ทักษะ ประสบกำรณ์และแรงจูงใจท่ีเหมำะสม

 หลักปฏิบัติ 5 คณะกรรมกำรได้ส ่งเสริมนวัตกรรมและ 

กำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ (Nurture Innovation 

and Responsible Business) ให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำง 

นวตักรรมท่ีก่อให้เกดิมูลค่ำแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบักำรสร้ำงคุณประโยชน์ 

ต่อลูกค้ำหรือผู ้ที่ เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม ติดตำมดูแลให้ฝ ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจตำมแผน

ด�ำเนินกำร (Operational Plan) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำทุกฝ่ำยขององค์กร 

ได ้ด�ำ เนินกำรสอดคล ้องกับวัตถุประสงค ์ เป ้ำหมำยหลัก และ

แผนกลยุทธ์  (Strategies) ของกิจกำร ค�ำนึงถึงผลกระทบและ 

กำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำย Value Chain ตำมกรอบกำรก�ำกับดูแล 

และกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค ์กร ท่ี

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกิจกำร เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและ

พัฒนำกำรด�ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้สำมำรถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักได้อย่ำงยั่งยืน สะท้อนผ่ำนกำร

ก�ำหนดพฤติกรรมหลักเรื่องกำรเชื่อมต่ออนำคต ควำมคิด และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ (Core Competency: Connect Future) และ

ภำยใต ้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี  

ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรด�ำเนินกำรเพื่อควำมยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดล้อม และสังคม โดยท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ ได้พิจำรณำร่วมลงทุน 

กับบริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ ไทยแลนด์ จ�ำกัด ด้วยควำมคำดหมำย 

กำรด�ำเนินกำรด้ำนนวัตกรรมท่ีเหมำะสมกับธุรกิจต่อไป 

 หลักปฏิบัติ 6 คณะกรรมกำรได้ดูแลให้มีระบบกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม (Strengthen Effective 

Risk Management and Internal Control) มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง

และกำรควบคุมภำยในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำน 

และมคีณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถงึคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  

ที่จะคอยก�ำกับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล สำมำรถ

จัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดข้ึนได้ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้

จัดให้มีนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันที่ชัดเจน 

รวมถึงกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด�ำเนินกำรกรณีมีกำร 

ช้ีเบำะแสที่จะช่วยให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน

 หลักปฏิบัติ 7 ด้ำนกำรรักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและ 

กำรเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  

คณะกรรมกำรได้จัดให้มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำร 

จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่ำง ๆ ถูกต้อง 

เพียงพอ ทันเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์มำตรฐำน และแนวปฏิบัติ 

ที่เก่ียวข้อง โดยดูแลให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท�ำและเปิดเผย

ข้อมูล มีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม มีกำรเปิดเผย 

งบกำรเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ติดตำมดูแลสภำพคล่อง

ทำงกำรเงิน มีแผนหรือกลไกที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินได้ 

และมีแผนท่ีจะจัดท�ำรำยงำนควำมย่ังยืนตำมควำมเหมำะสม

 หลกัปฏบัิติ 8 ด้ำนกำรสนบัสนนุกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำร 

กับผู ้ถือหุ ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders) คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นท่ีก�ำหนด

ในกฎหมำย และหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยกำร

ดูแลให้กำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรเปิดเผยมติ 

ที่ประชุมและกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงถูกต้อง

และครบถ้วนผ่ำนช่องทำงที่ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด 

 ท้ังน้ี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้มี

กำรติดตำมกำรน�ำหลักปฏิบัติข้ำงต้นมำปรับใช้อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึง 

ได้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง

การก�ากับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ ได ้ติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย ้งทำงผล

ป ร ะ โ ย ช น ์ ท่ี อ ำ จ เ กิ ด ข้ึ น ไ ด ้ ร ะ ห ว ่ ำ ง บ ริ ษั ท ฯ  กั บ ฝ ่ ำ ย จั ด ก ำ ร  

คณะกรรมกำร หรือผู ้ถือหุ้น รวมถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์

อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำส รวมถึงกำรท�ำธุรกรรม 

ในลักษณะท่ีไม่สมควร เช่น กำรก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ 

พนักงำนทุกคนงดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน 

ก ่อนที่บริ ษัทจะเป ิดเผยข ้อมูลผลกำรด�ำ เ นินงำนของบริ ษัทฯ  

ต ่อสำธำรณะ เพื่อเป ็นกำรป้องกันกำรน�ำข ้อมูลภำยในท่ีอำจมี 

ผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อประโยชน์ท้ังต่อตนเองหรือ 
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ต่อผู้อื่น ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะโดยวิธีใดก็ตำม 

รวมท้ังก�ำหนดมำตรกำรก�ำกับดูแลเพิ่มเติมให้สอดคล้องตำมแนวทำง

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรำย

 บรษัิทฯ มีแนวทำงในกำรพจิำรณำถงึวธีิกำรติดตำมและควบคมุ

ไม่ให้เกิดกำรฝืนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน กำรรักษำควำมปลอดภัย

ของข้อมูล กำรรกัษำควำมลบั กำรรกัษำควำมน่ำเชือ่ถอื และควำมพร้อม 

ใช้ของข้อมูลก�ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรรวมอยู่ในนโยบำยกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

โดยถือเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับท่ีจะป้องกันปัญหำควำม 

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริต  

มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีกำร 

ข้อท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทฯ ค�ำนึงถึงกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้ทัดเทียมกับระดับสำกล โดยกำรปรับใช้ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของ

แต่ละบริษัทและชี้แจงข้อขัดข้องท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำวได้ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดี ปี 2560 แล้ว หำกแต่มีบำงเรื่องบริษัทฯ ยังไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี

 หัวข้อ เหตุผล / ความจำาเป็น

1.  บริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยรำยละเอียดค่ำตอบแทนของ CEO บริษัทฯ ได้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่ 

  บริหำร และ/หรือผู ้อ�ำนวยกำรใหญ่รวมอยู ่ในค่ำตอบแทนของ 

  คณะผู้บริหำรแล้ว จึงมิได้แยกมำเปิดเผยต่ำงหำก

2. คณะกรรมกำรยังไม่มีกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัด ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีกรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง

จ�ำนวนปีในกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี จ�ำนวนหน่ึงในสำมในทุก ๆ ปี โดยกรรมกำรที่อยู่ในต�ำแหน่งนำน

  ที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำ

  ค่ำตอบแทนและสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรที่เหมำะสม 

  เพื่อเสนอคณะกรรมกำรอนุมัติ บริษัทฯ จึงไม่ได้ก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัด

  จ�ำนวนปี  ทั้งน้ี เพื่อรักษำควำมต่อเน่ืองในกำรด�ำรงต�ำแหน่งของ

  กรรมกำรอิสระท่ีมีประสบกำรณ์ที่จ�ำเป็นต่อกำรสนับสนุน

  กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรให้บรรลุเป้ำหมำย

3.  คณะกรรมกำรยังไม่มีกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวน กรรมกำรของบริษัทบำงคนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและประสบกำรณ์

บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ในสำขำวชิำชพีท่ีค่อนข้ำงจ�ำกดั   ซึง่เป็นทีต้่องกำรของบรษัิทจดทะเบียน

ได้ไม่เกิน 5 แห่ง หลำยแห่ง ท�ำให้ยังไม่สำมำรถจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน

  ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรได้ตำมแนวปฏิบัติที่ดี

4. คณะกรรมกำรยังไม่มีกรรมกำรอิสระท่ีเป็นผู้หญิงอย่ำงน้อย 1 คน ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำของบริษัทฯ ได้พิจำรณำคุณสมบัติ

  ของบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ

  ท่ำนใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิง และอยู่ในกระบวนกำรน�ำเสนอช่ือต่อท่ีประชุม

  ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

เปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันและรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 

ทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ สำมำรถดูรำยละเอียดในหัวข้อ รำยกำร

ระหว่ำงกัน กำรจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ

ผู ้บริหำร เพื่อป้องกันรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผล

ประโยชน์กับบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์และประกำศ

ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ  

จัดส ่งแบบแจ ้งรำยงำนกำรมีส ่วนได ้ เสียของตนและบุคคลท่ีมี 

ควำมเก่ียวข้องให้กับบริษัท 

 เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู ้เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 

ท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร ท้ังน้ี เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ 

และก�ำกับดูแลด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย 

รายงานประจำาปี 2563



 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำร

จดักำรควำมเส่ียงทีมี่ประสทิธิภำพ เหมำะสมพอเพยีง ท้ังในระดับบรหิำร 

และระดับปฏิบัติงำน ซึ่งถือว่ำเป็นกระบวนกำรท่ีส�ำคัญของกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ และเกิดควำม

ม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ สำมำรถบรรลุ

วัตถุประสงค์ สร้ำงผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยำว สอดคล้อง

กับแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ 

หลักกำรควบคุมภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) รวมท้ังบรษัิทฯ ได้จดัให้ 

กำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำรด�ำเนินงำนครบถ้วนน่ำเช่ือถือ 

กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ และ

ป้องกันควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดข้ึน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ทุกไตรมำส ก�ำหนดให้มีวำระหลัก เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ได้ให้ควำมเห็นต่อกำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อ 

ฝ่ำยจัดกำร เพื่อให้มีกำรแก้ไขหรือปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน

ให้เหมำะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ

ตำมระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม�่ำเสมอ ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน

ตำมแผนงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และก�ำหนดให้รำยงำนผลกำร 

ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยใน

สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงเป็นอิสระ ตรงไปตรงมำ โดยท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 ได้มีกำรพิจำรณำ 

ผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุม

ภำยในของบริษัทฯ ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำทบทวน

และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยอ้ำงอิง “แบบประเมินควำม

เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน” ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรบริษัทมีควำม

เห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ และเหมำะสม 

กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และครอบคลุมใน 5 เรื่อง คือ องค์กรและ

สภำพแวดล้อม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน  

ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู และระบบกำรติดตำม โดยสรปุ

สำระส�ำคัญได้ดังต่อไปน้ี

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม
 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภำพแวดล้อมของกำร

ควบคุมภำยในท่ีดี คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรและ

พนักงำน และมีกำรติดตำมอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 

โดยก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีชัดเจนและวัดผล

ได้ในรูปของก�ำไรต่อหุ้นประจ�ำปีน้ัน ๆ รวมทั้งได้มีกำรเปรียบเทียบ

ผลกำรด�ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำกับเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด โดยหำกไม่เป็น

ไปตำมเป้ำหมำย บริษัทฯ จะท�ำกำรวิเครำะห์หำสำเหตุเพื่อประโยชน ์

ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนในปีต่อไป พร้อมจัดให้มีกิจกรรม

ควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม

กับกำรด�ำเนินธุรกิจ ซ่ึงมีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม

คู่มือกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรน�ำ

หลักบรรษัทภิบำลและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีมำปฏิบัติ เพรำะเป็น

ปัจจัยท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจท่ียั่งยืน และจัดให้มีระบบกำร

บริหำรจัดกำรท่ีค�ำนึงถึงคุณธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็น

พืน้ฐำนทีส่่งเสรมิกำรด�ำเนนิงำนให้มปีระสทิธิภำพและเพิม่ประสทิธิผล 

โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงผู้มี 

ส่วนได้เสียโดยรวม

 ทั้งน้ีโครงสร้ำงองค์กรของบริษัทมีสำยกำรบังคับบัญชำ  

มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำรในกำรท�ำรำยกำรต่ำง ๆ  

อย่ำงชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะไม่สำมำรถให้กำรอนุมัติ

ในเร่ืองนั้น ๆ ได้ นอกจำกนั้นยังมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

อย่ำงเด็ดขำดระหว่ำงกำรอนุมัติกำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีและ 

กำรดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซ่ึงกันและกัน

 บริ ษัทฯ ก� ำหนดโครงสร ้ ำงกำรบริหำรประกอบด ้วย 

คณะกรรมกำร 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำร 

ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดมีควำมรับผิดชอบ 

ต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้ 

กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 

ผู ้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของกำรมีจริยธรรมท่ีดี และรับผิดชอบต่อผู ้มี 

ส่วนได้เสีย ส่งเสริมและติดตำมควำมคืบหน้ำของกระบวนกำร

พัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรพิจำรณำปรับปรุงคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมท้ังให้แนวทำงและข้อเสนอ

แนะอื่นท่ีจ�ำเป็นเพื่อกำรพัฒนำ

 บริษัทฯ เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร 

ต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption or CAC) ซ่ึงได้รับกำรต่ออำยุสมำชิก 

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบำยและวำง

ระบบควบคุมภำยในให้สอดคล้องกับควำมเส่ียงเรื่องคอร์รัปชันของ

ธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย์ 

โปร่งใส เป็นธรรม โดยอยูภ่ำยใต้กรอบของกฎหมำย หลกัจรยิธรรม และ

แนวทำงกำรก�ำกับกิจกำรที่ดี ท้ังน้ีบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรต่ออำยุเป็นสมำชิกแนวร่วม 

ปฏบัิติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ เมือ่วนัที ่30 กนัยำยน 

2563  เช่นกัน

2.  การบริหารความเส่ียง
 บริษัทก�ำหนดให้นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นนโยบำย

ส�ำคัญของบริษัทฯ และได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน 4 ท่ำน ท�ำหน้ำที่ก�ำกับและ

ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ ภำยในหน่วยงำน 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ต่ำง ๆ ท่ีได้รับกำรประเมินว่ำมีควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน ซึ่ง 

ควำมเส่ียงเหล่ำนั้นอำจเกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยภำยใน

บรษัิท ปัจจยัภำยนอกทีท่�ำให้เกดิควำมเส่ียงมีหลำยประกำร เช่น สภำวะ

เศรษฐกิจและกำรเมือง ภัยธรรมชำติ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 

โคโรนำ (COVID-19) สภำวะกำรแข่งขันของตลำด รำคำวัสดุก่อสร้ำง 

อัตรำดอกเบ้ียภำยในประเทศ อัตรำแลกเปลี่ยน กฎหมำย กฎระเบียบ 

และข้อบังคับ  ส่วนปัจจยัภำยในทีก่่อให้เกดิควำมเส่ียง ได้แก่ กำรบรหิำร

ต้นทุนโครงกำร กำรลงทุนในโครงกำรในอนำคต อำยุของสัญญำเช่ำ 

และกำรกระจุกตัวของผู้เช่ำ เป็นต้น

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย 

ผู ้บริหำรระดับสูง ท�ำกำรประเมินหำควำมเส่ียงท่ีส�ำคัญจำกขนำด 

ของผลกระทบท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นกับเป้ำหมำยและกำรด�ำเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ รวมทั้งควำมเส่ียงเรื่องคอร์รัปชันของธุรกิจ และก�ำหนด 

ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงน้ัน ๆ ในหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของควำมเสี่ยง 

พร้อมทั้งมอบหมำยให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นควำมรับผิดชอบของ 

ผูบ้รหิำรทุกคน มีกำรวำงแผน ก�ำหนดมำตรกำรบรหิำรควำมเส่ียง จดัให้

มีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ภำยในองค์กร 

เป็นประจ�ำและรำยงำนผลกำรติดตำมต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  

เพือ่รำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษัิททรำบ 

 ส�ำหรับปีท่ีผ ่ำนมำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ฝ่ำยบริหำรได้แต่งต้ังคณะกรรมกำร

ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหำรระดับ

สูง เพื่อท�ำหน้ำที่ติดตำมสถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดภำวะหยุดชะงัก

ทำงธุรกิจของบริษัทฯ ศึกษำควำมเส่ียง หำมำตรกำรที่ช่วยควบคุม 

ควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีบริษัทฯ สำมำรถยอมรับได้ แก้ไขปัญหำ 

และข้อสงสัย พร้อมท้ังรำยงำนควำมคืบหน้ำเรื่องควำมต่อเนื่อง 

ทำงธุรกิจให้กับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทรำบ นอกจำกน้ัน 

บริษัทฯ ยังจัดให้มีกำรฝึกอบรมควำมรู้ให้กับพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ 

เพื่อให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำร 

บริหำรควำมเส่ียงท่ีต้องกระท�ำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ�ำทุกปี

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน
 บริ ษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเหมำะสมกับ 

ควำมเสี่ยงขององค์กร และครอบคลุมกระบวนกำรส�ำคัญต่ำง ๆ อย่ำง

เหมำะสม เช่น มีกำรก�ำหนดนโยบำยบริหำรเงิน นโยบำยเก่ียวกับ 

กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนกำร 

จัดซ้ือจัดจ้ำง ตลอดจนกำรทบทวนเอกสำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติของ 

ฝ่ำยบริหำรในกำรท�ำรำยกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง

องค์กร รวมถึงกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรอนุมัติ  

กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และกำรดูแล

ทรัพย์สิน เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซ่ึงกันและกัน นอกจำกนี้ ในปี 2563 

บริษัทก�ำหนดให้ทุกฝ่ำยท�ำกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนของ

บริษัท รวมท้ังระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำน และ

บริษัทได้ก�ำหนดให้ฝ่ำยส�ำนักผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ และศูนย์ควำมเป็นเลิศ

เป็นผู้ควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงำนมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ระเบียบ

กำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับ

ดูแลกำรปฏิบัติงำน ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในบริษัท

ให้ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวกับกำรประกอบ

ธุรกิจของบริษัท

 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุม

ดูแลด้ำนกำรพัฒนำ กำรบ�ำรุงรักษำ และด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีท่ีเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล โดยในปี 2563 บริษัท

ได้น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมให้มีกำรควบคุมผ่ำนระบบสำรสนเทศ

ท่ีรัดกุมมำกข้ึน เช่น ระบบ SAP ส�ำหรับสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนกำรบันทึกบัญชี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รวมท้ังใช้ติดตำมกำรใช้จ่ำย 

ตำมงบประมำณของบริษัท 

 บริษัทมีกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร 

ผูบ้รหิำรและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดังกล่ำว รวมทัง้บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั  

เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและสอบทำนกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน  

หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งมีกำร

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู ่เสมอ เม่ือมีกำรพิจำรณำอนุมัติ

ธุรกรรมระหว่ำงกันน้ัน บริษัทมีนโยบำยให้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทเป็นส�ำคัญและพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรท่ีกระท�ำ

กับบุคคลภำยนอกและต้องกระท�ำโดยผู ้ท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ธุรกรรมน้ัน เพื่อป้องกันกำรหำโอกำสหรือน�ำผลประโยชน์ของบริษัท

ไปใช้ส่วนตัว ทั้งน้ี บริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของ 

ตลท. เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน 

ในรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงอำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และ

มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มี

กระบวนกำรป้องกนักำรทุจรติในทกุกจิกรรมด�ำเนนิงำน พร้อมก�ำหนด

นโยบำยและแนวทำงคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อให ้

ควำมคุ้มครองต่อพนักงำน ผูแ้จ้งเบำะแสกำรปฏบิติังำนทีไ่ม่เป็นไปตำม

จรรยำบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดกำรทุจริต 

 ส�ำหรับบริษัทในเครือ บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำร

ด�ำเนินกำรรวมท้ังก�ำหนดแนวทำงให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งต้ังให้เป็น

กรรมกำรหรือผู ้บริหำรในบริษัทในเครือน้ันถือปฏิบัติและรำยงำน 

ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นระยะ ทั้งน้ี เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 

ในกำรลงทุนของบริษัท
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4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 บริษัทฯ ให ้ควำมส�ำคัญต ่อกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง

ให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรจัดเก็บรักษำข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรสื่อสำรข้อมูลที่ได้

รับทั้งจำกภำยในและภำยนอก ซ่ึงถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำน 

และรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร  

ฝ่ำยบริหำร ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง อยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง

ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ เข้ำใจง่ำย เพื่อเพิ่มศักยภำพ 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรแข่งขัน

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลท่ีส�ำคัญต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอ เพื่อให้ 

คณะกรรมกำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจ โดยกำรจัดท�ำรำยงำนเชงิวเิครำะห์ 

เปรียบเทียบหลักกำรและเหตุผล พร้อมเอกสำรประกอบข้อเท็จจริง  

จดัส่งข้อมูลเพือ่ศึกษำประกอบกำรตัดสนิใจเป็นกำรล่วงหน้ำ 7 วนั โดยมี 

เลขำนุกำรบริษัทซึ่งมีหน้ำท่ีให้ค�ำแนะน�ำด้ำนข้อบังคับและกฎเกณฑ์

ต่ำง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนประสำนงำน

ให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท รวมท้ังเป็นหน่วยงำนท่ี

เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดท�ำและจัดเก็บเอกสำรส�ำคัญ ได้แก่ ทะเบียน

กรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำร

ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบควำม

เหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรได้

 บริษัทฯ มีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ รวมถึง 

ขัน้ตอนกำรจดัเกบ็ข้อมูลเพือ่จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่มีกำรตรวจสอบ/ 

สอบทำนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังกำรพิจำรณำ ทบทวน 

รำยงำนทำงกำรเงินของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้ใช้นโยบำย

บัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่รับรองทั่วไป และเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจ 

ท้ังน้ีกำรพิจำรณำทบทวนของคณะกรรมกำรบริษัทก่อนกำรเผยแพร่

รำยงำนทำงกำรเงินต่อสำธำรณชน เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนกำรดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล 

อย่ำงครบถ้วนและโปร่งใส

5.  ระบบการติดตาม
 บรษัิทฯ มีระบบกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนในระดับบรหิำร และ

ในระดับปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด คณะกรรมกำร

บรษัิทและฝ่ำยบรหิำรจะแก้ไขปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ และก�ำหนดแนวทำง

ที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย กรณีมีประเด็นส�ำคัญท่ีอำจ

มีผลกระทบต่อองค์กร จะก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบน�ำเสนอรำยงำน เพื่อ

ทบทวนกำรปฏิบัติงำนและกำรวิเครำะห์สำเหตุ  ตลอดจนร่วมพิจำรณำ

เพื่ออนุมัติ แก้ไขปัญหำภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นว่ำเหมำะสม 

และให้รำยงำน กำรปฏิบัติและติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง

 นอกจำกน้ี บริษัทยังก�ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำท่ี

ตรวจสอบกำรปฏบัิติตำมระบบกำรควบคมุภำยในทีว่ำงไว้ เพือ่ให้ม่ันใจ

ว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะ

สมและเพยีงพอในกำรลดควำมเสีย่งท่ีอำจเกดิข้ึนในกระบวนกำรปฏบิติั

งำนทำงธุรกิจหลัก 

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยงในภำพรวม

ขององค์กรเพื่อจัดท�ำแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2563 และได้ด�ำเนิน

กำรตรวจสอบตำมแผนงำน ซ่ึงในปี 2563 น้ี ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบระบบงำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำน 

กำรคอร์รัปชันและกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ระบบงำนขำยและ

ปล่อยเช่ำอสังหำริมทรัพย์และกำรรับช�ำระเงิน ระบบงำนก่อสร้ำง

และซ่อมบ�ำรุงรักษำโรงงำนและคลังสินค้ำ ระบบบริหำรจัดกำร

อสังหำริมทรัพย์  และระบบกำรพัฒนำอำคำรโรงงำนและคลังสินค้ำ 

ทีพ่ฒันำขึน้ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ (Built-to-Suit) โดยได้สอบทำน 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนให้เป ็นไปตำมแนวปฏิบัติ 

ด้ำนกำรควบคุมภำยในท่ีดี และสอดคล้องกับกฎและระเบียบข้อบังคับ

ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้ค�ำปรึกษำพร้อมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ให้มีควำมเหมำะสม และ 

มีประสิทธิผลตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกล รวมท้ังติดตำมกำร 

ปฏิบัติงำนของบริษัทตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ โดยฝ่ำย

ตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ถึงผลกำร

สอบทำน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องท่ีตรวจสอบรวมทั้ง 

ผลกำรตดิตำมตำมข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะทีใ่ห้ไวใ้นไตรมำสก่อน ๆ

 ท้ั ง น้ี  แผนกำรตรวจสอบของบริษัทไม ่ครอบคลุมถึ ง

กระบวนกำรตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ต้ี   

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกดั (มหำชน) ซึง่มีกระบวนกำรบรหิำรงำนตรวจสอบ 

ภำยในประจ�ำปีของตนเอง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งต้ัง นำงมำรศร ีโสภำเสถยีรพงศ์  

ให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทต้ังแต่ปี 2560  

เน่ืองจำกมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี กำรเงิน และ 

กำรตรวจสอบภำยในธุรกิจ/อุตสำหกรรมท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัท 

มำเป็นระยะกว่ำ 20 ปี เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

กับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรม

และกำรด�ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏิบัติ

หน้ำท่ีดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ ท้ังนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ  

แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำก 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 บริษัทมอบหมำยให้ นำงสำวศรีวลี สุขศรี  ด�ำรงต�ำแหน่ง

เป็นผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับดูแล (Legal & Compliance 

Department) เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในบริษัทฯ

ให้ปฏิบัติตำมกฏเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่เก่ียวกับกำรประกอบ

ธุรกิจของบริษัท

167รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รอบปีบัญชี
2563

รอบปีบัญชี
2562

1. Frasers Hospitality Pte. Ltd.

6.  River Valley Apartments 
 Pte. Ltd

3.  บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ต้ี 
 โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

4.  Frasers Property Corporate 
 Services Pte. Ltd.

2.  บริษัท เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิต้ี 
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด

7.  Frasers Hospitality China 
 Square Trusty Pte. Ltd.

8.  Frasers Hospitallity Loyalty 
 Services Pte. Ltd.

9. บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ 
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด

10.  บริษัท เอสทีที จีดีซี 
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด

12.  บริษัท เลิศรัฐกำร จ�ำกัด 

11. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด 
 (มหำชน)

13.  บริษัท แกรนด์ ยูนิต้ี 
 ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด 

5.  บริษัท วัน แบงค็อก จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท

ของกรรมกำรและ/หรือ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  

เป็นบริษัทย่อยของ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
ของกรรมกำรและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

เป็นบริษัทย่อยของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

เป็นบริษัทย่อยของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

บริษัทร่วมค้ำ

บริษัทร่วมค้ำ

บริษัทย่อยของบริษัทที่มี
กรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อยของบริษัทที่มี
กรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
ของกรรมกำรและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

เป็นบริษัทย่อยของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร  

ค่ำที่พักสัมมนำ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

ค่ำอบรมสัมมนำ

ค่ำเดินทำง ค่ำห้องพัก 

และค่ำรถรับส่ง

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 

ค่ำบริกำรวิชำชีพ

รำยได้อื่น

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 

รำยได้อื่น

ค่ำอบรมสัมมนำ

ค่ำใช้จ่ำยบริหำรองค์กร

ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำเดินทำง 

ค่ำห้องพัก และค่ำรถรับส่ง

ค่ำบริหำรโครงกำร

ค่ำอบรมสัมมนำ

ค่ำบริหำร (Loyalty fee)

ค่ำบริกำร

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร
ห้องประชุม

รำยได้อื่น

รำยได้ค่ำสนับสนุนงำนวิ่ง 
Vertical run

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

 0.23 0.38

 0.07 -

 0.01 -

 0.01 0.58

 0.20 -

 0.01 2.25

 1.35 -

 0.47 -

 0.02 0.17

 0.21 -

 1.16 0.25

 30.82 3.98

 0.05 2.82

 3.88 6.85

 0.02 -

 0.18 -

 0.03 -

 0.01 -

 - 0.01

 - 0.09

 - 0.21

 0.06 0.12

2. รายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปที่ทำากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่ำงปี 2562-2563 บริษัทมีกำรท�ำรำยกำรค้ำท่ีมีเง่ือนไขปกติทั่วไปกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังน้ี
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รอบปีบัญชี
2563

รอบปีบัญชี
2562

14. บริษัท แอล อำร์ เค 

 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

18. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด 
 (มหำชน)

22.  บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล 

 จ�ำกัด

21.  บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ�ำกัด

23.  บริษัท ทีซีซี แอทเซ็ทส์ 
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด

16.  บริษัท อะเฮดออล จ�ำกัด 

17. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท 
 แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

15.  บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด

19.  บริษัท ไทยดริ้งค์ จ�ำกัด

20.  บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด 
 (มหำชน) 

บริษัทย่อยของบริษัทที่มี

กรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อยของบริษัทที่มี
กรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท 
เป็นญำติสนิทของกรรมกำร/
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

บริษัทย่อยของบริษัทที่มี
กรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อยของบริษัทที่มี
กรรมกำรร่วมกัน

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

ค่ำอำหำรพนักงำน 

ค่ำวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในส�ำนักงำน 

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม 

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร

ค่ำบริหำรโครงกำร (กลุ่ม hotel) 

ค่ำบริกำรห้องประชุม

ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม

ค่ำบริกำรเช่ำอุปกรณ์ 

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

ค่ำบริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ

และเทคโนโลยี 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

ค่ำพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม  

ค่ำกิจกรรม

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

ค่ำที่ปรึกษำด้ำนออกแบบ

สถำปัตยกรรม

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน

ค่ำพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต้นทุนโครงกำรอสังหำริมทรัพย์

พัฒนำเพื่อขำย

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

บริกำรงำนซ่อมแซมระบบ
ตรวจสอบควำมปลอดภัย
ทำงเข้ำออก  
ค่ำซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบ
กำรเข้ำออกที่จอดรถ
รำยได้อื่น

รำยได้ค่ำสนับสนุนงำนวิ่ง 
Vertical run

ค่ำน�้ำดื่มใช้ในส�ำนักงำน

 - 0.40

 - 0.03

 0.15 1.98

 0.14 0.13

 0.01 -

 3.01 3.20

 - 0.64

 - 0.22

 46.55 41.88

 - 0.01

 15.15 1.37

 

 0.11 -

 - 13.12

 0.13 0.01

 - 0.02

 0.04 -

 0.38 -

 

 0.04 0.01

 - 0.93

 2.84 1.62

 0.09 -

 4.12 4.25
 
 
 - 0.37
 
 0.08 0.05

 0.47 0.47

 0.25 0.33
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รอบปีบัญชี
2563

รอบปีบัญชี
2562

24. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

 แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

26.  บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต 
 จ�ำกัด (มหำชน)

30. บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
 เนชั่นแนล จ�ำกัด

33.  บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด

34.  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด 
 (มหำชน)

36. บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชั่นแนล 
 จ�ำกัด

37.  บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี 
 วิสำหกิจเพื่อสังคม 
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

38.  บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จ�ำกัด

25. บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด

27.  บริษัท ศูนย์วิชำกำรอำคเนย์ 
 จ�ำกัด

28.  บริษัท น�ำยุค จ�ำกัด

29.  บริษัท นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
 สปอร์ตคลับ จ�ำกัด

31.  บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ 
 จ�ำกัด

39.  บริษัท ชินำทรัพย์ จ�ำกัด

35.  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
 มำร์เก็ตต้ิง จ�ำกัด

32.  บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้ำ จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท 

เป็นญำติสนิทของกรรมกำร/

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี

กรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี
กรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

บริกำรห้องจัดเลี้ยง

ค่ำรับรอง 

ค่ำบริกำรด้ำนงำนประกันชีวิต 

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

ค่ำจัดกิจกรรมภำยในองค์กร - 

อำหำรและเครื่องดื่ม

ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 

ค่ำประชำสัมพันธ์

ค่ำบริกำรห้องประชุม 

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 

ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

ค่ำประชำสัมพันธ์ 

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

รำยได้ค่ำสนับสนุนกิจกรรม 

Chill festival 

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

ค่ำของขวัญ

ค่ำบริกำร

ค่ำบริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ

และเทคโนโลยี

ค่ำบริกำรเช่ำยำนพำหนะ

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

รำยได้ค่ำที่พัก

ค่ำรับรองลูกค้ำ - ตีกอล์ฟ

ค่ำน�้ำดื่มรับรองลูกค้ำ

ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

อุปกรณ์ประกอบอำหำรขนำดเล็ก

 0.67 0.27

 0.01 -

 13.66 14.07

 - 0.03

 - 1.63

 

 0.05 0.20 

 0.19 -

 0.01 -

 2.27 2.65

 0.05 0.21

 10.45 0.14

 0.04 -

 0.16 0.13

 3.70 2.80

 - 0.04

 0.01 -

 0.02 -

 0.05 -

 8.74 7.78

 - 0.51

 0.93 -

 0.89 1.03

 5.90 3.09

 0.33 0.25

 0.22 0.08

 - 0.01
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รอบปีบัญชี
2563

รอบปีบัญชี
2562

40. บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ�ำกัด

43.  บริษัท ควอลิต้ี กอล์ฟ 
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด

50. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 จ�ำกัด (มหำชน)

51. บริษัท บำงกอกอำร์ตเบียนนำเล่ 
 แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

53.  บริษัท ป้อมบูรพำ จ�ำกัด

54.  บริษัท ป้อมคลัง จ�ำกัด

55.  บริษัท ป้อมกิจ จ�ำกัด

56.  The QSR of Asia Co., Ltd.

41. บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิง แอนด์ 
 พับลิซซ่ิง จ�ำกัด (มหำชน)

42.  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด

44.  Marriott international

45. Luxury Hotel & Resort           
 (Thailand) Limited  

46. บริษัท เอส พี เอ็ม อำหำรและ
 เครื่องด่ืม จ�ำกัด

47.  บริษัท สีมำธุรกิจ จ�ำกัด

52. บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ�ำกัด

48.  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

49.  บริษัท โออิชิ รำเมน จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน

ผู้ให้บริกำรด้ำนผู้บริหำร

ที่ส�ำคัญกับบริษัท 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี

กรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี
กรรมกำรร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี
กรรมกำรร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี
กรรมกำรร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
ของกรรมกำรและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี
กรรมกำรร่วมกัน

ผู้ให้บริกำรด้ำนผู้บริหำร
ที่ส�ำคัญกับกลุ่มบริษัท

ผู้ให้บริกำรด้ำนผู้บริหำร
ที่ส�ำคัญกับกลุ่มบริษัท 

มีกรรมกำรร่วมกัน

ค่ำของขวัญ

ค่ำบริหำรโครงกำร

ซื้ออุปกรณ์ 

ค่ำซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงำน 

ค่ำของใช้สิ้นเปลือง

ค่ำของขวัญ ค่ำรับรอง

รำยได้อื่น (ค่ำเช่ำที่ดิน)

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

ค่ำเลี้ยงรับรองอบรมวปอ.

ค่ำน�้ำดื่มแกลลอน

วัสดุสิ้นเปลือง

ค่ำอำหำรพนักงำน

ค่ำโฆษณำ

ค่ำโฆษณำ

ค่ำบริหำรโครงกำร

ค่ำบริหำรโครงกำร

ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

ค่ำจัดกิจกรรมภำยในองค์กร

ค่ำบัตรก�ำนัลแจกสื่อมวลชน

ค่ำอำหำรพนักงำน

 - 0.22

 13.40 18.34

 - 0.10

 0.01 -

 0.14 0.17

 0.28 0.14

 0.48 0.25

 0.02 0.75

 - 0.03

 0.05 0.04

 0.07 0.12

 0.06 -

 1.33 1.53

 - 1.13

 0.35 26.85

 13.55 0.63

 - 0.05

 - 0.16

 0.14 0.09

 - 0.03

 0.04 -

184 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รอบปีบัญชี
2563

รอบปีบัญชี
2562

57.  บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด 

58.  บริษัท ซี เอ ไอ จ�ำกัด

61.  บริษัท สิริทรัพย์พัฒนำ จ�ำกัด

69.  บริษัท บำงกอก คลับ จ�ำกัด

63. บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ 
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด

70.  บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น 
 จ�ำกัด

71.  Frasers Property AHL Ltd.

62.  บริษัท อธิมำตร จ�ำกัด

66.  บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ�ำกัด

67.  PT SLP Internusa Karawang

68.  บริษัท สำธรทรัพย์สิน จ�ำกัด

64.  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์
 เนชั่นแนล อีเว้นท์ จ�ำกัด 

72.  Capri by Fraser China Square

65. บริษัท มิตรสยำมอินเตอร์
 เนชั่นแนล จ�ำกัด 

59.  บริษัท บำงปะกง โลจิสติกส์ 
 พำร์ค จ�ำกัด

60.  บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ 
 พำร์ค จ�ำกัด 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
ของกรรมกำรและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
ของกรรมกำรและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี

กรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทร่วม

มีกรรมกำรร่วมกัน

มีกรรมกำรร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
ของกรรมกำรและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทร่วมค้ำ

บริษัทร่วมค้ำ

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร

รำยได้ค่ำขำยที่ดินทับสะแก

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร 

ค่ำอำหำร และเครื่องดื่ม

ค่ำอบรมสัมมนำ 

ค่ำพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อบรมสัมมนำ

ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำเดินทำง 

ค่ำห้องพัก และค่ำรถรับส่ง 

ค่ำอำหำร และเครื่องดื่ม 

ค่ำอบรมสัมมนำ 

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร

ค่ำห้องพัก

รำยได้อื่น

ค่ำห้องพัก 

รำยได้โรงแรม

ค่ำห้องพัก

ค่ำที่ปรึกษำ

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม

 - 0.51

 - 0.18

 - 0.40

 - 0.07

 0.35 -

 0.10 2.43

 - 0.54

 0.04 -

 1.63 3.14

 0.43 0.18

 0.02 -

 0.33 -

  0.27 1.64

 0.01 0.06

 1.22 1.03

 1.15 -

 1.12 0.97

 0.19 -

 0.04 -

 1.25 -

 4.42 0.01

 - 0.01
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รอบปีบัญชี
2563

รอบปีบัญชี
2562

73.  บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด 

74.  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
 เด็มโก้ เพำเวอร์ 6 จ�ำกัด 

75.  บริษัท บิสโตร เอเชีย จ�ำกัด

76. PT. Rasuna Setiabudi Raya 
 (Frasers Place Setiabudi)

ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
ของกรรมกำรและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อย

บริษัทร่วมค้ำ

มีผู้ถือหุ้นที่มีควำมเกี่ยวโยง
กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัท

มีกรรมกำรที่มีควำมเกี่ยวโยง
กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัท

ค่ำบริกำรห้องประชุม

รำยได้อื่น

ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม

ค่ำห้องพักและค่ำใช้จ่ำย

ในกำรเดินทำง

 0.01 -

 0.01 -

 - 0.03

 - 0.08

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
 หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบจะประเมินรำคำดังกล่ำวในขั้นต้น โดยจะจัดหำข้อมูลและท�ำกำรวิเครำะห์ว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่ 

สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และมีรำคำยุติธรรมหรือไม่ เช่น กำรซื้อทรัพย์สิน ฝ่ำยกำรลงทุนจะต้องท�ำกำรวิเครำะห์ผลตอบแทน 

กำรลงทุน โดยอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญภำยนอกเพื่อให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จำกน้ันจึงน�ำเสนอตำมข้ันตอนและกระบวนกำรอนุมัติ โดยผู้บริหำร 

หรือกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ 

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ให้เป็นรำยกำรที่เป็นไปตำมรำคำตลำด และเง่ือนไขท่ียุติธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ในกรณีท่ีรำยกำรดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยท่ัวไป คณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติ 

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน ท้ังนี้ กรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน

 ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรมีสำระส�ำคัญและเป็นรำยกำรตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรให้ม่ันใจ

ว่ำ ได้มีกำรด�ำเนินกำรตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ทั้งในกรณีที่เป็นรำยกำรที่ด�ำเนินกำรของบริษัทเอง และกำรด�ำเนินกำรของบริษัทย่อย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวที่อำจเกิดข้ึนในอนำคตว่ำจะยังเป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็น 

และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และให้เป็นไปในรำคำท่ียุติธรรม
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ร้อยละ
ต่อรายได้

รวม

ล้านบาท ร้อยละ
ต่อรายได้

รวม

ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการประกอบธุรกิจ

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรที่เกี่ยวข้อง

 -  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

 -  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม

รำยได้จำกธุรกิจโรงแรม

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร

14,648.1

2,751.8

1,774.2

977.6

331.4

648.1

71.49

13.43

8.66

4.77

1.62

3.16

15,552.9

2,758.5

1,797.9

960.6

565.8

540.9

72.10

12.79

8.33

4.45

2.62

2.51

(904.8)

(6.7)

(23.7)

17.0

(234.4)

107.2

(5.82)

(0.24)

(1.32)

1.77

(41.42)

19.82

รายได้จากการประกอบธุรกิจรวม 18,379.4 89.70 19,418.1 90.02 (1,038.7) (5.35)

รายได้อื่น ๆ

รำยได้จำกกำรลงทุน

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

อื่น ๆ

78.0

1,360.6

384.3

288.1

0.38

6.64

1.88

1.41

186.9

1,710.2

10.3

245.9

0.87

7.93

0.05

1.14

(108.9)

(349.5)

374.0

42.2

(58.27)

(20.44)

3,622.71

17.18

รายได้รวม 20,490.4 100.00 21,571.4 100.00 (1,081.0) (5.01)

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ส�ำหรับ 
ผลกำรด�ำเนินงำนรอบระยะเวลำบัญชี 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 โดยมีรำยละเอียดดังน้ี
 เม่ือวันที่ 14 สิงหำคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้ำซ้ือกิจกำรของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) (“GOLD”)  
โดยกำรท�ำค�ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์เป็นจ�ำนวนหุ้นสำมัญ 2,195.9 ล้ำนหุ้น ท่ีรำคำเสนอซ้ือหุ้นละ 8.50 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินท้ังสิน 18,665.1 
ล้ำนบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 94.50 จำกหุ้นสำมัญที่ท�ำค�ำเสนอซื้อทั้งหมดจ�ำนวน 2,323.7 ล้ำนหุ้น GOLD เป็นบริษัทท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุม 
ของผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดเดียวกัน ดังนั้นงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2562 ได้ถูกจัดท�ำข้ึนภำยใต้เกณฑ์กำรรวมธุรกิจของกิจกำร 
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ตำมวิธีเสมือนว่ำเป็นกำรรวมส่วนได้เสีย (similar to pooling of interests) โดยปรับงบกำรเงินย้อนหลังเสมือน 
บริษัทได้เข้ำซื้อกิจกำรดังกล่ำวมำต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 
 ต่อมำในเดือนกันยำยน ปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติกำรท�ำค�ำเสนอซ้ือเพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) (“GOLD”) ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเข้ำท�ำ
ค�ำเสนอซ้ือหุ้นของ GOLD ท่ีเหลือท้ังหมด ซ่ึงในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ เข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำวเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อย 
รวมมูลค่ำทั้งสิ้น 977.0 ล้ำนบำท คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีรับซ้ือไว้ทั้งส้ินร้อยละ 99.44 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกิจกำร  
ส่งผลให้บริษัทกลำยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  และได้ด�ำเนินกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ GOLD ออกจำกสถำนะกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ีเม่ือวันท่ี 4 สิงหำคม 2563 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติกำรเพิกถอนน้ีและให้มีผลต้ังแต่
วันท่ี 11 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป

1. ผลการดำาเนินงาน 
 รำยได้และต้นทุนของกลุ่มบริษัท สำมำรถพิจำรณำตำมประเภทธุรกิจได้ดังน้ี
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ร้อยละ
ต่อรายได้

รวม

ล้านบาท ร้อยละ
ต่อรายได้

รวม

ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์

ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำรที่เกี่ยวข้อง

 -  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

 -  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม

ต้นทุนธุรกิจโรงแรม

ต้นทุนค่ำกำรจัดกำร

10,236.8

1,301.0

727.3

573.4

296.2

402.9

49.96

6.35

3.55

2.80

1.45

1.97

10,494.4 

1,354.1 

790.4 

563.7 

389.3 

398.6 

48.65

6.28

3.66

2.61

1.80

1.85

(257.6)

(53.1)

(63.0)

9.7

(93.1)

4.3

(2.45)

(3.92)

(7.98)

1.71

(23.91)

1.07

ต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ 12,236.9 59.72 12,636.5 58.58 (399.5) (3.16)

ก�าไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจและรายได้อื่น 1 8,253.4 40.28 8,934.9 41.42 (681.5) (7.63)

1.1 รายได้และต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ

 ส�ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 

บริษัทฯ รับรู้รำยได้รวม จ�ำนวน 20,490.4 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลง 

ร้อยละ 5.01 หรือ 1,081.0 ล้ำนบำท จำกจ�ำนวน 21,571.4 ล้ำนบำท 

ในปี 2562 โดยมีรำยได้จำกกำรประกอบธุรกจิ จ�ำนวน 18,379.4 ล้ำนบำท  

ลดลงร้อยละ 5.35 หรือ 1,038.7 ล้ำนบำท จำกจ�ำนวน 19,418.1 ล้ำนบำท 

ในปี 2563 โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดแยกตำมประเภทธุรกิจ  

ดังนี้

1.1.1 การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำรท่ีอยู ่อำศัยแนวรำบ 

ในหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งบ้ำนเด่ียว บ้ำนแฝดและทำวน์เฮ้ำส์ โดย 

ในปี 2563 บริษัทฯ รับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร 

อยู่อำศัย ท้ังส้ิน 14,648.1 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5.82 หรือ 904.8  

ล้ำนบำทจำกปี 2562 เนื่องจำกกำรชะลอกำรตัดสินใจซ้ือบ้ำนและ

อ�ำนำจในกำรซ้ือของลูกค้ำที่ลดลงจำกสภำวะกำรชะลอตัวทำง

เศรษฐกิจ ซ่ึงบริษัทฯ ลดผลกระทบลงได้บ้ำงด้วยกำรเปิดโครงกำร

ใหม่เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้ำใหม่ บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนกำรประกอบธุรกิจ

เท่ำกับ 10,236.8 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.45 หรือ 257.6 ล้ำนบำท

จำกปีก่อนหน้ำ โดยบริษัทฯ ลดกำรใช้ส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์  

และกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด แต่ปรับเปลี่ยนมำใช้กำรส่งเสริม

กำรขำยด้วยกำรให้ส่วนลดหรือของสมนำคุณ ซ่ึงท�ำให้ต้นทุนกำร 

จัดจ�ำหน่ำยลดลง แต่ต้นทุนขำยเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ก�ำไรขั้นต้นปรับตัว

ลดลง ร้อยละ 12.79 หรือ 647.2 ล้ำนบำท จำกปี 2562 มำอยู่ท่ี 4,411.2 

ล้ำนบำท และมีอัตรำก�ำไรข้ันต้นเท่ำกับร้อยละ 30.1 ปรับตัวลดลง 

เม่ือเทียบกับร้อยละ 32.5 ในปี 2562

1.1.2 การให้เช่าและบริการที่เก่ียวข้อง

 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 

 บริษัทฯ รับรู้รำยได้จำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม 

ซ่ึงประกอบด้วย ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกธุรกิจอำคำรโรงงำนและ

คลังสินค้ำให้เช่ำ จ�ำนวน 1,774.2 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.32 หรือ 

23.7 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในช่วงปี 2563 บริษัทฯ ได้พิจำรณำให้ 

ควำมช่วยเหลือบำงส่วนแก่ผู ้เช่ำท่ีได้รับผลกระทบจำกวิกฤติไวรัส

โคโรนำ บริษัทฯ มีต้นทุนจ�ำนวน 727.3 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 7.98 

หรือ 63.0 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐในกำร 

ลดภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงร้อยละ 90 ส่งผลให้ก�ำไรข้ันต้นปรับตัว

เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.90 หรือ 39.3 ล้ำนบำท มำอยู่ท่ี 1,046.8 ล้ำนบำท และ

อัตรำก�ำไรข้ันต้นปรับตัวเพิ่มข้ึนมำอยู่ที่ร้อยละ 59.0 จำกร้อยละ 56.0

 

 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม 

 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

เพื่อกำรพำณิชยกรรม ประกอบด้วย อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ และ 

อำคำรโกลเด้นแลนด์ บิวด้ิง จ�ำนวน 977.6 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 

1.77 หรือ 17.0 ล้ำนบำท เน่ืองจำกอำคำรส�ำนักงำนเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์

มีผู ้เช่ำเกือบเต็ม บริษัทฯ มีต้นทุนจ�ำนวน 573.4 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 1.71 หรือ 9.7 ล้ำนบำท ส่งผลให้ก�ำไรข้ันต้นปรับตัวเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 1.85 หรือ 7.3 ล้ำนบำท มำอยู่ท่ี 404.2 ล้ำนบำท และอัตรำก�ำไร

ข้ันต้นยังทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 41.3 เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ

1 ค�านวณมาจากรายได้รวมหักด้วยต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ
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1.1.3 ธุรกิจโรงแรม

 ธุรกิจโรงแรมภำยใต้กลุ ่มบริษัทฯ ซ่ึงรับรู ้ เป ็นรำยได้ใน 

งบก�ำไรขำดทุน ประกอบด้วย โครงกำรเดอะ แอสคอท สำทร แบงคอก 

โครงกำรเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพำร์ทเมนท์ และโรงแรม

โมเดน่ำ บำย เฟรเซอร์ กรุงเทพ 2  โดยในปี 2563 บริษัทฯ รับรู้รำยได้

ทั้งสิ้น 331.4 ล้ำนบำท ลดลงกว่ำร้อยละ 41.42 จำกปีก่อนหน้ำ หรือ 

ลดลง 234.4 ล้ำนบำท เนื่องจำกวิกฤตกำรณ์ไวรัสน�ำไปสู่มำตรกำร

ระงับกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศของรัฐบำลต่ำง ๆ ท่ัวโลก ส่งผลให ้

อัตรำกำรเข้ำพักลดลงอย่ำงมำก บริษัทฯ ปรับแผนธุรกิจมุ ่งเน้น 

กำรควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงรัดกุม ท�ำให้ต้นทุนของธุรกิจ

โรงแรมปี 2563 ลดลงร้อยละ 23.91 หรือ 93.1 ล้ำนบำท มำอยู่ท่ี  

296.2 ล้ำนบำท ก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจโรงแรมลดลง 141.3 ล้ำนบำท 

หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 80.04 มำอยู่ท่ี 35.2 ล้ำนบำท ส่งผลให้อัตรำ

ก�ำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงมำอยู่ท่ีร้อยละ 10.6 เทียบกับร้อยละ 31.2 

ในปี 2562

 

1.1.4 การบริหารจัดการ

 บริษัทฯ รับรู ้รำยได้จำกกำรเป็นผู ้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

เพื่อกำรอุตสำหกรรมและผู ้จัดกำรกองทรัสต ์ให ้แก ่ทรัสต ์ เพื่อ 

กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์

เพื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (“FTREIT”) และเป็น 

ผู ้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์เพื่อกำรพำณิชกรรม โครงกำรอำคำร 

ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ให้แก่โกลเด้นเวนเจอร์รีท (“GVREIT”) และ

กำรให้บริกำรจัดกำรโครงกำรสำมย่ำนมิตรทำวน์แก่บริษัท เกษมทรัพย์

ภักดี จ�ำกัด รวมถึงกำรให้บริกำรกำรจัดกำรงำนก่อสร้ำงและปรับปรุง

ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ โดยในปี 2563 บริษัทฯ รับรู้รำยได ้

จำกกำรบริหำรจัดกำร 648.1 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 19.82 หรือ 

เพิ่มขึ้น 107.2 ล้ำนบำท ซ่ึงปรับข้ึนตำมสัญญำจ้ำงบริหำรอำคำรและ

จ�ำนวนโครงกำรให้บรกิำรทีเ่พิม่ข้ึน บรษัิทฯ รบัรูต้้นทนุ 402.9 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 หรือ 4.3 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรเพิ่มข้ึนตำม 

รำยได้ท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2563 ส่วนธุรกิจนี้มีก�ำไรข้ันต้น 245.2 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นมำกถึงร้อยละ 72.34 หรือเพิ่มขึ้น 102.9 ล้ำนบำท  

คิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 37.8 จำกร้อยละ 26.3 ในปี 2562 

1.2 รายได้อื่น ๆ

1.2.1 รายได้จากการลงทุน

 ณ ส้ินงวดปี 2563 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรลงทุนท้ังส้ิน  

78.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 108.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 58.27 เน่ืองจำกในปีก่อนหน้ำบริษัทฯ มีกำรน�ำเงินสดไป

ลงทุนระยะสั้นในตรำสำรทำงกำรเงินท�ำให้เกิดรำยได้จำกดอกเบี้ย

ก่อนท่ีจะน�ำเงินสดดังกล่ำวไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเข้ำลงทุน 

ซ้ือกิจกำร GOLD

1.2.2 ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ รับรู ้ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อ 

กำรลงทุนในปี 2563 จ�ำนวน 1,360.6 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 20.44 

หรือ 349.5 ล้ำนบำทจำกปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกบริษัทฯ มีรำยกำร 

ขำยท่ีดินให้แก่บุคคลหรือกิจกำรอื่นในปีท่ีแล้วมูลค่ำสูงกว่ำในปีน้ี  

ในขณะท่ีปีนี้สภำวะกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท�ำให้กำร 

เดินทำงเพื่อกำรขยำยโรงงำนหรือคลังสินค้ำไม่สะดวก รวมถึง 

กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ท�ำให้ภำคธุรกิจจ�ำต้องชะลอ 

กำรขยำยกำรลงทุน

1.2.3 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 รอบระยะเวลำส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ รับรู้

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 384.1 ล้ำนบำท 

เนื่องจำกกำรขำยเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

และสิทธิกำรเช ่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ส  

พร็อพเพอร์ต้ี (FTREIT) ให้กับพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนและนักลงทุน

ประเภทสถำบันที่ต้องกำรลงทุนเพิ่ม อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยังคงรักษำ

สัดส่วนกำรลงทุนไว้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน ๆ

1.2.4 รายได้อื่น ๆ

 ส�ำหรับรอบระยะเวลำสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 รำยได้ 

อื่น ๆ  จ�ำนวน 288.1 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 42.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.18 

ส่วนใหญ่เน่ืองจำกกำรกลับรำยกำรภำษีโรงเรือน 

 

 ก�ำไรข้ันต้นจำกกำรประกอบธุรกิจและรำยได้อื่น ๆ  ในปี 2563 

ลดลง 681.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.63 จำกกำรอ่อนตัวของรำยได้ 

จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู ่อำศัย และจำกธุรกิจโรงแรม  

ท่ีได้ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ-19  

ท�ำให้รำยได้ลดลง และต้นทุนที่สูงข้ึนดังกล่ำวข้ำงต้น

2  ธุรกิจโรงแรมอื่นในเครือประกอบด้วยโรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ  และโรงแรมทริปเปิ้ล วาย ซึ่งบริษัทฯ รับรู้ผลการด�าเนินงานในส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน 

 บริษัทร่วมและการร่วมค้า
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
เปลี่ยนแปลง

2563 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ก�าไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจและรายได้อื่น 8,253.4 40.28 8,934.9 41.42 (681.5) (7.63)

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย 1,137.6 5.55 1,346.5 6.24 (208.9) (15.51)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 2,324.3 11.34 2,318.9 10.75 5.4 0.23

ต้นทุนทำงกำรเงิน 1,131.5 5.52 806.5 3.74 324.9 40.29

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งจากบริษัทร่วม/การร่วมค้า และภาษีเงินได้ 3,660.0 17.86 4,463.0 20.69 (803.0) (17.99)

ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม/

กำรร่วมค้ำ-สุทธิ

(188.3) (0.92) (187.3) (0.87) 1.0 0.56

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,471.7 16.94 4,275.7 19.82 (804.0) (18.80)

ภำษีเงินได้ 631.7 3.08 791.5 3.67 (159.8) (20.19)

ก�าไรส�าหรับปี 2,840.0 13.86 3,484.2 16.15 (644.2) (18.49)

1.3 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

1.3.1 ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย

 บริษัทฯ มีต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย 1,137.6 ล้ำนบำท ลดลง  

208.9 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 15.51 ซ่ึงส่วนมำกมำจำกกำร 

ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำส่ือโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และกิจกรรมทำง 

กำรตลำด และค่ำธรรมเนียมกำรโอนและภำษีธุรกิจเฉพำะท่ีลดลง 

ตำมกำรปรับตัวลดลงของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อ 

กำรอยู่อำศัย โดยต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียม

กำรโอนและภำษีธุรกจิเฉพำะ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 

ค่ำนำยหน้ำ และค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรในงำนจัดจ�ำหน่ำย

1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 2,324.3 ล้ำนบำท  

เพิ่มข้ึน 5.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 ท้ังน้ีค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน/บุคลำกร 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำยของโรงงำน

และคลังสินค้ำที่สร้ำงเสร็จแต่ยังไม่มีผู้เช่ำซ่ึงมีระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี

ขึ้นไป ค่ำใช้จ่ำยซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ ค่ำสำธำรณูปโภค รวมทั้ง 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำท่ีปรึกษำในกำรให้บริกำรต่ำง ๆ เพื่อรองรับกำร

ขยำยตัวและกำรลงทุนของกลุ่มบริษัท

1.3.3 ต้นทุนทางการเงิน

 ในรอบระยะเวลำบัญชีของปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทำง 

กำรเงินจ�ำนวน 1,131.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 324.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 40.29 เนื่องจำกกำรออกหุ้นกู้ในช่วงไตรมำส 3 ปี 2562 เพื่อใช้

ส�ำหรับกำรขยำยกิจกำรของท้ังกลุ่มบริษัท ท�ำให้ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ปีก่อนเพิม่ขึน้ในช่วง 5 เดือนหลงั ในขณะท่ีบรษัิทฯ มกีำรลดเงนิกูย้มืลง

บำงส่วนในช่วงไตรมำส 4 ของปี 2563

1.4 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 และการร่วมค้าสุทธิจากก�าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการขาย 

 อสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วมและการร่วมค้า

 ในรอบระยะเวลำบัญชีของปี 2563 บริษัทฯรับรู ้ส่วนแบ่ง 

ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำสุทธิจำกก�ำไรท่ียัง 

ไม่เกิดข้ึนจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

ทั้งหมดจ�ำนวน 188.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56 หรือ 1.0 ล้ำนบำท 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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รายการ
สำาหรับปีสิ้นสุด 
30 กันยายน เปลี่ยนแปลง

2563 2562 ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 63.5 237.5 (174.0) (73.27)

(หัก) ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (267.1) (431.6) 164.5 (38.11)

(บวก) ก�ำไรที่รับรู้จำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 15.3 6.8 8.5 124.28

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ (188.3) (187.3) (1.0) 0.56

การแบ่งปันกำาไร
สำาหรับปีสิ้นสุด 
30 กันยายน เปลี่ยนแปลง

2563 2562 ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,791.5 1,791.3 1,000.2 55.84

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ - 1,313.8 (1,313.8) (100.00)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 48.5 379.1 (330.6) (87.22)

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2,840.0 3,484.2 (644.2) (18.49)

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.34 0.96 0.38 39.59

1.4.1 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และบริษัทร่วมค้ำจ�ำนวน 63.5 ล้ำนบำท รำยละเอียดดังนี้ 

 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและอื่น ๆ 

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และกำรร่วมค้ำในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรอตุสำหกรรมและอืน่ ๆ   

จ�ำนวน 317.3 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 18.5 หรือ 49.5 ล้ำนบำท  

ซ่ึงเกิดจำกผลก�ำไรของกำรลงทุนในกองทรัสต์ FTREIT ขณะเดียวกัน 

กำรร่วมลงทุนในบรษัิทร่วมและร่วมค้ำใหม่ ๆ  นัน้ยงัคงอยูใ่นช่วงเริม่ต้น 

ของกำรลงทุน

 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม

 ในปี 2563 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนใน 

บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจ�ำนวน 253.8 ล้ำนบำท เทียบกับส่วนแบ่ง

ขำดทุนจำกเงินลงทุน 30.2 ล้ำนบำทเมื่อปี 2562 โดยมีสำเหตุหลัก 

จำกกำรที่กิจกำรร่วมค้ำแห่งหนึ่งได้เพิ่งเปิดศูนยก์ำรค้ำแห่งใหม่ไป 

เม่ือช่วงปลำยปี 2562 ท�ำให้มีค่ำใช้จ่ำยท่ีสูง อีกท้ังยังได้รับผลกระทบ 

จำกกำรปิดสถำนประกอบกำรเป็นกำรชัว่ครำวในช่วงควบคมุกำรระบำด

ของไวรัสโคโรนำ-19

1.4.2 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า

 บริษัทฯ มีก�ำไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

เพื่อกำรอุตสำหกรรมให้แก่บริษัทร่วม (กองทรัสต์) และกำรร่วมค้ำ  

ทั้งนี้  รำยกำรดังกล่ำวจะแสดงเป็นส่วนหักจำกก�ำไรจำกกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำซ่ึงแสดงไว้เป็น 

ส่วนหน่ึงของรำยได้ในงบก�ำไรขำดทุน ตำมสัดส่วนท่ีบริษัทถือหุ้น 

ในบริษัทร่วม และ /หรือกำรร่วมค้ำน้ัน ในรอบระยะเวลำบัญชีของ 

ปี 2563 มีจ�ำนวน 267.1 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 38.11 

หรือ 164.5 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในปีที่แล้วบริษัทฯ มีรำยกำรขำยท่ีดิน 

ให้แก่กิจกำรร่วมค้ำ ในขณะที่ในปีนี้ไม่มีรำยกำรดังกล่ำว 

1.4.3 ก�า ไรที่รับรู ้จากการจ�าหน ่ายอสังหาริมทรัพย ์ ให ้แก ่

บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 ก�ำไรท่ียังไม่เกิดข้ึนฯ ในข้อ 1.4.2 ข้ำงต้น จะสำมำรถรับรู้เป็น

ก�ำไรได้ เมื่อบริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำ มีกำรขำยสินทรัพย์ที่ซื้อจำกบริษัทฯ 

ให้แก่บุคคล/กจิกำรอืน่ หรอืเม่ือบรษัิทฯ ลดสัดส่วนกำรลงทนุในบรษัิท

ร่วม/กำรร่วมค้ำลง ในปี 2563 บริษัทสำมำรถรับรู้ก�ำไรในส่วนนี้ได้ 

จ�ำนวน 15.3 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในระหว่ำงปีบรษัิทฯ ได้ขำยหน่วยทรสัต์

ของ FTREIT (บริษัทร่วม) ออกไปบำงส่วน ท�ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นใน 

FTREIT ลดลง
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1.5 ก�าไรสุทธิ

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีก�ำไรส�ำหรับปี จ�ำนวน 2,840.0 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 18.49 หรือลดลงเท่ำกับ 644.2 ล้ำนบำท จำกจ�ำนวน 3,484.2  

ล้ำนบำท ในปี 2562 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ ขณะท่ีต้นทุนด�ำเนินงำนปรับตัวลดลงในสัดส่วนน้อยกว่ำ 

กำรลดลงของรำยได้ ร่วมกับกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญกว่ำ  

1,000.2 ล้ำนบำท มำอยู่ท่ี 2,791.5 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเติบโตกว่ำร้อยละ 55.84 จำกปี 2562 เน่ืองจำกกำรรวมผลกำรด�ำเนินงำนของ GOLD  

เข้ำมำเต็มรอบปีบัญชีน้ี ขณะที่ก�ำไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นจำก 0.96 บำทต่อหุ้นในปี 2562 มำอยู่ที่ 1.34 บำทต่อหุ้น 

ในปี 2563 เติบโตขึ้นร้อยละ 39.59 หรือเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 0.38 บำทต่อหุ้น

 

2. ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน
เปลี่ยนแปลง

2563 2562

ล้านบาท ร้อยละ
ต่อสนิทรพัย์

รวม
ล้านบาท ร้อยละ

ต่อสนิทรพัย์
รวม

ล้านบาท ร้อยละ
ต่อสนิทรพัย์

รวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,572.0 2.8 4,495.1 4.9 (1,923.0) (42.78)

อสังหำริมทรัพย์พัฒนำเพื่อขำย 32,877.7 35.3 31,078.2 33.6 1,799.6 5.79

เงินลงทุนในบริษัทร่วม กำรร่วมค้ำและเงินลงทุนอื่น 14,326.9 15.4 13,169.7 14.3 1,157.1 8.79

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 34,364.1 36.9 35,690.1 38.6 (1,326.0) (3.72)

สิทธิกำรเช่ำ 1,795.1 1.9 1,659.7 1.8 135.4 8.16

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,545.8 2.7 2,626.0 2.8 (80.2) (3.05)

สินทรัพย์รวม 93,169.3 100.0 92,363.0 100.0 806.3 0.87

ต่อหนี้สิน
รวม

ต่อหนี้สิน
รวม

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 2,776.3 4.5 2,899.5 4.5 (123.2) (4.25)

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 47,336.4 77.5 50,024.4 77.6 (2,688.0) (5.37)

รำยได้สิทธิกำรเช่ำรอตัดบัญชี 7,501.0 12.3 7,845.9 12.2 (345.0) (4.40)

หนี้สินรวม 61,048.9 100.0 64,492.6 100.0 (3,443.7) (5.34)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 32,120.4  27,870.4  4,250.0 15.25
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2.1 สินทรัพย์

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บรษัิทฯ มีสินทรพัย์รวมทัง้ส้ิน 93,169.3 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 806.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.87 จำกวันท่ี  

30 กนัยำยน 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ข้ึนของอสงัหำรมิทรพัย์ 

ระหว่ำงกำรพฒันำและกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม กำรร่วมค้ำ  

และเงินลงทุนอื่น

2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำร 

เทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน 2,572.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้นงวดบัญชี 2562 

จ�ำนวน 1,923.0 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 42.78 เนื่องจำกเงินสด  

ณ วันส้ินงวดในปีก่อนมีจ�ำนวนท่ีสูง เพรำะเป็นเงินท่ีส�ำรองไว้เพื่อกำร

ลงทุนในต่ำงประเทศ ซ่ึงในระหว่ำงปีนี้ได้ให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัท 

ในต่ำงประเทศจ�ำนวน 1,644.5 ล้ำนบำท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.1.2 อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย

 บริษัทฯ มีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำจ�ำนวน 

32,877.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้นงวดบัญชี 2562 จ�ำนวน 1,799.6  

ล ้ ำนบำท มีมูลค ่ำสูงขึ้นตำมจ�ำนวนโครงกำรพัฒนำที่ เพิ่ม ข้ึน 

อสังหำรมิทรพัย์ดังกล่ำว เป็นโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ภำยใต้ชือ่  

Golden Land ประกอบด้วย โครงกำรบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด ทำวน์เฮ้ำส์ 

 

2.1.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และเงินลงทุนอื่น

 ณ วันที่  30 กันยำยน 2563 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 

กำรร่วมค้ำ มีมูลค่ำ 10,723.5 ล้ำนบำท และ 2,934.1 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  

ซึ่งเงินลงทุนหลัก ๆ มำจำก FTREIT GVREIT และ GOLDPF ซึ่งทั้ง  

3 รำยกำรเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ในส่วนท่ีไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ จะเป็นเงินลงทุนในบริษัท  

ทีอำร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด เป็นเจ้ำของที่ดินขนำด 4,300 ไร่  

ริมถนนบำงนำ-ตรำด กม.32 เพื่อเตรียมพัฒนำเป็นเมืองอุตสำหกรรม  

พำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยครบวงจร และบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี 

จ�ำกัด เจ้ำของโครงกำรสำมย่ำนมิตรทำวน์ โครงกำรพำณิชยกรรมแบบ

ผสมผสำน ทั้งอำคำรส�ำนักงำน ศูนย์กำรค้ำ ห้องประชุม อำคำรชุด และ

โรงแรม นอกจำกน้ีเป็นเงินลงทุนในบรษัิทร่วม และกำรร่วมค้ำอกี 11 แห่ง  

โดยรำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถศึกษำได้จำกหมำยเหตุประกอบ 

งบกำรเงิน ข้อ 10

 เงินลงทุนอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท PBA 

International Pte. Ltd. (PBAI) ซึง่ประกอบธรุกจิให้บรกิำรระบบปฏบิตัิ

กำรอตัโนมัติครบวงจร ในประเทศสงิคโปร์ ในสดัส่วนร้อยละ 10.0 หรอื

คดิเป็นมูลค่ำเงนิลงทนุรวม 669.3 ล้ำนบำท ซ่ึงลงทนุผ่ำนบรษิทั Frasers 

Property Thailand (International) Pte. Ltd. บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 100

2.1.4 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีอสังหำริมทรัพย์เพื่อ 

กำรลงทุน รวม 34.364.1 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ลดลง 1,326.0 ล้ำนบำท 

หรือลดลงรอ้ยละ 3.72 โดยอสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุประกอบด้วย 

อำคำรโรงงำน คลังสินค้ำให้เช่ำ และอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ

2.1.5 สิทธิการเช่า

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ำ

จ�ำนวน 1,795.1 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 135.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.16  

จำกส้ินงวดบัญชี 2562 ค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ำเป็นรำยกำรที่เกิดจำก

กำรเช่ำท่ีดินระยะยำว ระยะเวลำต้ังแต่ 24-34 ปี เพื่อพัฒนำคลังสินค้ำ

และอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ ท้ังนี้รำยกำรดังกล่ำวจะถูกทยอยรับรู้เป็น 

ค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนตลอดอำยุสัญญำเช่ำ

2.1.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

2,545.8 ล้ำนบำท ลดลง 80.2 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.05 จำกป ี

ก่อนหน้ำ ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์โดยส่วนใหญ่แล้ว ส�ำหรบัใช้ในธุรกจิ

โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ 

2.2 หนี้สิน

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บรษัิทฯ มีหน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 61,048.9 

ล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 3,443.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.34 จำกสิ้นงวด 

บัญชี 2562 ท้ังน้ีหนี้สินรวมของบริษัท ประกอบด้วย หน้ีสินที่มี 

ภำระดอกเบี้ยเป็นหลัก หรือคิดเป็นร้อยละ 77.5 ของหนี้สินรวม ซึ่งกำร

ปรับตัวลดลงของหนี้สินรวมเกิดจำกรำยกำรที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

2.2.1 เจ้าหนี้การค้า

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มียอดเจ้ำหนี้กำรค้ำจ�ำนวน 

2,776.3 ล้ำนบำท ลดลง 123.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 

4.25 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นงวดบัญชี 2562 ซึ่งลดลงตำมมำตรกำร

ควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงให้เหมำะสมกับปริมำณสินค้ำคงเหลือ 

และสอดคล้องกบัสภำวะตลำด โดยเจ้ำหนีก้ำรค้ำส่วนใหญ่มำจำกเจ้ำหนี้

ค่ำก่อสร้ำง โครงกำรที่อยู่อำศัย และโรงงำนและคลังสินค้ำให้เช่ำ

2.2.2 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยท้ังหมดของบริษัทฯ ณ วันที่  30 

กนัยำยน 2563 มจี�ำนวน 47,336.4 ล้ำนบำท ลดลง 2,688.0 ล้ำนบำท หรอื 

คิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 5.37 โดยจ่ำยช�ำระคืนในส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้น  

โดยเฉพำะต๋ัวแลกเงินระยะสั้น ซ่ึงตลำดมีควำมผันผวนสูง โดยกว่ำ 

ร้อยละ 69.7 ของหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมดมำจำกยอดหุ้นกู้สุทธิ 
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือหุ้นกู้สุทธิ จ�ำนวน 

41,276.4 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 2.00 - 4.90  

ต่อปี ในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 

เพิ่มข้ึน จ�ำนวน 18,000 ล้ำนบำท และ 10,500 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  

เพื่อรองรับกำรเข้ำซ้ือหลักทรัพย์ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลอปเม้นท์ เพื่อใช้ในกำรลงขยำยธุรกิจของบริษัทและเพื่อใช้ใน 

กำรด�ำเนินกิจกำร 

2.2.3 รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีรำยได้สิทธิกำรเช่ำ 

รอตัดบัญชี จ�ำนวน 7,501.0 ล้ำนบำท ลดลง 345.0 ล้ำนบำท หรือ 

คิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 4.40 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินงวดบัญชี  

2562 บริษัทฯ รับรู้รำยได้สิทธิกำรเช่ำรอตัดบัญชีจำกกำรให้เช่ำท่ีดิน  

สิ่งปลูกสร้ำงในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม 

และกำรพำณิชย์ให้แก่ กองทรัสต์ FTREIT และ GVREIT โดยสัญญำ 

มีระยะเวลำ 25-30 ปี และบริษัทจะทยอยรับรู้รำยได้ในงบก�ำไรขำดทุน 

ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ อย่ำงไรก็ตำมภำยหลัง วันที่  

1 ตุลำคม 2563 บรษัิทจะต้องปรบัมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ ซ่ึงจะมีผลกระทบให้ต้องรับรู้รำยได้สิทธิ 

กำรเช่ำรอตัดบัญชีเกือบท้ังจ�ำนวน (6,303 ลำ้นบำท) เป็นรำยได้ และ

ปรับปรุงเข้ำก�ำไรสะสมต้นงวด โปรดศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ 

ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 39

2.3   ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 

32,120.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4,250.0 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเติบโตร้อยละ  

15.25 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 ซึ่งเกิดกำร 

เสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ ้นสำมัญเดิมของบริษัทฯ  

ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right offering) จ�ำนวน 302.5 ล้ำนหุน้ รวมมูลค่ำ 

3,206.7 ล้ำนบำท ร่วมกับก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงปี

2.4 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ  

คือ กำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงเงินทุนท่ีเหมำะสม เพื่อสนับสนุน 

กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และเพิ่มมูลค่ำหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ในอดีตท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหลักเพื่อใช้ใน 

กำรขยำยธุรกิจ คือ เงินทุนจำกกำรด�ำเนินงำน เงินเพิ่มทุนจำกผู้ถือหุ้น 

หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน โดยกำรออกหุ้นกู้คือเป็นแหล่ง

เงินทนุท่ีส�ำคัญของบรษัิทฯ ท่ีมีต้นทุนต�ำ่กว่ำกำรกูย้มืจำกสถำบันกำรเงิน  

อย่ำงไรก็ดีในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ธุรกิจของบริษัทฯ ขยำยตัวอย่ำงมำก  

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดต้ัง TFUND ในปี 2548 GOLDPF  

ในปี 2550 TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH ในปี 2556 TREIT  

ในปี 2557 และ GVREIT ในปี 2559 เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงระดมทุน 

ของบริษัท ซึ่งท�ำให้บริษัทลดกำรพึ่งพำกำรจัดหำเงินทุนจำกกำรออก 

หุ้นกู้ กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน และกำรเพิ่มทุนซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย 

ที่มำกกว่ำ ท้ังน้ีในเดือนธันวำคม 2560 TFUND TLOGIS และ 

TGROWTH ได้ถูกแปลงสภำพเป็น TREIT (ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น  

FTREIT) แล้ว ถงึแม้ว่ำกำรท่ีบรษิทัได้เข้ำซ้ือกจิกำรของ บมจ.แผ่นดินทอง  

พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อขยำยธุรกิจไปสู่โครงกำรท่ีอยู่อำศัย 

และโครงกำรเชิงพำณิชยกรรม ในปี 2562 ส่งผลให้อัตรำส่วนหน้ีสิน

ที่มีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึน แต่บริษัทฯ ยังสำมำรถ

ด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก�ำหนด 

ในสัญญำเงินกู้ / หุ้นกู้ได้

2.5 สภาพคล่อง

 ในรอบระยะเวลำต้ังแต่วนัที ่1 ตุลำคม 2562 ถงึ 30 กนัยำยน 2563 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 2,032.7  

ล้ำนบำท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน -1,782.0  

ล้ำนบำท และกระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมกำรจดัหำเงิน -2,173.7 

ล้ำนบำท 

 จำกข้อมูลกำรได้มำและใช้ไปของกระแสเงินสดตำมที่กล่ำว

ข้ำงต้น จะพบว่ำรอบระยะเวลำบัญชีปี 2563 กระแสเงินสดจำกกิจกำร

กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ได้มำจำกกำรพัฒนำโครงกำร

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย ซึ่งได้ชะลอกำรลงทุนซ้ือท่ีดินและ

กำรก่อสร้ำง และเงินรับจำกกำรให้เช่ำโรงงำน คลังสินค้ำ และอำคำร

ส�ำนกังำนทีเ่ป็นเงินรบัประจ�ำ (recurring income) ในขณะทีธุ่รกจิโรงแรม

ได้รับผลกระทบมำก แต่เน่ืองจำกสัดส่วนไม่มำกนักและส่วนใหญ ่

เป็นเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ ท�ำให้ปีน้ีมีกระแสเงินสดได้มำจำกกำร 

ด�ำเนนิงำนสงูขึน้ ในขณะทีก่จิกรรมกำรลงทนุสำมำรถบริหำรใหส้มดลุ

ระหว่ำงกำรลงทุนใหม่และกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

ได้ กระแสเงินท่ีจ่ำยออกในปีน้ี เป็นเงินสดที่ส�ำรองไว้เพื่อจ่ำยให้กับ

โครงกำรลงทนุในต่ำงประเทศ (ตำมทีไ่ด้กล่ำวไว้ในหวัข้อ 2.1.1 ข้ำงต้น) 

ในขณะที่กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน ก็เป็นกำรน�ำกระแส

เงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนมำจ่ำยช�ำระและจำกกำรเพิ่มทุนบำงส่วน  

เงินเพิ่มทุนที่เหลือก็น�ำไปจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งค�ำนวณจำก

(เงินกู้ยืม+ตั๋วเงินจ่ำย+หุ้นกู้+หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 

 เท่ำกับ 1.47 เท่ำ ลดลงจำก ณ สิ้นงวดบัญชี 2563 ซึ่งเท่ำกับ 1.79 เท่ำ เนื่องจำกในช่วงต้นปี 2563 บริษัทฯ ได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบัน 

กำรเงินบำงส่วน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย ซึ่งค�ำนวณจำก

(ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท+ดอกเบี้ยจ่ำย+ภำษีเงินได้นิติบุคคล+ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วม)

ดอกเบี้ยจ่ำย

 เท่ำกับ 4.26 เท่ำ ลดลงจำก ณ ส้ินงวดบัญชี 2562 ซึ่งเท่ำกับ 6.48 เท่ำ เน่ืองจำกบริษัทฯ มีภำระดอกเบ้ียจ่ำยที่สูงข้ึนจำกกำรออกหุ้นกู ้

เพื่อเข้ำซื้อกิจกำรกลุ่ม GOLD และเพื่อกำรลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระภำระผูกพันทำงกำรเงิน ซึ่งค�ำนวณจำก

(ก�ำไรก่อนภำษี+ดอกเบี้ยจ่ำย+ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย (EBITDA))

(ดอกเบี้ยจ่ำย+เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน+เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

+ตั๋วเงินจ่ำยระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี+หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี)

 

 เท่ำกับ 0.43 เท่ำ เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นงวดบัญชี 2562 ซึ่งเท่ำกับ 0.35 เท่ำ สำเหตุจำกกำรที่บริษัทฯ สำมำรถลดเงินกู้ยืมระยะสั้นลงได้บำงส่วน

ในช่วงไตรมำส 4 ปี 2563 จำกกำรเพิ่มทุนโดยกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และจำกกำรออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

3. แนวโน้มในอนาคต
 บริษัทฯ มุ่งม่ันพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ให้ควำมส�ำคัญกับหลักบรรษัทภิบำลที่ดี มีกำรประเมินควำมเส่ียง 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้ผลประกอบกำรในปีที่ผ่ำนมำสำมำรถก้ำวผ่ำนช่วงเวลำท่ีท้ำทำยจำกสภำพทิศทำงตลำดในกลุ่ม

อสังหำริมทรัพย์ซึ่งได้รับผลกระทบของภำวะเศรษฐกิจ กำรระบำดของไวรัส และมำตรกำรคุมสินเช่ือ โดยแนวโน้มกำรเติบโตของธุรกิจหลัก 

ยังทยอยฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป บริษัทฯ ยังคงเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงรอบคอบเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงำนได้ทันท่วงที ทั้งนี้ บริษัทฯ  

ได้จดัต้ังคณะกรรมกำรควำมต่อเนือ่งทำงธุรกจิ (BCP Committee) ท�ำหน้ำทีใ่นกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค เพือ่ปรบัปรงุแนวปฏบิติั 

และมำตรกำรป้องกันรับมืออย่ำงรัดกุม สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรเตรียมควำมพร้อมของบริษัทฯ อย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ในทุกภำคส่วนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และรักษำผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยำว

 ทั้งนี้ ณ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 2.29 เท่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลำเดียวกัน

ของปี 2562 ที่ 1.71 เท่ำ  โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
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 กลุ ่มธุรกิจบ้ำนมียอดพรีเซลจำกกำรเข้ำเยี่ยมชมโครงกำร 

มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน หลังจำกที่รัฐบำลผ่อนคลำยมำตรกำรปิดเมือง  

ร่วมกับนโยบำยกำรเงินกำรคลังท่ีเอื้อต่อกำรฟื ้นตัวทำงเศรษฐกิจ  

อัตรำดอกเบี้ยท่ีมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำเป็นปัจจัยสนับสนุน 

ให้ผูป้ระกอบกำรทยอยเปิดตัวโครงกำรใหม่ในไตรมำส 3 และไตรมำส 4  

ของปี 2563 คำดว่ำรำยได้ของบริษัทฯ จะทยอยปรับตัวดีข้ึน ภำยหลัง 

กำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์ ร่วมกับกลยุทธ์ด้ำนรำคำเพื่อกระตุ้น

ก�ำลังซื้อในตลำด ซ่ึงถือว่ำเรำท�ำได้ดีสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร

ทีพ่กัอำศัยแนวรำบทีเ่พิม่สูงข้ึน จำกพฤติกรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลง

ไปโดยเฉพำะกำรอยู ่อำศัยท่ีให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของสุขอนำมัย 

(Wellness) และรูปแบบกำรท�ำงำนที่ต้องกำรควำมสมดุลในกำรใช้ชีวิต 

(Work-Life Balance) รวมถึงปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำนท่ีส�ำนักงำนไปสู่ 

กำรท�ำงำนที่บ้ำน (Work From Home) 

 ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม และ

อสังหำริมทรัพย์เชิงพำณิชยกรรม ซึ่งมีรำยได้ประจ�ำจำกค่ำเช่ำยังคง

สำมำรถปรับตัวได้ดี แม้ว่ำจะได้รับผลกระทบบ้ำงจำกมำตรกำรผ่อน

ปรนค่ำเช่ำบำงส่วนในช่วงทีม่กีำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 บรษัิทยงัคง 

มุ่งม่ันให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำองค์กรผู ้เช่ำอย่ำงใกล้ชิด พร้อมด�ำเนิน

มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยภำยในโครงกำรอย่ำง 

เข้มข้น เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับผู ้ เช ่ำและลูกค้ำผู ้ใช้บริกำร  

ด้ำนกลุ่มธุรกิจรีเทลยังฟื ้นตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกกิจกรรมส่งเสริม 

กำรตลำดภำยหลังศูนย์กำรค้ำกลับมำเปิดให้บริกำร 

 ในส่วนธุรกิจโรงแรมยังคงเป็นท่ีน่ำกังวล เน่ืองจำกกำรปิด

ประเทศไม่รบันักท่องเทีย่วจำกต่ำงประเทศ และข้อจ�ำกดักำรเดินทำงเข้ำ

ประเทศของนกัธุรกจิ จงึต้องรอให้วคัซีนป้องกนัไวรสัโคโรนำ-19 ได้ผล

และใช้กันอย่ำงแพร่หลำย จนข้อจ�ำกัดในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ

หมดไป ซึ่งคำดว่ำอย่ำงเร็วที่สุดในไตรมำส 3 ของปีหน้ำ และกว่ำที่จะ

กลับเข้ำสู่ภำวะปกติได้คงต้องรอถึงปี 2565

 ส�ำหรับปัจจัยบวกตลำดอสังหำริมทรัพย์ในปีหน้ำคำดว่ำอัตรำ

ดอกเบีย้มีแนวโน้มทรงตัว ขณะท่ีผูป้ระกอบกำรจะเพิม่ควำมระมัดระวงั

ในกำรลงทุนซัพพลำยโครงกำรใหม่ ซ่ึงจะช่วยให้ตลำดปรับสู่สมดุล 

มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ปัจจัยสงครำมกำรค้ำ จะท�ำให้มีกำรย้ำยฐำน 

กำรผลิตจำกจีนมำสู่ไทยมำกขึ้น และกลยุทธ์ EEC ของรัฐบำลใหม ่

น่ำจะผลักดันต่อเน่ืองท�ำให้โอกำสธุรกิจใน EEC ดีข้ึน คำดว่ำรัฐบำล 

จะมีมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเน่ืองเพื่อชดเชยยอดส่งออกและ 

กำรท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง ร่วมกับกำรเร่งเบิกจ่ำยงบลงทุนโครงกำร 

ขนำดใหญ่ เพื่อดึงควำมเชื่อม่ันในกำรลงทุนของภำคเอกชน และ

กำรบริโภคของประชำชน ซ่ึงกำรกระตุ้นกำรบริโภคผ่ำนภำคธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์เป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว

 ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ของภำครัฐในกำรขับเคลื่อน 

ทรำนส์ฟอร์มภำคธุรกิจและสังคมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมวำง

รำกฐำนอุตสำหกรรมสมัยใหม่ บริษัทฯ ได้เตรียมควำมพร้อมมำ 

อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจแนวใหม่ โดยมุ่งเน้นขยำยกำรลงทุน

ในกลุ่มสมำร์ทโซลูช่ัน เพื่อน�ำเอำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มให้กับแพลตฟอร์มธุรกิจ โดยปัจจุบันโครงกำรร่วมลงทุนกับ 

STTelemedia เพื่อพัฒนำดำต้ำเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลแห่งแรก 

ในประเทศไทยก�ำลังอยู่ในข้ันตอนกำรก่อสร้ำง คำดว่ำจะแล้วเสร็จ 

ในต้นปี 2564 พร้อมให้บริกำรรองรับควำมต้องกำรจัดเก็บข้อมูล 

ของภำคธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตก้ำวกระโดด

 บริษัทฯ ต้ังเป้ำปี 2564 จะขยำยกำรเปิดโครงกำรบ้ำนแนวรำบ

เพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่ำ 20 โครงกำร เพื่อทดแทนโครงกำรเดิมท่ีหมดไปและ

ขยำยฐำนลูกค้ำให้กว้ำงข้ึน และลดผลกระทบที่ยอดขำยต่อโครงกำร

ลดลงจำกก�ำลังซื้อและมำตรกำรจ�ำกัดสินเช่ือท่ีลดอ�ำนำจกำรซ้ือของ 

ผู ้บริโภคลง ซึ่งอำจท�ำให้บริษัทมีค่ำใช้จ ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มข้ึน 

จำกจ�ำนวนโครงกำรท่ีเพิ่มข้ึน ในส่วนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

เ ชิ ง อุตสำหกรรม บริ ษัทมีแผนขยำยกำรพัฒนำพื้นที่ อำคำร 

เชิงอุตสำหกรรมในรูปแบบ Built-to-Suit เพิ่มข้ึนในระดับ 1 แสน 

ตำรำงเมตร โดยมุ ่งเน้นกำรพัฒนำศูนย์กระจำยสินค้ำและบริกำร 

โลจิสติกส์ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำยพร้อมเซ็นสัญญำ 

ระยะยำว สอดคล้องกับแนวโน้มกำรขยำยตัวของตลำดโลจิสติกส์ 

ในปัจจุบัน ท่ีองค์กรขนำดใหญ่ต้องกำรพัฒนำแบบรวมศูนย์กลำง  

ใช้เทคโนโลยีสมำร์ทโซลูช่ัน สร้ำงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 

รวมทั้งกำรออกแบบอำคำรที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ขององค์กร ขณะที่ 

แผนพัฒนำธุรกิจเพิ่มเติม โดยเฉพำะกำรจัดกำรที่ ดินขนำดใหญ่ 

ในท�ำเลบำงนำ-บำงพลี ขนำดกว่ำ 4,300 ไร่ ที่พร้อมพัฒนำที่ดินดังกล่ำว

เป็นเมืองอุตสำหกรรม (Township) ซึ่งเฟสแรก บริษัทฯ จะเน้นพัฒนำ 

ในรูปแบบโลจิสติกส์ คำดว่ำจะเปิดตัวมำสเตอร์แพลนได้ในปี 2564
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(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)

ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมกำรบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย)  

จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีกำรจัดท�ำงบกำรเงิน เพื่อแสดงฐำนะ 

ทำงกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ประจ�ำปี 2563 ภำยใต ้

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และพระรำช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกำศ 

คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำร

รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์

 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงภำระหน้ำท่ีและควำม 

รับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในกำรเป็นผู้รับผิดชอบ 

ต่องบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศ

ทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี 2563 ซ่ึงงบกำรเงินดังกล่ำว 

จัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยใช้นโยบำย

บัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจ

อย่ำงรอบคอบและสมเหตุสมผล และประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด รวมทั้ง

มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอและโปร่งใสในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั่วไป

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงและระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล  

เพื่อให้ม่ันใจได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ กำรบันทึกข้อมูลทำงบัญช ี

มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ำรงรักษำไว้ซ่ึงทรัพย์สิน

ของบริษัท ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำร 

ท่ีผิดปกติอย ่ำงมีสำระส�ำคัญ รวมท้ังได ้แต ่ง ต้ังคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระท่ีเป ็นผู ้ทรงคุณวุฒิ  

มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้ำมำ 

ท�ำหน้ำที่สอบทำนนโยบำยบัญชี คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และ

ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและกระบวนกำรตรวจสอบ

ภำยในให้มีควำมถูกต้อง เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ รวมท้ังมีกำร 

เป ิด เผยรำยกำรท่ี เกี่ ยวโยงกัน หรือที่อำจมีควำมขัดแย ้งทำง 

ผลประโยชน์อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำด 

หลกัทรพัย์ฯ และกฎระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง โดยควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ซ่ึงแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับน้ีแล้ว

 งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับกำรตรวจสอบ 

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด 

ในกำรตรวจสอบน้ัน คณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล และ

เอกสำรต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถตรวจสอบ และแสดงควำม

เห็นได้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยควำมเห็นของผู้สอบบัญชี 

ได้ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

ฉบับน้ีแล้วเช่นกัน

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยใน

ของบริษัทโดยรวมมีควำมเพียงพอ เหมำะสม และน่ำพึงพอใจ  

รวมทั้งสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563  

แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสดครบถ้วน 

ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วน
ของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รายการ
ที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของ 
งานบริการอื่น  
(Non-audit 
service)

ผู้ ให้บริการ

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 
(บาท)

ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี

ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต

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

Transfer pricing        
 assistance services

บริษัท ส�ำนักภำษี 
 เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ำกัด

- 420,000

2 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

Transfer pricing  
 assistance services

บริษัท ส�ำนักภำษี 
 เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ำกัด

- 280,000

3 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล 
รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

Transfer pricing  
 assistance services

บริษัท ส�ำนักภำษี 
 เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ�ำกัด

- 280,000

รวมค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอื่น ( Non-audit fee ) - 980,000

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท)

1 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 1,950,000

2 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 1,880,000

3 บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 605,000

4 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 660,000

5 บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 180,000

6 บริษัท บำงกอก โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 210,000

7 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 1,570,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 7,055,000

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2563

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) มีช่ือย่อหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ “FPT”  

ได้จดทะเบียนก่อต้ังบริษัทเม่ือปี 2533 ในนำมบริษัท ไทย คอนเน็คช่ัน จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท เพื่อด�ำเนินธุรกิจก่อสร้ำงอำคำร

โรงงำนอุตสำหกรรมมำตรฐำนเพื่อขำยหรือให้เช่ำ ในเวลำต่อมำ บริษัทได้เปล่ียนชื่อเป็นบริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จ�ำกัด บริษัท 

ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) เม่ือวันท่ี 28 มิถุนำยน 2544 

และเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เม่ือวันท่ี 13 มิถุนำยน 2545

 เม่ือวันที่ 25 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจำก บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  เป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรน้ี บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

ชื่อบริษัทเม่ือวันที่ 28 มกรำคม 2562

ธุรกิจหลัก

 ประกอบธุรกิจพัฒนำและบริหำรจัดกำรแพลตฟอร์มอสังหำริมทรัพย์แบบครบวงจร

ทุนเรือนหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ทุนจดทะเบียน 3,226,820,759 บำท 

ทุนช�ำระแล้ว 2,319,277,419 บำท

มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท: 0107544000051

(เลขทะเบียนเดิม: บมจ. 666)

เลขท่ี 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ชั้นท่ี 20-23 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2483 0000

เว็บไซต์ www.frasersproperty.co.th

ติดต่อบริษัท

• ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์  โทรศัพท์ +66 (0) 2483 0442 และ 0443

• ส�านักเลขานุการบริษัท  โทรศัพท์ +66 (0) 2483 0504 และ 4372

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  โทรศัพท์ +66 (0) 2483 0406 และ 4542

ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

    93 อำคำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชัน้ที ่14 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหำนคร 10400

    โทรศัพท์  +66 (0) 2009 9000

    โทรสำร  +66 (0) 2009 9991

    SET Contact center: +66 (0) 2009 9999

    เว็บไซต์: http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี  : คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3920 

    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

    ชั้น 50 เอ็มไพร์ทำวเวอร์ 1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

    โทรศัพท์ +66 (0) 2677 2000

    โทรสำร +66 (0) 2677 2222
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สรุปข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า

•   บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง 
สำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)

ทุนชำาระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

บจก. อีโค อินดัสเทรียล 

เซอร์วิสเซส

49/32 หมู่ 5 

นิคมอุตสำหกรรรม

แหลมฉบัง 

ต�ำบลทุ่งสุขลำ 

อ�ำเภอศรีรำชำ 

จังหวัดชลบุรี 20230

ก่อสร้ำงโรงงำน

ส�ำเร็จรูป

เพื่อให้เช่ำ

12,500,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1,250,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

12,500,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1,250,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย)

100

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 

ถนนพระรำม 4          

แขวงวงัใหม่ 

เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330

ก่อสร้ำง

คลังสินค้ำ

เพื่อให้เช่ำ

11,500,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้น

สำมัญจ�ำนวน 

1,150,000,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

11,500,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้น

สำมัญจ�ำนวน 

1,150,000,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย)

100

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

ประเทศไทย (ฮ่องกง) 

Room 337, 3/F South 

China C.S. Building, 

13-17 Wah Sing 

Street, Kwai Chung, 

N.T. Hong Kong

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ

16,130,000 

ดอลลำร์สหรัฐ 

มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 1 ดอลลำร์

สหรัฐ

16,130,000 

ดอลลำร์สหรัฐ 

มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 1 ดอลลำร์

สหรัฐ

บมจ. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย)

100

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

อินดัสเทรียล 

รีท แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย) 

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 

ถนนพระรำม 4           

แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

ผู้จัดกำร

กองทรัสต์

10,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1,000,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

10,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1,000,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำ

บมจ. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย) 

70

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

ประเทศไทย 

(อินเตอร์เนชั่นแนล) 

80 Robinson Road 

#02-00, Singapore 

068898

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ

358.8 ล้ำนดอลลำร์

สิงคโปร์ มูลค่ำ

ที่ตรำไว้หุ้นละ 

1 ดอลลำร์สิงคโปร์

358.8 ล้ำนดอลลำร์

สิงคโปร์ มูลค่ำ

ที่ตรำไว้หุ้นละ 

1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บมจ. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย) 

100

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 
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แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

ลงทุนและ

ประกอบกิจกำร

ด้ำนศูนย์ข้อมูล

และธุรกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยี

731,194,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 73,119,400 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

731,194,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 73,119,400 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย)

100

บจก. ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 

ถนนพระรำม 4           

แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

400,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 40,000,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

400,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 40,000,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท 

บมจ. เฟรเซอร์ส

พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย) 

100

200 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง 
สำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)

ทุนชำาระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

บมจ. แผ่นดินทอง 

พร็อพเพอร์ตี้ 

ดีเวลลอปเม้นท์ 

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20 

ถนนพระรำม 4 

แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

11,037,670,000 

บำท แบ่งเป็นหุ้น

สำมัญจ�ำนวน 

2,323,720,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 4.75 บำท

11,037,670,000 

บำท แบ่งเป็นหุ้น

สำมัญจ�ำนวน 

2,323,720,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 4.75 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย)

99.44

บจก. ออโตเมชั่น 

แอสเซ็ท

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ  

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 

ถนนพระรำม 4 

แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

ให้บริกำรด้ำน

ระบบปฏบิติักำร 

อัตโนมัติ 

ครบวงจร 

ส�ำหรับโรงงำน

และคลังสินค้ำ

49,073,900 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 4,907,390 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

25,018,475 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 4,907,390 

ล้ำนหุ้น มูลค่ำ

ที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต้ี 

อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย)

100

บจก. บำงกอก 

โลจิติกส์ พำร์ค 

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ  

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23  

ถนนพระรำม 4 

แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

ลงทุน พัฒนำ 

บริหำร และ

จัดกำรโครงกำร

โลจิสติกส์ 

พำร์ค

300,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 30,000,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

300,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมัญ

จ�ำนวน 30,000,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุน้ละ 10 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 

พรอ็พเพอร์ต้ี 

(ประเทศไทย) 

75

บจก. ศูนย์บริหำรเงิน 

เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย) 

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 

ถนนพระรำม 4           

แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

บริกำรจัดกำร

ด้ำนกำรเงินของ

กลุ่มบริษัท

10,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1,000,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

2,500,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 1,000,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย)

100

บริษัท เฟรเซอร์ 

พร็อพเพอร์ตี้ 

ประเทศไทย 

(เวียดนำม) จ�ำกัด

80 Robinson Road 

#02-00, Singapore 

068898

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ

1.07 ล้ำนดอลลำร์

สิงคโปร์ มูลค่ำ

ที่ตรำไว้หุ้นละ 

1 ดอลลำร์สิงคโปร์

1.07 ล้ำนดอลลำร์

สิงคโปร์ มูลค่ำ

ที่ตรำไว้หุ้นละ 

1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ 

ประเทศไทย 

(อินเตอร์

เนชั่นแนล) 

100

Amigos An Phu 

Holding Pte. Ltd.

80 Robinson Road 

#02-00, Singapore 

068898

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ

0.98 ล้ำนดอลลำร์

สิงคโปร์ มูลค่ำ

ที่ตรำไว้หุ้นละ 

1 ดอลลำร์สิงคโปร์

0.98 ล้ำนดอลลำร์

สิงคโปร์ มูลค่ำ

ที่ตรำไว้หุ้นละ  

1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บจก. เฟรเซอร์ 

พร็อพเพอร์ตี้ 

ประเทศไทย 

(เวยีดนำม) 

100

Amigos An Phu 

(Singapore) Pte. Ltd.

80 Robinson Road 

#02-00, Singapore 

068898

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ

0.90 ล้ำนดอลลำร์

สิงคโปร์ มูลค่ำ

ที่ตรำไว้หุ้นละ 

1 ดอลลำร์สิงคโปร์

0.90 ล้ำนดอลลำร์

สิงคโปร์ มูลค่ำ

ที่ตรำไว้หุ้นละ 

1 ดอลลำร์สิงคโปร์

Amigos An Phu 

(Singapore) 

Pte. Ltd. 

100

Apls Ventura Pte. Ltd. 80 Robinson Road 

#02-00, Singapore 

068898

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ

1 ดอลลำร์สิงคโปร์ 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 

1 ดอลลำร์สิงคโปร์

1 ดอลลำร์สิงคโปร์ 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 

1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บจก. เฟรเซอร์ 

พร็อพเพอร์ตี้ 

ประเทศไทย 

(เวยีดนำม) 

100
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง 
สำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)

ทุนชำาระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

New Motion Pte. Ltd. 80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

1 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

1 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บจก. เฟรเซอร์ 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ประเทศไทย 
(เวยีดนำม) 

100

Grand Trail Holding 
Pte. Ltd.

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

1 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

1 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1 ดอลลำร์สิงคโป

บจก. เฟรเซอร์ 
พรอ็พเพอร์ต้ี 
ประเทศไทย 
(เวยีดนำม) 

100

Grand Trail Investment 
Pte. Ltd.

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

1 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

1 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1 ดอลลำร์สิงคโป

Grand Trail 
Holding 
Pte. Ltd.

100

บจก. สำธรทรัพย์สิน 7 ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 
10120

โรงแรมและ
เซอร์วิส
อพำร์ตเม้นท์

245,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 24,500,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

245,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 24,500,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ 

60

บจก. นอร์ท สำธร 
เรียลตี้

98 อำคำรสำทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชัน้ B1 ถนนสำทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500

อำคำร
ส�ำนักงำน

638,600,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 50,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท
หมำยเหตุ: ถือหุ้น
บุริมสิทธิจ�ำนวน 
13,860,000 หุ้น 
ช�ำระเต็ม

638,600,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 50,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท
หมำยเหตุ: ถือหุ้น
บุริมสิทธิจ�ำนวน 
13,860,000 หุ้น 
ช�ำระเต็ม

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. โกลเด้น แลนด์ 
(เมย์แฟร์) 

60 อำคำรเมย์แฟร์
แมริออทเอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ตเม้นท์ 
ซอยหลังสวน 
แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

โรงแรมและ
เซอร์วิสอพำร์ต
เม้นท์

11,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,100,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

11,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,100,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. แกรนด์ พำรำไดส์ 
พร็อพเพอร์ตี้ 

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

41,500,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,150,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

41,500,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,150,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. โกลเด้น แฮบิเทชั่น 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

38,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 3,800,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

38,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 3,800,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง 
สำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)

ทุนชำาระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์ 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

550,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 55,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

550,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุน้สำมัญ
จ�ำนวน 55,000,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 10 บำท 

บมจ. 
แผ่นดนิทอง 
พรอ็พเพอร์ต้ี 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. ริทซ์ วิลเลจ 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

100,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 10,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

100,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 10,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บมจ. กรุงเทพ
บ้ำนและที่ดิน

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

2,400,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 2,400,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท

1,780,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,780,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. นำรำยณ์ 
พำวิลเลียน

153/3 อำคำรโกลเด้น
พำวิลเลียน ชั้น B2 
ซอยมหำดเล็กหลวง 1 
ถนนรำชด�ำริ 
แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

อำคำร
ส�ำนักงำน

475,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,750,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

475,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,750,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. สำธรทอง 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

220,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 22,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

154,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 15,400,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. โกลเด้น แลนด์ 
โปโล 

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

บริกำรจ้ำงเหมำ
แรงงำน

4,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 400,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

4,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 400,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

203รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง 
สำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)

ทุนชำาระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

บจก. โกลเด้น 
พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิสเซส

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

บริกำรกำร
บริหำร
อสังหำริมทรัพย์

1,480,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 148,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

1,480,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 148,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์ 60 ซอยหลังสวน 
ถนนหลังสวน 
แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

โรงแรมและ
เซอร์วิส
อพำร์ตเม้นท์

15,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,500,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

12,020,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมัญ
จ�ำนวน 1,500,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 10 บำท

บจก. โกลเด้น 
แลนด์ (เมย์แฟร์)  

100

บจก. ไพร์ม พลัส  
แอสเซ็ท

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

20,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 200,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

20,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 200,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

บมจ. กรุงเทพ
บ้ำนและที่ดิน

100

บจก. เฟิร์ส แสควร์ 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

20,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 200,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

20,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 200,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

บมจ. กรุงเทพ
บ้ำนและที่ดิน

100

บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์ 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

41,300,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,130,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

41,300,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,130,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บมจ. กรุงเทพ
บ้ำนและที่ดิน

100

บจก. รีกัล  รีเจี้ยน 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

20,500,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 205,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

20,500,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 205,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

บมจ. กรุงเทพ
บ้ำนและที่ดิน

100

บจก. เอ็มเอสจีแอล 
พร็อพเพอร์ตี้

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

10,600,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 519,400 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

และหุ้นบุริมสิทธิ 

จ�ำนวน 540,600 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุ้นละ 10 บำท

10,600,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 519,400 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

และหุ้นบุริมสิทธิ 

จ�ำนวน 540,600 หุน้ 

มูลค่ำทีต่รำไว้ 

หุ้นละ 10 บำท

บจก. โกลเด้น 
แลนด์ โปโล 
จ�ำกัด 100% 
(และถือหุ้น
บุริมสิทธิจ�ำนวน 
540,600 หุ้น 
ช�ำระเต็ม)

100

204 รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง 
สำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)

ทุนชำาระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

บจก. วอคเกอร์ โฮมส์ 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

1,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 100,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

1,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 100,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บจก. บริษัท 
นำรำยณ์ 
พำวิลเลียน
บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

50

50

บจก. โกลเด้น แลนด์ 
เรสซิเด้นซ์

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

50,000,000 บำท 
เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 
5,000,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

50,000,000 บำท 
เป็นหุน้สำมัญจ�ำนวน 
5,000,000 หุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บจก. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ ดี
เวลลอปเม้นท์
บจก. นำรำยณ์ 
พำวิลเลียน

บจก. รทิซ์ วลิเลจ

50

25

25

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง 
สำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)

ทุนชำาระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
เพื่ออุตสำหกรรม 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

(FTREIT)

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ 
และ/หรือ
สิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกำร
อุตสำหกรรม

26,915,129,605.84 
บำท มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 9.5363 บำท

26,915,129,605.84 
บำท แบ่งเป็น
หุ้นสำมัญจ�ำนวน 
2,822,387,048 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 9.5363 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย)

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต้ี 

(ประเทศไทย) 

อินเตอร์

เนชั่นแนล

0.8

    21.46

บจก. ทีอำร์เอ แลนด์ 
ดีเวลลอปเม้นต์

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 

ถนนพระรำม 4           

แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

10,950,520,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
1,095,052,000  หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

9,822,120,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
1,095,052,000  หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต้ี 

(ประเทศไทย)

50

•   บริษัทร่วม

205รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง 
สำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)

ทุนชำาระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

PT SLP Surya TICON 
Internusa

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

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
โรงงำนและ
คลังสินค้ำ
โดยให้เช่ำ/ขำย
ในประเทศ
อินโดนีเซีย

2,412,800,000,000 
รูเปีย มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 13,000 รูเปีย

603,200,000,000 
รูเปีย มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 13,000 รูเปีย

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ประเทศไทย 
(ฮ่องกง)

25

PT Surya 

Internusa Timur

Gedung Setiabudi 2 
Suite 207 B-C 
Lantai 2, JI, H.R. 
Rasuna Said, Kav.62, 
Jakarta Seletan, 
Indonesia

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
โรงงำนและ
คลังสินค้ำ
โดยให้เช่ำ/ขำย
ในประเทศ
อินโดนีเซีย

180,100,000,000 
รูเปีย มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 รูเปีย

180,100,000,000 
รเูปีย มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 100 รเูปีย

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ประเทศไทย 
(ฮ่องกง)

33.31

กองทุนสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์โกลด์

(GOLDPF)

บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน
กสิกรไทย จ�ำกัด  
อำคำรธนำคำร
กสิกรไทย จ�ำกัด 
ชั้น 6 และ 12 
400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400

ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำยหรือ
ให้เช่ำ

1,982,791,200 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 206,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 9.6252 บำท

1,982,791,200 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 206,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 9.6252 บำท 

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

33

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์
(GVREIT) 

บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน
กสิกรไทย จ�ำกัด  
อำคำรธนำคำร
กสิกรไทย จ�ำกัด 
ชั้น 6 และ 12 
400/22 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400

ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำยหรือ
ให้เช่ำ

8,046,150,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 814,800,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 9.875 บำท

8,046,150,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 814,800,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 9.875 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

23

บจก. นอร์ท สำธร 
โฮเต็ล 

106 ถนนสำทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500

โรงแรม 1,450,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 14,500,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 100 บำท

1,450,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 14,500,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 100 บำท

บมจ. 

แผ่นดินทอง 

พร็อพเพอร์ต้ี 

ดีเวลลอปเม้นท์

20
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง 
สำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)

ทุนชำาระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

บจก. จัสโค 
(ประเทศไทย)

11/1 อำคำรเอ ไอ เอ 
สำทร ทำวเวอร์ ชั้น 9 
ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ 
เขตสำทร 

กรุงเทพฯ 10120

ลงทุนและ
ประกอบกิจกำร 
Co-working 
Office และธุรกจิ
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

513,500,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 5,135,000 หุน้  
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท 

513,500,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 5,135,000 หุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท 

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) 

51

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต้ี 

บีเอฟทีแซด

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 

ถนนพระรำม 4           

แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

ก่อสร้ำงโรงงำน
และคลังสินค้ำ
ให้เช่ำ

803,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 80,300,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

690,550,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมัญ 

จ�ำนวน 80,300,000 

หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 10 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
อินดัสเทรียล 
(ประเทศไทย)

60

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ 
เพำเวอร์ 6

59 หมู่ที่ 1 
ต�ำบลสวนพริกไทย 
อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธำนี 
12000

ผลิตและ
จ�ำหน่ำยกระแส
ไฟฟ้ำ

5,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 50,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

5,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 50,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
อินดัสเทรียล 
(ประเทศไทย)

51

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก้ 

เพำเวอร์ 11

59 หมู่ที่ 1 
ต�ำบลสวนพริกไทย 
อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธำนี 
12000

ผลิตและ
จ�ำหน่ำยกระแส
ไฟฟ้ำ

4,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 40,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

4,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 40,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
อินดัสเทรียล 
(ประเทศไทย)

51

บจก. บำงปะกง 

โลจิสติกส์ พำร์ค

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 

ถนนพระรำม 4           

แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำและ

บริหำรจัดกำร

โครงกำร

คลังสินค้ำให้เช่ำ

840,230,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 84,023,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท 

840,230,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 84,023,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต้ี 

อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย)

51

บจก. วังน้อย 

โลจิสติกส์ พำร์ค

944 มิตรทำวน ออฟฟิศ 

ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 

ถนนพระรำม 4           

แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำและ

บริหำรจัดกำร

โครงกำร

คลังสินค้ำให้เช่ำ

396,500,000 บำท

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 39,650,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท 

396,500,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 39,650,000 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต้ี 

อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย)

51

•   บริษัทร่วมค้า

207รายงานประจำาปี 2563บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง 
สำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)

ทุนชำาระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563)
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

บจก. เอสทีที จีดีซี 
(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20-23 
ถนนพระรำม 4           
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

ประกอบกิจกำร
ศูนย์บริกำร
ข้อมูลและ
ให้บริกำรเช่ำ
พื้นที่ส�ำหรับ
วำงเซิร์ฟเวอร์

3,113,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 311,300,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

1,423,198,500 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 311,300,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย)

51

บจก. พีบีเอ โรบอทิคส์ 
(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 24 
ถนนพระรำม 4           
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

ให้บริกำรระบบ
ปฏิบัติกำร
อัตโนมัติ
ครบวงจร
ส�ำหรับโรงงำน
และคลังสินค้ำ

121,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 12,100,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท 

46,720,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 12,100,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท 

บจก. ออโตเมชั่น 
แอสเซ็ท

51

บจก. เกษมทรัพย์ภักดี 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ชั้น 20 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

3,000,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 300,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

3,000,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 300,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บจก. โกลเด้น 
พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิสเซส 

49

บจก. ภักดี ฮอสพิทำลิต้ี 948 โรงแรมทรปิเป้ิลวำย 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

โรงแรม 10,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

10,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บจก. เกษม
ทรัพย์ภักดี

100

บจก. ภักดี รีเทล 944/1 สำมย่ำนมิตรทำวน์ 
ห้องเลขที่ บี1 ยู015 -   
บี1 ยู015/เอ ชั้น บี1 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

ค้ำปลีก / 
ศูนย์กำรค้ำ

20,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 2,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

20,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 2,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท

บจก. เกษม
ทรัพย์ภักดี

100
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