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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

1. วิสยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิ 

1.1 วิสยัทศัน์   

เป็นผูน้ าการใหบ้ริการแพลตฟอรม์อสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจร เพือ่ส่งมอบประสบการณ์ทีท่รงคุณค่าน่าจดจ าแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในทุกภาคส่วน 

พรอ้มขบัเคลือ่นการเติบโตอย่างยัง่ยนื 

1.2 พนัธกจิ 

มุ่งเนน้การพฒันาและบริหารจดัการกลุ่มอสงัหาริมทรพัยใ์นรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศยั อุตสาหกรรม 

และพาณิชยกรรม เพื่อกา้วสู่ความเป็นผูน้ าในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  ดว้ยการสรา้งมูลค่าผ่านนวตักรรมและ

เทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตขององคก์รในระยะยาว ภายใตป้รชัญาการด าเนินงานที่ค านึงถึง 

การสรา้งประสบการณ์ทีม่คีุณค่า และตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้เป็นสิง่ส าคญัเสมอ 

1.3 เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิ 

บริษทัมีเป้าหมายในการเสริมสรา้งองค์กรและฐานธุรกิจใหแ้ข็งแกร่ง สรา้งสมดุลของสดัส่วนรายไดท้ี่เกิดขึ้นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดย

วางเป้าหมายเป็นผูใ้หบ้ริการอสงัหาริมทรพัยอ์ตุสาหกรรมอนัดบัหนึ่งของประเทศ ดา้นธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั บริษทัวางเป้าหมาย

การเติบโตของรายไดเ้ป็นอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศ พรอ้มสรา้งการรบัรูแ้ละความนิยมแบรนด์ในวงกวา้ง ขณะที่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อ          

การพาณิชยกรรม บริษทัวางแนวทางการพฒันาโครงการในรูปแบบมกิซยู์สเพิม่เติมบนท าเลยุทธศาสตร ์นอกจากนี้ กลุม่บริษทัมุ่งม ัน่สนบัสนุนการ

เติบโต ของแพลตฟอรม์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยภ์ายใตก้ารบริหารจดัการเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดี ควบคู่กบัการสรา้งทมีงานที่มี

ความรูค้วามช านาญ เพือ่ความส าเร็จในการขบัเคลือ่นแผนธุรกิจในระยะยาว 

1.4 กลยุทธ ์

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย วางเป้าหมายเสริมสรา้งการเติบโตอย่างยัง่ยืน เพื่อมุ่งไปสู่ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยช์ ัน้น าของประเทศ 

ภายใตก้ลยุทธห์ลกัในการด าเนินธุรกิจ ดงันี้ 

➢ กำรลงทุนและกำรเป็นหุน้สว่น การร่วมลงทุนและพฒันาธุรกิจกบัพนัธมติรทางธุรกิจเพือ่ผลกัดนัการเติบโตในธุรกิจ 

➢ ลูกคำ้เป็นศูนยก์ลำง การสรา้งประสบการณ์ทีม่คีุณค่าและน่าจดจ าสู่ลูกคา้ของเรา 

➢ ดำตำ้และเทคโนโลยี การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละการปฏวิตัิดจิทิลัเพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงในอนาคต 

➢ กำรพฒันำแพลตฟอรม์สนิทรพัยท์ี่หลำกหลำย     การพฒันาแพลตฟอร์มอสงัหาริมทรพัย์แบบครบวงจรครอบคลุมกลุ่ม

สนิทรพัยท์ีห่ลากหลาย 

1.5 ค่ำนิยมองคก์ร  

    

เราร่วมแรงร่วมใจ เรากา้วไปขา้งหนา้ เราจริงใจ เราใหเ้กียรติกนัและกนั 
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2. กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพฒันำกำรที่ส ำคญั  

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มเีหตุการณ์ส าคญัเกี่ยวกบับริษทั ดงันี้ 

ปี 2561 

• เมษำยน 2561  

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตัง้บริษทัย่อย ชื่อบริษทั ไทคอน เทคโนโลยี จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดย

บริษทัย่อยดงักลา่วจะเขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 51 ร่วมกบั ST Telemedia Global Data Centres (บริษทัในประเทศสงิคโปรซ์ึง่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบั 

Data Centre) ทีถ่อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ลงทุนและประกอบกิจการดา้นศูนยข์อ้มลูและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี

อื่น ๆ ในประเทศไทย  

• พฤษภำคม 2561  

 บริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซ็ทส ์จ ากดั ไดเ้ขา้ซื้อหลกัทรพัยข์องบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 26.10 ซึ่งเดิมถือโดย บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) พรอ้มด าเนินการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องกิจการ 

(Tender Offer) ส่งผลใหบ้ริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซ็ทส ์จ ากดั มีสดัส่วน     

การถือหุน้ในไทคอนรวมรอ้ยละ 67.05 บริษทั เฟรเซอรส ์แอสเซ็ทส์ จ ากดั จึงไดท้ าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของไทคอน ภายหลงัจาก     

การท าค าเสนอซื้อ กลุม่เฟรเซอรส์มสีดัส่วนการถอืหุน้ในไทคอนรวม รอ้ยละ 89.46 

• สงิหำคม 2561  

 บริษ ัทฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมลงทุนกับ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. (บริษ ัทในประเทศสิงคโปร์ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ           

Co-working Office) โดยจดัตัง้บริษทัร่วมทุน บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยทุน จดทะเบยีน 1 ลา้นบาท วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบ

ธุรกิจ co-working office ในประเทศไทย ซึง่ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 51 และ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. ถอืหุน้รอ้ยละ 49 

• ตุลำคม 2561  

 บริษทั ทีอารเ์อ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ากดั (“ทีอารเ์อ”) ซึ่งเป็น  บริษทัร่วมทุน ระหว่างบริษทัฯ กบับริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จ ากดั (มหาชน) และบริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จ ากดั โดยบริษทัฯ ถอืหุน้ในทอีารเ์อรอ้ยละ 50 และโรจนะกบันิคมอตุสาหกรรมเอเซยี แต่ละ

บริษทัถอืหุน้ในทอีารเ์อรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมด ไดเ้ขา้ร่วมและเป็นผูช้นะการประมูลขายทอดตลาดที่ดินซึ่งตัง้อยู่บริเวณถนน  บางนา-

ตราด กม.32 อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รวมท ัง้สิ้น กว่า 4,315 ไร่ ณ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสมทุรปราการ ดว้ยวงเงนิประมูลรวม

ท ัง้สิ้น 8,914 ลา้นบาท 

ปี 2562 

• มกรำคม 2562  

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมลงทุนกบับริษทั สหไทย เทอรม์ินอล จ ากดั (มหาชน) เพื่อจดัตัง้ บริษทั บางกอก โลจิสติกส ์พารค์ จ ากดั 

ดว้ยทุน จดทะเบยีน 300 ลา้นบาท ซึง่ถอืหุน้โดยบริษทัในสดัส่วนรอ้ยละ 75 และสหไทยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 เพื่อลงทุนพฒันาโครงการ 

โลจิสติกสพ์ารค์และศูนยก์ระจายสินคา้แบบทนัสมยัในพื้นที่เชิงกลยุทธแ์ห่งใหม่บริเวณขอบเมืองกรุงเทพมหานครย่านปู่ เจา้ ส าหรบัรองรบั         

ความตอ้งการของลูกคา้พนัธมติร และผูป้ระกอบการในกลุม่อี-คอมเมริซ์ โลจสิติกส ์ชปิป้ิงขนส่งสนิคา้ ซึง่มแีนวโนม้การเติบโตสูง 
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 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ของบริษทัไดม้มีติอนุมตัิ ในการเปลีย่นแปลงชื่อบริษทั จากชื่อเดิมบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่คือ “บริษทั เฟรเซอรส์  พร็อพเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” พรอ้มเปลี่ยนชื่อย่อ 

หลกัทรพัยเ์ดมิจาก TICON เป็น “FPT” และเปลีย่นตราประทบัของบริษทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงชื่อใหม่ 

• กมุภำพนัธ ์2562  

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิการเขา้ซื้อกิจการของ บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) 

โดยการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของ GOLD โดยสมคัรใจ รวมจ านวนหุน้ท ัง้สิ้น 2,323,720,000 หุน้ ในราคาเสนอ ซื้อหุน้ละ 8.50 บาท 

คิดเป็นมูลค่ากว่า 19,752 ลา้นบาท โดยมกี าหนดการเสนอซื้อระหว่างวนัที่ 5 มถินุายน - 8 สงิหาคม 2562 ทัง้นี้  ผลจากการท าค าเสนอซื้อมผูีถ้อื

หุน้แสดงเจตนาขายและบริษทัไดร้บัซื้อหุน้ไว ้รวมท ัง้สิ้น 2,195,898,701 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 94.50 ของจ านวนหุน้ที่ จ าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของ

กิจการ รวมเป็นมลูค่าท ัง้สิ้น 18,665 ลา้นบาท 

• เมษำยน 2562  

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ PBA International Pte. Ltd. (“PBAI”) ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏิบตัิการอตัโนมตัิ 

ครบวงจรในประเทศสงิคโปร ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของหุน้ท ัง้หมดของ PBAI นอกจากนัน้ บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั ซึง่เป็นบริษทัย่อย

ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมทุนกบั PBA Systems Pte. Ltd. จากประเทศสิงคโปรซ์ึ่งเป็นบริษทัย่อยของ PBAI เพื่อจดัตัง้บริษทั พีบีเอ                

โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏบิตัิการอตัโนมตัิ ส าหรบั

โรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ ซึ่งบริษทัร่วมทุนดงักลา่วมสีดัส่วนการถอืหุน้โดย ออโตเมชัน่ แอสเซ็ท รอ้ยละ 51 และ PBA Systems ถอื

หุน้รอ้ยละ 49 

 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั (“FPIT”) ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมลงทุนกบั 

บริษทั มติซุย ฟูโดะซนั เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“MFAT”) เพื่อจดัตัง้บริษทัร่วมทุน 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั บางปะกง โลจิสติกส ์พารค์ จ ากดั 

ดว้ยทุนจดทะเบยีน 296.5 ลา้นบาท และบริษทั วงันอ้ย โลจิสติกสพ์ารค์ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันา 

และบริหารจดัการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า รวมถงึสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นโลจสิติกสใ์นประเทศไทย ซึง่บริษทัร่วมทุนท ัง้สองแห่งมสีดัส่วน การถอืหุน้

โดย FPIT รอ้ยละ 51 และ MFAT ถอืหุน้รอ้ยละ 49 

• กรกฎำคม 2562  

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 182,620,600 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ในราคา 17.90 บาทต่อหุน้ รวมเป็นมลูค่า ทัง้สิ้น 3,268,908,740 บาท โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นการ

เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษทั เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่ง

การเพิ่มทุนส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เปลีย่นแปลงจากเดิมที่ 1,834,142,375 บาท เป็น 2,016,762,975 บาท ทัง้นี้  วตัถปุระสงค์

ของการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มการกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายย่อย เพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหล ักทรพัยแ์ละขยายฐานผูถ้อืหุน้ของบริษทั 

โดยเงนิเพิม่ทุนดงักลา่วจะน าไปใชเ้ป็นเงนิลงทุนส าหรบัแผนการขยายธุรกิจ และเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

• สงิหำคม 2562  

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อหุน้ของบริษทั ซิสเต็ม แอสเซ็ทส ์จ ากดั (“ซิสเต็ม  แอสเซ็ทส”์) ซึ่งประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จ านวน 

40,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่าย ไดท้ ัง้หมด ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่าท ัง้สิ้น 400,000,000 
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บาท โดยซสิเต็ม แอสเซ็ทสม์ีทรพัยส์ินเป็นที่ดินตัง้อยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษทัจะวางแผนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยบ์น

ทีด่นิดงักลา่วในอนาคต 

• กนัยำยน 2562  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั อนุมตัิใหน้ าส่งหนงัสอืแจง้ความ ประสงคใ์นการท าค าเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุน้ของ GOLD ออกจาก การ

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยการเขา้ท าค าเสนอซื้อหุน้ของ GOLD ทีเ่หลอืท ัง้หมด 

• ตุลำคม 2562  

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิใหจ้ดัตัง้บริษทัย่อยแห่งใหม่ซึ่งบริษทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ภายใตช้ื่อ บริษทั ศูนยบ์ริหารเงนิ 

เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั มวีตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นศูนยก์ลางในการบริการจดัการดา้นการเงนิของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัย่อย

แห่งนี้มทีุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ปี 2563 

• มีนำคม 2563  

 บริษทัฯ เรียนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่า Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษทัย่อยที่จดัตัง้ขึ้นใน

ประเทศจนี และบริษทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 100 ไดเ้ลกิกิจการบริษทัเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ทีผ่่านมาบริษทัย่อยดงักลา่วยงัมไิดม้กีารลงทุนใด ๆ 

• พฤษภำคม 2563  

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั มมีติอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั โดยมมีลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ  ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right offering) ภายใตแ้บบมอบอ านาจท ัว่ไป 

(General mandate) โดยมอีตัราส่วนการจดัสรรที่ 1 หุน้สามญัเดมิต่อ 0.15 หุน้สามญัใหม่ และมรีาคาเสนอขายที ่10.60 บาทต่อหุน้ บริษทั ได ้

ก าหนดวนัจองซื้อและช าระค่าหุน้ระหว่างวนัที ่29 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่3 กรกฎาคม 2563 

 บริษทัฯ ไดอ้นุมติและยื่นค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของ GOLD ในราคา 8.50 บาทต่อหุน้ เพื่อการเพกิถอนหลกัทรพัยอ์อกจากการ

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานภายหลงัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยโ์ดย

สมคัรใจตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องกิจการ (แบบ 247-4) ฉบบัลงวนัที ่4 มถินุายน 2562 

• มิถนุำยน 2563  

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัมมีติเห็นชอบแต่งตัง้ให  ้นายธนพล ศิริธนชยั ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษทั (Country 

Chief Executive Officer) โดยจะมผีลนบัตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม 2563 เป็นตน้ไป 

• กรกฎำคม 2563  

 บริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการเสนอขายหลกัทรพัยม์ูลค่า 3,206.65 ลา้นบาทผ่านการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั

เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right offering) จ านวน 302.5 หุน้ โดยมียอดการจองซื้อหุน้มากกว่าจ านวนเสนอขาย บริษทัฯ ได ้

ด าเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบริษทัฯ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็น 28,138 ลา้นบาท และหุน้เพิ่มทุนเริ่มซื้อ

ขายวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 



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

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                        8    

 ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัเมื่อเดือนกนัยายน ปี 2562 ทีไ่ดอ้นุมตัิการท าค าเสนอซื้อเพือ่เพกิถอนหุน้ของ GOLD ออกจากการ

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเขา้ท าค าเสนอซื้อหุน้ของ GOLD ที่เหลอืท ัง้หมด ปจัจุบนับริษทัฯ ประสบ

ความส าเร็จในการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นที่เรียบรอ้ย โดยมจี านวนหุน้ที่รบัซื้อไวท้ ัง้สิ้น 87.8 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอซื้อหุน้ละ 8.50 บาท รวม

มลูค่าท ัง้สิ้น 746.4 ลา้นบาท ช่วงระยะเวลาการรบัซื้อหลกัทรพัยอ์ยู่ระหว่างวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถงึวนัที ่23 กรกฎาคม 2563 โดยมจี านวน

หุน้ทีร่บัซื้อไวท้ ัง้สิ้นคิดเป็นรอ้ยละ 99.43 ของ จ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของกิจการ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ กลายเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ GOLD 

• สงิหำคม 2563  

 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเพกิถอนหลกัทรพัย ์GOLD ออกจากสถานะ การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เป็นที่เรียบรอ้ย ท ัง้นี้  เมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม 2563 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมตัิการเพิกถอนนี้และใหม้ผีลตัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2563 โดยหุน้สามญัของ GOLD จะซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นวนัสุดทา้ยในวนัที ่10 สงิหาคม 2563 
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3. โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบริษทั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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รายละเอยีดของบริษทัย่อยมดีงัต่อไปนี้  

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

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2544 เพื่อขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรบัโครงการก่อสรา้ง

โรงงานส าเร็จรูปในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั โดยปจัจบุนั ระยะเวลาส าหรบัสทิธิประโยชนท์างภาษสี าหรบัโครงการดงักลา่วได ้สิ้นสุดแลว้  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 EISCO มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 12.50 ลา้นบาท โดยในปี 2546 EISCO ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน 

ISO 9001 : 2000  

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

FPIT) 

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2548 เพือ่พฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 FPIT มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 11,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 FPIT ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 

9001 : 2008 

3) บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (Frasers Property Industrial REIT 

Management (Thailand Company Limited: FIRM) 

ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 70 และโดยบริษทั Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. รอ้ยละ 30 จดัตั้งขึ้นในปี 2556 เพื่อเป็นผูจ้ดัการ 

กองทรสัต ์และไดร้บัการอนุมตัิการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตัง้แต่วนัที่ 6 

สงิหาคม 2557  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 FIRM มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 10 ลา้นบาท 

4) บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ำกดั (Frasers Property Thailand (Hong Kong) Ltd.) 

ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในประเทศฮ่องกงใน ปี 2558 เพื่อลงทุนในกิจการในต่างประเทศ ซึ่งปจัจุบนัมีการลงทุนในประเทศ

อนิโดนีเซยี  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 16.13 ลา้นดอลลาร์

สหรฐั 

5) บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ ประเทศไทย (อนิเตอร ์เนชัน่แนล) จ ำกดั (Frasers Property Thailand (international) Pte. Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในประเทศสงิคโปร ์ในปี 2560 เพือ่รองรบัการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 358.85 ลา้น

ดอลลารส์งิคโปร ์

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

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2561 เพือ่ลงทุนและประกอบกิจการดา้นศูนยข์อ้มลูและธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยอีื่น ๆ  
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ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 731.19 ลา้นบาท 

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

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่ใหบ้ริการดา้นระบบปฎบิตัิการอตัโนมตัิครบวงจรส าหรบัโรงงานและคลงัสนิคา้ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 49.07 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 25.02 ลา้นบาท 

8) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (Golden Land Property Development Public Company 

Limited: GOLD)  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 99.44 จดัตัง้ขึ้นในปี 2537 เพือ่ลงทุนและประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 GOLD มทีุนจดทะเบยีนและช าระ แลว้ 11,037.67 ลา้นบาท  

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

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2561 เพือ่ลงทุนและประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 400 ลา้นบาท 

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

ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 75 และบริษทั สหไทย เทอรม์ินอล จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 25 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพื่อลงทุน พฒันา บริหารและ

จดัการโครงการโลจสิติกส ์พารค์  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 300 ลา้นบาท  

11) บริษัท ศูนยบ์ริหำรเงิน เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (Frasers Property (Thailand) Treasury Center Company 

Limited)  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่เป็น ศูนยก์ลางในการบริการจดัการดา้นการเงนิของกลุม่บริษทั  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั ศูนยบ์ริหารเงนิ เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 

2.5 ลา้นบาท  

12) บริษทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต้ี์ ประเทศไทย (เวียดนำม) จ ำกดั (Frasers Property Thailand (Vietnam) Company Limited)  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่รองรบัการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี้  ประเทศไทย (เวยีดนาม) จ ากดั มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 1.07 ลา้นดอลลาร์

สงิคโปร ์ 

13) Amigos An Phu Holding Pte. Ltd.  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่รองรบัการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 Amigos An Phu Holding Pte. Ltd. มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 0.98 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์ 
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14) Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd.  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่รองรบัการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 0.90 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์ 

15) Alps Ventura Pte. Ltd.  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2563 เพือ่รองรบัการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 Alps Ventura Pte. Ltd. มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 1 ดอลลารส์งิคโปร ์ 

16) New Motion Pte. Ltd.  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2563 เพือ่รองรบัการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 New Motion Pte. Ltd. มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 1 ดอลลารส์งิคโปร ์ 

17) Grand Trail Holdings Pte. Ltd.  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2563 เพือ่รองรบัการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 Grand Trail Holdings Pte. Ltd. มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 1 ดอลลารส์งิคโปร ์ 

18) Grand Trail Investments Pte. Ltd.  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตัง้ขึ้นในปี 2563 เพือ่รองรบัการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 Grand Trail Investments Pte. Ltd. มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 1 ดอลลารส์งิคโปร ์ 

19) บริษทั สำธรทรพัยส์นิ จ ำกดั (Sathorn Supsin Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 60 ด าเนินธุรกิจประเภทโรงแรมและเซอรว์สิอพารต์เมน้ท ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั สาธรทรพัยส์นิ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 245 ลา้นบาท  

20) บริษทั นอรท์ สำธร เรียลต้ี จ ำกดั (North Sathorn Realty Co., Ltd.)  

ถือหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 (ถือหุน้บุริมสิทธิจ านวน 13,860,000 หุน้ ช าระเต็ม) ด าเนินธุรกิจประเภทใหเ้ช่าและใหบ้ริการบริหาร                          

อสงัหารมัทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั นอรท์ สาธร เรียลตี้ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 638.60 ลา้นบาท  

21) บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ำกดั (Golden Land (Mayfair) Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทการลงทุน   

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 11 ลา้นบาท 
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22) บริษทั แกรนด ์พำรำไดส ์พร็อพเพอรต้ี์ จ ำกดั (Grand Paradise Property Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั แกรนด ์พาราไดส ์พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 41.50 ลา้นบาท  

23) บริษทั โกลเดน้ แฮบิเทชัน่ จ ำกดั (Golden Habitation Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั โกลเดน้ แฮบเิทชัน่ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 38 ลา้นบาท  

24) บริษทั ยูไนเต็ด โฮมส ์จ ำกดั (United Homes Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั ยูไนเต็ด โฮมส ์จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 550 ลา้นบาท  

25) บริษทั ริทซ ์วิลเลจ จ ำกดั (Ritz Village Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั ริทซ ์วลิเลจ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 100 ลา้นบาท  

26) บริษทั กรุงเทพบำ้นและที่ดิน จ ำกดั (มหำชน) (Krungthep Land Plc.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั กรุงเทพบา้นและทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีน 2,400 ลา้นบาท และมทีุนช าระแลว้ 1,780 ลา้นบาท  

27) บริษทั นำรำยณ์ พำวิลเลยีน จ ำกดั (Narayana Pavilion Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภท อาคารส านกังาน  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั นารายณ์ พาวลิเลยีน จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 475 ลา้นบาท  

28) บริษทั สำธรทอง จ ำกดั (Sathorn Thong Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั สาธรทอง จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 220 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 154 ลา้นบาท  

29) บริษทั โกลเดน้ แลนด ์โปโล จ ำกดั (Golden Land Polo Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทบริการจา้งเหมาแรงงาน  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั โกลเดน้ แลนด ์โปโล จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 4 ลา้นบาท  

30) บริษทั โกลเดน้ พร็อพเพอรต้ี์ เซอรวิ์สเซส จ ำกดั (Golden Property Services Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทบริการและการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั โกลเดน้ พร็อพเพอรต์ี้ เซอรว์สิเซส จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 1,480 ลา้นบาท  

31) บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์จ ำกดั (Golden Land Residence Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทั นารายณ์ พาวลิเลยีน จ ากดั รอ้ยละ 25 และ บริษทั ริทซ ์วลิเลจ จ ากดั รอ้ยละ 25 ซึ่งบริษทั นารายณ์ พาวลิเลยีน จ ากดัและ

บริษทั ริทซ ์วลิเลจ จ ากดั เป็นบริษทัย่อยของ GOLD รวมถอืหุน้รอ้ยละ 50 และ GOLD ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 50 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 50 ลา้นบาท  

32) บริษทั วอคเกอร ์โฮมส ์จ ำกดั (Walker Homes Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทั นารายณ์ พาวิลเลยีน จ ากดั รอ้ยละ 50 ซึ่ง เป็นบริษทัย่อยของ GOLD รอ้ยละ 100 และ GOLD ถอืหุน้ทางตรง รอ้ยละ 50 

ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั วอคเกอร ์โฮมส ์จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 1 ลา้นบาท 

33) บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร ์จ ำกดั (Grand Mayfair Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ากดั รอ้ยละ 100 ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของ GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทโรงแรมและ

เซอรว์สิอพารต์เมน้ท ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร ์จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 15 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 12.02 ลา้นบาท  

34) บริษทั ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท จ ำกดั (Prime Plus Asset Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทั กรุงเทพบา้นและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100 ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของ GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจ ประเภท พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั ไพรม์ พลสั แอสเซท็ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 20 ลา้นบาท  

35) บริษทั เฟิรส์ แสควร ์จ ำกดั (First Square Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทั กรุงเทพบา้นและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100 ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของ GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั เฟิรส์ แสควร ์จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 20 ลา้นบาท  

36) บริษทั ไซดว์อลค์ แลนด ์จ ำกดั (Sidewalk Land Co., Ltd.) 

ถอืหุน้โดยบริษทั กรุงเทพบา้นและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100 ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของ GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั ไซดว์อลค์ แลนด ์จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 41.30 ลา้นบาท  
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37) บริษทั รีกลั รีเจี้ยน จ ำกดั (Regal Region Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทั กรุงเทพบา้นและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100 ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของ GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั รีกลั รีเจี้ยน จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 20.50 ลา้นบาท  

38) บริษทั เอม็เอสจแีอล พร็อพเพอรต้ี์ จ ำกดั (MSGL Property Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทั โกลเดน้ แลนด ์โปโล จ ากดั รอ้ยละ 100 ซึง่เป็นบริษทัย่อยของ GOLD รอ้ยละ 100 และถอืหุน้บุริมสทิธิ จ านวน 540,600 หุน้ 

และหุน้สามญัจ านวน 519,400 หุน้ ช าระเต็ม จ านวน ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั เอม็เอสจแีอล พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 10.60 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ บริษทัมกีารลงทุนในบริษทัร่วม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

1) ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำ อสงัหำริมทรพัยเ์พื่ออตุสำหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (Frasers Property 

Thailand Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: FTREIT)  

ถอืหุน้โดยบริษทั และบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  ประเทศไทย (อินเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รวมท ัง้สิ้นรอ้ยละ 

22.26 FTREIT ถูกจดัตัง้ขึ้นในปี 2557 เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์อุตสาหกรรม โดยมีบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ ตี้  อินดสัเทรียล รีท            

แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั เป็นทรสัต ี 

หลงัจากทีไ่ดม้กีารควบรวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์TFUND TLOGIS และ TGROWTH ไปยงั FTREIT เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 แลว้ 

FTREIT ไดเ้ป็นกองทรสัตอ์ุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 32,262 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 28,313 ลา้น

บาท FTREIT มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของ ก าไรสุทธิหลงัปรบัปรุงแลว้

ของกองทรสัต ์ซึง่ก าไรสุทธิของกองทรสัตด์งักลา่วเป็นก าไรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 FTREIT มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิ เท่ากบั 10.62 บาทต่อหน่วย  

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

เป็นบริษทัร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซยี ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 

รอ้ยละ 25 บริษทั Mitsui & Co., Ltd. รอ้ยละ 25 และ PT Surya Semesta Internusa Tbk รอ้ยละ 50 เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาโรงงานและ

คลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า และ/หรือขายในประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่มโีครงการทีต่ ัง้อยู่ในเขต Suryacipta Technopark  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 SLP มทีุนจดทะเบยีน 2,412,800 ลา้นรูเปีย และทุนช าระแลว้ 603,200 ลา้นรูเปีย 

3) PT Surya Internusa Timur  

เป็นบริษทัร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซยี ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 

รอ้ยละ 33.31 บริษทั PT Surya Internusa Ticon รอ้ยละ 0.06 และ PT Surya Semesta Internusa Tbk รอ้ยละ 66.63 เพื่อด าเนินธุรกิจ

พฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า และ/หรือขายในประเทศอนิโดนีเซยี  
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ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 PT Surya Internusa Timur มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 180,100 ลา้นรูเปีย  

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

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 50 บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 25 และ บริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี จ ากดั รอ้ยละ 25 

จดัตัง้ขึ้นในปี 2560 เพือ่ประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 TRA มทีุนจดทะเบยีน 10,950.25 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 9,822.12 ลา้นบาท  

5) กองทุนสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยโ์กลด ์(GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 33 ด าเนินธุรกิจประเภท ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่ขายหรือใหเ้ช่า ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 กองทุนสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์โกลด ์มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 1,982.79 ลา้นบาท ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลเดน้ เวนเจอร ์

(GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST) ถือหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 23 ด าเนินธุรกิจประเภท 

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่ขายหรือใหเ้ช่า  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธิการเช่า อสงัหาริมทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์มีทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 8,046.15 

ลา้นบาท  

6) บริษทั นอรท์ สำธร โฮเต็ล จ ำกดั (North Sathorn Hotel Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดย GOLD รอ้ยละ 20 ด าเนินธุรกิจประเภทโรงแรม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั นอรท์ สาธร โฮเต็ล จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและ

ทุนช าระแลว้ 1,450 ลา้นบาท 

ส าหรบัการลงทุนในบริษทัร่วมคำ้ มรีายละเอยีดดงันี้  

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

ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และ บริษทั เดม็โก ้จ ากดั 

(มหาชน) รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2556 เพือ่ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 5 ลา้นบาท  

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

ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และ บริษทั เดม็โก ้จ ากดั 

(มหาชน) รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2556 โดย เพือ่ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 4 ลา้นบาท  

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

ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 60 และบริษทั พรอสเพค                  

ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั รอ้ยละ 40 จดัตัง้ขึ้น ในปี 2559 เพือ่พฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และ/หรือขาย ในโครงการบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 803 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 690.55 ลา้น

บาท 

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

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 51 และ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2561 เพื่อลงทุนและประกอบ

ธุรกิจ Co-working Office และธุรกิจอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในประเทศไทย  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 513.5 ลา้นบาท  

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

ถือหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และ บริษทั มิตซุย  

ฟูโดะซนั เอเชยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้น ในปี 2562 เพือ่พฒันาและบริหารจดัการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั บางปะกง โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 840.23 ลา้นบาท  

6) บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พำรค์ จ ำกดั (Wangnoi Logistics Park Company Limited)  

ถือหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และ บริษทั มิตซุย  

ฟูโดะซนั เอเชยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้น ในปี 2562 เพือ่พฒันาและบริหารจดัการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวก

ดา้นโลจสิติกส ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 396.5 ลา้นบาท  

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

ถือหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และ ST Telemedia 

Global Data Centres - STT GDC ประเทศสงิคโปร ์รอ้ยละ 49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2561 เพื่อประกอบกิจการศูนยบ์ริการขอ้มูลและใหบ้ริการเช่า

พื้นทีส่  าหรบัวางเซริฟ์เวอร ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 3,113 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 1,423.20 ลา้นบาท  

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

ถอืหุน้โดยบริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั รอ้ยละ 51 และ PBA Systems Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์รอ้ยละ 

49 จดัตัง้ขึ้นในปี 2562 เพือ่ลงทุนและประกอบธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏบิตัิการอตัโนมตัิครบวงจรส าหรบัโรงงานและคลงัสนิคา้  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 121 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 46.72 ลา้นบาท  

9) บริษทั เกษมทรพัยภ์กัดี จ ำกดั (Kasemsubbhakdi Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทั โกลเดน้ พร็อพเพอรต์ี้ เซอรว์สิเซส จ ากดั รอ้ยละ 49 ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของ GOLD รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจประเภทพฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 3,000 ลา้นบาท  
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10) บริษทั ภกัดี ฮอสพทิำลต้ีิ จ ำกดั (Bhakdi Hospitality Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทั เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ากดั รอ้ยละ 100 ซึง่เป็น บริษทัย่อยของ GOLD รอ้ยละ 49 ด าเนินธุรกิจประเภทโรงแรม  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั ภกัด ีฮอสพทิาลติี้ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 10 ลา้นบาท  

11) บริษทั ภกัดี รีเทล จ ำกดั (Bhakdi Retail Co., Ltd.)  

ถอืหุน้โดยบริษทั เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ากดั รอ้ยละ 100 ซึง่เป็น บริษทัย่อยของ GOLD รอ้ยละ 49 ด าเนินธุรกิจประเภท คา้ปลกี/ศูนยก์ารคา้  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทั ภกัด ีรีเทล จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 20 ลา้นบาท 
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ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

1. ภำพรวมของธุรกจิ 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) หรือที่รูจ้กัในชื่อเดิมว่าบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล                 

คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บริษทัในปี 2533 และในปี 2545 บริษทัไดเ้ริ่มซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัการพฒันาและบริหารจดัการโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ช่า (Ready-Built Factory) และอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า (Ready-

Built Warehouse) ในบริเวณพื้นทีอ่ตุสาหกรรมท ัง้ในและนอกนิคมอตุสาหกรรม เหตุการณ์อทุกภยัใหญ่ในปี 2554 ส่งผลใหเ้กิดการโยกยา้ยฐาน

การผลติจากนิคมอตุสาหกรรมในภาคกลางซึง่ประสบปญัหาน า้ท่วมรุนแรงไปยงัพื้นทีอ่ื่น ทางบริษทัฯ จงึไดป้รบัเปลีย่นกลยุทธเ์พื่อรกัษาอตัราการ

เช่าและฐานลูกคา้ ประกอบกบัทางกลุม่เฟรเซอรส์ไดเ้ขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ จงึไดร้ิเริ่มการน าองคค์วามรูเ้รื่องการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ตาม

ความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) เพือ่เสริมสรา้งความแขง็แกร่งและความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระยะยาว 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดม้กีารเปลีย่นแปลงชื่อและชื่อย่อสญัลกัษณ์การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยเ์ป็น บริษ ัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือ “FPT” และเริ่มตน้ด าเนินธุรกิจภายใตแ้บรนดอ์สงัหาริมทรพัยร์ะดบันานาชาติ “เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้”โดย

บริษทัฯ จะเป็นหนึ่งในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิิเต็ด ซึ่งจดทะเบยีนในตลาดหล ักทรพัยป์ระเทศสิงคโปรโ์ดยเป็น

เจา้ของ ผูพ้ฒันา และผูบ้ริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์5 ประเภท  ประกอบดว้ย เซอรว์ิส 

อพารต์เมนตแ์ละโรงแรม ที่อยู่อาศยั อาคารส านกังาน ศูนยก์ารคา้ และอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ สงิคโปร ์

ออสเตรเลยี ยุโรป จีน และภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใตท้ศิทางเชงิกลยุทธข์องกลุ่ม ทางบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยบ์ริษทั 

แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) หรือโกลเดน้แลนด ์ภายหลงัการท าค าเสนอซื้อกิจการ  บริษทัจะไดร้บัประโยชนจ์าก

การขยายไปยงัแพลทฟอรต์อสงัหาริมทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยั อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชย ์และอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทโรงแรมทีม่คีุณภาพ 

ถอืเป็นแพลทฟอรม์อสงัหาริมทรพัยค์รบวงจรรายแรกและรายเดยีวในประเทศไทย  

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดย้า้ยส านกังานใหญ่มาทีอ่าคารมติรทาวนอ์อฟฟิศทาวเวอร ์ พรอ้มประกาศความส าเร็จในการปรบัโครงสรา้ง

องคก์ร ควบรวมธุรกิจกบักลุม่โกลเดน้แลนด ์ ถอืเป็นกา้วส าคญัขององคก์รในการกา้วขึ้นเป็นหนึ่งในหา้ผูน้ าธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์

ระดบัประเทศ ทศิทางเชงิกลยุทธน์บัจากนี้ บริษทัฯ มุ่งเนน้การจดัทพัปรบัผงัเพือ่เสริมความแขง็แกร่งในการประกอบธุรกิจ ภายใตก้ลยุทธ ์ “One 

Platform” เพือ่สรา้งแพลตฟอรม์อสงัหาริมทรพัยท์ีค่รบวงจร ผสานความเชี่ยวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการสนิทรพัยห์ลากหลายประเภท

ดว้ยความเป็นหนึ่งเดยีวกนั อนัจะน าไปสู่รากฐานทางธุรกิจทีม่ ัน่คงเพือ่สนบัสนุนกา้วต่อไปของการเติบโตอย่างเขม้แขง็ พรอ้มสรา้งสมดุลของ

โครงสรา้งรายได ้ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นผลประกอบการอย่างยัง่ยนื ร่วมกบัการลงทุนเชงิกลยุทธแ์ละการสรา้งพนัธมติรดว้ยนวตักรรมและ

เทคโนโลยแีห่งอนาคตเพือ่บูรณาการความสามารถในการแข่งขนัทุกมติิ และสรา้งสรรคค์วามเป็นเลศิดา้นการบริการทีเ่ขา้ถงึความตอ้งการของภาค

อสงัหาริมทรพัยย์ุคใหม่ ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีเพือ่ส่งมอบประสบการณ์ทีท่รงคุณค่าน่าจดจ าแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในทุกภาคส่วนเป็นส าคญั   

โดยภาพรวมการด าเนินงานของกลุม่บริษทัประกอบดว้ยสายธุรกิจ 3 กลุม่ ดงัต่อไปนี้ 

1. กลุม่อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั 

2. กลุม่อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพาณิชกรรม 

3. กลุม่อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม และการลงทุนในธุรกิจทีเ่กี่ยวเนื่อง 

 

2. โครงสรำ้งรำยได ้

ในรอบผลการด าเนินงานปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กนัยายน 2563) งบการเงนิรวมของบริษทัฯ ครอบคลุมรายไดห้ลกัจากการขาย

อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอยู่อาศัย  และการขายอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม รวมถึงรายไดจ้ากการ ใหเ้ช่าและการบริการจาก

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม และอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพาณิชยกรรม 
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หน่วย: พนับาท 

  

งบกำรเงนิรวม 

2561* 2562* 2563 

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั 10,281,951 74.47 15,552,858 72.10 14,648,050 71.49 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการทีเ่กี่ยวขอ้ง 1,912,718 13.86 2,758,501 12.79 2,751,771 13.43 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 414,599 3.00 565,826 2.62 331,434 1.62 

รายไดค่้าบริหารจดัการ 389,142 2.82 540,902 2.51 648,116 3.16 

รายไดจ้ากการลงทุน 69,513 0.50 186,893 0.87 77,982 0.38 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและบรษิทัย่อย - - 10,322 0.05 384,270 1.87 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 609,757 4.42 1,710,149 7.93 1,360,602 6.64 

รายไดอ้ื่น 128,767 0.93 245,902 1.13 288,144 1.41 

รวมรำยได ้ 13,806,447 100.00 21,571,353 100.0 20,490,369 100.00 

*หมายเหตุ บริษทัฯ มีการปรบัปรุงงบการเงินรวมปี 2561 และ 2562 ภายหลงัการรวมงบการเงินกบับริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้              

ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

3.    ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิแบ่งตำมสำยงำน   

3.1 กลุ่มอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจจดัสรรบา้นและทีด่นิ พรอ้มพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบเพือ่จ าหน่ายในหลากหลายรูปแบบ ท ัง้บา้นเดี่ยว 

บา้นแฝด และทาวนเ์ฮา้ส ์ ร่วมกบัการพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการใหค้รอบคลุมทุกระดบัราคา เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

แต่ละกลุม่ทีแ่ตกต่างกนั โดยผลติภณัฑข์องบริษทัฯ มแีบรนดต่์างๆ ดงันี้ 

ประเภทผลติภณัฑ ์ แบรนด ์ ระดบัรำคำ 

บา้นเดี่ยว 

 

10 – 40 ลา้นบาท 

 
7 – 10 ลา้นบาท 

บา้นแฝด 

 

 

 

3.5 – 7 ลา้นบาท 
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โครงการปจัจบุนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 มจี านวน 60 โครงการ แบ่งเป็นมลูค่าโครงการ มลูค่าขาย และรายได ้ดงันี้ 

โครงกำร 

จ ำ
น
วน

โค
รง
ก
ำร

 รำยละเอยีดโครงกำร ยอดขำย รำยได ้ ยอดเหลอืขำย 

หน่วย 
มูลค่ำ 

(ลำ้นบำท) 
หน่วย 

มูลค่ำ 

(ลำ้นบำท) 
หน่วย 

มูลค่ำ 

(ลำ้นบำท) 
หน่วย 

มูลค่ำ 

(ลำ้นบำท) 

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

โกลเดน้ ซติี้ 2 286 1,555 126 646 112 566 160 909 

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

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

โกลเดน้ วลิเลจ 1 98 474 44 215 42 206 54 259 

โกลเดน้ เพรสทจี 2 243 2,244 233 2,147 232 2,137 10 97 

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

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

ทู แกรนด ์โมนาโค 1 77 1,953 49 1,373 47 1,317 28 580 

ยอดรวม โครงกำรบำ้นเดี่ยว 

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

โกลเดน้ บสิ 1 33 185 24 139 24 139 9 46 

ยอดรวม โครงกำรอำคำร

พำณิชย ์
1 33 185 24 139 24 139 9 46 

ยอดรวมทัง้หมด 60 16,523 75,766 9,090 42,643 8,399 40,229 7,433 33,122 

 

 

ประเภทผลติภณัฑ ์ แบรนด ์ ระดบัรำคำ 

ทาวนเ์ฮา้ส ์2-3 ช ัน้ 

 

3-5 ลา้นบาท 

ทาวนโ์ฮม 2 ชัน้ 
 

2-3 ลา้นบาท 

อาคารพาณิชย ์4 ช ัน้ 

 

5-7 ลา้นบาท 
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แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่อยู่อำศยัของบริษทัฯ ในปี 2563 

ในปี 2563 บริษทัฯ ด าเนินงานการเปิดโครงการใหม่ท ัง้สิ้น 17 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 20,009 ลา้นบาท ซึง่แบ่งตามประเภทของโครงการที่

อยู่อาศยัไดด้งันี้ 

โครงการทาวนโ์ฮม  จ านวน 8 โครงการ 

โครงการบา้นแฝด จ านวน 4 โครงการ 

โครงการบา้นเดี่ยว  จ านวน 2 โครงการ 

โครงการต่างจงัหวดั จ านวน 3 โครงการ 

โดยแต่ละโครงการมรีายละเอียดดงันี้ 

1. โกลเดน้ ทำวน์ พหลโยธิน-ล ำลูกกำ  

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่26 - 27 ตุลาคม 2562 

รายละเอยีดโครงการ : ทาวนโ์ฮม 2 ชัน้   

จ านวนหน่วย : 378 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 1,035 ลา้นบาท 

 

 

2. แกรนดิโอ วิภำวด-ีรงัสติ  

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่9 - 10 พฤศจกิายน 2562 

รายละเอยีดโครงการ : บา้นเดี่ยว 2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย : 292 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 2,464 ลา้นบาท 

 

 

3. โกลเดน้ ทำวน์ ๒ งำมวงศว์ำน-ประชำช่ืน  

 

 

 

 

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่10 - 11 พฤศจกิายน 2562 

รายละเอยีดโครงการ : ทาวนโ์ฮม 2 ชัน้   

จ านวนหน่วย : 139 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 587 ลา้นบาท 

 

 

4. แกรนดิโอ รำมอนิทรำ-วงแหวน  

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่16 - 17 พฤศจกิายน 2562 

รายละเอยีดโครงการ : บา้นเดี่ยว 2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย : 269 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 2,496 ลา้นบาท 
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5. โกลเดน้ วิลเลจ เชียงรำย-บ๊ิกซีแยกสนำมบิน  

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่16 - 17 พฤศจกิายน 2562 

รายละเอยีดโครงการ : บา้นเดี่ยว 2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย : 98 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 474 ลา้นบาท 

 

6. โกลเดน้ นีโอ โครำช-เทอรม์ินอล  

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่30  พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 2562 

รายละเอยีดโครงการ : บา้นแฝด 2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย : 493 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 1,275 ลา้นบาท 

 

7. โกลเดน้ ทำวน์ เฉลมิพระเกยีรติฯ-สวนหลวง  

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่1 - 2 กุมภาพนัธ ์2563 

รายละเอยีดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ชัน้   

จ านวนหน่วย : 158 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 507 ลา้นบาท 

 

8. โกลเดน้ ทำวน์ ติวำนนท-์แจง้วฒันะ  

 วนัเปิดโครงการ : วนัที ่15 - 16 กุมภาพนัธ ์2563 

รายละเอยีดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ชัน้  

จ านวนหน่วย : 361 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 942 ลา้นบาท 

 

9. โกลเดน้ ทำวน์ ๓ พระรำม 2  

 

 

 

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่15 - 16 กุมภาพนัธ ์2563 

รายละเอยีดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ชัน้ 

จ านวนหน่วย : 424 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 1,041 ลา้นบาท 

 

10. โกลเดน้ ทำวน์ วิภำวด-ีรงัสติ  

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์- 1 มนีาคม 2563 

รายละเอยีดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย :  398 ยูนิต 

มลูค่าโครงการ : 1,119 ลา้นบาท 
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11. โกลเดน้ ทำวน์ เชียงใหม่-กำดรวมโชค  

 วนัเปิดโครงการ : วนัที ่18 - 19 กรกฎาคม 2563  

รายละเอยีดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย : 398 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 1,212 ลา้นบาท 

12. โกลเดน้ นีโอ บำงนำ-สวนหลวง  

 

 

 

 

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่18 - 19 กรกฎาคม 2563  

รายละเอยีดโครงการ : บา้นแฝด 2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย : 146 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 960 ลา้นบาท 

 

13. โกลเดน้ ทำวน์ ๒ บำงแค  

 

 

 

 

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่18 - 19 กรกฎาคม 2563 

รายละเอยีดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย : 312 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 1,124 ลา้นบาท 

 

14. โกลเดน้ นีโอ ๒ รำมอนิทรำ วงแหวน  

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่1 - 2 สงิหาคม 2563 

รายละเอยีดโครงการ : บา้นแฝด 2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย : 167 ยูนิต 

มลูค่าโครงการ : 1,043 ลา้นบาท 

15. โกลเดน้ นีโอ ๓ พระรำม 2  

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่15 - 16 สงิหาคม 2563 

รายละเอยีดโครงการ : บา้นแฝด 2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย : 212 ยูนิต 

มลูค่าโครงการ : 1,089 ลา้นบาท 

 

16. โกลเดน้ ทำวน์ ๒ ศรีนครินทร-์สุขุมวิท  

 

 

 

 

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่22 - 23 สงิหาคม 2563 

รายละเอยีดโครงการ : ทาวนเ์ฮา้ส ์2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย 

มลูค่าโครงการ 

: 

: 

491 ยูนิต 

1,364 ลา้นบาท  
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17. โกลเดน้ นีโอ พระรำม 9-กรุงเทพกรีฑำ 

วนัเปิดโครงการ : วนัที ่12 - 13 กนัยายน 2563 

รายละเอยีดโครงการ : บา้นแฝด 2 ช ัน้   

จ านวนหน่วย : 149 ยูนิต  

มลูค่าโครงการ : 1,277 ลา้นบาท 

 

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

สภาวะอตุสาหกรรมของตลาดทีอ่ยู่อาศยัโดยรวม เมือ่ดูจากตวัเลขจ านวนยูนิตทีอ่ยู่อาศยัทีข่ายไดค้รึ่งปีแรกของปี 2563 เฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหนา้ลดลงจากเดมิ 22,963 หน่วย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 45 โดยแบ่งตาม

ประเภททีอ่ยู่อาศยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

• บา้นเดี่ยว มยีอดขายครึ่งปีแรก 2563  : 4,917 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 26 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• บา้นแฝด มยีอดขายครึ่งปีแรก 2563  : 1,708 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 28 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• ทาวนเ์ฮา้ส ์มยีอดขายครึ่งปีแรก 2563  : 8,522 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 41 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• อาคารชดุ มยีอดขายครึ่งปีแรก 2563  : 12,188 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 54 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• อื่น ๆ มยีอดขายครึ่งปีแรก 2563  : 382 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 39 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

โดยสถติิจ านวนยูนิตทีอ่ยู่อาศยัทีข่ายไดร้ายหกเดอืน ในช่วงปี 2562 - ครึ่งปีแรก 2563 แบ่งตามผลติภณัฑต่์างๆ ดงัทีแ่สดงในแผนภูมิ

ต่อไปนี้ 
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หากพจิารณาการเติบโตของจ านวนหน่วยทีอ่ยู่อาศยัเปิดใหม่จะพบว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2563 มทีีอ่ยู่อาศยัเปิดใหม่จ านวนท ัง้สิ้น 30,028 

หน่วย ลดลงรอ้ยละ 46 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหนา้ครึ่งปีแรก 2562 โดยแบ่งตามประเภททีอ่ยู่อาศยัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้  

• บา้นเดี่ยว มหีน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2563 : 4,455 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 22.17 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• บา้นแฝด มหีน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2563 : 2,643 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 10.32 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• ทาวนเ์ฮา้ส ์มหีน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2563 : 14,060 หน่วย เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10.82 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• อาคารชดุ มหีน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2563 : 8,792 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 73.87 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

• อื่น ๆ มหีน่วยเปิดขายใหม่ครึ่งปีแรก 2563 : 78 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 84.05 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหนา้  

โดยสถิติจ านวนหน่วยที่อยู่อาศยัเปิดใหม่รายหกเดือน ในช่วงปี 2562 - ครึ่งปีแรก 2563 แบ่งตามผลิตภณัฑต่์างๆ ดงัที่แสดงใน

แผนภูมต่ิอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากเทยีบสดัส่วนหน่วยทีอ่ยู่อาศยัเปิดใหม่ในครึ่งปีแรก 2563 จะเหน็ไดว้า่สดัส่วนการเปิดขายทาวนโ์ฮมเป็นอนัดบัสูงสุดในตลาด 

รองลงมาคืออาคารชดุ และบา้นเดี่ยว ตามล าดบั 
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กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

จากสภาพตลาดทีอ่ยู่อาศยัทีม่ผูีพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยจ์ านวนมาก การแขง่ขนัสูง ประกอบกบัพฤติกรรมและกระบวนการตดัสนิใจซื้อ

ของผูบ้ริโภคในปจัจบุนัทีใ่ชเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจมากขึ้น บริษทัฯ จงึไดก้ าหนดกลยุทธใ์นการแข่งขนัไวด้งันี้ 

• กลยุทธด์ำ้นแบบบำ้นหรือสนิคำ้  

เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคและเทรนดข์องสินคา้ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษทัฯ จึงพฒันากลยุทธท์างการตลาด

เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการที่เปลีย่นแปลงไปและสมัพนัธก์บัฐานลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลานัน้ๆ โดยขยายสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายมากขึ้น มี

ตวัเลือกไวเ้ป็นทางเลือกใหลู้กคา้ อีกท ัง้บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง        

การออกแบบยงัคงค านึงถงึการสรา้งประโยชนจ์ากพื้นที่ใชส้อยใหสู้งที่สุดจากพื้นที่ที่มีอยู่ รวมถงึการเพิ่มนวตักรรมใหม่ๆ ใหก้บัสนิคา้ อีกท ัง้ยงั

พฒันารูปแบบสนิคา้ประเภททาวนโ์ฮมใหท้นัสมยัมากขึ้น และประเภทบา้นแฝดใหม้ฟีงักช์ ัน่บา้นที่เทยีบเท่าหรือดีกว่าบา้นเดี่ยวของคู่แข่ง ในย่าน

นัน้ๆ โดยมเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นในราคาทีเ่หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย ภายใตแ้นวคิด An Affordable Stylish Living  

• กลยุทธด์ำ้นท ำเลท่ีตัง้  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเลอืกท าเลทีต่ ัง้โครงการ โดยทุกท าเลทีบ่ริษทัฯ เลอืกจะตอ้งตรงตามหลกัเกณฑท์ีบ่ริษทัฯ ตัง้ไวแ้ละตอ้ง

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละระดบักลุม่ลูกคา้ทีไ่ม่เหมอืนกนั หลกัเกณฑใ์นการเลอืกท าเลทีต่ ัง้ 3 ขอ้ หลกัๆ  

1) Accessibility เลอืกท าเลทีเ่ขา้ถงึไดส้ะดวกต่อความตอ้งการของตลาด  

2) Community เลอืกซื้อทีด่นิในเมอืงและเป็นแหลง่ชมุชน มตีน้ทนุทีด่นิสูง แต่มคีวามตอ้งการซื้อ สูงดว้ยเช่นเดยีวกนั  

3) Near Facility อยู่ใกลส้ิง่อ านวยความสะดวก เช่น ตลาดและหา้งสรรพสนิคา้นอกเหนือจากทีก่ลา่วมาแลว้ บรษิทัฯ ยงัให ้

ความส าคญักบัท าเลตามแนวโนม้การขยายตวัของชมุชน และแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอกีดว้ย เพือ่รกัษา

ความสามารถในการแข่งขนัเนื่องจากราคาทีด่นิทีป่รบัตวัสูงขึ้น บริษทัฯ จงึมกีารวางแผนการเลอืกซื้อทีด่นิทีเ่หมาะสมเพือ่ใชร้องรบั

การพฒันาโครงการในอนาคต  

• กลยุทธด์ำ้นรำคำ  

การตัง้ราคาของสนิคา้ของบริษทัฯ นัน้ จะมกีารส ารวจสภาพตลาดบริเวณท าเลเป้าหมาย ท ัง้ราคา โปรโมชัน่ สนิคา้ สภาพโครงการ และ

อื่นๆ เพื่อวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาดอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ิใหเ้หมาะสมกบัตลาดอย่างสม า่เสมอและสรา้ง

แรงจูงใจในการขายใหเ้หนือกว่าตลาด (Leader Pricing) โดยมุ่งเนน้ความคุม้ค่า ดา้นตน้ทุน ท าเล รูปแบบโครงการ ซึ่งบริษทัท าราคาได ้

เหมาะสมกบัตลาดทีจ่ะพฒันา และค านึงถงึการยอมรบัในมลูค่าของสนิคา้อยู่เสมอเมือ่เทยีบกบัราคาทีผู่บ้ริโภคตอ้งจ่าย (Value for Money)  

• กลยุทธด์ำ้นกำรสง่เสริมกำรตลำด  

บริษทัฯ มนีโยบายในการท าการตลาดโดยใชส้ือ่แบบผสมผสาน เพื่อผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถงึขอ้มลูโครงการไดม้ากทีสุ่ด ซึ่งจะครอบคลุม

สือ่ต่างๆ ดงันี้  

1) การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพือ่โฆษณาโครงการของบริษทัฯ 

2) การโฆษณาตามสือ่ วทิยุ หนงัสอืพมิพ ์และนิตยสาร  

3) การโฆษณาผ่านระบบโทรศพัทม์อืถอื โดยการประชาสมัพนัธโ์ครงการผ่าน SMS ไปยงักลุม่เป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ  

4) การโฆษณาผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต เช่น เวป็ไซตข์องบริษทั www.goldenland.co.th Facebook Instagram และเวบ็ไซตต่์างๆ  

5) การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน ์เช่น Shopee ประมลูบา้นออนไลน ์
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6) การโฆษณาผ่านการบอกต่อของลูกคา้ เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อใหลู้กคา้เดิมไดแ้นะน าใหลู้กคา้ใหม่ซื้อ

โครงการ  

อกีท ัง้บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัรูปแบบในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ทีจ่ะตอ้งมจีดุเด่น มเีอกลกัษณ์ทนัสมยั น่าติดตาม และง่ายต่อ

การเขา้ถงึและคน้หาขอ้มลูไดอ้ย่างด ี

• กลยุทธด์ำ้นกำรบริหำรตน้ทุนผลติภณัฑ ์ 

บริษทัฯ จะบริหารจดัการงานก่อสรา้งดว้ยตวัเอง โดยงานก่อสรา้งจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปูน งานติดตัง้ชิ้นส่วน 

งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลงัคา เป็นตน้ โดยบริษทัฯ จะว่าจา้งผูร้บัเหมาทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้นเพื่อรบัผดิชอบงานดงักล่าวและจะควบคุม

การก่อสรา้งเองโดยการจดัส่งเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ วศิวกรและผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง (Foremen) เขา้ไปตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ

และมาตรฐานที่ก าหนด ท ัง้นี้  บริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสรา้งเองซึง่ท าใหส้ามารถบริหารตน้ทุนการก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้

ยงัจดัตัง้ฝ่ายพฒันาคุณภาพสินคา้ (Quality Development) เพื่อพฒันาวิธีการก่อสรา้ง และหานวตักรรมใหม่ๆ ในการก่อสรา้ง เพื่อใหไ้ด ้

คุณภาพและตน้ทุนทีเ่หมาะสม  

กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

• ที่ดิน 

ทีด่นิเพือ่ใชใ้นการพฒันาโครงการของบริษทัฯ จะเลอืกท าเลเดมิซึง่มฐีานลูกคา้ชดัเจนเพือ่ทดแทนสนิคา้ในโครงการเดมิทีก่ าลงัจะหมด

ไป และในท าเลใหม่ทีแ่ตกต่างกนั เพือ่กระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการจดัหาทีด่นิเพือ่น ามาพฒันา

โครงการเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปจัจยัหลกัในการแข่งขนั 

ดงันัน้ราคาทีด่นิทีป่รบัตวัสูงขึ้นอย่างรวดเรว็ ท าใหต้น้ทุนโครงการเพิม่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดพ้ยายามจดัหาทีด่นิในท าเลที่

เหมาะสมกบัราคา เพือ่รองรบัการขยายตวัในอนาคต ถงึแมจ้ะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า หรือทางดว่นมาก แต่ก็สามารถเดนิทางเขา้ออกไดส้ะดวก 

อกีท ัง้บริษทัฯ ยงัมนีโยบายในการซื้อทีด่นิผนืใหญ่ เพือ่พฒันาหลายโครงการครอบคลุมทุกระดบัราคาสนิคา้ทีอ่ยู่อาศยัในท าเลเดยีวกนั โดยใน

ข ัน้ตอนการจดัหาทีด่นิและพฒันาโครงการ บริษทัฯ มทีมีวจิยัในการส ารวจสภาวะตลาดและการแข่งขนั รวมท ัง้พฤติกรรมผูบ้ริโภค จากนัน้จะท า

การประมวลผลการศึกษาเพือ่น ามาก าหนดแนวคดิรูปแบบ ท าเลทีต่ ัง้ทีเ่หมาะสมของโครงการ และประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ เพือ่

น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารพจิารณาอนุมตั ิ

การจดัซื้อทีด่นิ ทีม่ศีกัยภาพและสามารถน ามาพฒันาไดท้นัตามแผนธุรกิจทีบ่ริษทัฯ ก าหนด แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 

1) จากทีด่นิทีน่ายหนา้ขายทีด่นิน ามาเสนอ และบริษทัฯ เป็นคนก าหนดท าเลเพือ่ใหน้ายหนา้ด าเนินการ 

2) ติดต่อซื้อทีด่นิโดยทมีงานของบริษทัฯ โดยตรงกบัเจา้ของทีด่นิ 

3) ลงประกาศโฆษณาแสดงความตอ้งการซื้อทีด่นิในสือ่ต่างๆ ท ัง้สือ่สิง่พมิพ ์อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

 

• วสัดุก่อสรำ้ง 

บริษทัฯ ไดม้กีารเจรจาต่อรองผูผ้ลติวสัดุก่อสรา้งเพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ทีม่คีุณภาพดใีนราคาทีเ่หมาะสม โดยบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัซื้อวสัดุ

ก่อสรา้งเอง โดยวสัดุบางรายการมกีารยนืยนัราคาลว่งหนา้ประมาณ 6 เดอืนขึ้นไปกบัผูจ้ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง อกีท ัง้การส ัง่ซื้อเป็นจ านวนมากจะท า

ใหบ้ริษทัฯ สามารถต่อรองราคาและเงือ่นไขกบัผูข้ายและควบคมุตน้ทุนค่าก่อสรา้งได ้ท ัง้นี้ ฝ่ายจดัซื้อจะท าหนา้ทีต่ิดตามการเคลือ่นไหวของราคา
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วสัดุก่อสรา้ง แลว้น ามาประเมนิและค านวณเป็นตน้ทนุค่าก่อสรา้ง ซึง่โดยปกติราคาจะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ในกรอบทีป่ระเมนิไว ้แต่ในกรณีทีม่ี

การเปลีย่นแปลงสูงเกินกว่าทีป่ระมาณไว ้บริษทัฯ จะจดัหาวสัดุอื่นทีม่คีณุภาพใกลเ้คียงกนัทดแทน 

• กำรพฒันำโครงกำร 

บริษทัฯ จะศึกษาความเป็นไปไดข้องการขายและพฒันาโครงการ โดยฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายพฒันาธุรกิจ จะท างานร่วมกนัในการ

ส ารวจตลาด การออกแบบ การตัง้ราคา หลงัจากบริษทัฯ ไดซ้ื้อทีด่นิแลว้จะด าเนินการออกแบบดา้นสถาปตัยกรรมท ัง้ออกแบบเอง และว่าจา้ง

บริษทัออกแบบ ในการออกแบบรูปแบบของโครงการ การออกแบบตวับา้น และการออกแบบภายในบา้น จากนัน้จะว่าจา้งผูร้บัเหมาเพือ่วางแผน/

ด าเนินการก่อสรา้งบา้นและการตรวจสอบคุณภาพโดยมขี ัน้ตอนการด าเนนิการ ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ส าหรบัโครงการทีอ่ยู่อาศยั บริษทัฯ ไดม้กีารออกแบบพฒันาระบบสาธารณูปโภคทีเ่หมาะสมในทุกๆ โครงการ เพือ่มใิหส่้งผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ท ัง้นี้บริษทัฯ ไดว้างระบบบ าบดัน า้เสยีส าหรบับา้นแต่ละหลงัและระบบบ าบดัน า้เสยีส่วนกลาง รวมถงึจดัใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพน า้

ทิ้ง ตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดก่อนทีจ่ะระบายลงสู่ทางน า้สาธารณะต่อไป 

ส าหรบัโครงการที่ตอ้งจดัท าผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดว้่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดงักล่าว รวมถงึการขออนุญาตขอความ

เหน็ชอบในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเสยีก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสรา้งโครงการ

และด าเนินมาตรการต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายงานฯ  เพือ่ลดผลกระทบจากงานก่อสรา้งต่อชมุชนโดยรอบโครงการ 

งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มยีอดบา้นทีไ่ดร้บัการจองแลว้และรอโอนใน 50 โครงการ จ านวนรวม 691 หน่วย คิดเป็นมลูค่า

ขายท ัง้สิ้น 2,413 ลา้นบาท 
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3.2 กลุ่มอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชยกรรม 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

 ในการด าเนินธุรกิจโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม บริษทัฯ มีนโยบายที่จะพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพในการบริหารงานใหม้ี

ประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเสริมกิจกรรมต่างๆ เพือ่เพิม่อตัราการเช่า และท าใหบ้ริษทัฯ สามารถรบัรูร้ายได ้

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ปัจจุบนั บริษ ัทฯ มีโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมซึ่งประกอบดว้ยธุรกิจประเภท อาคารส านักงาน โรงแรม                        

เซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์และรบับริหารอสงัหาริมทรพัย ์ดงันี้ 

โครงกำรเอฟ วำย ไอ เซ็นเตอร ์(FYI Center) 

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร ์(FYI Center) ตัง้อยู่บนหวัมุมถนน

พระราม 4 ตดักบัถนนรชัดาภิเษก (ไผ่สงิโต) ใกลก้บัศูนยป์ระชุมแห่งชาติสริิกิต์ิ 

และสามารถเดินทางมายงัตวัอาคารไดด้ว้ยรถไฟฟ้าใตด้ิน (MRT) ซึ่งมีทางเขา้-

ออกจากตวัสถานีศูนยป์ระชุมแห่งชาติสริิกิต์ิอยู่ดา้นหนา้อาคาร โครงการดงักลา่ว

เป็นอาคารส านกังานสูง 12 ช ัน้ และชัน้ใตด้ิน 3 ช ัน้ มีพื้นที่เช่าท ัง้หมดประมาณ 

50,000 ตารางเมตร โดยออกแบบใหม้คีวามยดืหยุ่นในการจดัพื้นทีใ่ชง้าน ภายใต ้

คอนเซปท์ Business+Creativity โดยก่อสรา้งเสร็จพรอ้มเปิดใชง้านตั้งแต่     

ไตรมาสที่  2 ปี 2559 เป็นตน้มา และไดร้ ับรางวลัอาคารอนุร ักษ์พลงังาน                 

รางวลั Leadership in Energy and Environmental Design (“LEED”) โดย                

สภาอาคารเขียวแห่งสหรฐัอเมริกา U.S. Green Building Council :USGBC) 

ระดบั GOLD ในช่วงปลายปี 2559 และรางวลัโครงการอสงัหาริมทรพัย์เพื่อ

คุณภาพชวีติดเีด่น ประจ าปี 2561 ประเภทอาคารส านกังาน จากสมาคมสถาปนิก

สยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

โครงกำร โกลเดน้แลนด ์บิวด้ิง (Goldenland Building) 

โครงการโกลเดน้แลนด์ บิวดิ้ ง เป็นอาคารส านักงานมีพื้นที่ใหเ้ช่า

ท ัง้หมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตวัอาคารสูง 8 ชัน้และใตด้นิ 1 ชัน้ อาคาร

ตัง้อยู่ซอยมหาดเลก็หลวง 1 ถนนราชด าริ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทเีอส (BTS) 

สถานีราชด าริ ราว 400 เมตร และยงัอยู่ใกลก้บัย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองและ

โรงแรมทีส่  าคญั เช่น เซ็นทรลัเวลิด ์เกษรวลิเลจ เซน็ทรลัชดิลม โรงแรมอนนัตรา 

สยาม กรุงเทพ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราว ัณ  และโรงแรมอิน เตอร ์                    

คอนติเนนตลั โกลเดน้แลนด ์บิวดิ้ง ไดร้บัการออกแบบมาใหส้ามารถมีความ

ยืดหยุ่นในการจดัพื้นที่ เพื่อตอบรบัความตอ้งการของผูเ้ช่าอาคารที่เป็นบริษทั

ขนาดเลก็และกลาง 

 

นอกจากนี้ยงัมอีาคารส านกังานทีบ่ริษทัฯ ไดร้บัเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ดงันี้ 
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โครงกำรปำรค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์(Park Ventures Ecoplex)  

โครงการปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์เป็นอาคารส านกังานใหเ้ช่าเกรดเอ 

ย่านใจกลางเมอืง ตัง้อยู่หวัมมุถนนเพลนิจิตและถนนวทิยุ เชื่อมต่อโดยตรงจาก

รถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต เป็นอาคารอนุรกัษ์พลงังานในระดบั LEED 

Platinum Certificated จาก USGBC 

 

โครงกำรสำทร สแควร ์(Sathorn Square) 

โครงการสาทร สแควร ์เป็นโครงการอาคารส านกังานใหเ้ช่าเกรดเอ             

สูง 40 ช ัน้และชัน้ใตด้ิน 5 ช ัน้ มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่ในย่าน

ธุรกิจที่ส  าคญัหวัมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ – สาทร ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ

ระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเขา้ถึงอาคารได ้

โดยตรงผ่านทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) ช่องนนทรี โครงการสาทร 

สแควร์เป็นอาคารอนุรกัษ์พลงังานในระดบั LEED GOLD Certificated จาก 

USGBC โดยมีรูปแบบสถาปตัยกรรมที่มีเอกลกัษณ์ รวมถึงมพีื้นที่เช่าในแต่ละ

ชัน้ที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มเีสากลางและมฝ้ีาเพดานสูงท าใหม้คีวามยดืหยุ่นในการ

จดัพื้นทีส่  านกังานไดห้ลายแบบ ในเดอืนเมษายน 2559 บริษทัฯ ไดใ้หเ้ช่าช่วงสทิธิ

การเช่าระยะยาวของทีด่นิและอาคารดงักลา่วใหแ้ก่ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในสทิธิการ

เช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์(GVREIT)  

โครงกำรสำมย่ำน มิตรทำวน์ 

สามย่าน มิตรทาวน์ เป็นโครงการพฒันาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบ

ผสม (Mixed-Use) มูลค่ากว่า 9,000 ลา้นบาท ที่บริษทัฯ พฒันาภายใตบ้ริษทั

ร่วมทุน (บริษทัลงทุนรอ้ยละ 49) ตัง้อยู่ที่หวัมุมถนนพระราม 4 ตดักบัถนน              

พญาไท และท าทางเชื่อมเป็นอโุมงคจ์ากสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ สถานีสามย่าน พื้นที่

โครงการมอีงคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) พื้นที่ส  านกังาน 2) ส่วนทีพ่กัอาศยัและ

โรงแรม และ 3) พื้นทีศู่นยก์ารคา้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• พื้นท่ีส ำนักงำน: มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (Mitrtown Office 

Tower) เป็นอาคารส านกังานเกรดเอ สูง 31 ช ัน้ มพีื้นที่ส  านกังานใหเ้ช่า 48,000 

ตารางเมตร พรอ้มระบบ Turnstile แบบ Face scan เพื่ออ านวยความสะดวก 

เพิ่มระบบรกัษาความปลอดภยัและลดการสมัผสั (Touchless) พรอ้มประหยดั

พลงังานดว้ยหลอดไฟ LED ทัง้อาคาร ระบบปรบัอากาศสามารถปรบัอุณหภูมใิน

พื้นทีย่่อยได ้(ระบบ VAV) และ พื้นที่ส  านกังานแบบไรเ้สากลางและฝ้าเพดานสูง

เพื่อความยืดหยุ่นในการจดัพื้นที่ส  านกังาน โดยอาคารส านกังานเปิดใชง้านตัง้แต่

เดือน สงิหาคม 2562 และล่าสุด ไดร้บัการรบัรองเป็นอาคารอนุรกัษพ์ลงังานใน

ระดบั LEED Gold Certificated จาก USGBC ในเดอืนสงิหาคม 2563 
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• ส่วนที่พ ักอำศัย : อาคารที่พ ักอาศัยสูง 33 ช ั้น ประ กอบไปดว้ย                  

ทริปเป้ิล วาย เรสซเิดน้ซ ์(Triple Y Residence) อาคารชดุแบบสทิธิการเช่า 516                

ยูนิต พรอ้มดว้ยระบบรกัษาความปลอดภยัดว้ยคียก์ารด์ในทุกหอ้งพกัและประตู

พื้นที่ส่วนกลางท ัง้หมด ครบครนัดว้ยสระว่ายน า้ หอ้งออกก าลงักาย หอ้งครวั

กลาง หอ้งอ่านหนังสือ ฯลฯ และโรงแรม ทริปเป้ิล วาย (Triple Y Hotel) 

จ านวน 102 หอ้ง ที่แยกเป็นสดัส่วนต่างหากจากส่วนพกัอาศยั ส่วนอาคารชุด 

เปิดการขายและเริ่มจดทะเบียนสิทธิการเช่าไปเมื่อปลายเดือน สิงหาคม 2562 

และส่วนโรงแรมเริ่มเปิดใหบ้ริการตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2562  

• พื้นท่ีศูนยก์ำรคำ้: สามย่านมติรทาวน ์เป็นศุนยก์ารคา้ 6 ช ัน้ มพีื้นทีใ่ห ้

เช่าท ั้งสิ้ น 36,000 ตารางเมตร ดว้ยแนวคิด “คลงัอาหารและการเรียนรู ”้                   

พรัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทีม่ชีื่อเสยีงในบริเวณสามย่านเดมิ และรา้นคา้ทีเ่ป็นที่

ตอ้งการในปจัจบุนั มโีซนเปิด 24 ช ัว่โมงไวส้  าหรบัคนนอนดกึ และมพีื้นทีส่่งเสริม

การเรียนรู ้Co-learning space ภายใตช้ื่อ สามย่าน โค-ออป (Samyan CO-

OP) ซึ่งเป็นพื้นที่อ่านหนงัสอืและแหล่งการเรียนรู ้อีกท ัง้ยงัมีสามย่านมิตรทาวน์

ฮอลลข์นาดประมาณ 1,800 ตารางเมตร ส าหรบัจดัอีเวนท ์ประชมุ สมัมนา ฯลฯ 

โดยไดเ้ปิดใหบ้ริการในเดอืนกนัยายน ปี 2562  

โครงกำร โรงแรม ดบัเบ้ิลยู กรุงเทพ  (W Bangkok) 

เป็นอาคารโรงแรมสูง 30 ช ัน้และชัน้ใตด้ิน 5 ช ัน้ มจี านวนหอ้งพกัรวม 

403 หอ้ง ตัง้อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกบัอาคารสาทร สแควร ์ซึ่งตัง้อยู่ในใจกลาง

ย่านธุรกิจ และใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี ไดร้บัการออกแบบใหเ้ป็น

โรงแรมหรู ระดบั 5 ดาว แบรนด ์ดบัเบิ้ลยู (W) ภายในเครือข่ายแมริออทและอยู่

ภายใตก้ารบริหารงานของเครือข่ายโรงแรมชัน้น าของโลก บจ.แมริออท อินเตอร์

เนชัน่แนล โรงแรมดงักล่าวเคยไดร้บัรางวลัต่างๆ มากมายเช่น Best Design 

Hotel Worldwide 2015 บริษทัไดร่้วมทุนกับบริษ ัทต่างชาติเพื่อด าเนินงาน

โครงการนี้ โดยปจัจบุนับริษทัฯ ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 20 

 

โรงแรม โมเดน่ำ บำย เฟรเซอร ์กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok) 

(Modena by Fraser Bangkok) 

โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร ์กรุงเทพฯ สูง 14 ช ัน้ มชี ัน้ใตด้ิน 1 ช ัน้ 

และมีห ้อ งพ ักจ าน วนท ั้งสิ้ น  239 ห ้อ ง ภ าย ใต ้ก ารบริห ารจ ัดก ารของ                      

เฟรเซอรฮ์อสปิธาลติี้ (Fraser Hospitality) ผูเ้ขา้พกัจะไดร้บัประสบการณ์ความ

สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บา้น ซึ่งตวัอาคารตัง้อยู่ในที่ดินเดียวกนักบัอาคาร

ส านกังานเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร ์ดว้ยท าเลที่ต ัง้ของโรงแรมทีใ่กลก้บัศูนยป์ระชุม

แห่งชาติสริิกิต์ิ ท่าเรือคลองเตย และย่านการคา้ทีส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยรถไฟฟ้า

ใตด้นิ จงึเหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการจะเดนิทางมาติดต่อธุรกิจ 
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โครงกำร เดอะ แอสคอท สำทร (Asscott Sathorn) และสกำย วิลล่ำส ์               

(Sky Villa) 

เป็นอาคารเซอรว์สิอพารท์เมน้ทท์ี่ทนัสมยัตัง้อยู่ใจกลางย่านธุรกิจบน

ถนนสาทร ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ช ัน้ มีหอ้งเซอรว์ิสอ

พารท์เมน้ทใ์หเ้ช่าจ านวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จ ากดั    

ที่เป็นผูน้ าในการบริการจดัการโรงแรมและที่พกัอาศัยชัน้น าจากประเทศสงิคโปร ์

นอกจากนี้  พื้นทีข่องอาคารระหว่างชัน้ 21 ถงึ 35 เป็นทีต่ ัง้ของ สกาย วลิลา่ส ์ซึ่ง

เป็นทีอ่ยู่อาศยัใหเ้ช่าระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดไีซเนอรท์ีม่ชีื่อเสยีง 

 

โครงกำรเมยแ์ฟร ์แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพำรท์เมน้ท ์(Mayfair Marriott 

Executive Apartment) 

เมยแ์ฟร ์แมริออท ทีถู่กออกแบบใหเ้ป็นเซอรว์สิ อพารท์เมน้ทท์ีห่รูหรา

ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตวัอาคารสูง 25 ช ัน้ ปจัจบุนัไดร้บัใบอนุญาตให ้

ประกอบกิจการโรงแรมได ้และบริษทัฯ ไดข้ายสทิธิการเช่าของอาคารดงักลา่วแก่

กองทุนโกลดพ์ร็อพเพอรต์ี้ฟนัด ์(บริษทัฯ ถอืหุน้อยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตวัอาคาร

ประกอบดว้ยหอ้งพกัจ านวน 164 หอ้ง หอ้งพกัมีขนาดตัง้แต่ 1 – 3 หอ้งนอน 

บริหารโครงการโดย บจ.แมริออท อินเตอรเ์นชัน่แนล ซึ่งเป็นบริษทับริหารงาน

ดา้นการโรงแรมชัน้น าของโลก โครงการตัง้อยู่ใจกลางซอยหลงัสวน ไม่ไกลจาก

สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส และใกลส้วมลุมพนิีซึ่งถอืเป็นบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะที่

ใหญ่ทีสุ่ดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ 
 

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

ตลาดอาคารส านกังานยงัมโีอกาสเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2563 นี้  การเติบโตมแีนวโนม้ชะลอตวัเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจชะลอ

ตวัท ัว้โลกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอ้มลูจากศูนยว์จิยัของบริษทั ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) (“ซบีอีารอ์”ี) ระบุว่า ณ ไตรมาส 

2 ปี 2563 ปริมาณพื้นที่ส  านกังานใหเ้ช่าของอาคารส านกังานทีส่รา้งเสร็จในกรุงเทพฯ ท ัง้หมดมปีระมาณ 9.15 ลา้นตารางเมตร เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2.4 

เมื่อเทยีบกบัปี 2562 และจากพื้นที่ดงักล่าวเป็นพื้นที่ที่ถูกเช่าแลว้ 8.38 ลา้นตารางเมตร หรือ อตัราพื้นที่ว่างมสีดัส่วนอยู่ที่รอ้ยละ 8.4 ของพื้นที่

ส  านกังานใหเ้ช่าท ัง้หมดซึง่จดัว่าเป็นอตัราพื้นที่ว่างทีย่งัคงต า่ โดยอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของส านกังานเกรดเอ คงทีอ่ยู่ในราคา 1,100 บาทต่อตารางเมตร  

จากสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนชะลอตวัท ัว่โลกในปี 2563 นี้  ซบีอีารอ์ ีคาดการณ์ว่าความตอ้งการพื้นทีส่  านกังานใหเ้ช่าลดลง ท าให ้

ปริมาณการเช่าใหม่ลดนอ้ยลงกว่าปีทีผ่่านมา และอตัราค่าเช่าโดยรวมคงทีไ่ม่เพิม่ขึ้น โดยความตอ้งการยงัคงเป็นอาคารส านกังานในย่านศูนยก์ลาง

ธุรกิจ Central Business District (CBD) ที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT กลุม่ธุรกิจทีม่คีวามตอ้งการเช่าส านกังานเพิ่มขึ้นในปีนี้  ยงัคง

เป็นธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบั E-commerce ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบั Consumer Finance (ธนาคารและสถาบนัการเงนิที่ขยายธุรกิจใหบ้ริการธุรกรรม

ทางอนิเตอรเ์น็ตและใหบ้ริการออนไลน ์ไม่ใช่การขยายหรือเพิม่สาขา) ธุรกิจประกนั และธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขภาพและสุขอนามยั 



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

 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                                                                        35    

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยงัไม่มีวคัซนีป้องกนั และสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั อาจส่งผลใหต้ลาดส านกังาน

ชะลอตวัใน 1-2 ปีขา้งหนา้ นอกจากนี้  ตลาดอาคารส านกังานยงัมปีจัจยักดดนัจากส านกังานใหเ้ช่ารูปแบบใหม่ หรือ “Co-working space” ที่มี

ลกัษณะพื้นทีเ่ป็นส านกังานเต็มรูปแบบพรอ้มดว้ยอปุกรณ์พื้นฐานทีจ่  าเป็น โดยคิดค่าใชจ่้ายตามปริมาณการใชส้อย ตอบสนองความตอ้งการของผู ้

เช่าที่ไม่ตอ้งการลงทุนตบแต่งพื้นที่ส  านกังานและตอ้งการความยืดหยุ่นสูง Co-working space จึงเขา้มามีส่วนแบ่งทางการตลาดของอาคาร

ส านกังานใหเ้ช่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้  ในระยะ 1-3 ปีขา้งหนา้ จะมปีริมาณพื้นที่ส  านกังานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมอีาคารส านกังานอยู่ในระหว่าง

การก่อสรา้ง คิดเป็นพื้นที่ส  านกังานใหม่ใหเ้ช่าอกีประมาณ 1,100,000 ตารางเมตร และจะทยอยสรา้งเสร็จในช่วงปี 2564-2566 ขอ้มูลจาก ซบีอีาร์

อ ีระบุเพิ่มว่า ขณะนี้มทีี่ดนิใจกลางเมอืงหลายแปลงก าลงัถูกพฒันาและอยู่ในข ัน้ตอนวางแผนก่อสรา้งเป็นอาคารส านกังานใหเ้ช่าอีก ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อตลาดส านกังานใหเ้ช่าในอนาคต โดยในระยะยาว หากพื้นทีใ่หเ้ช่ามมีากกว่าความตอ้งการ อาจส่งผลกระทบใหอ้ตัราพื้นทีว่่างจะเพิ่มขึ้น

และอตัราค่าเช่าจะลดลงตามล าดบั 

ดา้นสภาวะการแข่งขนัในตลาดพื้นทีค่า้ปลกี ประกอบไปดว้ยผูพ้ฒันาโครงการหลกั 6 ราย ไดแ้ก่ กลุม่เซน็ทรลั กลุม่เดอะมอลล ์สยาม

ฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท ์ บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์ สยามพวิรรธน ์ และเอก-ชยั ดสีทริบวิช ัน่ ซสิเทม โดยกลุม่เซ็นทรลัมส่ีวนแบ่งการตลาดสูงสุดที่

รอ้ยละ 16 ตามดว้ย บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซ็นเตอร ์รอ้ยละ 7 และ สยามฟิวเจอร ์ดีเวลอปเมนท ์รอ้ยละ 6 ตามล าดบั โดยพจิารณาจากขนาดพื้นที่คา้

ปลกีรวม (Retail Gross Floor Area) จากภาพรวมศูนยก์ารคา้ในปี 2563 พบว่าธุรกิจคา้ปลกีไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากสถาณการณ์แพร่

ระบาดของ COVID-19 รวมถงึการปรบัตวัลดลงของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการเพิ่มขึ้นของหนี้ครวัเรือนสะสม ท าใหผู้บ้ริโภค

ชะลอการใชจ่้าย จากขอ้มลูของ ซบีอีารอ์ ี ระบุว่า ในปี 2562 ธุรกิจคา้ปลกีมอีตัราการเติบโต (Total Supply) ทีช่ะลอตวัลงอยู่ที ่รอ้ยละ 2.9 โดย

ปริมาณพื้นที่คา้ปลกีใหเ้ช่าท ัง้หมดในกรุงเทพฯอยู่ที่ 7,739,037 ตร.ม. เพิ่มขึ้น 221,194 ตร.ม. จากโครงการศูนยก์ารคา้ใหม่ที่ก่อสรา้งแลว้เสร็จ

ท ัง้สิ้น 4 โครงการ โดยพื้นที่คา้ปลกีท ัง้หมด แบ่งเป็น ศูนยก์ารคา้และหา้งสรรพสนิคา้ประมาณรอ้ยละ 66% ตามดว้ยซุปเปอรส์โตร ์รอ้ยละ 15  

คอมมนูิตี้มอลล ์รอ้ยละ 13 ตามล าดบั และภาพรวมอตัราการเช่าพื้นทีค่า้ปลกี (Occupancy Rate) อยู่ทีร่อ้ยละ 95.6 ทีอ่ตัราเติบโตรอ้ยละ 0.41 

จากปีก่อนหนา้ อย่างไรก็ตามใน ปี 2562 มพีื้นที่คา้ปลกีก าลงัอยู่ในระหว่างก่อสรา้งท ัง้สิ้น 539,368 ตร.ม. ลดลงจากปีก่อนหนา้ในอตัรารอ้ยละ 

13.6  โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะก่อสรา้งแลว้เสร็จท ัง้สิ้น 114,479 ตร.ม. อีกท ัง้มีผูพ้ฒันาโครงการหลายรายประกาศชะลอการขยายการ

ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากความกงัวลเกี่ยวกบัสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และหนี้สินครวัเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลบัไ ปให ้

ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพโครงการทีม่อียู่ เพือ่รอจงัหวะการลงทุนทีเ่หมาะสม 

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

เพื่อรกัษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั บริษทัฯ ใชก้ลยุทธเ์ร่งอตัราการเช่า และยงัคงใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูเ้ช่า 

พฒันาและปรบัปรุงการใหบ้ริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษทัฯ มมีาตราการความปลอดภยัและช่วยเหลอืผูเ้ช่าช่วงการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัจดักิจกรรมต่างๆ ใหแ้ก่ผูเ้ช่าอย่างต่อเนื่อง ท ัง้การจดักิจกรรมขายสินคา้ลดราคาจากแบรนดส์นิคา้ช ัน้น า  

กิจกรรมเทศกาลอาหารและขนม (Food Fest & Sweet Treats) กิจกรรมประกวดรอ้งเพลง (Singing contest), และกิจกรรมวิ่ง “Vertical 

Run” (งดจดัในปี 2563) กิจกรรมตามงานประเพณีเช่น ตกับาตรรบัปีใหม่ สรงน า้พระช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมเพื่อช่วยสงัคมต่าง ๆ 

กิจกรรมเพื่อความปลอดภยั อนัไดแ้ก่ การซอ้มอพยพคนภายในของผูเ้ช่ าอาคารหากเกิดเหตุอคัคีภยัประจ าปี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึ้ นนี้มี

วตัถปุระสงคเ์พื่อเพิ่มความบนัเทงิ สนัทนาการ ความสะดวกสบาย เนน้ย า้ความปลอดภยัในอาคารสูง และสรา้งสงัคมที่น่าอยู่ในอาคาร กิจกรรม

ดงักล่าวปละผลการส ารวจความพงึพอใจการบริการในปี 2563 ความพึงพอใจเฉลีย่ทุกอาคารมากกว่ารอ้ยละ 80 จึงเป็นส่วนช่วยสะทอ้นผลการ

ด าเนินงานของอาคารท ัง้ของบริษทัฯ และอาคารที่บริษทัฯ เป็นผูบ้ริหารอาคาร ใหร้กัษาระดบัอตัราการเช่าเกือบ 100% และอตัราค่าเช่าไดสู้งเป็น

อนัดบัตน้ๆ ในระดบัเดยีวกนัในตลาด 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาโครงการ การออกแบบ และการอนุรกัษพ์ลงังานท ัง้ 4 อาคาร ไดแ้ก่อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโค

เพลก็ซ ์อาคารสาทร สแควร ์อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์และล่าสุด อาคารมติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ ไดร้บัการรบัรองเป็นอาคารที่ก่อสรา้งให ้

ประหยดัพลงังานและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ของ USGBC 
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ระดบั Gold นอกจากนี้  บริษทัฯ ยงัไดร้บัรางวลัในดา้นการออกแบบ และ พฒันาโครงการ ในระดบัภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิค (Asia Pacific 

Property Awards Development) โดย IPA  ประเภท Mixed Use Development  โดยตดัสนิจากการออกแบบสถาปตัยกรรมท ัง้ภายนอก

และภายใน ภูมสิถาปตัย ์รวมถงึเทคโนโลยเีพื่อการอยู่อาศยั ความปลอดภยั และการค านึงถงึการอยู่อาศยัทีย่ ัง่ยนืเป็นอกีหนึ่งความตัง้ใจทีส่ะทอ้น

ความมุ่งม ัน่พฒันาโครงการทีม่คีุณภาพ เพื่อส่งมอบความสุขใหก้บัลูกคา้ และตอบโจทยท์ุกไลฟ์สไตลอ์ย่างแทจ้ริง ส าหรบัอาคารปารค์เวนเชอร ์อี

โคเพล็กซ ์และอาคารสาทร สแควร ์ยงัไดร้บัรางวลั Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards เมื่อปลายปี 2560 ขณะที่

อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอรไ์ดร้บัรางวลั 2 รางวลั Best Office Development และ Best Green Development จาก Thailand Property 

Awards 2017 และลา่สุด อาคารเอฟ วาย ไอ เซน็เตอร ์ยงัไดร้บัรางวลัดา้นอนุรกัษพ์ลงังาน ประเภทอาคาร – อาคารสรา้งสรรคเ์พือ่การอนุรกัษ์

พลงังาน (อาคารใหม่) จากการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018 เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561 และรางวลัโครงการ

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่คุณภาพชวีติดเีด่น ประจ าปี 2561 ประเภทอาคารส านกังาน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ส าหรบักลุม่ลูกคา้เป้าหมายของการเช่าพื้นทีส่  านกังาน จะมที ัง้กลุม่บริษทัในประเทศ และบริษทัต่างชาติช ัน้น าจ านวนประมาณ 500 ราย 

โดยผูเ้ช่าตอ้งการสรา้งภาพลกัษณ์ทางการตลาดขององคก์รบนท าเลใจกลางเมอืง สถานที่ต ัง้ใกลร้ะบบขนส่งสาธารณะหรือเชื่อมกบัรถไฟฟ้าบีที

เอสหรือเอ็มอารท์ทีี่ลูกคา้และพนกังานของผูเ้ช่าสามารถเขา้ถึงอาคารส านกังานไดโ้ดยสะดวก การเป็นอาคารประหยดัพลงังานส่งเสริมการสรา้ ง

สภาพแวดลอ้มทีด่ต่ีอการท างานของพนกังานจะช่วยใหพ้นกังานรกัองคก์รและภูมใิจต่อความใส่ใจทีอ่งคก์รมใีหต่้อพนกังาน นอกจากนี้ผูเ้ช่ามกัจะ

เลอืกพื้นทีเ่ช่าทีม่คีวามยืดหยุ่นในการจดัส านกังานไดห้ลากหลายรูปแบบทีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ขององคก์รผูเ้ช่าได ้ซึง่อาคารต่างๆ 

ภายใตก้ารดูแลของบริษทัฯ มคีุณสมบตัิที่สามารถรองรบัผูเ้ช่าบริษทัขนาดเลก็จนถึงองคก์รขนาดใหญ่ตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าวของ

ลูกคา้ไดท้ ัง้หมดทีก่ลา่วมา 

ดา้นกลยุทธใ์นการปล่อยเช่าพื้นที่ บริษทัฯ ด าเนินการผ่าน Agency ชัน้น าซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของการเช่าอาคารส านกังานที่ลูกคา้จะ

ติดต่อผ่าน Agency ดงันัน้ บริษทัฯ จะประสานงานกบั Agency อย่างใกลช้ิด คดัสรรและตรวจสอบประวตัิลูกคา้ ประเภทธุรกิจของลูกคา้ 

พรอ้มใหข้อ้มูลที่ลูกคา้ตอ้งการ และเสนอราคาค่าเช่าที่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลจนถึงที่สุด นอกจากนี้บริษทัฯ ยงัมีการท ากิจกรรมลูกค ้า

สมัพนัธ์อย่างต่อเนื่อง และรกัษาระดบัการบริการ มีมาตรฐานและกระบวนการจดัการอาคาร มีระบบรกัษาคว ามปลอดภยัที่เขม้งวด มีการ

ตรวจสอบงานระบบและบ ารุงรกัษาอยู่สม า่เสมอ อีกท ัง้ยงัมีช่องทางสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์กบัผูเ้ช่าผ่านช่องทางต่างๆ รวมท ัง้อินเตอรเ์ น็ตและ

โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น เวบ็เพจ เฟซบุค๊ อย่างต่อเนื่องเพือ่ตอกย า้แบรนดข์องอาคารส านกังาน 

ดา้นส่วนงานโครงการศูนยก์ารคา้ พบว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-10 ไดส้รา้งการเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญัต่อตลาดพื้นที่คา้

ปลกี ผูป้ระกอบการจ าเป็นจะตอ้งคิดนอกกรอบ เพื่อสรา้งสรรคแ์ผนธุรกิจที่สามารถรบัมอืกบัสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดไดอ้ย่างทนัท่วงท ีมคีวาม

ยดืหยุ่นสูง และก่อใหเ้กิดประสทิธิภาพมากทีสุ่ด โดยการเปลีย่นแปลงเกี่ยวเนื่องกบั 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ เจา้ของ หรือ ผูพ้ฒันาพื้นทีค่า้ปลกี รา้นคา้ 

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท ัง้นี้  บริษทัฯ มีการวางกลยุทธ์ภายใตส้ภาวะตลาดปัจจุบนั โดยเนน้ย า้แนวคิด “คลงัอาหารและการเรียนรู”้ ผ่าน

องค์ประกอบต่างๆของโครงการ ท ัง้รา้นคา้ กิจกรรมทางการตลาด การออกแบบพื้นที่ และการตกแต่งสรา้งบรรยากาศ นอกจากนี้  ยงัให ้

ความส าคญักบัการสรา้งความเชื่อม ัน่ใหก้บัผูเ้ช่าและลูกคา้ ผ่านมาตรฐานการบริการที่ดีและใหค้วามช่วยเหลอืสนบัสนุนตามแนวคิดดา้นกลยุทธ์

การใหบ้ริการลูกคา้แบบ “มติรคอมมวินิตี้” อกีหนึ่งกลยุทธท์ี่บริษทัฯ น ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งชมุชนแห่งความเป็น “มติร” โดยการจบั

มอืกบัชมุชน เช่น สถานศึกษา และ ผูอ้ยู่อาศยั รวมถงึพนัธมติรทางธุรกิจต่างๆ เพือ่รกัษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

• ที่ดิน 

ทีด่ินที่เหมาะสมต่อการพฒันาโครงการเชงิพาณิชยกรรม ควรเป็นท าเลที่ต ัง้อยู่ในย่านธุรกิจ มกีารคมนาคมที่สะดวกสบาย หากอยู่ใน

แนวรถไฟฟ้าจะเป็นปจัจยัหนุนต่อโครงการยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจดัหาที่ดินในท าเลดงักล่าวมคีวามทา้ทายมากขึ้นเนื่องจากขอ้จ ากดัของพื้นที ่

และราคาที่ดินที่ปรบัตวัสูงขึ้นทุกปี นอกจากนี้ เงือ่นไขของกรรมสทิธ์ิของที่ดินในบริเวณดงักล่าวมกัจะเป็นการขายสทิธ์ิการเช่าระยะยาวแทนที่จะ

ขายโอนกรรมสิทธ์ิขาด ดงันัน้ ในการจดัหาที่ดินเพื่อพฒันาโครงการจึงตอ้งรอใหท้ี่ดินผืนนัน้ๆ หมดภาระผูกพนัตามสญัญาเดิมหรือปลอดจาก

ภาระใดๆ เสยีก่อน  

อย่างไรก็ตามจากการที่บริษทัฯ มที ัง้ประสบการณ์และความพรอ้มในการพฒันาโครงการในรูปแบบที่หลากหลายท ัง้อาคารส านกังาน  

โรงแรม เซอรว์สิ อพารท์เมน้ท ์และศูนยก์ารคา้ อกีท ัง้บริษทัฯ มปีระสบการณ์ในการเช่าและพฒันาทีด่ินกบัเจา้ของที่ดนิรายใหญ่มาอย่างยาวนาน

และไดป้ฏบิตัิตามเงือ่นไขต่างๆ ในสญัญาเช่ามาดว้ยดโีดยตลอด จนมชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไป เหลา่นี้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดม้โีอกาส

ในการพฒันาทีด่นิแปลงทีม่ศีกัยภาพเช่น ทีด่นิโครงการ เอฟ วาย ไอ เซน็เตอร ์ทีต่ ัง้อยู่บริเวณสีแ่ยกคลองเตยถนนรชัดาภเิษกตดักบัถนนพระราม 

4 และโครงการสามย่านมติรทาวน ์ทีต่ ัง้อยู่บริเวณสีแ่ยกสามย่านถนนพระราม 4 ตดักบัถนนพญาไท เป็นตน้  

ในการเช่าที่ดนินัน้บริษทัฯ จะท าสญัญาการเช่าทีด่ินโดยทัว่ไปเป็นเวลา 30 ปี และ/หรืออาจมเีงือ่นไขในการเช่าต่ออีก 30 ปี การพฒันา

โครงการจึงตอ้งเนน้พฒันาในที่มศีกัยภาพสูงและการคมนาคมสะดวก การจดัหาที่ดินในแต่ละครัง้ฝ่ายบริหารจะเป็นผูเ้ขา้ไปดูพื้นที่ดว้ยตนเ อง 

โดยมกีารศึกษาขอ้ดขีอ้เสยี ขอ้มูลดา้นกฎหมายและผงัเมอืงและขอ้มูลทางการตลาดอย่างละเอียด ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารพจิารณา

อนุมตัิการซื้อหรือเช่าทีด่นิในแต่ละแปลง 

• วสัดุก่อสรำ้ง 

ปจัจุบนัผูร้บัเหมาที่บริษทัฯ ว่าจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัหาวสัดุส  าหรบัการก่อสรา้ง บริษทัฯ ไดร้ะบุรายละเอียดราคาของวสัดุ

ก่อสรา้งไวใ้นสญัญาจา้ง เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหบ้ริษทัฯ ไดร้บัผลกระทบจากราคาวสัดุก่อสรา้งที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปญัหาที่เกิดจากวสัดุ

ก่อสรา้งขาดแคลนในระหว่างก่อสรา้ง อกีท ัง้การจา้งเหมาจะท าการคดัเลอืกผูร้บัเหมาทีม่ปีระสบการณ์ มคีวามเชี่ยวชาญ และผลงานทีผ่่านมาเป็นที่

ยอมรบั เพือ่สามารถส่งมอบงานทีม่คีุณภาพไดต้ามก าหนดการตามสญัญา 

• กำรพฒันำโครงกำร 

บริษทัฯ จะเปิดประมลูราคาในส่วนของงานผูร้บัเหมาโครงการ โดยผูท้ีช่นะการประมลูจงึจะท าสญัญาการก่อสรา้งแบบทัง้โครงการและมี

การรบัประกนัราคา โดยมขี ัน้ตอน ดงันี้ 
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• ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ส าหรบัอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง บริษทัฯ ไดม้กีารออกแบบพฒันาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในทุกๆ โครงการ เพื่อมใิห ้

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยไดว้างระบบบ าบดัน า้เสียรวมส าหรบัส่วนใชส้อยท ัง้หมด รวมถึงจดัใหม้ีการตรวจสอบคุณภาพน า้ทิ้งตาม

มาตรฐานที่กฎหมายก าหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน า้สาธารณะต่อไป เพื่อท าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที่ดีบริษทัฯ จึงค านึงถงึการเพิ่มตน้ไมห้รือ

พื้นทีส่เีขยีวของโครงการ มากกว่าทีก่ าหนดในกฎหมายเสมอ 

นอกเหนือจากนัน้ บริษทัฯ ยงัว่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดงักล่าว รวมถึงการขออนุญาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มต่อส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสียก่อนเริ่มขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร  และด าเนินมาตราการต่างๆ 

ตามทีร่ะบุในรายงานฯ เพือ่ลดผลกระทบจากงานก่อสรา้งต่อชมุชนโดยรอบโครงการ 

อีกท ัง้ บริษทัฯ ยงัออกแบบและก่อสรา้งอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานโดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED (Leadership in 

Energy and Environment Design) Certificated” กบั USGBC เช่น โครงการอาคารส านกังานสาทร สแควร ์โครงการอาคารส านกังานเอฟ 

วาย ไอ เซ็นเตอร ์และอาคารส านกังานมติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ในโครงการสามย่านมติรทาวน ์ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่ของอาคารที่เนน้การ

ออกแบบเพือ่สิ่งแวดลอ้ม เช่น มรีะบบระบายอากาศ ควบคุมระดบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์การหมนุเวยีนของระบบท าความเย็นโดยใชร้ะบบน า้

เย็น (ไม่มีสารเคมี) และระบบแสงสว่างในพื้นที่อาคารจะใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตช์นิดประหยดัไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) หรือ หลอด 

LED เพือ่ประหยดัพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ 

งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

 บริษทัฯ เป็นผูบ้ริหารโครงการพฒันาปรบัปรุงและดดัแปลงอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (Queen Sirikit National 

Convention Center Extension) บนที่ดินของกระทรวงการคลงั ขนาดเนื้อที่ท ัง้หมด 53-0-15 ไร่ (84,860 ตารางเมตร) โดยเป็นการพฒันา

ปรบัปรุงและดดัแปลงอาคารเดิมเป็นอาคารใหม่สูง 3 ช ัน้ ช ัน้ลอย 2 ช ัน้ มีช ัน้ใตด้ิน 3 ช ัน้ ซึ่งประกอบดว้ยอาคารแสดงสินคา้ หอ้งโถง

อเนกประสงค ์พื้นทีพ่าณิชยกรรม ภตัตาคาร และทีจ่อดรถยนตจ์ านวน  2,755 คนั พื้นทีก่่อสรา้งรวม 286,627 ตารางเมตร โดยโครงการดงักลา่ว
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ไดร้บัใบอนุญาตก่อสรา้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเป็นทีเ่รียบรอ้ยตัง้แต่เดอืน กนัยายน 2562 ก่อนเริ่มงานก่อสรา้ง และนอกจากนี้โครงการยงัไดม้ี

การสรา้งทางเดินเชื่อมใตด้ินจากชัน้ใตด้ินของโครงการไปยงัสถานีรถไฟฟ้าศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (MRT) เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการศูนยป์ระชุมฯ โดยบริษทัฯ ด าเนินการขออนุญาตก่อสรา้งและ

ไดร้บัอนุญาตก่อสรา้งจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2562  

โครงการพฒันาปรบัปรุงและดดัแปลงอาคารศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสริิกิต์ิ ไดเ้ริ่มงานปรบัปรุงและก่อสรา้งในเดือนกนัยายน 2562 

โดยส่วนงานเสาเขม็เจาะและก าแพงกนัดนิไดท้ าการคดัเลอืกใหบ้ริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการแลว้เสร็จในเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 และ

ส่วนงานผูร้บัเหมาหลกัไดท้ าการคดัเลอืกใหบ้ริษทั นนัทวนั จ ากดั เขา้เริ่มงานก่อสรา้งตัง้แต่เดือนมกราคม 2563  และปจัจุบนัโครงการก าลงั

ด าเนินการก่อสรา้งในส่วนของงานโครงสรา้งชัน้ใตด้ินและมีแผนงานที่จะด าเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสร็จพรอ้มทางเชื่อมใตด้ินในเดือนกนัยายน  

2565 
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 3.3  กลุ่มอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรม และธุรกจิที่เกี่ยวเน่ือง 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจในการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมแบบครบวงจร ปจัจบุนัมพีื้นทีโ่รงงานและคลงัสนิคา้ภายใตก้าร

บริหารจดัการรวมท ัง้สิ้นกว่า 3.0 ลา้นตารางเมตร บนท าเลทีต่ ัง้ยุทธศาสตร ์ ซึง่โรงงานและคลงัสินคา้ของกลุม่บริษทัมที ัง้แบบพรอ้มใช ้ (Ready-

Built) และสรา้งตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-Suit) โดยตัง้เป้าทีจ่ะเพิม่การพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ตามความตอ้งการ

เฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) ใหม้ากขึ้น ซึง่โรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัฯ ตัง้อยู่ในท าเลนิคมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม เขต

อตุสาหกรรม เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม และเขตอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพในประเทศไทย  

โรงงานของบริษทัและโรงงานทีอ่ยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษทัฯ ตัง้อยู่ในนิคม/สวน/เขต/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม 17 ท าเล*  

ดงัต่อไปนี้    

ท่ีต ัง้ จงัหวดั 

จ ำนวนโรงงำน 

สนิทรพัยข์องบริษทั         
สนิทรพัยภ์ำยใต้

กองทรสัต ์

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา - 15 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยุธยา 5 39 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 21 56 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ี ชลบุรี 11 103 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบุรี 30 - 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี ชลบุรี 3 3 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้  ระยอง ระยอง 5 38 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ - 13 

นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ 28 - 

เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 2 23 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 - 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ี ปราจนีบุร ี 7 - 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุร ี

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (3 แห่ง) 

ปราจนีบุร ี

ชลบุรี 

8 

- 

- 

41 

โครงการเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี2) สมทุรปราการ 2 - 

*หมายเหตุ ไม่รวมพื้นทีร่อการพฒันา 
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และมคีลงัสนิคา้ของบริษทัและคลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษทัฯ ตัง้อยู่ในพื้นที ่28 ท าเล* ดงัต่อไปนี้ 

ท่ีต ัง้ จงัหวดั 

จ ำนวนคลงั 

สนิทรพัยข์องบริษทั         
สนิทรพัยภ์ำยใต้

กองทรสัต ์

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (บางนา) ฉะเชงิเทรา 26 81 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(แหลมฉบงั 1) ชลบุรี - 21 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (แหลมฉบงั 2) ชลบุรี 18 26 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (แหลมฉบงั 3) ชลบุรี - 24 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(วงันอ้ย 1)  พระนครศรีอยุธยา 5 13 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (วงันอ้ย 2) พระนครศรีอยุธยา 12 8 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 บ)ี ระยอง 4 12 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 เอ)  ชลบุรี - 7 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 เอ) ชลบุรี 9 4 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (อสีเทริน์ซบีอรด์ 3) ชลบุรี 8 - 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ศรรีาชา) ชลบุรี 6 16 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บ่อวนิ) ชลบุรี - 9 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(พานทอง 1) ชลบุรี 10 5 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์ (บางพล ี1-6) สมทุรปราการ 20 38 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(โรจนะปราจนีบรุี) ปราจนีบุร ี - 8 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(โรจนะอยุธยา) พระนครศรีอยุธยา - 3 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อมตะซติี้ ชลบุร)ี ชลบุรี - 7 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ขอนแก่น) ขอนแก่น 12 - 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อมตะซติี้ ระยอง) ระยอง 11 - 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(สมทุรสาคร) สมทุรสาคร 2 - 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(ล าพูน) ล าพูน 9 - 

คลงัสนิคา้ควบคุมอณุหภมู ิ(หอ้งเยน็ CTD)** พระนครศรีอยุธยา - 1 

โครงการเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี2) สมทุรปราการ 3 - 

หมายเหตุ  *ไม่รวมพื้นทีร่อการพฒันา 

 ** รายการขายและเช่ากลบั 

ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

1) ธุรกจิโรงงำนพรอ้มเช่ำ (Ready-Built Factory) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรา้งโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่าที่มคีุณภาพระดบัสากล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ที่เขา้มาตัง้ฐาน

การผลิตในประเทศไทย โดยไม่ตอ้งการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินการ และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน 

ต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น บริษทัฯ ไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในท าเลทีต่ ัง้ทีม่ศีกัยภาพ และพฒันาโรงงานทีม่รูีปแบบมาตรฐานเหมาะสมส าหรบัผูป้ระกอบการ
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หลากหลายอตุสาหกรรม นอกจากนี้ เนื่องจากกลุม่ผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัฯ ประมาณรอ้ยละ 80 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ บริษทัจงึฯ ไดเ้นน้ 

การใหบ้ริการใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเริ่มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษ ัทฯ เลือกท าเลที่ต ั้งส าหร ับการพฒันาโรงงาน โดยพิจารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั และการ คาดการณ์ 

ในอนาคต นอกจากนัน้ ยงัพจิารณาถงึเขตส่งเสริมการลงทุน ความสะดวกในการเดินทางไปยงัท่าเรือ สนามบนิ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร 

ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดม้าตรฐานของท าเลทีต่ ัง้นัน้ ๆ 

บริษทัฯ มกีารพฒันาโรงงานท ัง้ในเขตประกอบการเสรี และเขตท ัว่ไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ่งจะแตกต่างกนัในแต่ละท าเลที่ต ัง้ 

ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ซึ่งอยู่ติดกบัท่าเรือน า้ลกึที่ส  าคญัของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นความ

ตอ้งการของโรงงานในเขตประกอบการเสรี โรงงานของบริษทัฯ มีลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดียวพรอ้มชัน้ลอยเพื่อใชเ้ป็นส านกังาน ซึ่งพฒันาใน

บริเวณพื้นทีด่ินที่มรี ัว้ก ัน้เป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ยป้อมยาม พื้นที่จอดรถ และพื้นทีส่  าหรบัขนถ่ายสนิคา้ ท ัง้นี้  โรงงานที่บริษทัฯ พฒันาขึ้นเป็นแบบ

มาตรฐาน แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงานมีตัง้แต่ 550 ถึง 12,000 ตารางเมตร โรงงานของ

บริษทัฯ ที่สรา้งในระยะหลงัมีขนาดเล็กลง เนื่องจากปจัจุบนัแนวโนม้ความตอ้งการโรงงานขนาดเล็ กของลูกคา้มีสูงขึ้น นอกจากนี้พื้นโรงงาน

สามารถรบัน า้หนกัไดต้ ัง้แต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารพฒันา โดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ ซึง่ไม่ตอ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ท าให ้

ไดพ้ื้นทีใ่ชส้อยสูงสุด 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัฯ เกือบท ัง้หมดมีอายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มีทางเลือกในการต่อสญัญาเช่าได ้

นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลีย่นไปเช่าโรงงานอื่นของบริษทัฯ ในท าเลที่ต ัง้หรือขนาดที่แตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืก

แก่ลูกคา้ในการซื้อโรงงาน  

นอกจากนี้  บริษทัฯ ยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) ซึ่งสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดด้ีขึ้นและเป็นผลดีต่อบริษทัในแง่การลงทุนกบัผลตอบแทนระยะยาว เนื่องจากอายุสญัญาเช่าของโรงงานประเภทนี้จะยาวกว่าอายุ

สญัญาเช่าของโรงงานท ัว่ไปประมาณ 5-10 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัมโีรงงานเช่า และโรงงานว่างพรอ้มให ้

เช่า ดงันี้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561   ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563  

จ ำนวน

โรงงำน 

พื้นท่ีเช่ำ

(ตรม.) 

จ ำนวน

โรงงำน 

พื้นท่ีเช่ำ 

(ตรม.) 

จ ำนวน

โรงงำน 

พื้นท่ีเช่ำ

(ตรม.) 

โรงงานทีม่สีญัญาเช่า 80 209,005 82 207,260 75 185,437 

โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า 73 186,795 55 153,925 48 132,250 

รวม 153 395,800 137 361,185 123 317,687 

อตัราการเช่าโรงงาน (Occupancy rate) ของบริษทัฯ ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 58 เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดอืนกนัยายน 2562 

ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 57 เนื่องจากความตอ้งการพื้นที่โรงงานในภาคตะวนัออกที่เพิ่มมากขึ้น จากสิทธิประโยชน์ที่ไดร้บัจากการตัง้โรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมและเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่ามาจากกลุ่มลูกคา้ที่เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มลูกคา้

อเิลก็ทรอนิกส ์และสนิคา้อปุโภคบริโภค 
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อตัราการเช่าโรงงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563  มดีงันี้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561   ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563  

อตัราการเช่าโรงงาน (รอ้ยละ) 53 57 58 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานของบริษทัฯ เป็นผูผ้ลติจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงันี้ 

อตุสำหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมิภำค รอ้ยละ 

อเิลก็ทรอนิกส ์

ยานยนต ์ 

อาหาร เครื่องดื่มและการเกษตร 

ผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์

แม่พมิพ ์เครื่องจกัร และเหลก็ 

แพคเกจจิ้งและกระดาษ 

เวชภณัฑ ์การสาธารณสุข และเวชส าอาง 

สนิคา้อปุโภคบริโภค 

อื่น ๆ 

38.5 

19.6 

7.5 

7.2 

6.7 

2.9 

2.8 

2.5 

12.3 

ญี่ปุ่น 

จนี 

สวเีดน 

อเมริกา 

สงิคโปร ์

ไตห้วนั 

ไทย 

เยอรมน ี

อื่น ๆ 

25.7 

14.5 

13.4 

9.0 

8.0 

6.2 

5.3 

5.3 

12.6 

รวม 100.0 รวม 100.0 

หมำยเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้ค านวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563  

2) ธุรกจิคลงัสนิคำ้พรอ้มเช่ำ (Ready-Built Warehouse) 

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

บริษทัย่อยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาและบริหารอาคารคลงัสนิคา้ส าเร็จรูปทีม่คีุณภาพระดบัสากลเพือ่ใหเ้ช่า 

ธุรกิจโลจิสติกสน์บัเป็นกิจกรรมทีส่  าคญัในการกระจายสนิคา้ วตัถดุบิ ชิ้นส่วนอปุกรณ์ สนิคา้ส าเร็จรูป และผลติภณัฑอ์ื่น ๆ สู่ภูมภิาค

ต่าง ๆ ท ัว่ประเทศ และถอืเป็นธุรกิจที่ส  าคญัต่อการพฒันาประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน โดยปจัจุบนันัน้ ผูป้ระกอบการ

ตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสส่์วนใหญ่ ยงัจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากส าหรบัการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์  

ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ บริษทัฯ จึงเลง็เห็นโอกาสของการพฒันาคลงัสนิคา้ที่มคีุณภาพ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการเหล่านัน้เช่า แทนการลงทุน

สรา้งเพือ่เป็นเจา้ของเอง 

คลงัสินคา้ของบริษทัฯ ตัง้อยู่ในท าเลที่เป็นยุทธศาสตรท์ี่ส  าคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ที่ดี อาคา รคลงัสินคา้สามารถ

รองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะค านึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบัน า้หนกัของพื้นอาคาร ความสูงของอาคาร 

จ านวนประตูส าหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอปุกรณ์ช่วยปรบัระดบัพื้นใหม้คีวามลาดชนัทีเ่หมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

สญัญาเช่าของบริษทัฯ ส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้อย่างไรก็ตาม สญัญาเช่าที่มอีายุเกิน 3 ปี มสีดัส่วน

เพิม่ขึ้น จากลูกคา้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ทีม่รูีปแบบเฉพาะ (Built-to-Suit) ซึง่มอีายุสญัญาอยู่ทีป่ระมาณ 10 ปี และในอนาคตบริษทัฯ จะน าเสนอสนิคา้

รูปแบบเฉพาะนี้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหด้ีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลงทุนระยะยาวของบริษทัฯ นอกจากนี้ 

บริษทัฯ ยงัมบีริการซื้อคลงัสนิคา้จากลูกคา้เพือ่ใหเ้ช่ากลบัคืน (Sale and Leaseback) อกีดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มคีลงัสนิคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ และ

คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า ดงันี้ 
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 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561   ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563  

จ ำนวน

คลงัสนิคำ้ 

พื้นท่ีเช่ำ

(ตรม.) 

จ ำนวน

คลงัสนิคำ้ 

พื้นท่ีเช่ำ

(ตรม.) 

จ ำนวน

คลงัสนิคำ้ 

พื้นท่ีเช่ำ

(ตรม.) 

คลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเช่า 124 538,281 142 639,359 128 705,455 

คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า 63 193,033 29 69,516 27 70,723 

รวม 187 731,314 171 708,875 155 776,178 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ (Occupancy rate) ของบริษทัฯ ณ เดือนกนัยายน ปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 91 เมื่อเทยีบ ณ เดือนกนัยายน 

2562 เท่ากบัรอ้ยละ 90  เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีผูเ้ช่าคลงัสินคา้เพิ่มมากขึ้นในเขตศรีราชา บางพล ีและวงันอ้ย โดยมีปจัจยัหลกัมาจากลูกคา้

กลุม่โลจสิติกสท์ีม่กีารขยายตวัของธุรกิจอย่างมากในปีทีผ่่านมาจากการเตบิโตของธุรกิจออนไลน ์รวมถงึกลุม่ผูผ้ลติเครื่องใชภ้ายในทีอ่ยู่อาศยัและ

ออฟฟิศ และกลุม่ยานยนต ์

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563  มดีงันี้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561   ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563  

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ (รอ้ยละ) 74 90 91 

หมายเหตุ: อตัราการเช่ารวมคลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเช่าใหม่ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ลูกคา้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงันี้  

อตุสำหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมิภำค รอ้ยละ 

ผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์

ยานยนต ์

สนิคา้อปุโภคบริโภค 

พาณิชยกรรม และคา้ปลกีคา้ส่ง 

อาหาร เครื่องดื่มและการเกษตร 

เครื่องใชภ้ายในทีอ่ยู่อาศยัและออฟฟิศ 

เวชภณัฑ ์การสาธารณสุข และเวชส าอาง 

อื่น ๆ 

43.3 

12.6 

12.1 

11.6 

6.5 

4.9 

4.8 

4.2 

ไทย 

เยอรมนั 

จนี 

อเมริกา 

ญี่ปุ่น 

ฝรัง่เศส 

สวสิเซอรแ์ลนด ์

อื่น ๆ 

41.2 

24.9 

7.2 

6.8 

6.3 

5.7 

3.8 

4.1 

รวม 100.0 รวม 100.0 

หมำยเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้ค านวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบรษิทั ณ สิ้นปี 2563 

 

3) ธุรกจิอำคำรโรงงำนและคลงัสนิคำ้ท่ีพฒันำขึ้นตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (Built-to-Suit) 

บริษทัฯ ไดพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมที่มกีารออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-Suit) โดยมุ่งม ัน่ที่จะ

ตอบสนองความตอ้งการใชง้านที่แตกต่างกนัใหก้บัผูป้ระกอบการในแต่ละประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ท ัง้ยงัเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการใชง้าน

อาคารโรงงานหรือคลงัสินคา้อย่างสูงสุด รวมถึงเป็นการลดตน้ทุน และท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการจดัเก็บสินคา้แก่

ผูป้ระกอบการ โดยบริษทัฯ มพีื้นทีใ่นท าเลยุทธศาสตรท์ีจ่ะสามารถรองรบัการพฒันาอาคารแบบ Built-to-Suit ทัง้ในเขตนิคมอตุสาหกรรม สวน

อตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรม เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม และเขตอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพในประเทศไทย ท ัง้นี้อาคารแบบ Built-to-Suit จะเป็นสญัญา
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เช่าระยะยาวอายุสญัญาอยู่ระหว่าง 10-15 ปี ซึ่งจะส่งผลบวกกบัอตัราการเช่า สามารถช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายการตลาดต่างๆได ้และท าใหบ้ริษทัฯ 

มรีายไดท้ีแ่น่นอนในระยะยาว 

ในปีทีผ่่านมาโครงการ Built-to-Suit ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างด ี ซึง่บรษิทัฯไดส่้งมอบอาคารรวมถงึใหเ้ช่าอาคารแบบ Built-to-Suit 

ทีส่รา้งตามความตอ้งการเฉพาะบนพื้นทียุ่ทธศาสตรใ์หก้บัลูกคา้ นอกจากนี้ยงัมโีครงการส่วนทีย่งัอยู่ในแผนการพฒันาอกีดว้ย 

4) ธุรกจิกำรลงทุนและกำรบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

บริษทัฯ มนีโยบายลงทุนในกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นสดัส่วนไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 20 ของหน่วยลงทุนท ัง้หมด เพื่อ

ผลตอบแทนในรูปเงนิปนัผลสม า่เสมอเป็นประจ าทุกปี นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์  าหรบัทรพัยส์นิของ 

กองทรสัต ์FTREIT จงึท าใหบ้ริษทัฯ มรีายไดป้ระจ าจากค่าบริหารอสงัหาริมทรพัยอ์กีดว้ย 

5) ธุรกจิกำรบริหำรและจดักำรกองทรสัต ์

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจบริหารและจดัการกองทรสัต ์FTREIT ผ่านบริษทัย่อยไดแ้ก่ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดสัเทรียล รีท 

แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ FIRM (ชื่อเดมิคือ บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั หรือ TMAN) ซึง่บริษทัฯ ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 70 

โดยเมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดม้กีารแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ ัง้ 3 กองไดแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH 

เขา้สู่กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน หรือ TREIT หรือปจัจุบนัชื่อ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่อตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  หรือ FTREIT นอกจากนี้ ในปี 2563 FTREIT ยงัได ้

ซื้อทรพัยจ์ากบริษทัฯ อีก 112,525 ตารางเมตร ท าใหม้ลูค่าสนิทรพัยร์วมสูงถงึ 4.1 หมืน่ลา้นบาท ซึง่ในปจัจบุนัเป็นกองทรสัตอ์ตุสาหกรรมและโล

จสิติกสท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย โดย FIRM จะไดร้บัค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการกองทรสัตเ์ป็นรายไดป้ระจ าทุกปี และจ่ายเป็นเงนิปนัผล

กลบัคืนมาใหก้บับริษทัฯ 

6) กำรบริกำรอืน่ๆ 

• กำรดดัแปลงงำนอำคำรโรงงำน/คลงัสนิคำ้ 

บริษทัฯ มทีมีงานออกแบบ พฒันา ตลอดจนรบับริหารโครงการ ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการออกแบบ และ

ดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ได ้

• กำรจดัหำสำธำรณูปโภค 

บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภค รวมถงึใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคเพือ่ใหพ้อเพยีงต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ รวมถงึแนะน าใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

• กำรขออนุญำตกบัหน่วยงำนรำชกำร 

บริษทัฯ ใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ ในเรื่องการขอใบอนุญาตที่จ าเป็นต่อการเริ่มด าเนินการบริษทั เช่น ใบอนุญาตประกอบการ 

นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัมบีริการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอ และต่อใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรบัพนกังานของลูกคา้ ซึง่เป็นคน

ต่างดา้ว โดยบริการนี้ถอืเป็นการบริการทีอ่  านวยความสะดวกครบวงจรใหก้บัลูกคา้ต่างชาติ (One-Stop-Service) 
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• บริกำรอืน่ ๆ 

เนื่องจากบริษทัฯ อยู่ในธุรกิจมานาน และมสีายสมัพนัธอ์นัดีกบักลุ่มคู่คา้หลาย ๆ รายในอุตสาหกรรม บริษทัฯ จึงสามารถใหบ้ริการ

และความช่วยเหลอือื่นๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เท่าที่จะสามารถกระท าได ้เช่น การแนะน าผูจ้  าหน่ายสนิคา้และบุคลากรที่ส  าคญัใหแ้ก่

ลูกคา้  

สทิธิและประโยชนข์องบริษทัฯ และผูป้ระกอบกำรจำกเขตสง่เสริมกำรลงทุน 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิและประโยชนต์ามนโยบายการส่งเสริมการลงทุน ประกอบดว้ย 1. สทิธิประโยชนพ์ื้นฐาน โดยจะไดร้บัสทิธิ

ประโยชนใ์นดา้นการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล ยกเวน้อากรน าเขา้เครือ่งจกัร ยกเวน้อากรของน าเขา้เพือ่วจิยัและพฒันา ยกเวน้อากรวตัถดุิบ

ผลติเพือ่ส่งออก และสทิธิประโยชนอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ภาษ ี ซึ่งจะแบ่งตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentive) รวมท ัง้มสีทิธิประโยชน์

เพิม่เติมดา้นการพฒันาเทคโนโลย ี (Technology-based Incentives) ในกรณีเป็นกิจการทีม่กีารน าระบบอตัโนมตัิหรือหุ่นยนตม์าใช ้ หรือมกีาร

ใชเ้ครื่องจกัรทีม่กีารเชื่อมโยงหรือสนบัสนุนอตุสาหกรรมการผลติเครื่องจกัรระบบอตัโนมตัิในประเทศ โดยจะตอ้งยื่นค าขอรบัการส่งเสริมการ

ลงทุนภายในวนัที ่ 32 ธนัวาคม 2563 และ 2. สทิธิประโยชนเ์พิม่เติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ประกอบดว้ย สทิธิ

และประโยชนเ์พิม่เติมเพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขนั สทิธิและประโยชนเ์พิม่เติมเพือ่กระจายความเจริญสู่ภูมภิาค และสทิธิและประโยชน์

เพิม่เติมเพือ่พฒันาพื้นทีอ่ตุสาหกรรม ซึง่จะไดส้ทิธิประโยชนเ์พิม่เติมจากสทิธิประโยชนพ์ื้นฐาน  

1. สทิธิและประโยชนจ์ำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุนส ำหรบัธุรกจิโรงงำนใหเ้ช่ำ 

โครงการพฒันาอาคารโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ช่าบางส่วนซึง่ตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ี

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้  ระยอง สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุ ี เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์ุรี นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สวนอตุสาหกรรม

โรจนะ-อยุธยา และนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมสีทิธิประโยชนส์ าหรบัอาคาร

โรงงานอตุสาหกรรมทีไ่ดร้บัการอนุมตัิการส่งเสริมดงันี้ 

• ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลมกี าหนดเวลาดงัต่อไปนี้ : 

- 8 ปีส าหรบัโครงการในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุร ี และเขตอตุสาหกรรม

กบนิทรบ์ุร ี

- 7 ปีส าหรบัโครงการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ชลบุรี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-

อยุธยา และนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค  

- 3 ปีส าหรบัโครงการในนิคมอตุสาหกรรมเอเซยี  

• โดยในกรณีทีก่ิจการมกีารขาดทุนในระหว่างนัน้ จะสามารถน าผลขาดทนุประจ าปีทีเ่กิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ ไปหกัออกจาก

ก าไรสุทธิทีเ่กิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล โดยมกี าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลา

นัน้ 

• ไดร้บัยกเวน้ ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล ไปรวมค านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดต้ลอด

ระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติิบุคคลนัน้ 

• ไดร้บัอนุญาต ใหน้ าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืหรือช่างช านาญการ เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนดระยะเวลาที่

ก าหนดไว ้โดยใหท้ างานเฉพาะต าแหน่งหนา้ทีต่ามทีก่ าหนดไว ้

• ไดร้บัอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้
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2. สทิธิและประโยชนจ์ำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุนส ำหรบัธุรกจิคลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อมตะซติี้ ระยอง) เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (วงันอ้ย 2) เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (อสีเทริน์ซบีอรด์ 3) เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ขอนแก่น) เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์

พารค์ (บางนา) และเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์ (บางพล ี2) ไดร้บัการอนุมตัิการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน โดยมสีทิธิประโยชนส์ าหรบัเขตอตุสาหกรรมโลจสิติกสแ์ละอาคารคลงัสนิคา้ทีไ่ดร้บัการอนุมตัิการส่งเสริมดงันี้ 

• ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลมกี าหนดเวลาดงัต่อไปนี้ :  

- 8 ปี ส าหรบัคลงัสนิคา้ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (วงันอ้ย 2) เฟร

เซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โลจิสติกส ์พารค์ (อีสเทิร์นซีบอรด์ 3) เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้  โลจิสติกส ์พารค์ (ขอนแก่น) 

และเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (บางนา) 

- 3 ปี ส าหรบัคลงัสนิคา้ในเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี2) 

• โดยในกรณีทีป่ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างนัน้ จะสามารถน าผลขาดทุนประจ าปีทีเ่กิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ ไปหกัออกจาก

ก าไรสุทธิทีเ่กิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล โดยมกี าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลา

นัน้ 

• ไดร้บัยกเวน้ ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล ไปรวมค านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดต้ลอด

ระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติิบุคคลนัน้ 

• ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการอนุมตั ิ

 

3. สทิธิและประโยชน์แก่ผูป้ระกอบกำรในนิคมอตุสำหกรรมของกำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

จากการที่บริษทัฯ มกีารประกอบธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอตุสาหกรรม ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกนอ. ผูป้ระกอบการจึงพงึ

ไดร้บัสทิธิประโยชนใ์นเขตอตุสาหกรรมจากกนอ. ดงันี้ 

•  สทิธิประโยชนด์า้นภาษอีากร (เขตประกอบการเสรี) ไดแ้ก่ การไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมพเิศษอากรขาเขา้ ภาษมีลูค่าเพิม่

และภาษสีรรพสามติ ส าหรบัเครื่องจกัรอปุกรณ์ต่าง ๆ รวมท ัง้วตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติ และไดร้บัการยกเวน้ภาษอีากรขาออก

ส าหรบัของส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

• สทิธิประโยชนท์ีไ่ม่เกี่ยวกบัภาษอีากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัอนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธ์ิในทีด่นิในนคิมอตุสาหกรรมเพือ่

ประกอบกิจการ ไดร้บัอนุญาตใหน้ าคนต่างชาติซึง่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญ และช่างฝีมอืเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรตลอดระยะเวลาที่

ไดร้บัอนุญาตพรอ้มใหบ้ริการขอวซี่าและ work permit และสามารถส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

หากเงนิจ านวนนัน้เป็นเงนิทุนน าเขา้หรือเป็นเงนิทีม่ขีอ้ผูกพนักบัต่างประเทศ รวมท ัง้สทิธิประโยชนเ์พิม่เติมจาก ส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) ในกรณีขอรบัการส่งเสริมการลงทุน 

•  สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ ไดแ้ก่ การยื่นขอใบอนุญาตทีจ่  าเป็นส าหรบัการประกอบการท ัง้หมดจากกนอ. (โดยปกติตอ้งไดร้บัอนุมตัิ

จากหลายหน่วยงานราชการ) เช่น ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่ประกอบกิจการ ใบอนุญาตปลูกสรา้งและ ใบอนุญาตประกอบ

กิจการอตุสาหกรรม รวมไปถงึ การไดร้บับริการส าหรบัผูล้งทุนในเรื่องค าแนะน าค าปรึกษาเอกสารต่าง ๆ  
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กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

1) ธุรกจิโรงงำนพรอ้มเช่ำ 

ธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่าถอืเป็นธุรกิจที่ส  าคญัต่อผูป้ระกอบการชาวต่างชาติที่เขา้มาตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ (SMEs) ซึ่งอาจเลอืกเช่าโรงงานเพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินการและเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเริ่มการผลติ 

และลดความเสีย่งจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการใหเ้ช่าโรงงานนัน้ มบีริการแบบครบวงจรเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการ  

การทีป่ระเทศไทยตัง้อยู่ในท าเลทีเ่ชื่อมต่อประเทศอื่นในภูมภิาคซึง่เปรียบเสมอืนศูนยก์ลางของ ภูมภิาค CLMV มแีรงงานทีม่ทีกัษะ 

และมรีะบบโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นี ัน้ ไดด้งึดูดนกัลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ประเทศจนี และประเทศยุโรป ใหใ้ชป้ระเทศไทย

เป็นฐานการผลติ โดยนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ โครงการระเบยีงเศรษฐกิจภูมภิาค

ตะวนัออก (EEC) ของรฐับาลไดม้ส่ีวนสนบัสนุนการขยายตวัของพื้นทีอ่ตุสาหกรรม และความตอ้งการของผูป้ระกอบการต่างประเทศในประเทศ

ไทยและพื้นทีเ่ขต EEC มากยิ่งขึ้น  

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั 

ปนัจบุนัผูพ้ฒันาโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ช่าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

- ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอตุสาหกรรมที่ตนเองพฒันาขึ้น ไดแ้ก่ เจา้ของนิคมอตุสาหกรรม เช่น บริษทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั 

(มหาชน) บริษทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี้ บลิด ์จ ากดั และ บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรียล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอตุสาหกรรมทีซ่ื้อหรือเช่าจากเจา้ของทีด่นิอตุสาหกรรมในท าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลาย เช่น บริษทั เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูพ้ฒันาโรงงานรายย่อยอื่นๆในตลาด ซึง่บริษทัไม่ถอืว่าเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงเนื่องจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าขนาดเลก็ ทีม่คีวาม

ตอ้งการเช่าโรงงานดว้ยตน้ทุนทีไ่ม่สูงนกั 

โดยถงึแมว้่าการแข่งขนัโดยรวมของธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่านัน้ค่อนขา้งสูง แต่อย่างไรก็ตามบริษทัฯ เป็นผูพ้ฒันาโรงงานใหเ้ช่าที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมคีวามไดเ้ปรียบในดา้นของท าเลที่มศีกัยภาพและหลากหลาย รวมถงึมบีริการที่ครบวงจรใหก้บัผูป้ระกอบการซึ่ง

เป็นลูกคา้ ใหค้วามช่วยเหลอืในการติดต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการ และการขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 

ลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ ส าหรบัธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่า คือ ผูผ้ลติชิ้นส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ใน

อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์โดยความเสีย่งในการเลกิเช่าเมือ่หมดสญัญาของลูกคา้กลุม่โรงงานนัน้ค่อนขา้งต า่ เนื่องจาก

ลูกคา้มกีารลงทุน และติดตัง้อปุกรณ์เครื่องจกัร และสายการผลติต่างๆเขา้กบัโรงงาน ท าใหค้วามสามารถในการโยกยา้ยเป็นไปไดย้าก โดยลูกคา้

ส่วนมากจะท าการต่อสญัญาเช่ากบับริษทัเมือ่สญัญาหมดอายุ เวน้เสยีแต่จะเลกิการผลติหรือมคีวามตอ้งการทีจ่ะขยายพื้นที่การเช่า ซึง่บริษทัฯ จะ

เสนอท าเลและขนาดโรงงานอื่นๆ ตามความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงของลูกคา้ได ้โดยบริษทัฯ มขีนาดโรงงานและพื้นทีใ่นการใหเ้ช่าทีห่ลากหลาย  

นอกจากนี้ บริษทัฯ ยงัมบีริการรบัสรา้งโรงงานแบบ Built-to-Suit ซึง่กลุม่ลูกคา้เป้าหมายจะเป็นกลุม่ลูกคา้ในอตุสาหกรรมขนาดกลาง

ถงึใหญ่ และมรีะยะเวลาสญัญาเช่าทีค่่อนขา้งยาว ท าใหบ้ริษทัฯ มรีายไดท้ีแ่น่นอนในระยะยาวมากขึ้น  
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 2) ธุรกจิคลงัสนิคำ้พรอ้มเช่ำ 

ธุรกิจคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าเป็นธุรกิจทีส่  าคญัในการสนบัสนุนธุรกิจโลจสิติกสเ์พือ่การกระจายสนิคา้ของประเทศ โดยระบบการจดัการดา้นโล

จสิติกสท์ีม่ปีระสทิธิภาพจะเป็นปจัจยัทีส่่งเสริมใหม้ผูีป้ระกอบการต่างประเทศใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายสนิคา้ระดบัภูมภิาค และท า

ใหเ้กิดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปจัจุบนัคลงัสินคา้ใหเ้ช่าจะกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนยก์ระจายสินคา้ใน

จงัหวดัส าคญัของแต่ละภาคของประเทศ และในเขตท่าเรือแหลมฉบงัและท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั 

ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

- ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ทีม่คีุณภาพเพือ่ขายและเช่า ไดแ้ก่ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษทั 

ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)  

- ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้รายย่อยอื่นๆ ซึ่งบริษทัไม่ถอืว่าเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงเนื่องจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าขนาดเลก็ ทีม่คีวาม

ตอ้งการเช่าดว้ยตน้ทุนทีไ่ม่สูงนกั และรูปแบบโครงสรา้งของอาคารอาจไม่ไดม้าตรฐานการรบัน า้หนกัระดบัสากล 

- โดยส าหรบัการแข่งขนักบัคู่แข่งโดยตรงของบริษทัฯ นัน้ บริษทัฯ มคีวามไดเ้ปรียบจากท าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลายและมศีกัยภาพ และ

ยงัมทีีด่นิพรอ้มสรา้งเพือ่น ามาต่อยอดส าหรบัลูกคา้กลุม่ Built-to-suit  

โดยกลุม่ลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

- ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสนิคา้ (Logistics Service Providers) ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัชัน้น าจากในประเทศ

และต่างประเทศ โดยบริษทัเหลา่นี้มคีวามสามารถในการบริหารและจดัการโดยใชร้ะบบ Software และระบบจดัการทีท่นัสมยั

และโดยท ัว่ไปจะไม่ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์แต่มคีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ 

- ผูป้ระกอบการประเภทศูนยก์ระจายสนิคา้ดว้ยระบบทีท่นัสมยั (Distribution Center) และผูป้ระกอบการศูนยจ์ดัหาจดัซื้อ

ชิ้นส่วนและผลติภณัฑร์ะหว่างประเทศ (International Procurement Office)  

- ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ โดยลูกคา้กลุม่นี้มคีวามตอ้งการทีจ่ะจดัตัง้ศูนยก์ระจายสนิคา้ เพือ่จดัส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้ และ

ผูบ้ริโภคท ัง้ในเขตกรุงเทพฯ และภูมภิาคต่าง ๆ 

- กลุม่บริษทัน าเขา้และส่งออก ซึง่มคีวามตอ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ทีต่ ัง้อยู่ใกลส้นามบนิและท่าเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นทีเ่ขต

ปลอดอากร 

- ผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน ์และธุรกิจอคีอมเมริซ์ ท ัง้ทีม่าจากต่างประเทศและในประเทศ 

- ผูป้ระกอบการอื่นๆ ทีม่ธุีรกิจสนบัสนุนการกระจายสนิคา้และกิจการโลจสิติกส ์ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่งสนิคา้และบริการขนส่ง 

ผูใ้หบ้ริการบรรจสุนิคา้และถ่ายบรรจสุนิคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมลูค่าเพิม่ (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การซ่อมแซม และ

การประกอบ/บรรจสุนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้ริการเช่าอปุกรณ์ขนถ่าย ผูใ้หบ้ริการแรงงานชัว่คราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้ 

ทัง้นี้  บริษทัฯ มกีลยุทธส่์งเสริมการตลาดทีส่  าคญั ไดแ้ก่ การติดต่อลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเองโดยตรง และการติดต่อผ่านตวักลางต่าง ๆ 

เช่น ติดต่อผูผ้ลิตรายใหญ่เพื่อเสนอบริการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหล่านัน้ การติดต่อผ่านหน่วยงานรฐับาล สถานทูต

ส านกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม ตวัแทนซื้อขายอสงัหาริมทรพัย ์และตวักลางอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษทัฯ ยงัมกีารใช ้

สือ่ทางการตลาดประเภทอื่นที่มปีระสทิธิผลตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมงานสมัมนา งานแสดงสนิคา้ และการประชมุต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้

ภายใน และต่างประเทศ 
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ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ส่งผลใหด้ชันีผลผลติอสุาหรรม (MPI) 

หดตวัรอ้ยละ 20.0  โดยอุตสาหกรรมส าคญัที่หดตวัในครึ่งแรกของปีทีเ่หน็ไดช้ดั ไดแ้ก่ การผลติรถยนต ์ซึง่มกีารปรบัตวัลดลงเกือบทุกรายการ

สนิคา้ เป็นผลมาจากก าลงัซื้อในประเทศและต่างประเทศที่อ่อนตวั รวมไปถงึสถาบนัการเงนิ ที่มคีวามเขม้งวด ในการปล่อยสนิเชื่อรถยนตม์าก

ยิ่งขึ้น อีกท ัง้ผูผ้ลิตบางรายไดม้ีการหยุดสายการผลิตในช่วงเดือนเมษายน -พฤษภาคมของปีนี้  นอกจากนั้น ภาพรวมของอุตสาหกรรม

เครื่องใชไ้ฟฟ้าก็ไดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกนั จากมาตรการลอ็คดาวนซ์ึง่ส่งผลต่อความตอ้งการของภาคครวัเรือน บริษทัหา้งรา้น และ โรงแรมให ้

ชะลอตวัลง ส าหรบัอุตสาหกรรมที่มกีารขยายตวัไดด้ีในครึ่งแรกของปี 2563 ไดแ้ก่ อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอิเลก็โทรนิกสต่์างๆ ไดร้บัอานิสงส์

จากมาตรการลอ็คดาวน ์และนโยบายท างานจากที่บา้นของบริษทัฯ หรือองคก์ร ส่งผลใหอ้ปุกรณ์อิเลก็โทรนิกสบ์างประเภททีม่คีวามจ าเป็นในการ

ปฏิบตัิงานนอกสถานที่เป็นที่ตอ้งการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและการเกษตรก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ไดร้บั

อานิสงสข์องการระบาดเชื้อไวรสัโควดิ-19 ส่งผลใหผู้บ้ริโภคท ัง้ในประเทศและต่างประเทศมีความตอ้งการที่มากขึ้น ท ัง้เพื่อการบริโภคและการ

กกัตุนช่วงในช่วงที่ตอ้งอยู่บา้น ขณะที่อุตสาหกรรมเวชภณัฑ ์การสาธารณสุข และเวชส าอาง เป็นกลุ่มที่มีอตัราการเติบโตอย่างสูงในปีนี้  จาก

พฤติกรรมที่ผูค้นตระหนกัถงึสุขอนามยัมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที ่2 ของปี 25625633 หดตวั

รอ้ยละ 12.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่ขยายตวัรอ้ยละ 2.4 และ ชะลอตวัต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ปรบัลดรอ้ยละ 2.0  ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัภาคการส่งออกไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างรุนแรง ร่วมกบันกัท่องเที่ยวลดลงจากการปิดประเทศตามนโยบาย

ของภาครฐั และอปุสงคใ์นประเทศหดตวัในช่วงลอ็กดาวนเ์พือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 

ธุรกิจโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า เป็นธุรกิจที่ภาครฐัใหค้วามส าคญัและใหก้ารสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการระเบยีงเขต

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตรป์ระเทศภายใตน้โยบายไทยแลนด ์4.0 เพื่อยกระดบัเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหเ้ป็น

เขตพฒันาอุตสาหกรรมระดบัโลก โดยแผนการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานหลกัท ัง้ 5 โครงการ รวมมูลค่า 650,000 ลา้นบาท ซึง่มสีดัส่วนการลงทุน

ของภาครฐั 42% และเอกชน 58% ปจัจุบนัมเีพียงโครงการศูนยซ์่อมบ ารุงอากาศยาน (TG MRO) ที่ชะลอโครงการไปก่อน ส่วนอีก 4 โครงการ

สามารถเดนิหนา้ไปไดต้ามแผน  

ณ เดือนตุลาคม 2563 มีความคืบหนา้ของโครงการต่างๆ ดงันี้  โครงการท่าเรือมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) ไดล้งนามสญัญาร่วมลงทุนกบั บริษทักลัฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรม์ินอล จ ากดั ถอืเป็นโครงการแรกที่ประสบความส าเร็จในการเซ็น

สญัญาร่วมทุนระหว่างภาครฐัและเอกชนในรูปแบบ Public-Private- Partnership หรือ PPP โดยสถานะลา่สุดเอกชนไดด้ าเนินการออกแบบและ

ก่อสรา้งในส่วนของโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) อยู่ระหว่างท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) และถมทะเล ซึง่ปจัจบุนั

น าเทคโนโลยมีาใชท้ าเป็นระบบปิดจงึท าใหก้ระทบกบัสิง่แวดลอ้มและประชาชนนอ้ยมาก โดยคาดว่าจะเริ่มงานก่อสรา้งไดใ้นเม.ย. 64 และก่อสรา้ง

คลงักา๊ซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ในปี 2567 คาดแลว้เสร็จพรอ้มเปิดด าเนินการในปี 2570 ตามมาดว้ยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 

3 สนามบนิ (ดอนเมอืง – สุวรรณภูม ิ– อู่ตะเภา) ผูช้นะการประมลูกลุม่กิจการร่วมคา้บริษทัเจริญโภคภณัฑโ์ฮลดิ้ง จ ากดั และพนัธมติร ไดเ้ขา้ลง

นามสญัญาร่วมทุนและบนัทกึความเขา้ใจ กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สก

พอ.) เป็นที่เรียบรอ้ย เอกชนก าหนดกรอบเวลาเปิดใหบ้ริการไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบนิ เบื้องตน้ในเดือน ม.ค. 2569 พรอ้มท ัง้ใหข้อ้มูลถึง

แผนพฒันาพื้นทีเ่ชิงพาณิชยโ์ดยรอบสถานี (TOD) ขณะนี้ไดเ้ริ่มเขา้พื้นที่เพื่อขุดเจาะส ารวจชัน้ดินแลว้ โดยคาดว่ารฐัจะเริ่มส่งมอบพื้นที่ใหเ้อกชน

ด าเนินงานไดใ้นเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ ์2564 ส่วนช่วงดอนเมอืง-พญาไทจะส่งมอบพื้นที่ใหเ้อกชนด าเนินงานในเดือนมกราคม 2565 ขณะที่

ความคืบหนา้ในการโอนโครงการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์เรลลงิคเ์พื่อใหเ้อกชนเขา้บริหาร ขณะนี้ไดเ้ริ่มด าเนินการในช่วงระยะที่ 1 แลว้ โดยเอกชน

คู่สญัญาไดเ้ขา้ท าการส ารวจทรพัยส์นิ สถานะดา้นเทคนิค และเตรียมความพรอ้มในการเดินรถระบบรถไฟฟ้าใกลเ้สร็จแลว้ เหลอืปรบัปรุงบริการ

แก่ลูกคา้ เช่น รีโนเวทสถานี ติดไฟ ติดแอร ์และพฒันาลานจอดรถยนต ์เพื่อสรา้งจุดเดินทางเชื่อมต่อ ซึง่ส่วนนี้ใชเ้วลาด าเนินการและคาดว่าการ

ส่งมอบแอรพ์อรต์เรลลิ้งคล์่าชา้บา้ง เพราะติดเรื่องสถานการณ์โควดิ-19 ที่ทางบริษทัเอกชนจะตอ้งน าเจา้หนา้ที่จากต่างประเทศเขา้มาดูการบริหาร
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และการเดินรถก่อนทีจ่ะมกีารโอนถ่ายการบริหารงานเดนิรถเพื่อเปิดใหบ้ริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิก ์โฉมใหม่ภายในปี 2565 และคาดว่าจะ

ก่อสรา้งแลว้เสร็จตามแผนเร่งรดัในปี 2567   

ในส่วนโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะที ่3 ขณะนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) อยู่ระหว่างเจรจาผลตอบแทนกบักลุม่กิจการร่วม

คา้ GPC ประกอบดว้ย บมจ.กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดีเวลลอปเมนท ์(GULF) บริษทั พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ากดั และบริษทั ไชน่า ฮารเ์บอร ์เอ็นจิ

เนียริ่ง จ ากดั คาดว่าจะเซน็สญัญาไดใ้นตน้ปี 2564 และเริ่มก่อสรา้งท่าเทยีบเรือ F1 คาดแลว้เสร็จ ปี 2567 ซึ่งจะรองรบัได ้4 ลา้นทอีียู สอดรบั

กบัก าลงัการรองรบัของท่าเรือแหลมฉบงัเต็ม 11 ลา้นทอียูีในปี 2567 หลงัจากนัน้ก่อสรา้งท่าเทยีบเรือ E ซึว่จะแลว้เสร็จและรองรบัตูส้นิคา้อีก 3 

ลา้นทอีียู และ ท่าเรือ E0 รองรบัรถยนต ์1 ลา้นคนั ดา้นโครงการสนามบนิอู่ตะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออก กองทพัเรือไดส่้งร่างรายงาน

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ ขณะนี้ เอกชนอยู่ในข ัน้ตอนการท าแผนแม่บทสนามบนิที่จะมีการประมาณการความตอ้งการใชข้อง

ผูโ้ดยสารใน 50 ปี โดยมองไปถงึความตอ้งการจากต่างประเทศ ซึง่ใน EEC จะมที ัง้การเดนิทางทางอากาศ เดนิทางน า้ ทางรางและทางบก รวมท ัง้

การพฒันาเมอืงการบนิที่มเีขต Free Trade Zone ตลาดสมัมนา และเป็นเมอืงที่เชื่อมต่อสนามบนิ ถอืว่าเป็นพื้นที่ที่มศีกัยภาพ ท ัง้นี้  คาดว่าจะ

เริ่มงานก่อสรา้งไดใ้นเดือนธ.ค.64 และคาดว่าการด าเนินการก่อสรา้งจะแลว้เสร็จตามเป้าหมายในปี 2567 ส าหรบัโครงการศูนยซ์่อมบ ารุงอากาศ

ยาน (MRO) รอความชดัเจนจากแผนฟ้ืนฟูกิจการของการบนิไทย คาดว่าโครงการจะชะลอไปปี 2564-2565 และคาดว่าในปี 2567 การบินไทย

น่าจะเปิดบริการได ้ซึ่งภาครฐัพรอ้มสนบัสนุน รวมถงึการออกแบบ และเป็นทีป่รึกษา เหลอืเพยีงการเปิดประมูลเท่านัน้ ส่วนโครงการเขตส่งเสริม

อตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั (EECd) อยู่ระหว่างจดัท าร่างประกาศเชญิชวนเอกชนรบัเอกสารขอ้เสนอ (Request for Proposal: RFP) ฉบบั

ใหม่ ท ัง้นี้ โดยภาพรวมการผลกัดนัทุกโครงการมคีวามคืบหนา้มากขึ้น ซึง่จะเป็นโครงสรา้งพื้นฐานหลกัทีด่งึดูดการลงทุนในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจ

ดงักล่าว  โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ ยานยนตส์มยัใหม่ อิเลก็ทรอนิกส ์ดิจทิลั หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ รวมถงึการบนิและ

อากาศยาน 

 

ธุรกิจโรงงานพรอ้มใหเ้ช่าในไตรมาส 2 ปี 2563 ยงัมอีุปทานอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อนที่ 2.32 ลา้นตารางเมตร ขณะทีอ่ตัรา

การเช่าอยู่ที่รอ้ยละ 79.5 เพิ่มขึ้นเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 77.3 ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 ถงึแมว้่าบางอุตสาหกรรมไดร้บัผลกระทบเชิงลบจากการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ -รวมถงึการปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของ IMF บวกกบัผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวนเ์พื่อป้องกนัการแพร่

ระบาดของประเทศไทยและอื่นๆท ัว่โลก ดา้นภาวะการส่งเสริมการลงทุนช่วง มกราคม -มิถนุายน เดือนของปี 2563 BOI เปิดเผยว่ามสีถิติยอด

ขอรบัการส่งเสริมการลงทุนรวมท ัง้สิ้น 754 โครงการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนตวัเลขสถิติการลงทุนจาก

ต่างประเทศ (FDI) ทีไ่ดร้บัอนุมตัิใหก้ารส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มจี านวนโครงการที่ไดร้บัการอนุมตัิ 535 โครงการ มลูค่าเงนิ

ลงทุน 160,664 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 26 และรอ้ยละ 42 จากในช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ ในปีนี้ประเภทของการลงทุนที่ไดร้บัความสนใจส่วน

ใหญ่เป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค รองลงมาเป็นหมวดเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์โดยแหล่งที่มาของมูลค่าเงนิลงทุนในโครงการ

ต่างชาติที่ไดร้บัอนุมตัิใหก้ารส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่มาจากจีน คิดเป็นรอ้ยละ 22 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศท ัง้หมด รองลงมาคือ
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ญี่ปุ่ นรอ้ยละ 21 และไตห้วนัรอ้ยละ 8 ซึ่งเงนิลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่ตัง้แต่ 1 ,000 ลา้นบาทขึ้นไป  ท ัง้นี้ ในแง่มูค่าโครงการ

ต่างชาติส่วนใหญ่ที่ไดร้บัอนุมตัิใหก้ารส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในช่วง 6 เดือนของปีนี้  คิดเป็นรอ้ยละ 59 ของมูลค่าโครงการ

ต่างชาติทีไ่ดร้บัอนุมตัิใหก้ารส่งเสริมท ัง้หมด ซึง่ส่งผลดต่ีอความตอ้งการของพื้นทีข่องธุรกิจโรงงานใหเ้ช่าทีม่โีอกาสจะเพิม่ขึ้นต่อไป 

ธุรกิจคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่าในไตรมาส 2 ปี 2563 อุปทานยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอยู่ที่ 3.97 ลา้นตารางเมตร ขณะที่อตัราเช่า

ลดลงเลก็นอ้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 86.0 เป็นผลมาจากการเพิม่อปุทานกว่ารอ้ยละ 8.4 จากปีก่อนหนา้ หรือคิดเป็นจ านวน 82,060 ตารางเมตร ในส่วนอุป

สงคเ์ติบโตกว่ารอ้ยละ 6.5 เทียบกนัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยหนึ่งในธุรกิจที่ไดร้บัความสนใจท ัง้จากผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ คือธุรกิจ      

E-commerce ทีอ่าจท าใหม้คีวามตอ้งการในการใชค้ลงัสนิคา้เพิ่มมากขึ้น ในอนาคตธุรกิจ E-commerce จะเป็นธุรกิจทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกิจของ

ประเทศและดึงดูดการลงทุนจากนกัลงทุนท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตของการขายสินคา้ไปยงั

ผูบ้ริโภคโดยตรง (B2C) สูงเป็นอนัดบั 1 ของอาเซยีน โดยมแีรงขบัเคลือ่นส่วนหนึ่งมาจากการพฒันาเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัมากขึ้น อาท ิการ

พฒันาระบบอีเพยเ์มนตท์ี่สะดวกและปลอดภยั รวมถงึพฤติกรรมของคนทุกวยัทีคุ่น้เคยกบัการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืมากขึ้นหลงัจากการอยู่บา้นเพื่อ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ส่งผลใหเ้กิดผูซ้ื้อและผูข้ายในธุรกิจออนไลนเ์พิม่ขึ้น เนื่องจากผูซ้ื้อมเีวลาและความสะดวกสบายใน

การพิจารณาเลอืกซื้อสินคา้ ท าใหส้ามารถเลือกช่องทางที่สะดวก ณ เวลาที่ตอ้งการซื้อได ้ ในส่วนของผูข้ายก็เล็งเห็นโอกาสในการขายสินคา้

ออนไลนม์ากขึ้น จงึตอบโจทยด์ว้ยการขยายช่องทางการขายใหค้รอบคลุมทุกความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท ัง้นี้  ภาครฐัและภาคเอกชนต่างมุ่งเนน้

การสรา้งแพลตฟอรม์ชอ้ปป้ิงแบบไรร้อยต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ซึง่การมศูีนยก์ระจายสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐานและ

ระบบโลจสิติกสท์ีท่นัสมยั ถอืเป็นปจัจยัส าคญัของการขายแบบ Omni-channel เพื่อเติมสนิคา้ที่สโตร ์และส่งสนิคา้ตามค าส ัง่ซื้อของผูบ้ริโภคใน

ทุกแพลตฟอรม์ นอกจากนี้แนวโนม้การรวมศูนยก์ระจายสนิคา้จะสามารถเพิ่มศกัยภาพการส่งสนิค ้าใหเ้ร็วขึ้น และถอืเป็นอีกหนึ่งองคป์ระกอบ

ส าคญัในการใหบ้ริการลูกคา้ อนัจะส่งผลบวกต่อธุริจคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่าในอนาคต 

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

1) ตัง้เป้ำเป็นผูน้ ำในกำรใหบ้ริกำรสมำรท์แพลตฟอรม์ดำ้นอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรมระดบัสำกล 

บริษทัฯ เป็นผูน้ าในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประเภท Ready Built อนัดบัหนึ่งของประเทศไทย ซึง่มกีารพฒันาและบริหาร

โรงงาน และ คลงัสนิคา้แลว้เสร็จมากกว่า 3.0 ลา้นตารางเมตร โดยในอนาคตบริษทัฯ ยงัจะคงการพฒันาโครงการประเภท Ready-Built ในท าเล

ทีม่ศีกัยภาพสูงและมคีวามตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัฯ จะลดความเสีย่งจากการหาผูเ้ช่าโดยมมีาตรการเปิดใหลู้กคา้สามารถเช่าลว่งหนา้                  

(Pre-lease) โครงการของบริษทัฯ ทีก่ าลงัจะพฒันาได ้บริษทัฯ ยงัมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ประเภท Built-to-

Suit โดยจะน าองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ของบริษทัในเครือกลุม่บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิต็ด ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

มาปรบัใช ้ โดยการพฒันาโครงการ Built-to-Suit จะมกีารท างานร่วมกนักบัลูกคา้ตัง้แต่ข ัน้ตอนการออกแบบเพือ่ใหร้องรบัความตอ้งการเฉพาะ

ของลูกคา้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ รวมท ัง้ การพฒันาอาคารสเีขยีวตามมาตรฐานระดบัโลก  เช่น LEED และ EDGE โดยบริษทัฯ ไดม้ี

การลงทุนร่วมกบัเครือข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ ทีจ่ะน าเสนอบริการครบวงจรท ัง้ในดา้นการจดัเก็บขอ้มลู รวมถงึพื้นทีส่  านกังานใหเ้ช่าทีอ่ยู่ในท าเล 

CBD เพือ่ใหบ้ริการกบัลูกคา้ทีอ่ยู่ในกลุม่อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม 

2) บริหำรสนิทรพัยอ์ย่ำงเบ็ดเสรจ็ (Asset Management Strategy)  

บริษทัฯ มคีวามร่วมมอืกบัเครือกลุม่บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิต็ด ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ จดัตัง้ทมีงานในการ

บริหารสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ อย่างเบด็เสร็จ โดยไดท้ าการศึกษาโรงงานและคลงัสนิคา้ท ัง้หมดของบริษทัฯ เพือ่พจิารณาการใชป้ระโยชนข์อง

สนิทรพัยเ์หลา่นัน้ โดยสนิทรพัยบ์างอย่างอาจสามารถน ามาดดัแปลง ปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง หรือปรบัเปลีย่นประโยชนใ์ชส้อย เช่น  การ

ปรบัเปลีย่นคลงัสนิคา้ใหเ้ป็นโรงงานหรือเป็นโครงการ Built-to-Suit การปรบัเปลีย่นขนาดของอาคารใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาด หรือ
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แมแ้ต่การร่วมมอืกบัพนัธมติรในการลงทุนและพฒันาสนิทรพัยเ์หลา่นัน้ใหเ้ป็นอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอื่น รวมถงึการขายสนิทรพัยเ์หลา่นัน้ใหก้บั

ผูป้ระกอบการรายอื่น หรือผูป้ระกอบการนิคมอตุสสาหกรรม  

ทัง้นี้ การบริหารสนิทรพัยข์องบริษทัอย่างเบด็เสร็จ จะช่วยใหบ้ริษทัฯ ใชส้นิทรพัยป์จัจบุนัใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสูงสุด และยงัสามารถ

น ารายไดท้ีเ่พิม่ขึ้นมาเสริมสภาพคลอ่ง และน ามาลงทุนพฒันาโครงการในธุรกิจของบริษทัอกีดว้ย  

3) เพิ่มศกัยภำพใหก้บัโรงงำนและคลงัสนิคำ้ 

บริษทัฯ มแีผนปรบัปรุงและเพิม่ศกัยภาพใหก้บัโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยนอกเหนือจากการปรบัปรุงเบื้องตน้และการปรบัแบบให ้

เป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯ ยงัอยู่ระหว่างการศึกษาการน าเอาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ มาปรบัใช ้ เช่น การน าระบบ

อตัโนมตัิในกระบวนการผลติ (Automation) หรือการพฒันาโรงงานอจัฉริยะ (Smart Factory) เพือ่เตรียมพรอ้มและสนองนโยบายภาครฐัใน

การยกระดบัอตุสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ Thailand 4.0 

4) ต่อยอดสูธุ่รกจิที่เกี่ยวขอ้ง 

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการต่อยอดสู่ธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งอื่นๆ โดยอยู่ในระหว่างการศึกษาธุรกิจดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบ

อตัโนมตัิ การพฒันาอสงัหารมิทรพัยค์รบวงจรหรือโครงการมกิซยู์สโดยมอีสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมเป็นตวัหลกั และการศึกษาเขต

ธุรกิจและเขตการคา้ควบคู่กบัศูนยโ์ลจสิติกส ์ โดยบริษทัฯ คาดว่าธุรกิจเหลา่นี้จะสรา้งแพลตฟอรม์ในการต่อยอดและเพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกิจใน

ปจัจบุนั 

5) กำรขยำยฐำนลูกคำ้สูป่ระเทศในกลุ่มอำเซียน  

บริษทัฯ มกีลยุทธท์ีจ่ะขยายธุรกิจสู่ประเทศในกลุ่มอาเซยีนนอกเหนือจากประเทศอนิโดนีเซยี โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศซแีอลเอม็ว ี

(CLMV) ซึง่ประเทศดงักลา่วนัน้ยงัมศีกัยภาพสูง มกีารเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในขณะทีค่่าแรงยงัต า่กว่าประเทศไทย และยงัมคีวามตอ้งการของ

อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอตุสาหกรรมท ัง้ในดา้นโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยบริษทัสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างหลากหลายและมผีลติภณัฑท์ีค่รบวงจร  

กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

1) กำรจดัหำที่ดิน 

บริษทัฯ เป็นผูพ้ฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และมนีโยบายการจดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสม อยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพ สะดวกต่อการ

คมนาคมและมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไดร้บัสทิธิประโยชนจ์าก BOI ท ัง้นี้ ราคาทีด่นิของบริษทัฯ จะตอ้งไมสู่งเกินไป และขนาดของทีด่นิจะตอ้ง

เหมาะสมเพือ่ใหส้ามารถพฒันาโครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  

ขัน้ตอน/หลกัเกณฑก์ำรจดัหำท่ีดิน 

• ท าเลทีต่ ัง้เหมาะสมอยู่ในท าเลยุทธศาสตร ์ มกีารคมนาคมสะดวก ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูเ้ช่า และสามารถไดร้บัสทิธิ

ประโยชนจ์าก BOI  

• ราคาทีด่นิเหมาะสม ในการทีบ่ริษทัฯ จะสามารถสรา้งผลตอบแทนจากค่าเช่าได ้ และสามารถแข่งขนักบัผูเ้ลน่รายอื่นๆในตลาด

ได ้

• ค านึงถงึการรองรบัการขยายโครงการหรือการปรบัเปลีย่นรูปแบบโครงการ ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผู ้

เช่ารายต่อไป 
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2) ทีมงำนพฒันำ/กำรออกแบบ และกำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง 

 บริษทัฯ พฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้บนที่ดนิทีม่ศีกัยภาพ ดว้ยทมีงานออกแบบและทมีงานพฒันาโครงการที่มปีระสบการณ์ โดยมที ัง้ส่วนที่

ด าเนินการโดยทมีงานภายในของบริษทัฯ เอง ซึง่ช่วยใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการบริหารงานพฒันาและลดตน้ทุนการพฒันาของบริษทัฯ รวมถงึมี

ทีมงานผูอ้อกแบบและที่ปรึกษาโครงการที่ว่าจา้งมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยใหง้านที่ตอ้งการความช านาญและเชี่ยวชาญพิเศษมีศกัยภาพตรงกั บ

วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ และลูกคา้ไดด้ียิ่งขึ้น ในส่วนของวสัดุที่ส  าคญัในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เหล็ก และคอนกรีต 

บริษทัฯ สามารถส ัง่ซื้อวสัดุทีม่คีุณภาพโดยตรงจากผูผ้ลติหลายราย ในคุณภาพและราคาทีเ่หมาะสมและใกลเ้คียงกนั  

 ส าหรบัการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายการเลอืกคู่คา้ที่เป็นรูปธรรม รวมถงึการก าหนดวธิีการปฎิบตัิงาน 

การก าหนดคุณภาพของสินคา้และบริการ การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูค้า้และการปฏิบตัิต่อผูค้า้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โปร่งใส แล ะ 

สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี้บริษทัฯ ยงัมกีารพจิารณาจากราคากลาง เพือ่ใหบ้ริษทัฯ ไดร้บัสนิคา้หรือบริการในราคาทีเ่หมาะสมอกีดว้ย   

ข ัน้ตอน/หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

• จดัท าบญัชรีายชื่อคู่คา้ทีผ่่านการรบัรอง (Approved Vendor List) โดยรวบรวมขอ้มลูผูค้า้ทีม่คีุณสมบตัิตรงตามความ

ตอ้งการ แยกตามประเภทของสนิคา้และบริการ พรอ้มท ัง้ปรบัปรุงขอ้มลูจากผูค้า้ที่เขา้มาติดต่อซื้อขายกบับริษทัฯ 

• พจิารณาคู่คา้ทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสม เช่น มปีระวตัิหรือชื่อเสยีงทีด่ ี ส่งมอบของทีม่คีุณภาพ ครบถว้น ตรงเวลา และมคีวามรู ้

ความเชี่ยวชาญในสนิคา้หรือบริการนัน้ มคีวามพรอ้มท ัง้ดา้นเครื่องมอื อปุกรณ์และก าลงัคน มผีลงานในอดตีทีด่เีป็นที่ยอมรบั 

รวมถงึมบีริการหลงัการขายทีด่ ี 

• จดัใหม้คีณะกรรมการประมลูเพือ่ใหบ้ริษทัฯ ไดร้บัผลประโยชนสู์งสุด โดยบริษทัฯ จะพจิารณาร่วมกบัราคากลางทีเ่หมาะสม 

• การจดัซื้อจดัจา้งทุกครัง้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูม้อี  านาจทุกครัง้ 

• มกีระบวนการในการตรวจสอบและประเมนิว่า สนิคา้ทีจ่ดัซื้อจดัจา้งเป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้ก าหนด 

• มเีกณฑใ์นการประเมนิ และคดัเลอืกผูค้า้ทีช่ดัเจนและโปร่งใส  

• มกีารเปิดโอกาสใหผู้ค้า้รายใหม่ๆ ไดเ้ขา้มาเสนอสนิคา้และบริการกบับริษทัฯ 

งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มงีานทีย่งัไม่ส่งมอบซึง่มสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัอยู่ระหว่างการพฒันาโดยเป็นคลงัสนิคา้ทีพ่ฒันาขึ้น

ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built to suit) ทีต่กลงท าการก่อสรา้งใหก้บัเอฟแอนดเ์อน็แดรี่สป์ระเทศไทย ซึง่เป็นศูนยก์ระจายและจดัเก็บสนิคา้

อตัโนมตัิเต็มรูปแบบแห่งแรกของเอฟแอนดเ์อน็ ตัง้อยู่ในโครงการเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์ เซน็เตอร ์ จงัหวดัอยุธยา โดยมพีื้นทีเ่ช่า

ประมาณ 21,000 ตารางเมตร คาดวา่จะก่อสรา้งเสร็จภายในไตรมาสทีส่ามของปี 2564 และบริษทัฯ ไดท้ าขอ้ตกลงก่อสรา้งโครงการศูนยก์ระจาย

สนิคา้ในภูมภิาคแห่งแรกใหก้บับริษทั เซน็ทรลัวตัสนั ทีจ่งัหวดัขอนแก่น ซึง่มพีื้นทีเ่ช่าประมาณ 10,000 ตารางเมตร ทีค่าดว่าจะก่อสรา้งเสร็จ

ภายในไตรมาสทีส่องของปี 2564 นอกจากนัน้ บริษทัฯ อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการบางกอกโลจสิติกส ์ พารค์ ภายใตส้ญัญาร่วมทุนกบับริษทั 

สหไทย เทอรม์นิอล จ ากดั (มหาชน) โดยมพีื้นทีเ่ช่าประมาณ 40,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่ในเขตปู่เจา้สมงิพราย จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่คาดว่าจะ

ก่อสรา้งเสร็จภายในไตรมาสทีส่ามของปี 2564 
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3.4  กำรลงทุนในธุรกจิที่เกี่ยวเน่ือง 

1) สำยธุรกจิ “เทคโนโลยี” 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

ประเทศไทยเป็นตลาดที่มศีกัยภาพและมคีวามตอ้งการใชง้านบริการศูนยข์อ้มลู (Data center หรือ ดาตา้เซ็นเตอร)์ ซึง่ถอืเป็นหนึ่งใน

เทคโนโลยีส าคญัที่ใชข้บัเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทลั ควบคู่ไปกบับรอดแบนด ์คลาวด ์บิก๊ดาตา้ และอินเตอรเ์น็ต ออฟ ธิงส ์ซึ่งเป็นกลุ่ ม

เทคโนโลยีชี้วดัระดบัความกา้วหนา้ของประเทศต่าง ๆ ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทลั สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของประเทศไทยที่มุ่งสู่ดิจิทลัท

รานสฟ์อรเ์มชัน่และนโยบายไทยแลนด ์4.0 ซึ่งภาครฐัไดว้างแผนการพฒันาดา้นดิจิทลัอย่างครอบคลุมตัง้แต่ปี 2560-2564 โดยมเีป้าหมายเพื่อ

พฒันาขดีความสามารถทางดา้นดจิทิลัในภาคส่วนต่าง ๆ และการวางยุทธศาสตรก์ารลงทุนดา้นไอซที ีซึง่จะกลายเป็นกลไกสรา้งเสริมและเร่งอตัรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจใหม้ากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม แมโ้ครงสรา้งพื้นฐานดา้นบรอดแบนดข์องประเทศไทยจะมีศกัยภาพในการแข่งขนั แต่ประเทศไทยยงัตอ้งพฒันาในแง่

ของปจัจยัขบัเคลือ่นทางเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชง้านบิก๊ดาตา้ซึ่งไดม้าจากการจดัเก็บขอ้มูลจ านวนมหาศาลจากแหล่งขอ้มูลที่

แตกต่างกนั พรอ้มเขา้สู่กระบวนการวเิคราะหป์ระมวลผลอย่างเป็นระบบและถูกตอ้ง และสามารถดงึขอ้มลูที่มปีระโยชนม์าใชส้นบัสนุนการท างาน

เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มไดจ้ริง ถือเป็นความทา้ทายของผูป้ระกอบการในการบริหารจดัการขอ้มูลใหม้ีประสทิธิภาพ จากปจัจยัดงักล่าว ส่งผลใหก้าร

พฒันาในข ัน้ต่อไป มแีนวโนม้มุ่งเนน้ไปที่การพฒันาโครงการดาตา้เซ็นเตอรม์ากขึ้น ซึง่เป็นการวางโครงสรา้งพื้นฐานดา้นไอททีี่มบีทบาทส าคญัต่อ

ความส าเร็จของอตุสาหกรรมยุค 4.0 เพือ่ใหก้ารเชื่อมโยงการสือ่สารสามารถบูรณาการขอ้มลูแบบเรียลไทมแ์ละสรา้งความโดดเด่นเหนือคู่แข่งทาง

ธุรกิจได ้โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดรุ้กตลาดดาตา้เซน็เตอร ์โดยประกาศความร่วมมอืกบั “กลุม่เอสท ีเทเลมเีดีย โกลบอล ดาตา้ เซน็เตอร ์(STT 

GDC)” ผูใ้หบ้ริการดาตา้เซน็เตอรช์ ัน้น าจากสงิคโปรท์ีม่คีวามเชี่ยวชาญและมศีกัยภาพสูง พรอ้มดว้ยองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ในการใหบ้ริการ

ดาตา้เซน็เตอรด์ว้ยมาตรฐานระดบัโลก เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต  

การผลกัดนัการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศไทยนัน้ สามารถใชป้ระโยชน์จากการพฒันาธุรกิจ Data center บนความ

ไดเ้ปรียบดา้นท าเลที่ต ัง้ของประเทศ และความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ตลอดจนบุคลากรที่มคีุณภาพ จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากนกัลงทุน

ต่างชาติเขา้มาไดเ้ป็นจ านวนมาก และผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วสู่การเป็น “ดิจิทลัฮบัของอาเซยีน” ตามเป้าหมายของรฐับาลที่คาดว่าในปี 2570 

ธุรกิจดิจทิลัจะสามารถสรา้งรายไดเ้กือบหนึ่งในสีข่องผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย (GDP)  และตลาด Data center ของอาเซยีนในปี 2567 

จะมมีูลค่าสูงถงึ 5.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั  ซึ่งจะช่วยสรา้งเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ประเทศไทยไดอ้ย่างม ัน่คงและยัง่ยืน อีกท ั้งเป็นการ

ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาระบบนิเวศดจิิทลั (Digital Ecosystem) ทีจ่ะสนบัสนุนภาคธุรกิจใหร่้วมมอืกนัไดอ้ย่างท ัว่ถงึ โดยกา้วขา้ม

ขอ้จ ากดัดา้นภูมศิาสตรแ์ละความแตกต่างของอุตสาหกรรม ท าใหส้ามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มร่วมกนัไดอ้ย่างต่อเนื่อง อนัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจเติบโต

ในระดบัมหภาคต่อไป  

ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

การใหบ้ริการดาตา้เซน็เตอรแ์บบ Co-location คือการบริการใหเ้ช่าพื้นที่รบัฝากเซริฟ์เวอรแ์ละอปุกรณ์คอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร ์เพื่อใช ้

เป็นศูนยห์ลกั (Main Site) และศูนยส์ ารอง (Back Up Site) แก่ผูม้าใชบ้ริการ เพื่อบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลขององคก์ร หรือเพื่อใหบ้ริการศูนย์

ขอ้มูลแก่ลูกคา้ภายนอกที่เป็นรายย่อย โดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการทีม่มีาตรฐาน และมคีวามปลอดภยัในระดบัสูง ซึ่งรวมถงึระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองที่

ท าใหเ้ซริฟ์เวอรท์ างานไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพต่อเนื่องตลอด 24 ช ัว่โมง ระบบควบคุมความเย็นและความชื้นที่จะควบคุมอุณหภูมใิหเ้หมาะสมกบั

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคสต่์างๆเพื่อใหอุ้ปกรณ์ไดท้ างานอย่างมีประสทิธิภาพและยืดอายุการใชง้าน และระบบความปลอดภยัเพื่อปกป้องและดูแล

ความปลอดภยัของขอ้มลูในระดบัสูงสุด ท ัง้นี้  การลงทุนพฒันาดา้นดาตา้เซน็เตอร ์ตอ้งมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกนัระหว่างท าเลที่ต ัง้และ

ระบบโครงสรา้งพื้นฐานของโครงการ พรอ้มท ัง้ทมีผูพ้ฒันาที่เชี่ยวชาญ และระบบรกัษาความปลอดภยัของศูนยข์อ้มูลที่เขม้งวด ในปจัจุบนั ดาตา้
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เซ็นเตอรจ์ะตอ้งสามารถรองรบัและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพิ่มขีดความสามารถในการขยายการใหบ้ริการ และที่ส  าคญัคือมีระบบ

รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว  

ดาตา้เซ็นเตอร ์ถอืว่ามบีทบาทและความส าคญักบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีท ัง้หมดในปจัจุบนั นอกจากจะเป็นศูนยก์ารจดัเก็บ

และขบัเคลือ่นการท างานของขอ้มูลแลว้ ดาตา้เซ็นเตอรย์งัมส่ีวนส าคญัที่จะช่วยขบัเคลือ่นเสถยีรภาพและความม ัน่คงขององคก์ร โดยในช่วงหลาย

ปีทีผ่่านมา ความล า้หนา้ของเทคโนโลย ีท าใหด้าตา้เซน็เตอรไ์ดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยัขึ้น โดยมขีนาดเลก็ลง ประสทิธิภาพสูง และใชง้านไดจ้ริง 

เพือ่รองรบัความตอ้งการของตลาดในยุคดจิทิลั 

นอกจากนี้  ทางบริษทัฯ ไดร้บัอนุมตัิในส่วนสทิธิประโยชนส่์งเสริมการลงทุน (BOI) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวนัที่ 20 

กนัยายน 2562 เพือ่ประกอบกิจการเขตดาตา้เซน็เตอร ์เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตราแห่งพระราชบญัญตัิส่งเสริม

การลงทุน 

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

ภายใตก้ารเปลีย่นผ่านวถิชีวีติและการท างานสู่ยุค New Normal ซึง่ท าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มใหม่ทีเ่อื้อต่อการจดัการทุกอย่างไดจ้ากที่

บา้น หรือ “everything-from-home” การมรีะบบดจิทิลัทีม่ศีกัยภาพครบวงจร สามารถรองรบัความตอ้งการใชง้านบริการศูนยข์อ้มลู               

จงึกลายเป็นความจ าเป็นข ัน้พื้นฐานทีต่อบรบักบัไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค ที่มกีารปรบัเปลีย่นอยู่ในโลกออนไลนม์ากขึ้นและมกีารใชข้อ้มลูทีสู่งขึ้น 

ท ัง้การติดตามข่าวสารอย่างใกลช้ดิผ่านแอปพลเิคชนัยอดนิยม อาท ิYouTube Facebook Twitter และ LINE ซึง่ถูกจดัเป็นแอปพลเิคชนัยอด

นิยม 4 อนัดบัแรกในเดอืนกุมภาพนัธ ์ 2563 ที่ผ่านมา เมือ่เทยีบกบัช่วงก่อนเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคโควดิในเดอืนมกราคม 2563 นบัว่าทุก

แอปพลเิคชนัมอีตัราการใชง้านทีเ่ติบโตสูงขึ้นท ัง้หมด โดยเฉพาะ Twitter ถอืเป็นโซเชยีลมเีดยีทีม่ยีอดใชง้านเพิม่ขึ้นเป็นอนัดบั 1 มอีตัราเติบโต

สูงถงึ รอ้ยละ 266 ตามมาดว้ยไลนท์ีม่กีารใชง้านเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 154 Facebook เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 94  และ YouTube เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 82 

นอกจากนี้ เพือ่หลกีเลีย่งหา้งสรรพสนิคา้หรือรา้นคา้ทีม่คีนจ านวนมาก ผูบ้ริโภคไดห้นัมาจบัจ่ายสนิคา้ทีจ่  าเป็นผ่านช่องทางออนไลน ์ ส่งผลใหย้อด

ส ัง่ซื้อสนิคา้ออนไลนใ์นประเทศไทยเติบโตสวนกระแสถงึรอ้ยละ 80  

การท างานจากทีบ่า้น (Work from Home) ถอืเป็นแนวปฏบิตัิทีห่ลายองคก์รตอบสนองต่อนโยบายภาครฐั ระบบคลาวด ์ (cloud 

service) และระบบการท างานออนไลนใ์นรูปแบบของการประชมุ การอบรมทางไกล และการร่วมงานกนับนออนไลนแ์พลตฟอรม์ ลว้นกลายเป็น

สิง่จ าเป็นในช่วงทีม่ขีอ้ก าหนดใหห้ลกีเลีย่งการพบปะกนั อกีท ัง้ภาครฐัยงัสนบัสนุนใหป้ระชาชนสามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดเ์คลือ่นที ่

(Mobile Broadband) เพิม่อกี 10 กิกกะไบตต่์อคนต่อเดอืน ถอืเป็นปจัจยัส่งเสริมใหม้กีารใชง้านออนไลนด์า้นต่างๆ มากยิ่งขึ้น จากสถติิที่

เกิดขึ้นในช่วงการกกัตวันี้พบว่ามอีตัราการใชอ้นิเทอรเ์น็ตสูงขึ้นเกินรอ้ยละ 50 และมกีารใชข้อ้มลูผ่านเครือข่ายผูใ้หบ้ริการมอืถอืสูงขึ้นเกือบรอ้ยละ 

20 ในช่วงระยะเวลาเพยีง 1 เดอืน หลงัการระบาดในวงกวา้งเกิดขึ้นในเดอืนกุมภาพนัธ ์ 2563 ทีผ่่านมา ซึง่ปจัจยัดงักลา่วท ัง้หมดนี้ จะส่งผล

กระทบเชงิบวกต่ออตุสาหกรรมดาตา้เซน็เตอร ์ รวมถงึความตอ้งการใชง้านระบบดจิทิลัทีค่รบวงจรของใหผู้ใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์แลแอพพลเิคชัน่

มากยิ่งขึ้น 

จากรายงานของ IDC Corporate USA คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจดจิิทลัประเทศไทยมแีนวโนม้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562-2565 

จะมีการจบัจ่ายที่เกี่ยวกบัดา้นไอทแีละดิจิทลัประมาณ 72,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั สะทอ้นถงึแนวโนม้ความตอ้งการใชบ้ริการโคโลเคชัน่ที่เพิ่ม

สูงขึ้น นอกจากนี้ผูป้ระกอบการในปจัจบุนัยงัมองหาดาตา้เซน็เตอรท์ีม่ที ัง้ความปลอดภยัสูง มคีวามยดืหยุ่นและประหยดัพลงังาน ผลกัดนัใหธุ้รกิจ

ดาตา้เซ็นเตอรแ์ละคลาวดค์อมพิวติ้งของประเทศไทยเติบโต สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ความตอ้งการใชด้าตา้เซ็นเตอรข์องท ัว่โลกที่เพิ่มขึ้น โด ย

เทคโนโลยีหลกัที่องค์กรธุรกิจไทยใหค้วามส าคัญลงทุนคือ ซิเคียวริตี้  คลาวด ์และระบบเน็ตเวิรค์ ขณะที่เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่จะมีอิทธิพล
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ประกอบดว้ย ดาตา้อนาไลติกส ,์ ออโตเมชัน่, อินเตอรเ์น็ตออฟธิงส(์ไอโอที), ปญัญาประดิษฐ(์เอไอ), บล็อกเชน, เน็กซเ์จนเทเลคอมมูนิเคชัน่, 

เทคโนโลยเีสมอืนจริง, ควอนตมัคอมพวิติ้ง, นาโนเทคโนโลย ีและการพมิพ ์3 มติิ  

ผูใ้หบ้ริการดาตา้เซ็นเตอรใ์นประเทศไทยมีผูใ้หบ้ริการรายใหญ่หลายราย จากกลุ่มเทเลคอมและ ISP โอเปอเรเตอร ์ไม่ว่าจะเป็น              

บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ (เอไอเอส) บมจ.  อินเตอรล์ิ้งค ์คอมมวินิเคชัน่ (ILINK) บมจ. ซเีอส ลอ็กซอินโฟ (CSL) บมจ. อนิเตอรเ์น็ต

ประเทศไทย (INET) บริษทั เอ็นทีทีคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากัด (NTT) บริษ ัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ ากัด (TCC Tech) บมจ. ดบับลิวเอชเอ                     

คอรป์อเรชัน่ (WHA) บริษทั ทรูไอดีซ ีจ ากดั บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอรเ์มชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั หรือจะเป็นดาตา้เซ็นเตอรท์ี่เกิดจากที่หลายบริษทัร่วม

ลงทุนเช่น บริษทั ซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จ ากดั (SUPERNAP) ทัง้นี้จากพฤติกรรมการเช่าใชด้าตา้เซ็นเตอรท์ี่เติบโตสูงในองคก์รภาคธุรกิจ

จะสนบัสนุนใหผู้ใ้หบ้ริการและโพรไวเดอรเ์ติบโตต่อเนื่อง โดยฐานลูกคา้กลุ่มไอซีทีหลกั ๆ คือ ผูใ้หบ้ริการคลาวดเ์ซอรว์สิ อินเตอรเ์น็ต มีเดีย 

สถาบนัการเงนิ โทรคมนาคม ภาครฐั และกลุ่มผูใ้หบ้ริการโซลูช ัน่ดา้นระบบไอทใีหก้บัองคก์รต่าง ๆ ท ัง้นี้โดยภาพรวม การที่มผูีใ้หบ้ริการจ านวน

มากในตลาดย่อมเป็นเรื่องทีด่ีต่อผูใ้ชแ้ละอุตสาหกรรมในระยะยาว เนื่องจากจะเกิดการแข่งขนัในดา้นราคา ดา้นการบริการ รวมไปถงึดา้นความรู ้

ความสามารถของบุคลากรในอตุสาหกรรม 

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

บริษทัฯ วางเป้าเป็นผูน้ าในการพฒันาและบริหารจดัการดาตา้เซน็เตอรท์ีท่นัสมยัและรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ไดสู้งสุดในประเทศ

ไทย โดยใชเ้ทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญข ัน้สูงจากกลุ่มเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาตา้ เซ็นเตอร ์ซึ่งมีเสถียรภาพและความปลอดภยัได ้

มาตรฐานระดบัสากล เพือ่รองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให ้บริษทัฯ วางระบบการบริหาร

จดัการทีท่นัสมยัไดม้าตรฐาน มพีนัธมติรมอือาชพีดูแลพฒันาระบบและโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถงึการใส่ใจกบัการประหยดัพลงังาน เพือ่เสริมสรา้ง

ความม ัน่ใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ท ัง้นี้บริษทัฯ มแีนวทางการท าการตลาดลว่งหนา้กบัพนัธมติรเพือ่เจาะลูกคา้รายใหญ่ท ัง้ในและต่างประเทศให ้

เขา้มาใชบ้ริการ ซึ่งลูกคา้ที่มองหาดาตา้เซ็นเตอรส์เกลนี้  คือกลุ่มที่มฐีานขอ้มูลจ านวนมาก ใชค้ลาวดค์อมพิวติ้ง เช่น มหาวทิยาลยั โ รงพยาบาล  

กลุม่ธุรกิจมเีดยี และสถาบนัการเงนิต่าง ๆ เป็นตน้ ท ัง้นี้ตลาดดาตา้เซน็เตอร ์ถอืเป็นธุรกิจที่น่าจบัตามอง จากแนวโนม้องคก์รหลายแห่งทีท่รานส์

ฟอรม์เริ่มแตกธุรกิจใหม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยีขบัเคลือ่น หนัมาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบประมวลผล และบริหารจดัการขอ้มูลผ่านศูนยข์อ้มู ล

อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะองคก์รทีมุ่่งเนน้การพฒันาเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัข ัน้สูงตามนโยบายของรฐับาล 

กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

ส าหรบัการท าธุรกิจดาตา้เซ็นเตอร์ของบริษทัร่วมทุนภายใตก้ลุ่มบริษทัไดว้างมาตรฐานรองรบัการปฏิบตัิการในระดบัสูงสุด ที่มี

เสถยีรภาพในการเก็บรกัษาขอ้มูล และอุปกรณ์เซริฟ์เวอรต่์าง ๆ ภายใตก้ารจดัวางสภาวะแวดลอ้มที่ปลอดภยั มคีวามยืดหยุ่นสูง สอดคลอ้งกบั

แนวปฏบิตัิทีด่ทีีสุ่ดตามมาตรฐานของกลุม่อตุสาหกรรม  

จากความร่วมมือในการร่วมทุนระหว่าง บริษทัและกลุ่มเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาตา้ เซ็นเตอร ์บริษทัร่วมทุนจึงมีบุคลากรที่มี

ความรูค้วามสามารถดา้นการพฒันาโครงการศูนยข์อ้มลู รวมถงึแหลง่เงนิทุนและผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันาท ัง้หมด ส าหรบัการสรา้งอาคารดาตา้

เซน็เตอรน์ัน้ การติดตัง้โครงข่ายใยแกว้น าแสง ระบบไฟฟ้า ระบบรกัษาความปลอดภยัและระบบพลงังานส ารอง ถอืเป็นโครงสรา้งพื้นฐานหลกัใน

การพฒันาโครงการ โดยบริษทัฯ วางแผนการลงทุนสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานที่มคีวามยืดหยุ่น เพื่อใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงเวริก์โหลดที่รวดเร็ว 

โดยโครงการดงักลา่วสามารถรองรบัการใหบ้ริการเอสเอม็อจีนถงึองคก์รขนาดใหญ่ในการจดัการทรพัยากรไดส้ะดวก ซึ่งช่วยเพิม่ขดีความสามารถ

แข่งขนัขององคก์รในการประมวลผล และเป็นการเพิ่มทางเลอืกใหก้บัผูใ้ชใ้นประเทศและต่างประเทศที่สนใจการใชบ้ริการพื้นที่จดัเก็บขอ้มูล ที่

อ านวยความสะดวกในการสือ่สารเขา้ถงึเจา้หนา้ทีไ่ดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการขอ้มลู และสามารถตอบโจทย์

ความตอ้งการทีห่ลากหลายไดค้รบวงจร  
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สทิธิและประโยชน์จำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุน  

ในเดือนกนัยายน 2562 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดพ้ิจารณาอนุมตัิในบริษทั เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ ากดั  ไดร้บัการ

ส่งเสริมในประเภท 7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต Data Center โดยไดร้บัสทิธิประโยชน ์ดงันี้ 

• ไดร้บัอนุญาตน าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืหรือผูช้ านาญการกบัคู่สมรสและบุคคลซึง่อยู่ในอปุการะของบุคคลท ัง้สองประเภทนี้

เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเท่าทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 

• ไดร้บัอนุญาตใหค้นต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืหรือผูช้ านาญการทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร ไดร้บัอนุญาตท างานเฉพาะ

ต าแหน่งหนา้ทีก่ารท างานทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร 

• ไดร้บัอนุญาตใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมติั 

• ไดร้บัอนุญาตใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิทีไ่ดจ้ากการประกอบกิจการทีไ่ดร้บัการส่งเสริมมกี าหนดเวลา 

8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริ่มมรีายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ ในกรณีทีป่ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้

นิติบุคคล ผูไ้ดร้บัการส่งเสริมจะไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีทีเ่กิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสุทธิที่

เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลมกี าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืก

หกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได ้

• ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการทีไ่ดร้บัส่งเสริมซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล ไปรวมค านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิ

ไดต้ลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการส่งเสริมไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคลนัน้ 

• ใหไ้ดร้บัอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัร เป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

ส าหรบัโครงการพฒันาดาตา้เซน็เตอร ์บริษทัร่วมทุนไดป้ระมาณการงบลงทุนกว่า 7.3 พนัลา้นบาท บนพื้นทียุ่ทธศาสตรข์นาด 16 ไร่ใน

กรุงเทพฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดใหบ้ริการไดใ้นปี 2564 โดยมแีผนทยอยเปิดใหบ้ริการเป็นเฟส ดว้ยการวางระบบโครงสรา้งพื้นฐานของดาตา้

เซน็เตอรท์ีด่ ีโครงการจงึสามารถขยายก าลงัการใหบ้ริการไดต้ามความตอ้งการของตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปจัจบุนั และในอนาคตคาดว่าจะ

มกีารวางแผนลงทุนดาตา้เซน็เตอรแ์ห่งใหม่เพิม่เติมเพือ่รองรบัความตอ้งการของตลาดอกีดว้ย  

2) สำยธุรกจิ “สมำรท์โซลูชัน่” 

ส าหรบัสายงานสมารท์โซลูช ัน่ เป็นการลงทุนในธุรกิจแนวใหม่ที่ใชเ้ทคโนโลยีในการเชื่อมโยงและผสมผสานบริการที่หลากหลาย ผ่าน

การพฒันาร่วมกบัพนัธมติรเชิงกลยุทธ ์เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มจากการแบ่งปนัทรพัยากร ความรูค้วามเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และฐานลูกคา้ร่วม กนั 

โดยสมารท์โซลูช ัน่จะเป็นพื้นฐานส าคญัของทุกกลุ่มธุรกิจบนแพลตฟอรม์อสงัหาริมทรพัยแ์บบผสมผสานของกลุ่มบริษทั เพราะท าหนา้ที่เป็น 

Enabler ช่วยยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัเพือ่กา้วสู่ยุคดจิทิลัภายใตโ้ครงสรา้งเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 4.0 ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ 

2.1) บริกำรในสว่นโคเวิรค์กิ้งสเปซ 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เหน็การขยายตวัของโครงการอสงัหาริมทรพัยท์ีผู่ป้ระกอบการพฒันาโครงการแบบผสมผสาน มฟีงักช์ ัน่และ

องคป์ระกอบทีเ่ป็นเทคโนโลยทีนัสมยัตอบรบัไลฟ์สไตลผู์บ้ริโภคยุคใหม่ มแีนวโนม้ในการเติบโตทีด่ ีบริษทัฯ จงึวางแผนต่อยอดและพฒันาโซลูชัน่

ใหเ้กิดประโยชนผ่์านเทคโนโลยดีจิทิลัโดยรุกตลาดเขา้จบัมอืร่วมทุนกบั “จสัโค” (JustCo) ผูใ้หบ้ริการโคเวริค์กิ้งสเปซระดบัพรีเมยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
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เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่มคีวามเชี่ยวชาญเรื่องการวเิคราะหข์อ้มลู เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวกบัสถานทีท่  างาน และการบริหารจดัการกลุม่ลูกคา้สมาชกิ 

พรอ้มฐานลูกคา้ทีก่วา้งขวางในระดบัภูมภิาค   

ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

การประกอบธุรกิจโคเวริค์กิ้งสเปซ หรือ การเปิดใหเ้ช่าพื้นทีท่  างานร่วม ถอืเป็นการต่อยอดจากการท าเซอรว์สิออฟฟิศแบบดัง้เดมิซึง่เป็น

ธุรกิจที่จบักลุ่มลูกคา้รายเล็ก โดยมีขอ้แตกต่างคือการใหค้วามส าคญักบัฟงักช์ ัน่ และเทคโนโลยีในการออกแบบดว้ยดีไซน์ที่ยืดหยุ่นคล่องตวั 

พรอ้มจดัสรรสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั รองรบัขนาดองคก์รทีห่ลากหลาย ท าใหลู้กคา้ทีม่าใชบ้ริการโคเวริค์กิ้งสเปซ ไม่ตอ้งเช่าแบบกัน้หอ้งก็

ได ้สามารถเลอืกเช่าแบบ “Hot Desk” ซึ่งเป็นโตะ๊ท างานกลางทีใ่ครก็สามารถมาใชไ้ด ้ซึ่งเหมาะส าหรบัหน่วยงานที่ไม่ไดเ้ขา้ใชส้ถานทีต่ลอดเวลา

ท าใหส้ามารถใชพ้ื้นที่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด หรือหากกรณีมนีดัประชุมก็สามารถเช่าเป็นหอ้งได ้อกีท ัง้จดุเด่นของโคเวริค์กิ้งสเปซคือ แนวคิดการ

สรา้งสมดุลการท างานกบัการพกัผ่อน ท าใหม้กีารจดัวางส่วนกลางทีร่องรบัการท างานของคนรุ่นใหม่ดว้ยรีครีเอชัน่เซอรว์สิ มมุกาแฟ การตกแต่ง

ดีไซน์ใหม้คีวามห่างไกลรูปแบบเดิมของออฟฟิศท ัว่ไปอย่างชดัเจน โดยสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เกื้อหนุนเสริมสรา้งคอมมูนิตี้ที่สมาชิกสามารถมา

พูดคุยสรา้งปฏสิมัพนัธ ์สรา้งเน็ตเวอรค์กิ้งใหม่ ๆ เชื่อมโยงธุรกิจทุกรูปแบบเขา้ดว้ยกนั จดักิจกรรมสมัมนา เวริค์ช็อป แลกเปลีย่นวธิีการท างาน

และแนวความคิดเพื่อมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจใหก้า้วไกลไปกว่าเดิม พรอ้มกบัมีเครือข่ายหลายสาขาหลายท าเลเพื่อดึงดูดผูเ้ช่าดว้ยออปชัน่

สามารถนัง่ท างานไดห้ลายที ่ซึง่ถอืเป็นความไดเ้ปรียบทีเ่หนือกว่าการเช่าเซอรว์สิออฟฟิศแบบเดมิ 

ส าหรบัความร่วมมอืทางธุรกิจกบัจสัโคนัน้ ปจัจุบนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้ริการโคเวริค์กิ้งสเปซสาขาแรกในกรุงเทพอย่างเป็นทางการที่

อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์โดยมพีื้นที่ใหบ้ริการสองชัน้ รวมขนาดพื้นที่ท ัง้หมด 3,200 ตารางเมตร และสาขาทีส่องทีต่ึกแคปปิตอล ทาวเวอร ์

ออลซซี ัน่สเ์พลส บนพื้นที่ใหบ้ริการขนาด 3,636 ตารางเมตร ตามดว้ยสาขาที่สามคือ สาขาที่ตึกสามย่าน มติรทาวน ์โดยมพีื้นที่ใหบ้ริการหกชัน้ 

รวมขนาดพื้นทีท่ ัง้หมด 11,812 ตารางเมตร และสาขาทีเ่พิ่งเปิดตวัล่าสุดเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้  คือสาขาอมัรินทรพ์ลาซ่า บนพื้นที ่4,396 

ตารางเมตร 

สทิธิและประโยชน์จำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุน  

ในเดือนกนัยายน 2563 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดพ้จิารณาอนุมตัิใหโ้ครงการจสัโค ณ อาคารอมัรินทรพ์ลาซ่าของบริษทั จสั

โค (ประเทศไทย) จ ากดั ไดร้บัการส่งเสริมในประเภท 7.9.2.6 กิจการ CO-WORKING SPACE โดยไดร้บัสทิธิประโยชน ์ดงันี้ 

• ไดร้บัอนุญาตน าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืหรือผูช้ านาญการกบัคู่สมรสและบุคคลซึง่อยู่ในอปุการะของบุคคลท ัง้สองประเภทนี้

เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเท่าทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 

• ไดร้บัอนุญาตใหค้นต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมอืหรือผูช้ านาญการทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร ไดร้บัอนุญาตท างานเฉพาะ

ต าแหน่งหนา้ทีก่ารท างานทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร 

• ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมติั 

• ไดร้บัอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัร เป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

Co-working Space เป็นธุรกิจใหเ้ช่าทีน่ ัง่ท างานร่วม มกีารเติบโตอย่างรวดเร็วในปจัจบุนั จากทีม่ผูีป้ระกอบการ Co-working Space 

แบรนดต่์างประเทศท ัง้ระดบัภูมิภาค และระดบัโลกทยอยเขา้มาเปิดและขยายสาขาในกรุงเทพฯ และมแีนวโนม้จะเติบโตสูงขึ้นในอนาคต  โดย
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ปจัจุบนัมีผูใ้หบ้ริการโคเวิรค์กิ้งสเปซหลายรายในตลาด อาทิ โกลวฟิ์ช (GlowFish) เดอะไฮฟ์ (The Hive) ฮบับา้ (Hubba) สเปซ (Spaces) 

เดอะเกรทรูม (The Great Room) รีจสั (Regus) 

จากรายงานของเจแอลแอล พบว่า Co-working Space แบรนดต่์างประเทศในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในอาคารส านกังานเกรดเอ

ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS หรือใกลร้ถไฟฟ้าใตด้ิน MRT ซึ่งผูป้ระกอบการเหล่านี้บางรายยงัรุกขยายธุรกิจเพิ่ม โดยมีการเช่าพื้นที่ส  านกังานเพื่อ

เตรียมเปิดสาขาใหม่ในปีหนา้ คิดเป็นพื้นที่รวมกนัอีกกว่า 30,000 ตารางเมตร จ านวน Co-working space และเซอรว์ิสออฟฟิศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตวัเพิ่มขึ้นถึง รอ้ยละ 40 มีปริมาณพื้นที่รวมรอ้ยละ 2 ของปริมาณพื้นที่ส  านกังานที่มีอยู่

ท ัง้หมด จากเพียงรอ้ยละ 0.5-1 ในปี 2558 แนวโนม้เช่นเดียวกนันี้ เกิดขึ้นในเอเชียแปซิฟิก โดยในช่วงระหว่างปี 2557-2560 มีการขยายตวั

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 35.7 สูงกว่าอเมริกาและยุโรปทีม่กีารขยายตวัในอตัรารอ้ยละ 25.7 และรอ้ยละ 21.6 ตามล าดบั 

ส าหรบัประเทศไทย ยงัมปีจัจยัสนบัสนุนการใชง้านของ Co-working space เช่น ไลฟ์สไตลก์ารท างานของคนรุ่นใหม่ที่เปลีย่นแปลง

ไปตามเทคโนโลยีและความยืดหยุ่น โดยตอ้งการพื้นที่ท างานทีม่คีวามเป็นพื้นทีท่  างานร่วมกนั (Collaborative Workspace) แบบช่วยลดตน้ทุน

ทางธุรกิจ ท าใหรู้ปแบบการท างานของผูป้ระกอบการและบริษทัใหญ่ๆ ท ัว่โลก มกีารเปลีย่นไปอย่างสิ้นเชงิ โดยคาดว่าตลาด Co-working Space 

ในเอเชยีจะเพิม่สูงขึ้นเป็นรอ้ยละ 30 ในปี 2573 จากปจัจบุนัที่มตีลาดอยู่ทีร่อ้ยละ 2 นอกจากนี้ยงัมปีจัจยัเสริมดา้นอตัราการเติบโตของตวัเลขเอส

เอ็มอีในประเทศไทย ที่มแีนวโนม้เติบโตสูงรอ้ยละ 8-10 ต่อปี มากกว่าประเทศเพื่อนบา้น โดยกว่า 1 ใน 6 มธุีรกิจอยู่ในกรุงเทพฯ หรือคิดเป็น

กว่า 500,000 ราย โดยเอสเอ็มอีเหล่านี้  ลว้นแต่มองหาสถานที่ท างานในท าเลที่ดี แต่การเขา้ถงึออฟฟิศใหเ้ช่าเกรดเอในกรุงเทพฯ เป็นไปไดย้าก

และมรีาคาสูง เช่นเดยีวกบับริษทัใหญ่ๆ ทีต่อ้งการลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย  

แนวโนม้ที่ Co-working Space จะไดร้บัความนิยมจากกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ก็มมีากเช่นกนั เนื่องจากความยืดหยุ่นที่มสูีงและ

ไม่มขีอ้ผูกมดัดว้ยสญัญาเช่ายาวเหมอืนการเช่าส านกังานปกติท ัว่ไป และการใหบ้ริการในรูปแบบสมาชกิ บริษทั/องคก์รจงึสามารถปรบัลดหรือเพิ่ม

จ านวนที่นัง่ในการใชง้านไดต้ามตอ้งการ และยงัมคีวามเป็นไปไดม้ากว่าจะมกีารเช่าใชเ้ป็นทีท่  างานใหก้บัพนกังานทีท่  างานในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะ

เป็นการ Work From Home และ Remote Working ซึ่งจะสามารถบริหารจดัการไดด้ีกว่าโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค

โควดิ-19 ทีเ่กิดขึ้น 

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

จากกระแสวฒันธรรมแห่งการแบ่งปันภายใตเ้ทรนด์ใหม่ Sharing Economy เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ส่งผลใหเ้กิดความ

เปลี่ยนแปลงและการพฒันาสินคา้และบริการในหลากหลายอุตสาหกรรมในปจัจุบนั บริษทัฯ เชื่อว่ากลยุทธ์การลงทุนในโคเวิรค์กิ้งสเปซนัน้ 

สอดคลอ้งกบัเมกะเทรนดท์ี่สามารถสรา้งโอกาสในการเติบโตและต่อยอดธุรกิจใหก้บักลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ป็นอย่างดี ดว้ยการน าเสนอประสบการณ์

ใหม่ใหก้ลุม่คนท างานรุ่นใหม่ นกัท่องเทีย่วเชิงธุรกิจ และองคก์รธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทยไดส้มัผสับรรยากาศการท างานแบบใชพ้ื้นที่ร่วมกนั 

บนแนวคิดการออกแบบใหช้ีวติและการท างานใหไ้ปดว้ยกนัมากขึ้น โดยแฝงความสนุกสนาน มชีีวติชีวา มปีฏสิมัพนัธก์นั และกระตุน้ความคิด

สรา้งสรรคใ์หม่ ๆ โดยบริษทัฯ วางแผนเชิงรุกในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ไพรม์โลเคชัน่ เพื่อกา้วสู่ความเป็นผูน้ าการใหบ้ริการโคเวริค์

กิ้งสเปซในประเทศไทยและอาเซยีน  

ทัง้นี้  ความร่วมมอืกบัจสัโคนัน้ ถอืเป็นการเพิ่มเติมแพลตฟอรม์การใหบ้ริการออฟฟิศแบบทนัสมยัครบวงจร ส าหรบัลูกคา้ปจัจุบนั ใน

กลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม อีกท ัง้ยงัถอืเป็นอีกกา้วหนึ่งที่ส  าคญัในการต่อยอดธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อมุ่งไปสู่แนวทางการยดึ ลูกคา้

เป็นศูนยก์ลาง (Customer-Centric) ในการวางระบบบริหารจดัการที่ตอบสนอง เขา้ถงึและเสริมสรา้งประสบการณ์ที่ดีใหก้บัลูกคา้ ผ่ านการใช ้

เทคโนโลยดีา้นการวเิคราะหข์อ้มูลเชิงลกึ การพฒันาแอพพลเิคชัน่ และโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่สนบัสนุนการท างานและตอบโจทยผู์ป้ระกอบการ 

เพือ่เสริมสรา้งเครือข่ายทางธุรกิจใหก้วา้งขวางขึ้น  
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กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

โคเวริค์กิ้งสเปซจดัเป็นธุรกิจทีใ่ชเ้งนิลงทุนสูง ตอ้งมเีครือข่ายหลายสาขา บนท าเลที่เป็นไพรมโ์ลเคชัน่เดนิทางสะดวกเขา้ถงึง่าย ส าหรบั

สเกลพื้นทีใ่นการพฒันาแต่ละสาขานัน้มที ัง้ขนาดกลาง 1,000-3,000 ตารางเมตร และขนาดใหญ่ตัง้แต่ 3,000-8,000 ตารางเมตร ทุก ๆ สิง่ทีใ่ชใ้น

ออฟฟิศจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการที่ดี มีทีมงานซพัพอรต์อยู่เบื้องหลงัท ัง้การแกป้ญัหา การบ ารุงรกัษา การอพัเกรดแอพพลิเคชัน่ และ

โปรแกรมคอมพวิเตอรต่์าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งผูป้ระกอบการจะตอ้งวางแนวทางควบคุมค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทีด่ ีส  าหรบัรูปแบบการหารายได ้

ของโคเวิรค์กิ้งสเปซนัน้ มาจากการเพิ่มจ านวนสมาชิกท ัง้ในกลุ่มลูกคา้องคก์ร และกลุ่มลูกคา้รายย่อยท ัว่ไป ดว้ยแพ็คเกจที่ยืดหยุ่นตามความ

ตอ้งการใชง้านท ัง้ในส่วนสตูดิโอ หรือพื้นที่ Hot Desk พรอ้มหอ้งประชุม พื้นที่จดัอีเวนต ์คาเฟ่ และมุมสนัทนาการโดยสมาชิกมีความยืดหยุ่ น

สามารถท าสญัญาเช่ารายเดอืน หรือสญัญาเช่าระยะยาว 1-3 ปี  

งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

จสัโคมีแผนที่จะเดินตวั JustCo Labs ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ที่จะช่วยเสริมสรา้งความสมัพนัธแ์ละการเชื่อมต่อใหม่ๆ 

ระหว่างสตารท์อพัและบริษทัต่างๆภายในเครือข่ายของจสัโค ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ต ัง้อยู่ในประเทศ หรือระหว่างประเทศก็ตาม นอกจากนี้ JustCo 

Labs จะสรา้งระบบนิเวศในการท างานอนัทรงพลงั ซึง่ช่วยใหธุ้รกิจทุกขนาดไดร้บัประโยชนจ์ากเครือข่ายพนัธมติรของจสัโค อาท ิกิจกรรมแฮกกา

ธอน หรือ มาสเตอรค์ลาส เป็นตน้ 

2.2) บริกำรในสว่นออโตเมชัน่และโรบอทิคส ์

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

ส าหรบัสายงานออโตเมชัน่และโรบอทคิส ์เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มตอบโจทยผู์ป้ระกอบการในยุคอุตสาหกรรม 

4.0 ทีม่คีวามตอ้งการใชง้านสมารท์แฟคทอรี่ และสมารท์โลจิสติกสเ์พื่อเสริมประสทิธิภาพ และขยายขดีความสามารถในการใหบ้ริการลูกคา้ โดย

ใชเ้ทคโนโลยีอจัฉริยะและนวตักรรมสมยัใหม่ในส่วนออโตเมชัน่และโรบอทิคส ์เช่น ระบบการขนถ่ายวสัดุ รถโฟลค์ลฟิทอ์ตัโนมตัิ รถล าเลยีง

สินคา้อตัโนมตัิ หุ่นยนต์ และ หุ่นยนต์ที่ท างานร่วมกบัมนุษย ์(Collaborative robots) ที่ไดร้บัการพิสูจน์และใชง้านในวงกวา้งหลากหลาย

อุตสาหกรรมท ัว่โลก รวมถึงตลาดในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่มีการเติบโตสูง และถือเป็นหนึ่งในคลสัเตอรท์ี่การไดร้บัการส่งเสริมจาก

นโยบายไทยแลนด ์4.0 โดยภาพรวมโรบอทคิส ์เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทยเริ่มขยายตวัมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากความคิดริเริ่มของ

รฐับาลที่จะขบัเคลือ่นการใชอ้อโตเมชัน่และโรบอทคิส ์ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีี่พฒันาอย่างรวดเร็ว ร่วมกบัราคาของหุ่นยนตแ์ละออโตเมชัน่

ที่เริ่มปรบัลดลง การเพิ่มขึ้นของอุปสงคใ์นกลุ่ม E-Commerce และการพฒันาคลงัสินคา้ที่ทนัสมยัเพื่อรองรบัซพัพลายเชนยุคใหม่ ลว้นเป็น

ปจัจยับวกที่จะสนบัสนุนใหร้ะบบนิเวศของอุตสาหกรรมนี้ เติบโตต่อไปได ้ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดเ้ขา้จบัมอืร่วมทุนกบั “พบีเีอ” PBA International 

Pte. Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏิบตัิการอตัโนมตัิครบวงจร ก่อตัง้และมีส านกังานใหญ่ในประเทศสิงคโปรด์ว้ยความเชี่ยวชาญ

ระดบัสูงในออโตเมชัน่เพื่อการอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปี โดยร่วมกนัจดัตัง้บริษทั พีบีเอ โรบอทิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการระบบปฏบิตัิการอตัโนมตัิ ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้  

ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

การประกอบธุรกิจออโตเมชัน่และโรบอทิคส ์ถือเป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่มีความตอ้งการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ด าเนินงานเพื่อการอุตสาหกรรม เช่น การป้อนวตัถดุิบ การผลติ การสุ่มตรวจ การจดัเรียง การบรรจ ุรวมถงึการขนส่ง ดว้ยเทคโนโลยีทีก่า้วหนา้

และศกัยภาพของหุ่นยนตท์ีส่ามารถท างานซบัซอ้นไดม้ากขึ้น บวกกบัตน้ทุนการผลติหุ่นยนตท์ีถู่กลงท าใหหุ้่นยนตจ์ะเขา้มาทดแทนแรงงานคน  ซึ่ง

ในปจัจบุนัหลายประเทศรวมถงึประเทศไทย ประสบปญัหาขาดแคลนแรงงานเพราะโครงสรา้งประชากรเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ ถอืเป็นตวักระตุน้ให ้
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เกิดการทดแทนแรงงานดว้ยแรงงานหุ่นยนตใ์นภาคอุตสาหกรรมหลกั เช่น อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์และอตุสาหกรรมยานยนต ์ยิ่งไปกว่านัน้ 

ในบางอุตสาหกรรมทีหุ่่นยนตไ์ม่สามารถทดแทนแรงงานคนได ้ก็ยงัคงมแีนวโนม้ที่จะปรบัใชหุ้่นยนตเ์พือ่ช่วยเสริมความสามารถหรือลดภาระงาน

ของคนใหน้อ้ยลง เช่น การยกของหนกั หรือการจดัส่งของขนาดใหญ่ ท ัง้นี้  พีบเีอ โรบอทิคส ์(ประเทศไทย) มุ่งเนน้การพฒันาโซลูชัน่ที่ฉลาด

เฉลยีว การใหค้ าแนะน า การทดสอบ (Proof of Concept) ทัง้หุ่นยนตท์ ัว่ไปและหุ่นยนตใ์นงานที่ตอ้งใชค้วามแม่นย าสูงในการด าเนินโครงการ  

รวมท ัง้การใหบ้ริการหลงัโครงการซึง่สามารถปรบัแต่งใหเ้ขา้กบัความตอ้งการทางธุรกิจของลูกคา้ไดเ้สมอ 

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม  

อุตสาหกรรมหุ่นยนตเ์ป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในการยกระดบัการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม

และเทคโนโลยี หรือนโยบายประเทศไทย 4.0 หุ่นยนตจ์ึงถอืเป็นกลไกที่ช่วยปรบักระบวนการผลติใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

(Mass customization) ที่มคีวามหลากหลายและเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากวกิฤติโควดิ -19 ผ่านไป ความตอ้งการ

ใชหุ้่นยนตใ์นโรงงานจะมเีพิ่มขึ้นมาก เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและยารกัษาโรค เพราะเป็นอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานมาก ประกอบกบัหลงั

การระบาดของโควดิ-19 ท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาใหค้วามส าคญัในเรื่องสุขอนามยัมากขึ้น ท าใหก้ารน าหุ่นยนตม์าใชใ้นโรงงานจะปลอดภยัจากการ

ปนเป้ือนไวรสัและเชื้อโรคไดร้วมท ัง้หุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิก็มีราคาลดลงทุกปี ท าใหผู้ป้ระกอบการเอสเอ็มอีหนัมาใชหุ้่นยนต์มากขึ้ น 

โดยเฉพาะการน ามาทดแทนแรงงานในจดุทีเ่สีย่งภยั มคีวามรอ้นสูงหรือเสีย่งต่อการบาดเจ็บ และงานทีต่อ้งใชแ้รงมาก เป็นตน้ 

 นอกจากนี้  ยงัมกีารน าหุ่นยนตม์าใชก้บัภาคบริการอีกดว้ย โดยน าหุ่นยนตบ์ริการ (ROBOTS-AS-A-SERVICE) มาใชใ้นการบริหาร

จดัการงานหนา้บา้น  รา้นอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิคาและอาคารพาณิชย ์เช่น การเป็นพนกังานตอ้นรบัลูกคา้ เสริฟ์อาหาร และ

การรบัเช็คอนิ - เช็คเอาทไ์ดห้ลากหลายภาษา รวมถงึระบบจดจ าใบหนา้เพื่อการรกัษาความปลอดภยั และลา่สุดในช่วงวกิฤตการณ์ COVID ที่มี

การใชหุ้่นยนตม์าเป็นตวัช่วยในการจดัส่งอาหารและยาใหแ้ก่ผูป่้วยในโรงพยาบาลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ รวมถงึใชใ้นการตรวจหาผูต้ิดเชื้อผ่าน

การวดัอณุหภูมแิละการใชหุ้น้ยนตฆ่์าเชื้อตามสถานทีต่่างๆอกีดว้ย 

World Robotics พบว่า ในปี 2557 ประเทศไทย น าเขา้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุด เป็นอนัดบั 8 ของโลก โดย ส านักงาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์รายงานสถิติเพิ่มเติมว่า ในช่วงปี 2557-2561 ประเทศไทยมกีารน าเขา้เครื่องจกัรและหุ่นยนตม์ากถงึ 3.3 ลา้นลา้นบาท 

โดยน ามาใชใ้นภาคอตุสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ ตามล าดบั 

ขอ้มูลจาก ศูนยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรม สถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI) ระบุผลส ารวจเดือนเมษายน 2563 ไทยน าเขา้หุ่นยนต์

จากจีนมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 37.18 ของการน าเขา้หุ่นยนตท์ ัง้หมด รองลงมาเป็นญี่ปุ่ นรอ้ยละ 29.83 และเกาหลใีตร้อ้ยละ 8.96 ดา้นการ

ส่งออก ไทยส่งออกหุ่นยนตม์ูลค่ารวม 46.02 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิ่มขึ้นถึงรอ้ยละ 521.40 เมื่อเทียบกบัเดือนมีนาคม 2563 และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

241.79 จากเดือนเดียวกนันี้ เมื่อปี 2562 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 46.02 ลา้นบาท หุ่นยนตท์ี่ส่งออกจากไทยส่วนใหญ่ถูกน าไปใชใ้นอุตสาหกรรม

เครื่องยนต ์รวมถงึ ไทยยงัส่งออกชิ้นส่วนประกอบหุ่นยนต ์จ าพวก มอเตอร ์ไฮดรอลกิ ตวัแขนหรือขอ้ต่อในการเคลือ่นไหว และเครื่องจกัรอีก

ดว้ย โดยส่งออกไปยงั 4 ประเทศหลกัๆ ไดแ้ก่ จนี อนิเดยี  อนิโดนีเชยี  และญี่ปุ่น ตามล าดบั 

กลยุทธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

 บริษทัฯ วางเป้าหมายเป็นผูน้ าในการใหบ้ริการออโตเมชัน่และโรบอทคิสม์ุ่งเนน้การตอบโจทยส่์งมอบโซลูชัน่ เพื่อช่วยยกระดบัโมเดล

ธุรกิจของลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางตลาดในยุคดิจิทลั พรอ้มรองรบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยมีลูกคา้

เป้าหมายคือ กลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม กลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชย ์กลุ่มอุตสาหกรรมยา กลุ่มอีคอมเมิรซ์ และกลุ่ม

อาหารและเครื่องดื่ม ผ่านการใหบ้ริการภายใตร้ะบบนิเวศทางเทคโนโลยีทีแ่ขง็แกร่ง โดยใชอ้งคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ของกลุ่มพบีเีอ ในการให ้
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ค าแนะน า การปรบัใช ้และบริการหลงัการปรบัใช ้ในโครงการตามลกัษณะเฉพาะของลูกคา้แต่ละประเภท ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนเป็นอย่างดที ัง้จาก

กลุม่บริษทัในเครือ และกลุม่ลูกคา้อื่น ๆ   

กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

กลุ่มบริษทัพีบีเอ มีการด าเนินธุรกิจภายใตอุ้ตสาหกรรมนี้มากกว่า 30 ปี โดยมสีาขาในภูมภิาคเอเชีย ประกอบดว้ยประเทศสิงคโปร ์

มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์จนี เกาหล ีไทย อนิเดีย และญี่ปุ่ น รวมท ัง้มบีุคลากรที่มคีวามรู ้ความสามารถในการใหบ้ริการระบบออโตเมชัน่

และโรบอทคิสใ์นอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่สามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโซลูชัน่ การพฒันาผลติภณัฑใ์หม้ี

คุณสมบตัิตามที่ตลาดตอ้งการ นอกจากนี้บริษทัฯ ยงัไดส้รา้งพนัธมติรร่วมกบัผูจ้ดัหาผลติภณัฑภ์ายในประเทศเพื่อใหไ้ดต้น้ทุนที่เหมาะสมกบั

ลูกคา้ภายในประเทศ อนัจะน าไปสู่ผลติภณัฑแ์ละบริการ ทีส่ามารถช่วยส่งเสริมการท างานของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิม่ขึ้น 

งำนระหว่ำงกำรพฒันำ 

ไม่ม ี
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ปจัจยัควำมเสี่ยง 

จากการประเมนิของฝ่ายจดัการพบว่า ในปี 2563  บริษทัฯ มปีจัจยัเสีย่งจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และจากการเปลีย่นแปลงของ

กฎหมาย โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ปจัจยัเสี่ยงดำ้นกำรด ำเนินงำน 

เนื่องดว้ยลกัษณะที่ต่างกนัของการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จึงจดัประเภทความเสี่ยงตามลกัษณะธุรกิจคือ 1) ธุรกิจโครงการที่อยู่

อาศยั  2) โครงการเชงิพาณิชยกรรม 3) โครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม ดงันี้ 

โครงกำรที่อยู่อำศยั 

ความเสีย่งในการด าเนินงานโครงการทีอ่ยู่อาศยัแบ่งออกไดเ้ป็น 9 ปจัจยัหลกั อนัไดแ้ก่  

1. ควำมเสี่ยงจำกภำวะเศรษฐกจิและภำวะตลำดอสงัหำริมทรพัย ์

แนวโนม้ตลาดผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยไ์ดม้แีผนธุรกิจลงทุนในแนวราบมากขึ้น ท าใหเ้พิม่ทางเลอืกใหลู้กคา้มตีวัเปรียบเทยีบและชะลอ

การตดัสนิใจ การเลอืกท าเลและสนิคา้ในราคาที่เหมาะสม รวมถงึการหาที่ดินล่วงหนา้เพื่อวางแผนระยะยาวในการพฒันาโครงการจึงส าคญัมาก 

และตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะดว้ยสภาวะเศรษฐกิจ 

และตลาดอสงัหาริมทรพัยท์ี่ยงัคงชะลอตวัอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมปีจัจยัจากความผนัผวนท ัง้ภายในและภายนอกประเทศ จากการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 ท าใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนหยุดชะงกัในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ส่งผลใหร้ายไดแ้ละก าลงัซื้อของผูบ้ริโภคลดลง

ดว้ย บริษทัฯ จงึไดใ้หค้วามส าคญัในการติดตามดชันีชี้วดัทางเศรษฐกิจและอสงัหาริมทรพัยท์ ัง้ภายในและภายนอกประเทศอย่างใกลช้ดิ เพื่อเป็น

ขอ้มูลในการพฒันากลยุทธข์องบริษทัฯ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน

ขณะนัน้ 

2. ควำมเสี่ยงดำ้นกำรบริหำรตน้ทุน 

เนื่องจากในปีทีผ่่านมา จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ท าใหห้ลายบริษทัชะลอการลงทุนโครงการใหม่ออกไปเกือบท ัง้หมด แต่

ส าหรบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัยโ์ดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูง ส่วนใหญ่จะเลื่อนการเปิดโครงการใหม่ออกไปจนถงึปลายปีหนา้ เนื่องจาก

ความตอ้งการซื้อมแีนวโนม้ชะลอตวัต่อเนื่อง รวมถงึยงัมอีปุทานคงคา้งอยู่จ านวนมาก ยอดจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งมยีอดจ าหน่ายหดตวัลง รวมท ัง้

การลดลงของราคาวสัดุก่อสรา้งในหมวดเหลก็และผลติภณัฑเ์หลก็ หมวดคอนกรีต และหมวดซเีมนต ์อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงรกัษามาตรการ

ในการควบคุมและลดความเสี่ยงอนัเกิดจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสรา้งและตน้ทุนแรงงาน โดยการเจรจากบัผูผ้ลติ และพจิารณาผูผ้ลติ

รายใหม่เพื่อเปรียบเทยีบราคาการจดัซื้อวสัดุก่อสรา้งบางรายการจากผูผ้ลติโดยตรง รวมถงึมแีผนการหาวสัดุทดแทนในกรณีทีร่าคาวสัดุปรบัตวั

สูงขึ้นหรือขาดแคลน เพื่อรกัษาประสทิธิภาพในการบริหารจดัการตน้ทุน รวมถงึการจา้งผูร้บัเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่านผูร้บัเหมารายใหญ่ ซึ่ง

สามารถช่วยลดตน้ทุนแรงงานในการก่อสรา้งได ้

นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการพฒันานวตักรรมการก่อสรา้งและออกแบบสนิคา้ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการใชว้สัดุก่อสรา้ง

ใหม้ปีระสทิธิภาพสูงสุด 

3. ควำมเสี่ยงของกำรขำดแคลนแรงงำนและผูร้บัเหมำ 

เพือ่บรรเทาความเสีย่งของการขาดแคลนผูร้บัเหมา บริษทัฯ จงึมแีนวทางการบริหารจดัการโดยการสรา้งสายสมัพนัธอ์นัดีกบัผูร้บัเหมา 

ผ่านการสนบัสนุนในดา้นการจดัหาวตัถดุิบใหแ้ก่ผูร้บัเหมา การถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่เกี่ยวขอ้ง การจดัสรรปริมาณงานใหแ้ก่ผูร้บัเหมาแต่ละราย
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อย่างโปร่งใสเป็นธรรม บนหลกัเกณฑท์ี่บริษทัฯ ก าหนด มกีารปรบัขึ้นค่าจา้งใหแ้ก่ผูร้บัเหมาเมื่อตน้ทุนการด าเนินงานของผูร้บัเหมาเพิ่มขึ้น เช่น 

ค่าจา้งแรงงานข ัน้ต า่ ราคาวสัดุก่อสรา้งปรบัตวัสูงขึ้นตามความเหมาะสม ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ าหนด รวมถงึดูแลใหผู้ร้บัเหมาไดร้บัค่าจา้งตรงตาม

เวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

ในขณะเดยีวกนับริษทัฯ ไดน้ าแนวคิดการก่อสรา้งบา้นแบบส าเร็จรูป (Pre-cast) มาใชเ้พือ่บรรเทาความเสีย่ง การขาดแคลนแรงงานอีก

ทางหนึ่ง เนื่องจากการก่อสรา้งบา้นส าเร็จรูปจะใชผ้นงัและชิ้นงานทีไ่ดข้ึ้นรูปจากโรงงานมาประกอบทีห่นา้งาน ท าใหน้อกจากจะใชเ้วลาการ ก่อสรา้ง

นอ้ยกว่าการก่อสรา้งบา้นแบบเดมิแลว้ ยงัสามารถลดการพึง่พาแรงงานทีม่ฝีีมอืลดลงไปไดด้ว้ย 

4. ควำมเสี่ยงดำ้นตลำด กำรขำย และลูกคำ้ไม่รบัโอน 

เพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศที่มีการแข่งขนัสูง บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัเรื่องท าเลของโครงการ 

การพฒันาฟงัก์ชนั และสภาพแวดลอ้มภายในโครงการใหเ้หนือกว่าคู่แข่งในราคาที่แข่งขนัได ้โดยบริษทัฯ ไดท้ าการส ารวจท าเลและบริเวณ

โดยรอบก่อนการตดัสนิใจซื้อทีด่นิ รวมถงึท าการศึกษาสภาพตลาดและสรา้งระบบจดัเก็บฐานขอ้มลูลูกคา้อย่างเป็นระบบ เพือ่น าไปวเิคราะหใ์นการ

เลอืกสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง และท าใหส้ามารถประมาณการยอดขายไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง  

ในการลดความเสี่ยงของลูกคา้ไม่รบัโอน บริษทัฯ มกีารแจง้ใหลู้กคา้เขา้ตรวจรบัสนิคา้ล่วงหนา้ และมรีะบบการแกไ้ขหรือซ่อมแซมให ้

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างรวดเร็ว เพือ่ใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

นอกจากนี้  ทางบริษทัฯ ยงัช่วยลูกคา้ในการประสานงานกบัสถาบนัการเงนิดา้นวงเงนิกูเ้พื่อใหไ้ดร้บัการอนุมตัิตรงตามงวดการรบัโอน

กรรมสทิธ์ิ  

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรปล่อยสนิเช่ือท่ีอยู่อำศยัของธนำคำรพำณิชย ์

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนหยุดชะงกัในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งส่งผลใหร้ายไดแ้ละ

ก าลงัซื้อของผูบ้ริโภคลดลงดว้ย เป็นผลใหธ้นาคารพาณิชยใ์นประเทศเขม้งวดการปลอ่ยสนิเชื่อแก่ผูบ้ริโภคทีซ่ื้อที่อยู่อาศยั อนัเนื่องจากความวติก

กงัวลเรื่องภาระหนี้สนิครวัเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมคีวามเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชยจ์ะปฏเิสธไม่อนุมตัิสนิเชื่อใหแ้ก่ลูกคา้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ยอดการโอนกรรมสทิธ์ิ โดยบริษทัฯ จะจดัสมัมนาเพือ่เพิ่มความเขา้ใจระหว่างบริษทักบักลุม่ธนาคาร ใชห้ลกัเกณฑข์องบริษทัฯ เพื่อกระตุน้และจูง

ใจใหก้ลุม่ธนาคารอนุมตัิสนิเชื่อเร็วขึ้นและปฏเิสธนอ้ยลง นอกจากนี้ยงัมมีาตรการ LTV (Loan to Value) ทีท่  าใหลู้กคา้ตอ้งจ่ายเงนิดาวนม์ากขึ้น 

เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว บริษทัฯ จะประเมินคุณสมบตัิเบื้องตน้และความสามารถในการผ่อนช าระเงนิกูข้องลูกคา้ที่จะขอสนิเชื่อจากสถาบนั

การเงนิตัง้แต่ช่วงทีเ่ขา้มาซื้อโครงการไปจนถงึการขอสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิ ซึง่จะท าใหค้วามเสีย่งจากการปลอ่ยสนิเชื่อลดลง รวมถงึการเตรียม

ความพรอ้มและใหค้ าแนะน ากบัลูกคา้ในการขอสนิเชื่อ และร่วมกบักลุ่มธนาคารเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลอืส าหรบัลูกคา้บา้นหลงัที่สองและ

หลงัทีส่าม 

6. ควำมเสี่ยงดำ้นกำรบริหำร 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

• ฝ่ายโครงการ ตอ้งมกีารบริหารโครงการโดยพฒันาไม่ใหเ้กิดความเดอืดรอ้นต่อพื้นทีข่า้งเคียงและชุมชน ตอ้งมกีารจดัการใหไ้ดส้นิคา้

ทีม่มีาตรฐาน โดยการก่อสรา้งใหต้รงตามแบบ ก าหนดมาตรฐานวสัดุ ก าหนดรายละเอียดการขายใหช้ดัเจน รวมถงึชี้แจงเรื่องการรบัประกนัสนิคา้

ต่าง ๆ เพือ่เป็นการเพิม่ความเชื่อม ัน่ของลูกคา้ และตอ้งมกีารจดัการบริการหลงัการขายทีด่ ีสรา้งความเขา้ใจใหลู้กคา้ 

• ฝ่ายสนบัสนุนโครงการ ตอ้งก าหนดระยะเวลาการท างานใหส้อดคลอ้งกนัและส่งเสริมแผนงานของโครงการ เพือ่ใหเ้กิดการบริหารที่มี

ประสทิธิภาพ  
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7. ควำมเสี่ยงดำ้นกำรจดัซื้อท่ีดินในกำรประกอบกำร 

• ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อที่ดินได ้ในข ัน้ตอนการซื้อที่ดินนัน้บางครัง้บริษทัฯ อาจจะไม่สามารถซื้อที่ดินแปลงที่ตอ้งการได ้อนั

เนื่องมาจากหลายสาเหตุดงันี้ 

- มผูีซ้ื้อรายอื่นเขา้มาซื้อแข่งกบับริษทัฯ โดยใหร้าคาหรือเงือ่นไขทีด่กีว่า 

- เจา้ของทีด่นิเพิม่ราคาขายสูงกว่าราคาเดมิทีแ่จง้ไวม้าก 

- บริษทัฯ ไม่สามารถรวบรวมทีด่นิไดต่้อเนื่องเป็นผนืเดยีวกนัซึง่อาจจะเกิดจากเจา้ของทีด่นิบางรายเปลีย่นเงือ่นไขการขายหรือ

มผูีม้าท าสญัญาซื้อขายทีด่นิบางแปลงดกัไวก่้อนแลว้ 

• การซื้อที่ดินที่ผิดพลาด ถึงแมว้่าในข ัน้ตอนการซื้อที่ดินของบริษทัฯ จะมี การท า Checklist ทัง้ก่อนที่จะขออนุมตัิต่อคณะ

กรรมการบริหาร และมกีารตรวจสอบอีกครัง้ก่อนที่จะวางเงนิมดัจ าในการท าสญัญาซื้อที่ดิน แต่ก็อาจจะเกิดความผดิพลาดที่ไม่คาดคิดได ้โดย

ปญัหาอาจจะเกิดจากการตีความทีแ่ตกต่างกนัของหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้งในการใชป้ระโยชนพ์ื้นที่ดนิ หรือการทีไ่ม่สามารถเขา้ไปตรวจสอบสภาพ

พื้นทีไ่ดอ้ย่างละเอยีดก่อนท าสญัญา เป็นตน้  

ทัง้นี้ถา้เกิดขอ้ผดิพลาดขึ้นมาจริง บริษทัฯ ก็ไดว้างแนวทางแกป้ญัหาไวโ้ดยจะปรบัเปลีย่นรูปแบบในการพฒันาโครงการใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพพื้นทีแ่ละการใชป้ระโยชนใ์นพื้นที ่เพือ่ใหเ้กิดความเสยีหายต่อบริษทัฯ ใหน้อ้ยทีสุ่ดหรือไม่กระทบเลย 

• ความเสีย่งเรื่องความสามารถในการขายโครงการบนทีด่นิทีจ่ดัซื้อมาแลว้ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามเป้าหมายทีว่างไวภ้ายในระยะเวลาที่

ก าหนด บริษทัฯ ไดค้วบคุมความเสี่ยงดงักลา่ว โดยท าการวเิคราะหส์ภาพตลาดท ัง้ดา้นความตอ้งการและสนิคา้คงเหลอืจากผูป้ระกอบการรายอื่น

ในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรบัปรุงขอ้มูลทางดา้นการตลาดของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์และการเปลีย่นแปลงราคาที่ดนิในท าเลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท า

ใหบ้ริษทัฯ สามารถปรบัแนวทางในการพฒันาโครงการ เพื่อตอบสนองต่อภาวะตลาดและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาไดถู้กตอ้ง การพจิารณาถึง

ปจัจยัต่าง ๆ ขา้งตน้ ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถลดความเสีย่งในการซื้อทีด่นิไดเ้ป็นอย่างดี 

8. ควำมเสี่ยงเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นจดัสรรและกฎหมำยจดัสรร 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย / ระเบียบที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์รวมท ัง้การเวนคื นที่ดินเพื่อท าถนนหรือเพื่อประโยชน์

สาธารณะอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่องานก่อสรา้งโครงการของบริษทัฯ ท าใหล้า่ชา้กว่าก าหนด เกิดจากระเบยีบข ัน้ตอนการขออนุญาตทีก่ าหนดขึ้นใหม่

ท าใหม้ีความยุ่งยากขึ้น ตน้ทุนผูป้ระกอบการสูงขึ้น รวมท ัง้การหยุดชะงกัท ัง้หมดหรือบางส่วนไม่สามารถเดิ นหนา้ไดท้ าใหร้ายไดต้ า่กว่าเป้า 

เนื่องจากภาครฐัใชเ้วลานานในการท าประชามติและสรุปว่าสามารถจะท าไดห้รือไม่ โดยบริษทัฯ ไดท้ าการควบคุมความเสี่ยงในดา้นนี้  โดยจดัท า

แบบส ารวจที่ดินก่อนซื้อ โดยก าหนดหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น ผงัเมอืง ขอ้ก าหนดเรื่องก่อสรา้ง ระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้ และก าหนดใหผู้อ้อกแบบ

ตรวจสอบขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการจดัสรรทีด่ินเพื่อที่อยู่อาศยั ตามพื้นที่ต ัง้โครงการก่อสรา้งและขอ้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง จดัท าแผนงานการ

พฒันาโครงการที่อยู่อาศยัเพือ่ควบคุมไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ ด าเนินการโทรเช็กรอบการประชุมคณะกรรมการจดัสรรของส านกังานที่ดินพื้นที ่เพื่อ

น ามาวางแผนจดัสรร มกีารประชุมแชรข์อ้มูลและความรูเ้กี่ยวกบัการยื่นขออนุญาตจดัสรรที่ดิน ท ัง้นี้ควรก าหนดอ านาจอนุมตัิ โดยค่าใชจ่้า ยทุก

รายการตอ้งผ่านผูม้ีอ านาจตามที่บริษทัฯ ก าหนดไวต้ามจรรยาบรรณทางธุรกิจและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัพรอ้มท ัง้สื่อสารให ้

พนกังานรบัทราบ ต่อจากนัน้บริษทัฯ จะทดลองวางผงัโครงการที่ผ่านการค านึงถงึปจัจยัเหล่านี้แลว้บนทีด่ินนัน้  ๆ ว่าไดผ้ลตรงตามความตอ้งการ

ของบริษทัฯ หรือไม่ก่อนการซื้อทีด่นิ 
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9. ควำมเสี่ยงเรื่องกำรประกำศใช ้พรบ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

กฎหมายเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตามที่พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2562 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไวโ้ดยละเอยีด จะมผีลใชบ้งัคบั

ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากกฎหมายฉบบันี้มรีายละเอียดค่อนขา้งมาก มคีวามซบัซอ้น และตอ้งอาศยัเทคโนโลยขี ัน้สูง เพือ่ใหก้าร

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพสมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบันี้  อีกท ัง้ ภาครฐัและเอกชนจ านวนมากยงัไม่พรอ้มที่จะ

ปฏบิตัิตามกฎหมายฉบบัดงักลา่วอย่างเต็มรูปแบบ จงึไดม้กีารประกาศพระราชกฤษฎกีาเลือ่นการบงัคบัใชอ้อกไปจนถงึวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ซึง่มผีลต่อการด าเนินงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูพนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ หากมกีารจดัเก็บขอ้มูลภายใตก้าร

รบัผดิชอบของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งขออนุญาตจดัเก็บกบัพนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ หรือเจา้ของขอ้มูลส่วนตวันัน้ ๆ ทุกคร ัง้ ส าหรบัการด าเนินงานของ

บริษทัฯ นัน้ ไดม้ีการเตรียมความพรอ้ม การฝึกอบรมพนกังาน และก าหนดนโยบายเพื่อรองรบัการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัดงักล่าวไวแ้ลว้ จึง

ม ัน่ใจไดว้่าบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและตระหนกัถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย และแมว้่าจะมีการเลื่อนการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ออกไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ย่อมไม่มีความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อีกท ัง้ ยงัเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ที่จะพฒันานโยบาย 

ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ ในการด าเนินธุรกิจใหร้ดักุมและปลอดภยัมากยิ่งขึ้นต่อไป 

โครงกำรเชิงพำณิชยกรรม 

ความเสีย่งในการด าเนินงานโครงการอาคารสูงเชงิพาณิชย ์แบ่งออกไดด้งันี้คือ 

1. ควำมเสี่ยงทำงดำ้นสภำวะเศรษฐกจิ 

เนื่องดว้ยการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์โดยเฉพาะโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชยกรรม มกัใชเ้วลาในการพฒันา ก่อสรา้งก่อนเริ่มมี

รายไดเ้ป็นระยะเวลา 2-4 ปี รวมถงึเวลาการใชส้อยประโยชนจ์ากโครงการอกี 30-60 ปี (ขึ้นอยู่กบัเงือ่นไขในสญัญาเช่า) ซึง่เป็นช่วงเวลาทีย่าวนาน 

ท าใหต้อ้งค านึงถงึผลกระทบจากความผนัผวนของวฏัจกัรเศรษฐกิจท ัง้ขึ้นและลง ตอ้งมีการระมดัระวงัในการลงทุนและหวงัผลการลงทุนจาก

โครงการในระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัแหล่งสนิเชื่อระยะยาวของโครงการ แต่โดยแนวโนม้แลว้เศรษฐกิจของไทยในระยะยาวก็มีการขยายตวั

ต่อเนื่องมาโดยตลอด ถงึแมใ้นปี 2563 ประเทศไทยมีการขยายตวัของ GDP ในอตัราที่ลดลง ซึ่งมผีลมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่เกิดการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 และความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกาและจีนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เงนิบาทมค่ีาแขง็ขึ้นเมื่อ

เทียบกบัค่าเงนิสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ท าใหร้ายไดจ้ากการส่งออกของไทยชะลอลง และรายไดจ้ากการท่องเที่ยวก็ชะลอลงเช่นกนั จาก

มาตรการปิดสถานทีแ่ละจ ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศที่ยงัคงมอียู่ ส่งผลใหไ้ม่มนีกัท่องเทีย่วต่างประเทศเดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวต่อเนื่องเป็น

เดือนที่ 6 ท าใหล้ดการติดเชื้อใหม่ในประเทศลงมาอยู่ในระดบั 0 รายอย่างต่อเนื่อง รฐับาลจึงเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ ใหป้ระชาชน

กลบัมาใชช้วีติกนัไดเ้กือบเป็นปกติ แมว้่ายงัคงตอ้งปฏบิตัิตามแนวทางป้องกนัการแพร่ระบาดอย่างเขม้งวด ท ัง้นี้บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการ

ติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างใกลช้ดิ รวมท ัง้มมีาตรการยกระดบัสุขอนามยัเพิม่ความถีข่องการรกัษาความสะอาดของ

ทุกจดุสมัผสัสาธารณะ ควบคุมเรื่องการรกัษาระยะห่าง ดูแลการใชอ้าคารภายใตก้ารบริหารของบริษทัฯ เพือ่ป้องกนัการระบาดของโรค COVID-

19 รวมท ัง้มาตรการช่วยเหลอืผูเ้ช่า ซึง่ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ในขณะนัน้ 

2. ควำมเสี่ยงทำงดำ้นตน้ทุนโครงกำร 

ความเสี่ยงดา้นการปรบัราคาของวสัดุก่อสรา้งและแรงงาน ในปจัจบุนัราคาของวสัดุก่อสรา้งมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็นอ้ย และยงัไม่

มวีสัดุก่อสรา้งชนิดใดขาดตลาด แต่ตลาดแรงงานมกีารขาดแคลน เนื่องจากมาตรการของรฐัเขม้งวดในเรื่องการใช แ้รงงานต่างดา้วที่ลงทะเบยีน

ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าใหม้ผีลกระทบต่อผูร้บัเหมาราย
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ย่อยท ัว่ไปที่ไม่ไดม้กีารเตรียมการหรือจดัการที่ดีพอ แต่โครงการไดท้ าสญัญากบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งระดบัแนวหนา้ที่สามารถ ดูแลปญัหาดงักล่าว 

และสามารถจดัการคงราคาค่าก่อสรา้งตลอดระยะเวลาของสญัญา (ประมาณ 2 - 3 ปี) ได ้เพื่อควบคุมตน้ทุนและเวลาแลว้เสร็จของโครงการให ้

เป็นไปตามก าหนด นอกจากนี้ โครงการยงัปรบัปรุงวิธีการก่อสรา้ง ใชอุ้ปกรณ์เพิ่มเพื่อช่วยย่นระยะเวลา หรือใชว้สัดุก่อสรา้งชนิ ดใหม่ที่ช่วย

ประหยดัเวลาและลดการใชแ้รงงานหรือค่าก่อสรา้งไดอ้กีดว้ย 

3. ควำมเสี่ยงดำ้นมำตรกำรสิ่งแวดลอ้มเกี่ยวกบักำรก่อสรำ้งโครงกำร 

โครงการไดป้ฏบิตัิตามมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ รวมถงึน าเสนอรายงานดงักลา่วต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอย่างสม า่เสมอ เพราะ

ตระหนกัถึงปญัหาที่อาจเกิดขึ้นและพยายามลดผลกระทบจากการก่อสรา้งต่อชุมชนโดยรอบใหเ้หลือนอ้ยที่สุด ซึ่งในปจัจุบนัไดม้ีหน่วยงาน

ทางดา้นการศึกษาไดข้อเขา้มาเยี่ยมชมโครงการเพือ่ศึกษาวธิีการก่อสรา้งและการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ 

4. ควำมเสี่ยงทำงดำ้นกำรตลำด 

สภาวะตลาดท ัว่ไปยงัคงมกีารแข่งขนัสูง รวมถึงก าลงัซื้อยงัไม่เขม้แขง็ จึงตอ้งมีการหาขอ้มูลในดา้นการตลาด  โดยด าเนินการศึกษา

ลูกคา้กลุม่เป้าหมายและส ารวจตลาดของคู่แข่งถงึแนวโนม้ความตอ้งการดา้นต่างๆ ของลูกคา้ เช่น ไลฟ์สไตล์ การใชช้ีวติของลูกคา้ การใส่ใจต่อ

สิง่แวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน เป็นตน้ มาร่วมกบัวสิยัทศันข์องบริษทัฯ เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการออกแบบใหส้อดคลอ้งตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือน าเสนอประสบการณ์ที่เหนือกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ ท าใหลู้กคา้เกิดความรูส้กึที่แตกต่างและพงึพอใจเพื่อให ้

สามารถแข่งขนัไดก้บัคู่แข่งในอุตสาหกรรม อีกท ัง้ยงัหาช่องทางการสื่อสารกบัลูกคา้ผ่านอินเทอรเ์น็ต และโซเชียลเน็ตเวริค์ต่าง ๆ หรือช่องทาง

การตลาดอื่น ๆ นอกจากนี้ฝ่ายจดัการยงัตอ้งคอยติดตามความเปลีย่นแปลงของตลาดทีเ่กิดขึ้นอยู่เสมอ เพือ่จะไดต้อบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในปจัจบุนัไดอ้ย่างทนัท่วงทแีละดว้ยความรวดเร็วทีเ่หนือกว่าคู่แข่ง 

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยและกำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

โดยที่รฐับาลใหค้วามส าคญักบัการออกกฎหมายต่าง ๆ ใหม้ีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมปจัจุบนัให ้

ไดม้ากที่สุด ท าใหใ้นช่วงปี 2560-2563 ที่ผ่านมามีการออกกฎหมายและแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายหลายฉบบั รวมไปถงึการเสนอพจิารณาร่าง

กฎหมายอนัอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มต่อการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ เมื่อประเมนิการเปลีย่นแปลง

กฎหมายในช่วงปี 2560-2563 มส่ีวนที่คาดว่าอาจจะก่อใหเ้กิดปจัจยัเสี่ยง คือ กฎหมายเกี่ยวกบัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ผงัเมอืงรวมใหม่ของ

กรุงเทพมหานคร กฎหมายเกี่ยวกบัแรงงานต่างดา้ว พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมท ัง้มาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ เช่นการส ัง่ปิดสถานบริการ และการจ ากดัการ

รวมกลุ่มท ากิจกรรม นอกจากนี้การพฒันาก่อสรา้งโครงการดงักล่าวตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ไดร้บัใบอนุญาตก่อสรา้งจาก

กรุงเทพมหานคร ไดร้บัความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มจากส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

เป็นตน้ ซึ่งตอ้งท าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและเตรียมการต่าง ๆ เป็นอย่างดีเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ ตามก าหนดการ 

โดยสรุปแลว้ บริษทัฯ มกีารจดัเตรียมนโยบายการบริหารจดัการเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ที่เกดิขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มกีารด าเนินการ

ต่าง ๆ ที่รดักุม รวมท ัง้มกีารปรบักลยุทธเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยู่เสมอ บริษทัฯ เชื่อม ัน่ว่าจะสามารถลดความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบ

ต่อบริษทัฯ ใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ดได ้
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โครงกำรอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรม 

 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกจิโดยรวม 

 

•  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกจิ กำรเมืองภำยในประเทศ 

ในภาวะที่บรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยยงัคงชะลอตวั อนัเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลใหภ้าวะ

เศรษฐกิจโลกชะลอตวั ความตึงเครียดทางการเมอืงระหว่างสหรฐัฯ-จีน ความไม่แน่นอนทางการเมอืง ความตอ้งการโรงงานหรือคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าก็

อาจจะไม่ขยายตวัหรือขยายตวัในอตัราที่ต า่กว่าปกติ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ตระหนกัรูใ้นความเสี่ยงดงักล่าวและไดด้ าเนินการเพื่อช่วยลดทอน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกบับริษทัฯ อาทเิช่น ติดตามสถานการณ์ของลูกคา้อย่างใกลช้ดิ กระชบัความสมัพนัธก์บัลูกคา้ปจัจุบนัอย่างต่อเนื่องและ

สม า่เสมอ และเร่งสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลูกคา้รายใหม่ๆ นอกจากนี้บริษทัฯ ยงัมีนโยบายควบคุมปริมาณการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือ

คลงัสนิคา้ใหม่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพือ่มใิหม้จี านวนของอาคารและพื้นทีใ่หเ้ช่าคงเหลอืมากจนเกินไป 

ทัง้นี้  ในช่วงที่ผ่านมารฐับาลพยายามกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการลงทุนในโครงการ EEC และโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อกระตุน้การขยายตวั

ของเศรษฐกิจ ดว้ยการเพิ่มและขยายตวัของระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกสใ์หม้กีารเชื่อมต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นใหม้ปีระสทิธิภาพ อีกท ัง้

ประเทศเพื่อนบา้นโดยรอบยงัจะมกีารลงทุนพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกิจอีกมาก จึงน่าจะช่วยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็นศูนยก์ลาง

ระบบโลจสิติกสใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ าใหม้กีารขยายตวัเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวได ้บริษทัฯ คาดว่ามาตรการดงักล่าวจะช่วยส่งเสริม

ภาวะการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอนาคต รวมถงึช่วยเพิม่ปริมาณความตอ้งการโรงงานและคลงัสนิคา้ในประเทศโดยรวมอกีดว้ย 

•  ควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยต์อ้งใชเ้งนิลงทุนสูงในการซื้อที่ดนิ และพฒันาโครงการ โดยเงนิลงทุนส่วนหนึ่งเป็น

เงนิกูย้ืมมาจากสถาบนัการเงนิ และจากการออกหุน้กู ้โดยตน้ทุนของเงนิกูย้มืคือดอกเบี้ยซึ่งผนัผวนไปตามอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงนิ อย่างไรก็ด ี

ปจัจบุนับริษทัฯ มเีพยีงหนี้สนิและหุน้กูท้ีอ่ยู่ในสกุลเงนิบาทเท่านัน้  

ความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ มากหากบริษทัฯ มภีาระหนี้ สูงที่ตอ้งช าระในอตัราดอกเบี้ยลอยตวั ในปีที่

ผ่านๆมา บริษทัฯ ใชก้ลยุทธช์ าระคืนหนี้ที่เป็นเงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิซึ่งมีอตัราดอกเบี้ยสูงกว่าอตัราดอกเบี้ยของหุน้กู ้เพื่อช่วยลดภาระ

ดอกเบี้ยซึ่งส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตวั โดยใชว้ิธีการออกหุน้กู ้ซึ่งมีระยะเวลาครบก าหนดที่หลากหลายแตกต่างกนัและมีอตัรา

ดอกเบี้ยที่ต า่กว่า  โดยหุน้กูท้ี่บริษทัฯ ออกมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อช่วยบริหารภาระดอกเบี้ยของบริษทัฯ ใหไ้ดป้ระสทิธิภาพสูงสุด และเป็นไป

ตามกรอบนโยบายบริหารเงนิ (Treasury Policy) ของบริษทัฯ ดงันัน้ความเสี่ยงของบริษทัฯ จากการผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยไดล้ดลงอย่างมี

นยัส าคญั 

•  ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำรในอนำคต 

บริษทัฯ มคีวามเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตทีไ่ม่ประสบผลส าเร็จ ซึง่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อรายไดห้รือกระทบความ

ม ัน่คงทางการเงนิของบริษทัฯ ในระยะยาว ปจัจุบนั บริษทัฯ มีวธิีการบริหารความเสี่ยงนี้ โดยเพิ่มการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้

ตามความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) เพิ่มการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ซึ่งไดม้ีการเช่าไวก่้อน (Pre-lease) จ ากดั

ขนาดของเงนิลงทุนในแต่ละโครงการของบริษทัฯ มใิหม้ากจนอาจสรา้งความเสยีหายใหก้บัโครงสรา้งทางการเงนิของบริษทัฯ ไดใ้นกรณีที่โครงการ

ไม่ไดร้บัผลส าเร็จ นอกจากนี้  บริษทัฯ ยงัควบคุมสดัส่วนของเงนิลงทุนที่ใชพ้ฒันาอาคารแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความ

ตอ้งการของตลาด และควบคุมสดัส่วนของเงนิลงทุนในแต่ละจงัหวดัไม่ใหเ้กิดการกระจกุตวัในพื้นทีใ่ดพื้นทีห่นึ่งอกีดว้ย  
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2. ควำมเสี่ยงของธุรกจิพฒันำและบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

 

•  ควำมเสี่ยงจำกสญัญำเช่ำระยะส ัน้ 

จากการที่ ส ัญญ าเช่ าโรงงาน /คล ังสินค ้าของบริษ ัท ส่ วน ให ญ่ มีอายุ  3 ปี  (โดยมีท างเลือกในการต่ อส ัญญ า) จึ งอ าจ 

ท าใหน้กัลงทุนกงัวลว่าบริษทัฯ  จะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไม่ต่อสญัญาเช่า 

อย่างไรก็ดี โดยท ัว่ไปเมื่อลูกคา้เริ่มท าการผลติแลว้มกัจะไม่ยา้ยออกจากโรงงานของบริษทั ฯ นอกจากนัน้การที่บริษทัฯ มีโรงงาน/

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในหลายท าเลทีต่ ัง้ อีกท ัง้ผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจที่หลากหลาย และมาจากหลายประเทศ จึงเป็นการกระจายความเสี่ ยง

ของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนัน้ โรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัฯ ยงัถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน และอยู่ในพื้นที่ที่ไดร้บัความ

นิยมจากผูเ้ช่า ดงันัน้ หากมกีารยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า บริษทัฯ จะสามารถหาผูเ้ช่าใหม่ไดไ้ม่ยาก การที่บริษทัฯ มีนโยบายควบคุมปริมาณการ

ก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือคลงัสนิคา้ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถเสนอผูเ้ช่าเพื่อขยายอายุของสญัญาเช่าให ้

เกินกว่า 3 ปีไดอ้กีดว้ย 

•  ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตวัของผูเ้ช่ำ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานของบริษทัรอ้ยละ 34 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่น โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 19 เป็น

ผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต ์และรอ้ยละ 12 เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส/์คอมพวิเตอร ์ในขณะที่ลูกคา้ที่เช่าคลงัสนิคา้ของ

บริษทัรอ้ยละ 16 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศเยอรมน ีโดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 35 เป็นผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์ดงันัน้หากมกีารลดลงของการลงทุน

ในอตุสาหกรรมดงักลา่ว และมกีารลดลงของการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและจากประเทศเยอรมน ีก็อาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ เชื่อว่าผลกระทบดงักล่าวมไีม่มาก โดยมีการลงทุนเพิ่มในบางธุรกิจ อาทิ ธุรกิจผลติชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกสท์ี่

ลงทุนระบบ Automation และเครื่องจกัรใหม่เพื่อรองรบัสายการผลติสนิคา้ชนิดใหม่ที่ใชเ้ทคโนโลยีสูงขึ้น และธุรกิจคา้ส่ง คา้ปลกีลงทุนขยาย

สาขาเพิ่ม ซึ่งรฐับาลไทยมนีโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มกีารใชเ้ทคโนโลยีข ัน้สูงในการผลติ ใหผู้ป้ระกอบการยา้ย

ฐานเขา้มาผลติสนิคา้และบริการในประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านัน้จะเขา้มาแทนที่อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ที่มกีารใช ้

แรงงานในการผลติมาก ท าใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงานต่อจากลูกคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ทีย่า้ยออกไป  

น อก จ ากค ว าม เสี่ ย งจ าก ก ารก ร ะจุ ก ตัว ข อ งก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก ร รม ที่ เ ช่ า โร ง ง าน แล ้ว  ธุ ร กิ จ ผู ้ให ้บ ริ ก าร โล จิ ส ติ ก ส ์

เป็นธุรกิจที่มสีดัส่วนการเช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัฯ สูงที่สุด อย่างไรก็ดี บริษทัฯ เชื่อว่าผลกระทบดงักล่าวจะมีไม่มากเช่นกนั เนื่องจากบริษทัใน

กลุ่มผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสม์กีารใหบ้ริการจดัเก็บ และ/หรือขนส่งสนิคา้ที่หลากหลายและไม่มีความเกี่ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น ชิ้นส่วนยานยนต ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์สนิคา้อปุโภค-บริโภค เอกสาร สนิคา้เพือ่สุขภาพและความงาม สารเคมต่ีาง ๆ เป็นตน้  

ส าหร ับการลงทุ น จากประเทศญี่ ปุ่ น นั้น  ผู ้ป ระกอบการจากประ เทศญี่ ปุ่ น เป็ น ผู ้ล งทุน อ ันด ับห นื่ ง ในประเทศ ไทย  

จงึเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ซึง่มส่ีวนแบ่งการตลาดของโรงงานส าเร็จรูปสูงที่สุดและเป็นผูใ้หเ้ช่าคลงัสนิคา้รายใหญ่ของประเทศ มลูีกคา้เช่าโรงงานและ

คลงัสินคา้จากประเทศญี่ปุ่ นมากเป็นไปตามสดัส่วน บริษทัฯ มีความเห็นว่าในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศในล าดบัตน้ๆที่นกั

ลงทุนมคีวามสนใจเขา้มาลงทุนจากความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการผลติ ความเสีย่งจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่าทีม่าจากประเทศญี่ปุ่นจงึเป็นความ

เสีย่งทีร่บัได ้

นอกจากนัน้ การที่โรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัฯ มีลกัษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงสามารถรองรบัความตอ้งการใชข้อง

ผูป้ระกอบการในทุกอตุสาหกรรมและทุกประเทศ 
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•  ควำมเสี่ยงจำกกำรที่เรียกเกบ็เงนิตำมสญัญำเช่ำไม่ได ้

บริษทัฯ มีข ัน้ตอนป้องกนัความเสี่ยงและมาตรการติดตามเรียกเก็บเงนิจากผูเ้ช่า โดยก าหนดใหพ้นกังานในแผนกบญัชีมีหนา้ที่

รบัผดิชอบติดตามในเบื้องตน้ หลงัจากนัน้หากไม่สามารถติดตามเรียกเก็บเงนิค่าเช่าจากลูกคา้ได ้แผนกบญัชีจะด าเนินการส่งจดหมายทวงถามไป

ยงัลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้ท าการช าระค่าเช่าที่คงคา้งอยู่ หากลูกคา้ยงัไม่ช าระค่าเช่าใหก้บับริษทัฯ บริษทัฯ จะมอบหมายใหแ้ผนกกฎหมายด าเนินการ

ทางคดีกบัลูกคา้ต่อไปโดยส่งจดหมายแจง้ใหลู้กคา้รบัทราบดว้ย อย่างไรกต็ามที่ผ่านมาบริษทัฯ มกีารบริหารจดัการและค านึงถงึความสมัพนัธก์บั

ผูเ้ช่าเป็นอย่างด ีประกอบกบัมนีโยบายในการคดัเลอืกผูเ้ช่าทีม่คีุณภาพ 

•  ควำมเสี่ยงจำกกำรที่โรงงำน/คลงัสนิคำ้บำงสว่นที่ว่ำงอยู่จะไม่มีผูเ้ช่ำ 

เศรษฐกิจไทยมแีนวโนม้ชะลอตวัอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจโลก

ชะลอตวั ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรฐัฯ -จีน รวมท ัง้มาตรการจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศที่ยงัคงมีอยู่ ท าใหน้ักลงทุน

ต่างประเทศตอ้งชะลอการตดัสนิใจลงทุนออกไปก่อน ท ัง้นี้บริษทัฯ ยงัคงท าการสือ่สาร อย่างใกลช้ดิกบันกัลงทุนต่างประเทศอย่างสม า่เสมอ และ

เนน้ท าการตลาดออนไลน์มากขึ้น รวมท ัง้ยงัคงใหค้วามสนใจกบันกัลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของธุรกิจอี

คอมเมริซ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าใหค้ลงัสนิคา้เป็นที่ตอ้งการอย่างมาก นอกจากนี้ภาครฐัมแีนวทางบริหารจดัการ

เศรษฐกิจ โดยเร่งการขบัเคลือ่นการส่งออกสนิคา้ที่ไดร้บัประโยชน์จากการเบี่ยงเบนทิศทางทางการคา้และการยา้ยฐานการผลติในช่วงก่อนหนา้ 

รวมท ัง้กลุ่มสนิคา้ที่ไดร้บัประโยชนเ์พิ่มเติมจากการระบาดของโรค COVID-19 ส่งเสริมการตลาดเชงิรุกผ่านช่องทางออนไลน์ และส่งเสริมความ

ร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการคา้ระหว่างประเทศภายในกลุม่อาเซยีน 

การขบัเคลือ่นมาตรการการสรา้งศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกิจระยะยาวอย่างต่อเนื่อง อาท ิโครงการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานของ

ภาครฐั โครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) และโครงการ PPP (public-private partnership) ทีม่คีวามชดัเจนมากขึ้นจะช่วยเพิม่

ความเชื่อม ัน่ใหก้บัภาคธุรกิจและส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน และอาจช่วยดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาทีป่ระเทศไทยมากขึ้น 

จากการที่บริษทัฯ มีโรงงาน/คลงัสินคา้ตัง้อยู่ในท าเลที่ต ัง้ที่หลากหลาย ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถรองรบัความตอ้งการของลูกคา้หลาย

ประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ที่ประกอบการในอุตสาหกรรมใด ผลติสนิคา้เพื่อท าตลาดภายในหรือต่างประเทศ ท ัง้ที่เป็นลูกคา้เดิมหรือที่เป็นลูกคา้

ใหม่ ดงันัน้ บริษทัฯ จะยงัคงสามารถบริหารจดัการใหโ้รงงาน/คลงัสนิคา้บางส่วนทีว่่างอยู่ของบริษทัฯ เป็นที่สนใจของผูเ้ช่าไดต่้อไป ซึง่บริษทัฯ มี

พื้นทีโ่รงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าตลอดจนทีด่นิเปลา่รอการพฒันาในพื้นที ่EEC อยู่จ านวนหนึ่ง 

•  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพงิผูร้บัเหมำก่อสรำ้งนอ้ยรำย 

การว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งจ านวนนอ้ยรายใหท้ าการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือคลงัสนิคา้ใหก้บับริษทัฯมีความเสี่ยง เนื่องจากหาก

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่งรายใดที่รบังานเป็นจ านวนมากจากบริษทัฯ เกิดประสบปญัหาซึ่งอาจท าใหก้ารก่อสรา้งเป็นไปโดยล่าชา้กว่าทีก่ าหนดหรือ

ท าใหก้ารก่อสรา้งไม่แลว้เสร็จจะส่งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อบริษทัฯ ได ้

การก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือคลงัสินคา้ในหลายกรณีจ าเป็นที่จะตอ้งว่าจา้งผูร้บัเหมาที่มีความรู ้มีประสบการณ์ และมีเทคโนโลยี

เฉพาะเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งอาคารที่มีคุณลกัษณะพิเศษซึ่งแตกต่างไปจากอาคารหลงัอื่น  ๆ ท าใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งบางรายไดร้บัการว่าจา้งให ้

ก่อสรา้งอาคารในจ านวนทีม่ากกว่าผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องทีจ่  าเป็นส าหรบัธุรกิจของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ตระหนกัดถีงึ

ความเสี่ยงจากการที่ผู ร้บัเหมาก่อสรา้งอาจประสบปัญหาอนัจะมีผลกระทบต่อบริ ษ ัทฯ ได ้จึงไดก้ าหนดใหบ้ริษ ัทฯ ตอ้งไม่ว่าจา้งให ้

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่งรายใดรบังานก่อสรา้งมลูค่าสูง (ตัง้แต่ 200 ลา้นบาทขึ้นไป) จากบริษทัฯ จนมมีูลค่าของงานทีอ่ยู่ในมอืสูงเกินกว่ารอ้ยละ 

50 ของมลูค่างานก่อสรา้งทีย่งัไม่แลว้เสร็จ (Work to Complete) ท ัง้หมดของบริษทัฯ 
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3. ควำมเสี่ยงของธุรกจิลงทุน พฒันำและบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

ความเสีย่งจากการท าธุรกิจแข่งขนักบักองทรสัต ์นอกจากบริษทัฯ แลว้ยงัมกีองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่อตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ หรือ FTREIT ทีป่ระกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทโรงงานอตุสาหกรรมและ

คลงัสนิคา้เหมอืนกนักบับริษทัฯ นกัลงทุนอาจเกิดความรูส้กึกงัวลว่าจะมกีารแข่งขนักนัทางธุรกิจระหว่างบริษทักบักองทรสัตฯ์เพือ่ช่วงชิงผูเ้ช่าและ

รายไดค่้าเช่า 

บริษทัฯ ไดร้บัการว่าจา้งจากกองทรสัต์ฯใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ (Property Manager) โดยมีหนา้ที่ในการหาผูเ้ช่าใหม่

ตลอดจนใหบ้ริการต่าง ๆ แก่ผูเ้ช่า ไม่ต่างจากที่บริษทัฯ ไดก้ระท าอยู่แลว้กบัอสงัหาริมทรพัยข์องบริษทัฯ เอง การที่บริษทัฯ ไดร้บัการว่าจา้ง

ดงักล่าวจากกองทรสัตฯ์ เป็นการขยายขดีความสามารถในการแข่งขนัใหก้บับริษทัฯ และกองทรสัตฯ์จากปริมาณที่เพิ่มขึ้นของอสงัหาริมทรพัยท์ี่

บริษทัฯ เป็นผูบ้ริหาร ซึง่ท าใหม้โีอกาสเพิม่ขึ้นในทางธุรกิจมากกว่าทีจ่ะเป็นการสรา้งการแข่งขนัระหว่างกนั 

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำย 

กฎหมายเป็นส่วนส าคญัส่วนหนึ่งที่ตอ้งค านึงถงึในการก าหนดนโยบายของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2560-2563 นัน้มกีาร

แกไ้ขและเปลีย่นแปลงกฎหมายหลายฉบบั นอกจากนี้ยงัมมีาตรการทางกฎหมายของรฐัทีอ่อกมาเพือ่รบัมอืการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่

มผีลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้มต่อการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ จึงไดร้วบรวมและประเมนิการเปลีย่นแปลงกฎหมายในช่วงปี 2560-2563 เฉพาะ

ส่วนทีค่าดว่าอาจจะก่อใหเ้กิดปจัจยัเสีย่งดงัต่อไปนี้ 

•  พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท ัว่โลกรวมท ัง้ในประเทศไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรครฐับาล

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และออกมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ออกมา ซึ่งรวมถงึการส ัง่ปิดสถานบริการ และการจ ากดัการเดินทางระหว่าง

ประเทศ แมใ้นปจัจุบนัรฐับาลไดผ่้อนคลายมาตรการการส ัง่ปิดสถานบริการแลว้ และธุรกิจดงักล่าวไดก้ลบัมาเปิดท าการไดเ้กือบเป็นปกติก็ตาม 

แต่ในอนาคตหากมกีารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อกี หรือรฐับาลยงัคงมาตรการควบคุมต่าง ๆ ไวจ้นกว่าจะมวีคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 

ได ้อาจส่งผลใหร้ฐับาลขยายระยะเวลาการบงัคบัใชม้าตรการต่าง ๆ ออกไป หรือ ออกมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อรองรบัการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึง่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

เมือ่วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางกฎหมายต่าง ๆ แลว้ ประกอบกบับริษทัฯ ไดม้กีารจดัเตรียมนโยบายการบริหารจดัการเพือ่รบัมอืกบั

สถานการณ์ทีเ่กิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคตและการด าเนินการต่าง ๆ ทีร่ดักุม รวมท ัง้มกีารปรบักลุยุทธเ์พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยู่เสมอ 

บริษทัฯ เชื่อม ัน่ว่าจะสามารถลดความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ดได ้

•  กฎหมำยภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสรำ้ง 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งเป็นภาษีที่จะน ามาใชแ้ทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีบ ารุงทอ้งที่ ปจัจุบนัประกาศใชใ้นราชกิจจา

นุเบกษาแลว้ เป็นพระราชบญัญตัิภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2562 และการจดัเก็บภาษีส าหรบัทีด่ินและสิ่งปลูก

สรา้งตามกฎหมายฉบบัดงักล่าว มีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา หากพิจารณาจากพระราชบญัญตัิฯ นี้  ผูถ้ือครอง

อสงัหาริมทรพัยบ์างรายอาจตอ้งช าระภาษีสูงขึ้น ในขณะที่ผูถ้อืครองอสงัหาริมทรพัยบ์างรายอาจช าระภาษีนอ้ยลง ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัราคาประเมนิทุน

ทรพัยแ์ละอตัราภาษทีีจ่ะประกาศใชเ้ป็นตวัแปรส าคญั โดยในช่วงปีแรก ๆ ของการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัดงักลา่ว อตัราภาษทีีจ่ดัเก็บจริงยงัไม่สูง

มากนกั เนื่องจากมมีาตรการลดหย่อนภาษชี ัว่คราวต่าง ๆ ออกมา ดว้ยเหตุนี้ ในช่วงระยะแรก กฎหมายดงักลา่วจงึยงัไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ 

มากนกั และในระยะยาว แมม้าตรการลดหย่อนชัว่คราวจะหมดไป แต่ยงัคงมมีาตรการลดหย่อนภาษีที่ เป็นการถาวร เช่น มาตรการลดภาษีตาม

พระราชกฤษฎกีาลดภาษีดินและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. 2563 เป็นตน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ไม่มากเช่นกนั ประกอบกบัเมื่อมกีารบงัคบัใช ้
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กฎหมายผ่านไปแลว้ระยะหนึ่งแลว้ แนวทางการตีความและการปรบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ที่ในหลาย ๆ ประเด็น ย่อมมีความชดัเจนมากขึ้น 

ดงันัน้ จงึคาดว่าบริษทัฯ จะสามารถปรบักลยุทธแ์ละวธิีการจดัการ และลดความเสีย่งในดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งได  ้

•  กฎหมำยเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2562 โดยมบีทบญัญตัิ 

2 ส่วนทีใ่หม้ผีลทนัท ีแต่ในส่วนบทบญัญตัิทีจ่ะตอ้งด าเนินการจดัใหม้กีารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามทีก่ฎหมายก าหนดนัน้จะมผีลใชบ้งัคบัเมือ่

พน้ก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัที่ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา กฎหมายฉบบันี้ เป็นกฎหมายใหม่ที่ไม่เคยมีในระบบกฎหมายไทยมาก่อน โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ท าใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมปีระสทิธิภาพ และเพือ่ใหม้มีาตรการเยยีวยาเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสทิธิ

ในขอ้มลูส่วนบุคคล 

กฎหมายเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้มผีลท าใหบ้ริษ ัทฯ ตอ้งจดัใหม้กีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดซึ่งจะ

ส่งผลต่อการด าเนินการภายในของบริษทัฯ เอง ต่อลูกคา้ คู่คา้ รวมถงึผูถ้อืหุน้ และแมว้่าจะท าใหเ้กิดกระบวนการในการท าธุรกรรมต่าง ๆ มากขึ้น 

แต่จะส่งผลใหม้กีารจดัเก็บขอ้มลูไดอ้ย่างมรีะบบและปลอดภยัยิ่งขึ้น รวมถงึเมือ่บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้แีละด าเนินการตามกฎหมายดงักลา่วแลว้ย่อม

ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นกบับริษทัฯ ในการกระท าความผดิภายใตก้ฎหมายฉบบันี้และกฎหมายฉบบัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งได ้ซึง่จะมผีลกระทบ

ต่อตน้ทุนทีอ่าจเพิม่มากขึ้นในการปฏบิตัิตามกฎหมายฉบบัดงักลา่วหลายประการ ซึง่เมือ่บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมนโยบายและการด าเนินการต่าง ๆ ที่

รดักุมก็เชื่อม ัน่ว่าจะสามารถลดความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ดได ้
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ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 

1. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรม  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจส าหรบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม ดงันี้ 

หน่วย : อาคาร 

นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม / เขตสง่เสริมอตุสำหกรรม / 

เขตอตุสำหกรรม / โลจสิติกส ์พำรค์ / โลจสิติกส ์เซ็นเตอร ์

โรงงำน/

คลงัสนิคำ้  

ที่มีสญัญำเช่ำ 

โรงงำน/

คลงัสนิคำ้    

สรำ้งเสร็จ 

พรอ้มใหเ้ช่ำ 

โรงงำน/

คลงัสนิคำ้       

ที่อยู่ระหว่ำง 

กำรพฒันำ 

รวม 

มูลค่ำตำม

บญัชี 

(ลำ้นบำท) 

โรงงำน      

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ี 14 3 - 17 841.33 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 30 - - 30 122.45 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 3 3 - 6 207.86 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 9 4 - 13 251.93 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 4 17 - 21 670.45 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 1 - - 1 12.36 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี - 3 - 3 144.06 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ี 1 6 - 7 179.37 

 เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 1 2 - 3 76.97 

 นิคมอตุสาหกรรมเอเชยี 17 11 - 28 778.25 

 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ปราจนีบุร ี 2 6 - 8 296.06 

 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง - - - - 63.11 

 ทีด่นิระหว่างรอการพฒันา - - - - 1,806.88 

รวมโรงงำน 82 55 - 137 5,451.10 

 คลงัสนิคำ้      

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (บางนา) 22 4 - 26 2,341.54 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (แหลมฉบงั 2) 11 15 - 26 978.34 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(วงันอ้ย 1) 5 - - 5 822.22 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (วงันอ้ย 2) 12 4 - 16 1,772.24 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 บ)ี 4 - - 4 142.77 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 เอ) 8 1 - 9 310.44 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 3) 8  - 8 451.33 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ศรรีาชา) 9 5 - 14 326.46 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(พานทอง 1) 4 6 - 10 577.25 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี1) - - - - 1,164.46 

หมำยเหตุ : บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิที่ดนิและโรงงาน/คลงัสนิคา้ในนิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม / เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

โลจสิติกส ์พารค์ และโลจสิติกส ์เซน็เตอร ์ตามที่กล่าวขา้งตน้ ยกเวน้ที่ดนิในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี2) 
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1. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรม (ต่อ) 

นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม / เขตสง่เสริมอตุสำหกรรม / 

เขตอตุสำหกรรม / โลจสิติกส ์พำรค์ / โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์

โรงงำน/

คลงัสนิคำ้  

ที่มีสญัญำเช่ำ 

โรงงำน/

คลงัสนิคำ้    

สรำ้งเสร็จ 

พรอ้มใหเ้ช่ำ 

โรงงำน/

คลงัสนิคำ้       

ที่อยู่ระหว่ำง 

กำรพฒันำ 

รวม 

มูลค่ำตำม

บญัชี 

(ลำ้นบำท) 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี2) 10 - - 10 1,569.63 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี3) - - - - 918.55 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี4) 4 1 - 5 932.68 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี5) 3 - - 3 339.16 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี6) 1 - - 1 2,680.16 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี7) - - - - 227.79 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ขอนแก่น) 12 - - 12 184.60 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อมตะซติี้ ระยอง) 11 - - 11 432.33 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(ล  าพูน) 9 - - 9 194.36 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(สมทุรสาคร) 2 - - 2 1,720.41 

 บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ - - - - 222.55 

 ทีด่นิระหว่างรอการพฒันา - - - - 4,604.83 

รวมคลงัสนิคำ้ 135 36 - 171 22,914.55 

รวมโรงงำนและคลงัสนิคำ้ 217 91 - 308 28,365.24 
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2. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจส าหรบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั ดงันี้ 

โครงกำร ท่ีต ัง้ 
เน้ือท่ี  

(ไร่-งำน-ตร.ว.) 

มูลค่ำตำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 

(ลำ้นบำท) 
เจำ้ของกรรมสทิธิ์ 

โกลเดน้ ทาวน ์๓ บางนา-สวน

หลวง  

แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ  

3-1-81.1 203.62 - บจก. ยูไนเต็ดโฮมส ์ 

 

โกลเดน้ นโีอ ๒ บางนา-กิง่แกว้  ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชเทวะ  

อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ  

26-3-59.3 740.15 - บจก. ยูไนเต็ดโฮมส ์ 

 

โกลเดน้ ทาวน ์สาทร แขวงบางขนุเทยีน              

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  

7-2-27.9 476.97 363.36 บจก. ยูไนเต็ดโฮมส ์ 

 

โกลเดน้ ทาวน ์งามวงศว์าน- 

แคราย  

  

ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุรี  

จ.นนทบุรี  

10-0-60.4 403.74 - บจก. ยูไนเต็ด โฮมส ์

 

โกลเดน้ นีโอ แจง้วฒันะ- 

เมอืงทอง 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 8-2-49.7 537.59 228.46 บจก. ยูไนเต็ด โฮมส ์

โกลเดน้ ทาวน ์พหลโยธิน- 

ล าลูกกา  

ต.ล าลูกกา อ.คูคต  

จ.ปทุมธานี  

12-3-76 327.50 - บจก. ยูไนเต็ดโฮมส ์ 

 

โกลเดน้ นีโอ โคราช-

เทอรม์นิอล 

ต.หมืน่ไวย อ.นครราชสมีา  

จ.นครราชสมีา 

20-0-36.1 303.37 - บจก. ยูไนเต็ด โฮมส ์

 

โกลเดน้ ทาวน ์เชยีงใหม-่ 

กาดรวมโชค 

ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมอืงเชยีงใหม่ 

จ.เชยีงใหม่ 

14-2-76.2 429.99 - บจก. ยูไนเต็ด โฮมส ์

 

โกลเดน้ ทาวน ์๒ บางแค แขวงหลกัสอง เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพฯ 

11-1-69.7 305.48 273.16 บจก. ยูไนเต็ด โฮมส ์

 

รามอนิทรา-วงแหวน 

 - ทีด่นินอกจดัสรรฯ 

 - ทีด่นิใหเ้ช่า Big-C 

แขวงจรเขบ้วั แขวงบางชนั 

เขตคลองสามวา เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 

 

2-1-46.4 

1-0-7.2 

 

120.09 

15.91 

 

- 

- 

 

บจก. ยูไนเต็ดโฮมส ์

โกลเดน้ เฮอริเทจ 

แปลงนอกผงัจดัสรร –  

รอพฒันา  

ถ.ราชพฤกษ ์(เพชรเกษม-

รตันาธิเบศร)์ เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพฯ  

4-1-25.1 26.40 - บจก. ยูไนเต็ดโฮมส ์ 

 

จรญัสนิทวงศ ์35 (ถนนแกว้เงนิ

ทอง) 

 - โกลเดน้ นีโอ 

 - โกลเดน้ ทาวน ์

แขวงบางขนุนนท ์ 

เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพฯ 

 

82-3-61.2 

 

1,243.56 

 

910.00 

 

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส ์
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2. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั (ต่อ) 

โครงกำร ท่ีต ัง้ 
เน้ือท่ี  

(ไร่-งำน-ตร.ว.) 

มูลค่ำตำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 

(ลำ้นบำท) 
เจำ้ของกรรมสทิธิ์ 

โกลเดน้ นีโอ วภิาวด-ีรงัสติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 

29-3-34.7 245.13 

 

359.00 บจก. ยูไนเต็ด โฮมส ์

 

บางนา กม.5  

 - โกลเดน้ นีโอ 

 - โกลเดน้ ทาวน ์ 

ต.บางแกว้ อ.บางพล ี 

จ.สมทุรปราการ  

92-0-8.3 655.29 - บจก. ยูไนเต็ด โฮมส/์ 

บจก. วอคเกอร ์โฮมส/์  

บจก.โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์ 

โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร-์ 

 สถานรีถไฟฟ้าบางพลู  

ซ.วดัโมล ีต.บางรกัใหญ่  

อ.บางบวัทอง จ.นนทบุร ี 

0-0-34.8 3.82 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ เพรสทจี วชัรพล-

สุขาภบิาล 5  

ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงนิ 

เขตสายไหม กรุงเทพฯ  

1-3-22.9 80.82 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์ 

โกลเดน้ ทาวน ์สุขสวสัดิ์- 

พทุธบูชา  

ถ.สุขสวสัดิ์ ซ.สุขสวสัดิ์ 30 

แขวงบางปะกอก เขต

ราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพฯ  

0-0-21.7 3.70 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ เพรสทจี เอกชยั- 

วงแหวน  

ถ.เอกชยั แขวงบางบอน  

เขตบางบอน กรุงเทพฯ  

0-1-48.4 8.57 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ บสิ บางนา-กิ่งแกว้  ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชเทวะ  

อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ  

0-1-53.4 26.53 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์ 

โกลเดน้ ทาวน ์ชยัพฤกษ-์ 

วงแหวน  

ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย  

จ.นนทบุรี  

3-0-55.1 74.33 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์๒ ป่ินเกลา้- 

จรญัสนิทวงศ ์ 

ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย     

ต.บางกรวย อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี  

1-0-3.7 46.12 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์๓ สุขสวสัดิ์-

พทุธบูชา  

แขวงทุ่งคร ุเขตบางมด 

กรุงเทพฯ  

4-3-38.9 151.99 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์วภิาวด-ี 

แจง้วฒันะ  

แขวงสกีนั เขตบางเขน  

(ตลาดขวญั) กรุงเทพฯ  

3-0-1.3 116.70 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์วงศส์ว่าง- 

แคราย  

ต.ตลาดขวญั/สวนใหญ่    

อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุร ี 

2-0-87.8 101.49 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม  แขวงหลกัสอง เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพฯ  

1-3-76.2 64.63 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์ศรีนครนิทร-์

สุขมุวทิ  

ต.บางเมอืง อ.เมอืง  

จ.สมทุรปราการ  

1-1-10.2 39.03 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์รามอนิทรา- 

วงแหวน  

แขวงหลุมไผ่ เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ  

11-0-42.5 362.41 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์
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2. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั (ต่อ) 

โครงกำร ท่ีต ัง้ 
เน้ือท่ี  

(ไร่-งำน-ตร.ว.) 

มูลค่ำตำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 

(ลำ้นบำท) 
เจำ้ของกรรมสทิธิ์ 

โกลเดน้ ทาวน ์พหลโยธิน-

สะพานใหม ่ 

ต.คลองถนน (ดอนเมอืง)  

อ.สายไหม (บางเขน) 

กรุงเทพฯ  

16-2-14.1 643.64 450.69 บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์เชยีงราย- 

บิก๊ซแียกสนามบนิ 

ต.บา้นดู่ อ.เมอืงเชยีงราย  

จ.เชยีงราย 

10-1-52.2 263.71 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์สุขมุวทิ-  

สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง  

ต.ส าโรงใต ้(ส าโรง)  

อ.พระประแดง (พระ

โขนง) จ.สมทุรปราการ  

1-3-18.6 81.71 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์รตันาธิเบศร-์

เวสตเ์กต 

อ.บางบวัทอง จ.นนทบุร ี 9-3-58.3 309.35 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ซติี้ แจง้วฒันะ- 

เมอืงทองฯ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 5-0-32.6 365.55 157.19 บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์เจริญเมอืง-

ซุปเปอรไ์ฮเวย ์

อ.เมอืงเชยีงใหม่              

จ.เชยีงใหม่ 

4-0-86.5 139.67 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์เฉลมิพระเกียรติ

ฯ-สวนหลวง 

แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ 

0-2-88.7 26.51 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์๓ พระราม 2 อ.เมอืงสมทุรสาคร            

จ.สมทุรสาคร 

15-1-67.9 267.81 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ นีโอ พระราม 9-

กรุงเทพกรีฑา 

อ.สะพานสูง กรุงเทพฯ 13-2-84.9 488.20 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ นีโอ ๒ บางแค 

โกลเดน้ นีโอ ๓ บางแค 

แขวงหลกัสอง เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพฯ 

49-0-97.6 483.76 

13.17 

506.00 บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ นีโอ งามวงศว์าน-

ประชาชืน่ 

ต.ปากเกร็ด อ.บางตลาด  

จ.นนทบุรี  

2-3-12.6 411.11 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ บสิ ๒ บางนา-กิง่แกว้  ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชาเทวะ      

อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ  

3-0-1-89.3 32.29 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม/ หนอง

คา้งพลู เขตหนองแขม 

(ภาษเีจริญ) กรุงเทพฯ 

26-3-34.1 427.00 380.00 บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

โกลเดน้ ทาวน ์จอมทอง-เอกชยั

โกลเดน้ ทาวน ์จอมทอง- 

วฒุากาศ 

แขวงบางขนุเทยีน,แขวง

วดัราชโอรส/ บางประทุน 

เขตจอมทอง/ บางขนุ

เทยีน กรุงเทพฯ 

209-0-41.2 

(ติดจ านอง) 

2-1-43.1 

(ไม่ติดจ านอง) 

1,026.49 

118.10 

850.00 

 

- 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 
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2. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั (ต่อ) 

โครงกำร ท่ีต ัง้ 
เน้ือท่ี  

(ไร่-งำน-ตร.ว.) 

มูลค่ำตำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 

(ลำ้นบำท) 
เจำ้ของกรรมสทิธิ์ 

โกลเดน้ ซติี้ ๒ ลาดพรา้ว-

เกษตรนวมนิทร ์ 

แขวงคลองกุ่ม เขตบาง

กะปิ กรงุเทพฯ  

43-1-41 530.20 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

พระราม 2 (หลงัเดอะแกรนด)์ 

 - โกลเดน้ นีโอ ๔  

 - โกลเดน้ ทาวน ์๔ 

 - โกลเดน้ ทาวน ์๕ 

  

ต.พนัทา้ยนรสงิห ์                   

อ.เมอืงสมทุรสาคร               

จ.สมทุรสาคร 

102-0-25.3 616.06 - บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ/์ บจก. 

ยูไนเต็ด โฮมส/์  

บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ/ บจก. เฟิรส์ 

แสควร/์ บจก. ไซคว์อลค์ 

แลนด ์

พระราม 2 (หมู่บา้นกานดา) 

 - เดอ ไพน ์

 - แกรนดโิอ ๒ 

 - แกรนดโิอ ๓ 

 - แกรนดโิอ ๔ 

ถ.พระราม 2 อ.เมอืง

สมทุรสาคร                       

จ.สมทุรสาคร  

220-1-76.4 1,875.10 1,200.00 บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ/์ บจก. ไพรม์ 

พลสั แอสเซท็/  

บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ/  

บจก. เฟิรส์ แสควร/์  

 

รตันาธิเบศร-์ราชพฤกษ ์

 - แกรนดโิอ 

 - โกลเดน้ นีโอ 

 - โกลเดน้ ทาวน ์

 - โกลเดน้ ทาวน ์๒ 

ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวั

ทอง จ.นนทบุรี (บาง

กรวยไทรนอ้ย-อกัษรา) 

142-3-63.4 

 

1,236.40 864.00 บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ/์ 

บมจ.กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ/  

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส/์ 

บจก. ไพรม์ พลสั แอส

เซท็/ 

บจก. ไซดว์อลค์ แลนด/์  

บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

เชยีงราย-บิก๊ซแียกสนามบนิ 

 - โกลเดน้ ทาวน ์๒ 

 - โกลเดน้ วลิเลจ ๒ 

 

 

ต.บา้นดู่ อ.เมอืงเชยีงราย  

จ.เชยีงราย  

63-2-47.7 

 

209.95 

 

- 

 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ/์ 

บจก. เฟิรส์ แสควร/์  

บจก. วอคเกอร ์โฮมส/์  

บจก. ไซดว์อลค์ แลนด/์  

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส ์ 

โกลเดน้ ทาวน ์๒ รามอนิทรา-

วงแหวน 

  

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 

กรงุเทพฯ  

27-1-39.5 329.47 264.00 

 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ/์ 

บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์



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

 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ                                                                        80    

2. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั (ต่อ) 

โครงกำร ท่ีต ัง้ 
เน้ือท่ี  

(ไร่-งำน-ตร.ว.) 

มูลค่ำตำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 

(ลำ้นบำท) 
เจำ้ของกรรมสทิธิ์ 

โกลเดน้ ทาวน ์แจง้วฒันะ- 

เมอืงทองฯ 

  

  

 

ต.บา้นใหม/่ บางพูด           

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

56-0-34 

(ติดจ านอง) 

9-3-86.9 

(ไม่ติดจ านอง) 

484.76 

 

 

303.00 

 

- 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ/์ บจก. ไพรม์ 

พลสั แอสเซท็/ บจก.  

ไซดว์อลค์ แลนด/์ บจก. 

ยูไนเต็ด โฮมส ์

โกลเดน้ นีโอ สุขมุวทิ 113 ต.ส าโรงเหนือ                

จ.สมทุรปราการ 

58-1-16 876.60 602.00 บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ ์

ดไิอสแ์ลนด ์(คอรท์ยารด์)  ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง  

จ.สมทุรสาคร  

0-1-56.5 37.99 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ  

เดอะแกรนด ์ป่ินเกลา้ เฟส 1 

(อลัพน่ีา)  

ถ.บรมราชชนนี แขวง

ศาลาธรรมสพน ์เขตทวี

วฒันา กรุงเทพฯ  

24-1-69 1,011.22 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

เลค แกรนดด์โิอเซ่  ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง  

จ.สมทุรสาคร  

0-0-99.5 6.34 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ  

แกรนดโิอ ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง  

จ.สมทุรสาคร 

4-2-37.4 123.99 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ  

ทู แกรนด ์โมนาโค บางนา- 

วงแหวน  

ถ.บางนา-ตราด กม.8  

เขตประเวศ กรุงเทพฯ  

29-1-93.6 307.24 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ  

แกรนดโิอ บางแค  แขวงหลกัสอง เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพฯ  

22-3-67.9 1,038.05 451.47 บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ  

โกลเดน้ นโีอ สาทร แขวงบางขนุเทยีน เขต

จอมทอง กรุงเทพฯ 

0-0-37.3 12.66 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

โกลเดน้ ทาวน ์๓ ลาดพรา้ว-

เกษตรนวมนิทร ์ 

แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม 

กรุงเทพฯ  

0-0-29 7.52 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ  

เดอะแกรนด ์ลกัซ ์บางนา-สวน

หลวง 

แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ 

15-3-34.2 643.73 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

แกรนดโิอ เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม (หนอง

คา้งพลู) เขตหนองแขม 

(ภาษเีจริญ) กรุงเทพฯ  

8-2-26.9 341.73 204.24 บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

โกลเดน้ ทาวน ์รงัสติ คลองสาม ต.คลองสาม อ.คลอง

หลวง จ.ปทุมธาน ี

19-1-51.2 436.35 143.56 บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

แกรนดโิอ รามอนิทรา-วงแหวน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 36-0-6.3 862.75 763.07 บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

 



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

 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ                                                                        81    

2. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั (ต่อ) 

โครงกำร ท่ีต ัง้ 
เน้ือท่ี  

(ไร่-งำน-ตร.ว.) 

มูลค่ำตำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 

(ลำ้นบำท) 
เจำ้ของกรรมสทิธิ์ 

แกรนดโิอ วภิาวด-ีรงัสติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง

หลวง จ.ปทุมธาน ี

33-1-26.2 651.77 646.79 บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

โกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม- 

พทุธมณฑล สาย 3 

แขวงหนองแขม (หนอง

คา้งพลู) เขตหนองแขม 

(ภาษเีจริญ) กรุงเทพฯ 

2-1-27 85.28 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

โกลเดน้ ทาวน ์ติวานนท-์ 

แจง้วฒันะ 

 

ต.บา้นใหม่ อ.เมอืง

ปทุมธานี จ.ปทุมธาน ี

11-2-18.7 248.65 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

โกลเดน้ นีโอ ๓ พระราม 2 อ.เมอืงสมทุรสาคร             

จ.สมทุรสาคร 

18-1-22 492.40 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

โกลเดน้ นีโอ ๒ รามอนิทรา- 

วงแหวน 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 14-2-18.5 362.19 
385.37 

บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

ราชพฤกษ ์วงแหวน เพชรเกษม  

แปลงนอกผงัจดัสรร  

แขวงหนองแขม เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพฯ 

9-3-56 19.78 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ  

รามอนิทรา-คูบ้อน (ทีด่นิเปลา่) แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 

1-3-69.8 14.84 - บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

เดอะแกรนด ์พระราม 2  

(รอการพฒันา-เฟส 5, 8, 14) 

ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง  

จ.สมทุรสาคร  

17-3-99.5 84.41 - บมจ. กรงุเทพบา้นและ

ทีด่นิ  

โกลเดน้ ทาวน ์๒ รงัสติ  

คลอง 3 

ต.คลองสาม อ.คลอง

หลวง  

จ.ปทุมธานี 

51-2-45 310.21 

 

170.00 บมจ. กรุงเทพบา้นและ

ทีด่นิ/  

บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

แกรนดโิอ สาทร แขวงบางขนุเทยีน เขต

จอมทอง กรุงเทพฯ 

56-2-67.5 1,414.41 1,042.00 บมจ. กรงุเทพบา้นและ

ทีด่นิ 

แกรนดโิอ สุขสวสัดิ์-พระราม 3 แขวงบางปะกอก เขต

ราษฎรบู์รณะ กรุงเทพฯ 

28-3-50.6 384.15 - บมจ. กรงุเทพบา้นและ

ทีด่นิ  

เดอะแกรนด ์ป่ินเกลา้ เฟส 2 

(เดอะไพน)์  

ถ.บรมราชชนนี แขวง

ศาลาธรรมสพน ์เขตทวี

วฒันา กรุงเทพฯ  

0-2-69.5 42.54 - บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 

โกลเดน้ ทาวน ์ศรีราชา-

อสัสมัชญั  

ต.สุรศกัดิ์ อ.ศรรีาชา            

จ.ชลบุรี  

8-2-46.2 289.65 - บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 

โกลเดน้ ทาวน ์อยุธยา  ต.บา้นกรด อ.บางปะอนิ  

จ.พระนครศรีอยุธยา  

10-0-61.6 270.10 - บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 
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2. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั (ต่อ) 

โครงกำร ท่ีต ัง้ 
เน้ือท่ี  

(ไร่-งำน-ตร.ว.) 

มูลค่ำตำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 

(ลำ้นบำท) 
เจำ้ของกรรมสทิธิ์ 

 โกลเดน้ ทาวน ์พทัยาใต-้

สุขมุวทิ 

ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ 

จ.ชลบุรี  

4-1-80.7 142.39 - บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 

 โกลเดน้ ทาวน ์ฉะเชงิเทรา-

บา้นโพธ์ิ 

ต.บา้นโพธ์ิ อ.บางกรูด  

จ.ฉะเชงิเทรา 

18-2-20.9 326.38 - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

 โกลเดน้ วลิเลจ เชยีงราย-บิก๊ซี

แยกสนามบนิ 

ต.บา้นดู่ อ.เมอืงเชยีงราย  

จ.เชยีงราย 

6-0-4.6 228.63 - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

 โกลเดน้ นีโอ บางนา-สวน

หลวง 

แขวงบางแกว้ เขตพระ

โขนง กรุงเทพฯ 

12-0-52.3 336.94 - บจก. เฟิรส์ แสควร ์

 ชลบุร-ีอ่างศิลา  

 - โกลเดน้ นีโอ 

 - โกลเดน้ ทาวน ์

ต.บา้นเสมด็ อ.เมอืง

ชลบุรี จ.ชลบุรี  

85-0-82 677.04 843.50 บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 

 สุขสวสัดิ์-พระราม 3 

 - โกลเดน้ ทาวน ์

 - โกลเดน้ นีโอ 

แขวงบางประกอก  

เขตราษฎรบู์รณะ 

กรุงเทพฯ  

89-0-19 1,195.92 780.00 บจก. เฟิรส์ แสควร/์ 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์ 

เรสซเิดน้ซ/์ 

บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์

 โกลเดน้ นีโอ ๒ พระราม 2  ต.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง

สมทุรสาคร                        

จ.สมทุรสาคร  

0-3-9.7 21.55 - 

 

บจก. ไพรม์ พลสั แอส

เซท็  

 โกลเดน้ ซติี้ สาทร  แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพฯ  

4-1-66.1 282.84 225.85 บจก. ไพรม์ พลสั แอส

เซท็  

 โกลเดน้ ทาวน ์๒ งามวงศว์าน-

ประชาชืน่ 

ต.บางเขน อ.เมอืง              

จ.นนทบุรี  

2-1-8.1 124.76 - บจก. ไพรม์ พลสั แอส

เซท็  

 โกลเดน้ ทาวน ์วภิาวด-ีรงัสติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง

หลวง จ.ปทุมธาน ี

15-1-39.6 359.99 310.09 บจก. ไพรม์ พลสั แอส

เซท็ 

 โกลเดน้ ทาวน ์๒ ศรนีครนิทร-์

สุขมุวทิ 

ต.บางเมอืง อ.เมอืง

สมทุรปราการ  

จ.สมทุรปราการ 

21-0-20.2 438.15 - บจก. ไพรม์ พลสั แอส

เซท็ 

 โกลเดน้ นีโอ จรญัสนิทวงศ-์

พระราม 5 

ซ.วดัสงัฆทาน จรญัสนิท

วงศ ์กรุงเทพฯ 

30-1-25 286.20 

 

- บจก. ไพรม์ พลสั แอส

เซท็ 

 โกลเดน้ ทาวน ์พระราม 9-

กรุงเทพกรีฑา 

แขวงสะพานสูง/คลอง

ประเวศ เขตสะพานสูง/

พระโขนง กรุงเทพฯ 

30-1-68.1 329.90 - บจก. ไพรม์ พลสั แอส

เซท็ 

รวมอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั 32,622.18 13,676.80  
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3.  อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชยกรรม  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัมทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจส าหรบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพาณิชยกรรม ดงันี้ 

 

โครงกำร ท่ีต ัง้ 
เน้ือท่ี  

(ไร่-งำน-ตร.ว.) 

มูลค่ำตำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำค ้ำประกนั 

(ลำ้นบำท) 
เจำ้ของกรรมสทิธิ์ 

พานอรามา กอลฟ์ แอนด ์ 

คนัทรี คลบั  

กม. 199 ถ.มติรภาพ  

อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา  

2,096-3-76.7 432.57 - บมจ. แผ่นดนิทองฯ 

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

สาทร สแควร ์- ส านกังานใหเ้ช่า  

ทีด่นิใหเ้ช่า (W Bangkok 

Hotel) 

ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์ 

กรุงเทพฯ  

5-0-60.32 

4-3-17.45 

2,968.09 

298.18 

- บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี้  

(สทิธิการเช่า)  

เอฟวายไอ เซน็เตอร ์ 

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร ์ 

ถ.พระราม 4  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  

7-3-27.52 

1-0-47.48 

2,732.11 

737.12 

- บมจ. แผ่นดนิทองฯ  

(สทิธิการเช่า)  

ทีด่นิ ด ิแอสคอท แบงคอก  ถ.สาทรใต ้เขตสาทร 

กรุงเทพฯ  

4-1-66.1 529.16 - บมจ. แผ่นดนิทองฯ  

โรงแรม ด ิแอสคอท แบงคอก  อาคาร ด ิแอสคอท สาทร  

ถ.สาทรใต ้เขตสาทร 

กรุงเทพฯ  

30,119 ตร.ม. 841.84 

299.30 

บจก. สาธรทรพัยส์นิ  

(สทิธิการเช่า)  สกาย วลิลา่ส ์ 793.65 ตร.ม. 35.99 

โกลเดน้แลนด ์บวิดิ้ง  ถ.ราชด าริ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ  

3-1-37 42.98 - บจก. นารายณ์ พาวลิ

เลยีน (สทิธิการเช่า)  

รวมอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชยกรรม 8,766.51 299.30  

 

มูลค่ายุติธรรมของทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระโดยการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ดงักล่าว จะใชเ้กณฑร์าคาตลาดส าหรบัที่ดินรอการพฒันาและ/หรือที่ดินอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income 

Approach) ส าหรบัอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย และอาคารส านกังานใหเ้ช่า ขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคาอาคาร

โรงงาน/คลงัสินคา้ และอาคารส านกังานดงักล่าว ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราการครอบครอง อตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

ระยะเวลาทีเ่ลกิเช่า ค่าใชจ่้ายเพือ่เป็นสิง่จูงใจในการเช่าส าหรบัอาคารส านกังาน เช่น ระยะเวลาทีใ่หเ้ช่าฟรี และการยกเวน้ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ 
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4. สนิทรพัยถ์ำวรอืน่ ๆ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัมสีนิทรพัยถ์าวรอืน่ ๆ ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัย ์ มูลค่ำทำงบญัชีสุทธิ 

เครื่องมอืและเครื่องใช ้  106 

ทีด่นิ สนามกอลฟ์ อาคาร   3,382 

เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน  511 

ยานพาหนะ  44 

ระบบสาธารณูปโภค  369 

งานระหว่างก่อสรา้ง 13 

รวม  4,425 

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม  (1,879) 

รวม  2,546 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 195 

งานระหว่างการติดตัง้ 19 

หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (87) 

รวม 117 

5. รำยละเอยีดของสญัญำเช่ำทีด่ินและอำคำรส ำนักงำน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มสีญัญาเช่าที่ดนิทีน่ิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั เขตส่งออก ทีด่ินบางส่วนบริเวณถนนบางนา-ตราด 

และทีด่นิบางส่วนบริเวณย่านธุรกิจทีส่  าคญัของกรุงเทพฯ ดงันี้ 

ล ำดบั 
คู่สญัญำ ปีทีส่ิ้นสุด

ระยะเวลำเช่ำ 
ค่ำเช่ำ 

ผูเ้ช่ำ / ผูเ้ช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำ / ผูใ้หเ้ช่ำช่วง 

1. บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  

(ประเทศไทย) 

กนอ. 2568 5,684,924.85 บาทต่อปี 

2. บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  

(ประเทศไทย) 

กนอ. 2570 797,307.27 บาทต่อปี  

3. บมจ. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้  

(ประเทศไทย) 

กนอ. 2572 2,684,414.31 บาทต่อปี  

4. บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  

(ประเทศไทย) 

กนอ. 2591 2,497,239.39 บาทต่อปี 

5. บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  

(ประเทศไทย) 

กนอ. 2591 4,136,833.58 บาทต่อปี 

6. บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส กนอ. 2591 11,308,834.43 บาทต่อปี 

7. บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) (ผูเ้ช่าช่วง) 

บจก. ชยันนัท ์- บางพล ีพารค์ 

แลนด ์

2582 28,853,290.79 บาทต่อปี 
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5. รำยละเอยีดของสญัญำเช่ำทีด่ินและอำคำรส ำนักงำน (ต่อ) 

ล ำดบั คู่สญัญำ ปีทีส่ิ้นสุดระยะเวลำเช่ำ ค่ำเช่ำ ล ำดบั 

 ผูเ้ช่ำ / ผูเ้ช่ำช่วง ผูใ้หเ้ช่ำ / ผูใ้หเ้ช่ำช่วง   

8. บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) 

บจก. พรชยั อคีวปิเมน้ท ์ 2587 5,775,000 บาทต่อปี 

9. บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) 

บุคคลธรรมดา 

บจ. แอล ว ีเอม็ เอช กรุป๊ 

บจ. แอล ว ีแมนูแฟคเจอริง 

2592 8,696,850.00 บาทต่อปี 

10 บจก. บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั นางรมณี สงวนดกีุล  

นางกลัยา ติวยานนท ์

2591 5,175,094.74 บาทต่อปี 

11. บจก. นารายณ์ พาวลิเลยีน กรมพระคลงัขา้งที ่ 2565 4,500,000 บาทต่อปี 

12. บจก. สาธรทรพัยส์นิ บมจ. แผ่นดนิทองฯ 2596 4,470,000 บาทต่อปี 

13. กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์ 

(ผูเ้ช่าหลกั) 

บจก. โกลเดน้แลนด ์เมยแ์ฟร ์ 2580 - 

14. บจก. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์(ผูเ้ช่าช่วง) กองทุนรวมสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์

2566 48,000,000 บาทต่อปี 

15. บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี้ ส านกังานทรพัยส์นิส่วน

พระมหากษตัริย ์

2583 36,000,000 บาทต่อปี 

16. บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี้ (ผูเ้ช่าหลกั) ส านกังานทรพัยส์นิส่วน

พระมหากษตัริย ์

2583 14,000,000 บาทต่อปี 

17. บจก. นอรท์ สาธร โฮเต็ล (ผูเ้ช่าช่วง) บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี้ 2583 14,000,000 บาทต่อปี 

18. บมจ. แผ่นดนิทองฯ ส านกังานทรพัยส์นิส่วน

พระมหากษตัริย ์

2590 23,000,000 บาทต่อปี 

หมำยเหตุ : รายละเอยีดอื่น ๆ ในสญัญาเช่า ทีส่  าคญั มดีงันี้ 

1. ส าหรบัสญัญาที ่1-3 ผูใ้หเ้ช่าปรบัเปลีย่นค่าเช่าไดทุ้ก ๆ ระยะเวลา 10 ปี ในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ 

 ส าหรบัสญัญาที ่4-6 สญัญาที ่9 และ 14 ผูใ้หเ้ช่าอาจปรบัปรุงเปลีย่นแปลงค่าเช่าตามประกาศทีผู่ใ้หเ้ช่าก าหนด 

ส าหรบัสญัญาที ่8 ผูใ้หเ้ช่าสามารถปรบัเปลีย่นค่าเช่าไดทุ้ก ๆ 5 ปี 

ส าหรบัสญัญาที ่10 ผูใ้หเ้ช่าปรบัเปลีย่นค่าเช่าไดทุ้ก ๆ ระยะเวลา 3 ปี ในอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าเช่าเดมิ และ 

ส าหรบัสญัญาที ่7 และ 11-13 ไม่มกีารปรบัเปลีย่นค่าเช่าใด ๆ 

2. หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า ส าหรบัสญัญาที ่1-6 ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนก่อน

สญัญาเช่าจะสิ้นสุดเพือ่ใหก้นอ.พจิารณา 

3.  หากผูเ้ช่ามีความประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า ส าหรบัสญัญาที่ 7 ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อน

สญัญาเช่าจะสิ้นสุดเพือ่ใหผู้ใ้หเ้ช่าช่วงพจิารณา 

นอกจากนี้ บริษทัยงัมสีญัญาเช่าพื้นทีส่  านกังาน ซึง่สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากหวัขอ้รายการระหว่างกนั 
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6. สนิทรพัยถ์ำวรท่ีใชค้ ้ำประกนั 

ณ 30 กนัยายน 2563 บริษทัมเีงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งค า้ประกนั ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัยเ์พื่อค ้ำประกนั วงเงนิ 
เงนิกู ้

ปจัจุบนั 
วนัที่ท ำสญัญำ 

1. โฉนดเลขที ่4178 และ 5587 ตัง้อยู่บนศูนยค์ลงัสนิคา้

สมทุรสาคร พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

778.00 -  

09/10/2562 ถงึ (5 ปีนบัจากเบกิเงนิกูง้วด

แรก) 

2.  โฉนดเลขที ่70049 ตัง้อยู่ทีเ่ขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 600.00 600.00 24/07/2562 ถงึ 30/01/2564 

3. โครงการโรงแรม ด ิแอสคอท แบงคอก และสกาย วลิลา่ส ์ 535.00 299.30 กนัยายน 2556 ถงึ กนัยายน 2568 

4. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์พหลโยธิน-สะพานใหม ่ 650.00 - พฤษภาคม 2561 ถงึ มนีาคม 2565 

5. โครงการแกรนดโิอ บางแค 769.00 331.29 กรกฎาคม 2561 ถงึ พฤษภาคม 2566 

6. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์สาทร 532.00 64.66 สงิหาคม 2561 ถงึ สงิหาคม 2565 

7. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์แจง้วฒันะ-เมอืงทอง 663.00 398.54 ตุลาคม 2561 ถงึ ตุลาคม 2565 

8.   โครงการโกลเดน้ นีโอ แจง้วฒันะ-เมอืงทอง 448.00 63.46 ตุลาคม 2561 ถงึ กุมภาพนัธ ์2566 

9.   โครงการโกลเดน้ ซติี้ แจง้วฒันะ-เมอืงทอง 327.00 69.36 ตุลาคม 2561 ถงึ สงิหาคม 2565 

10. โครงการโกลเดน้ ซติี้ สาทร 206.00 11.25 มกราคม 2562 ถงึ มกราคม 2565 

11. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์รงัสติ คลอง 3 164.00 - มนีาคม 2562 ถงึ กุมภาพนัธ ์2566 

12. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์๒ รงัสติ คลอง 3 170.00 - มนีาคม 2562 ถงึ กุมภาพนัธ ์2568 

13. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์เพชรเกษม 81 380.00 - มนีาคม 2562 ถงึ กนัยายน 2565 

14. โครงการแกรนดโิอ เพชรเกษม 81 350.00 - มนีาคม 2562 ถงึ กนัยายน 2565 

15. โครงการแกรนดโิอ พหลโยธิน-รงัสติ 848.00 103.16 พฤษภาคม 2562 ถงึ ตุลาคม 2566 

16. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์พหลโยธิน-รงัสติ 364.00 66.65 พฤษภาคม 2562 ถงึ ตุลาคม 2565 

17. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์๒ พหลโยธิน-รงัสติ 359.00 117.00 พฤษภาคม 2562 ถงึ เมษายน 2566 

18.  โครงการโกลเดน้ ทาวน ์๒ บางแค 340.00 281.52 มถินุายน 2562 ถงึ มกราคม 2566 

19. โครงการแกรนดโิอ รามอนิทรา-วงแหวน 694.00 613.81 สงิหาคม 2562 ถงึ กนัยายน 2566 

20. โครงการนีโอ 2 รามอนิทรา-วงแหวน  298.00 279.34 สงิหาคม 2562 ถงึ กนัยายน 2566 

21. โครงการโกลเดน้ ทาวน ์2 รามอนิทรา-วงแหวน 264.00 177.00 สงิหาคม 2562 ถงึ กนัยายน 2567 

22. โครงการชลบุรี-อ่างศิลา 843.49 - พฤศจกิายน 2562 ถงึ พฤศจกิายน 2567 

23. โครงการพระราม 2  1,200.00 502.00 ธนัวาคม 2562 ถงึ มถินุายน 2564 

24. โครงการรตันาธิเบศร-์ราชพฤกษ ์ 1,414.00 830.00 มกราคม 2563 ถงึ มกราคม 2564 

25. โครงการสุขสวสัดิ์-พระราม 3 780.00 - เมษายน 2563 ถงึ ตุลาคม 2564 

26. โครงการโกลเดน้ นีโอ สุขมุวทิ 113    602.00 - เมษายน 2563 ถงึ มนีาคม 2567 
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6. สนิทรพัยถ์ำวรท่ีใชค้ ้ำประกนั (ต่อ) 

สนิทรพัยเ์พื่อค ้ำประกนั วงเงนิ 
เงนิกู ้

ปจัจุบนั 
วนัที่ท ำสญัญำ 

27. โครงการโกลเดน้ นีโอ 2 บางแค 402.00 - พฤษภาคม 2563 ถงึ พฤษภาคม 2566 

28. โครงการจรญัสนิทวงศ ์35 910.00 - พฤษภาคม 2563 ถงึ พฤษภาคม 2564 

29. โครงการสาทร กลัปพฤกษ ์ 850.00 - มถินุายน 2563 ถงึ ธนัวาคม 2564 

30. โครงการแกรนดโิอ สาทร 682.00 - กรกฎาคม 2563 ถงึ กรกฎาคม 2566 

รวมเงนิกู ้และหนังสอืค ้ำประกนั 9,333.49 3,950.16  

7. นโยบำยเงนิลงทุนของบรษิทั 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัมกีารลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้ 

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ ทุนช ำระแลว้ 

รอ้ยละ 

กำรถอื

หุน้ 

มูลค่ำเงนิ

ลงทุน 

(ตำมวิธี 

สว่นไดเ้สยี) 

มูลค่ำเงนิลงทุนสุทธิ 

(ตำมรำคำทุน) 

บริษทัย่อย      

บจก. อโีค อนิดสัเทรียล  

เซอรว์สิเซส 

ก่อสรา้งโรงงานส าเร็จรูป

เพือ่ใหเ้ช่า 

13 ลา้นบาท 99.99 - 13 ลา้นบาท 

บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) 

ก่อสรา้งคลงัสนิคา้เพือ่ให ้

เช่า 

11,500 ลา้นบาท 99.99 - 11,515 ลา้นบาท 

Frasers Property Thailand 

(Hong Kong) Limited 

ลงทุนในกิจการใน

ต่างประเทศ 

16 ลา้นดอลลา่ร์

สหรฐัฯ  

(575 ลา้นบาท) 

100.00 - 16 ลา้นดอลลา่ร์

สหรฐัฯ 

(575 ลา้นบาท) 

บจก. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 

อนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พือ่การ

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

10.0 ลา้นบาท 69.99 - 7.0 ลา้นบาท 

Frasers Property Thailand 

(International) Pte. Ltd. 

ลงทุนในกิจการใน

ต่างประเทศ 

359 ลา้นดอลลา่ร์

สงิคโปร ์

(8,499 ลา้นบาท) 

100.00 - 359 ลา้นดอลลา่ร์

สงิคโปร ์

(8,499 ลา้นบาท) 

บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 

ลงทุนและประกอบกิจการ 

ดา้นศูนยข์อ้มลูและธุรกจิ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี 

731 ลา้นบาท 99.99 - 731 ลา้นบาท 
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7. นโยบำยเงนิลงทุนของบรษิทั (ต่อ) 

บริษทั ลกัษณะธรุกจิ ทุนช ำระแลว้ 

รอ้ยละ 

กำรถอื

หุน้ 

มูลค่ำเงนิ

ลงทุน 

(ตำมวิธี 

สว่นไดเ้สยี) 

มูลค่ำเงนิลงทุนสุทธิ 

(ตำมรำคำทุน) 

บจก. ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 400 ลา้นบาท 100.00 - 400 ลา้นบาท 

บมจ. แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้  

ดเีวลลอปเมน้ท์/1 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 11,038 ลา้นบาท 99.44 - 19,642 ลา้นบาท 

บจก. บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ ลงทุน พฒันา บริหาร และ

จดัการโครงการโลจสิติกส ์

พารค์ 

300 ลา้นบาท 75.00 - 225 ลา้นบาท 

บจก. ออโตเมชัน่ แอสเซท็ ใหบ้ริการดา้นระบบปฎบิตัิ

การอตัโนมตัิครบวงจร 

ส าหรบัโรงงานและ

คลงัสนิคา้ 

25 ลา้นบาท 100.00/2 - 25 ลา้นบาท 

บจก. ศูนยบ์ริหารเงนิ เฟรเซอร ์

พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) 

บริการจดัการดา้นการเงนิ

ของกลุม่บริษทั 

2 ลา้นบาท 99.99 - 2 ลา้นบาท 

Frasers Property Thailand 

(Vietnam) Pte. Ltd. 

ลงทุนในกิจการต่างประเทศ 0.9 ลา้นดอลลา่รส์งิค์

โปร ์

(24 ลา้นบาท) 

100.00 - 0.9 ลา้นดอลลา่ร์

สงิคโปร ์

(24 ลา้นบาท) 

Amigos An Phu Holding Pte. 

Ltd. 

ลงทุนในกิจการต่างประเทศ 0.7 ลา้นดอลลา่รส์งิค์

โปร ์

(21 ลา้นบาท)  

100.00 - 0.7 ลา้นดอลลา่ร์

สงิคโ์ปร ์

(21 ลา้นบาท) 

Amigos An Phu (Singapore) 

Pte. Ltd. 

ลงทุนในกิจการต่างประเทศ 0.7 ลา้นดอลลา่รส์งิค์

โปร ์

(22 ลา้นบาท) 

100.00 - 0.7 ลา้นดอลลา่ร์

สงิคโ์ปร ์

(22 ลา้นบาท) 

Apls Ventura Pte. Ltd. ลงทุนในกิจการต่างประเทศ 1 ดอลลารส์งิคโปร ์ 100.00 - 1 ดอลลารส์งิคโปร ์

New Motion Pte. Ltd. ลงทุนในกิจการต่างประเทศ 1 ดอลลารส์งิคโปร ์ 100.00 - 1 ดอลลารส์งิคโปร ์

Grand Trail Holding Pte. Ltd. ลงทุนในกิจการต่างประเทศ 1 ดอลลารส์งิคโปร ์ 100.00 - 1 ดอลลารส์งิคโปร ์

Grand Trail Investment Pte. 

Ltd. 

ลงทุนในกิจการต่างประเทศ 1 ดอลลารส์งิคโปร ์ 100.00 - 1 ดอลลารส์งิคโปร ์

บจก. สาธรทรพัยส์นิ  โรงแรมและเซอรว์สิอพารต์

เมน้ท ์

245 ลา้นบาท 60.00 - 147 ลา้นบาท 

บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี้ อาคารส านกังาน 639 ลา้นบาท 100.00 - 639 ลา้นบาท 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์  โรงแรมและเซอรว์สิอพารต์

เมน้ท ์

11 ลา้นบาท 100.00 - 11 ลา้นบาท 
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7. นโยบำยเงนิลงทุนของบรษิทั (ต่อ) 

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ ทุนช ำระแลว้ 

รอ้ยละ 

กำรถอื

หุน้ 

มูลค่ำเงนิ

ลงทุน 

(ตำมวิธี 

สว่นไดเ้สยี) 

มูลค่ำเงนิลงทุนสุทธิ 

(ตำมรำคำทุน) 

บจก. แกรนด ์พาราไดส ์ 

พร็อพเพอรต์ี้  

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 41 ลา้นบาท 100.00 - 41 ลา้นบาท 

บจก. โกลเดน้ แฮบเิทชัน่  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 38 ลา้นบาท 100.00 - 38 ลา้นบาท 

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 550 ลา้นบาท 100.00 - 550 ลา้นบาท 

บจก. ริทซ ์วลิเลจ  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 100 ลา้นบาท 100.00 - 100 ลา้นบาท 

บมจ. กรุงเทพบา้นและทีด่นิ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 1,780 ลา้นบาท 100.00 - 1,780 ลา้นบาท 

บจก. นารายณ์  

พาวลิเลยีน 

อาคารส านกังาน 475 ลา้นบาท 100.00 - 475 ลา้นบาท 

บจก. สาธรทอง พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 154 ลา้นบาท 100.00 - 154 ลา้นบาท 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์โปโล  บริการจา้งเหมาแรงงาน 4 ลา้นบาท 100.00 - 4 ลา้นบาท 

บจก. โกลเดน้ พร็อพเพอรต์ี้ 

เซอรว์สิเซส 

บริการการบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

1,480 ลา้นบาท 100.00 - 1,480 ลา้นบาท 

บจก. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์ โรงแรมและเซอรว์สิอพารต์

เมน้ท ์

12 ลา้นบาท 100.00 - 12 ลา้นบาท 

บจก. ไพรม์ พลสั  แอสเซท็ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 20 ลา้นบาท 100.00 - 20 ลา้นบาท 

บจก. เฟิรส์ แสควร ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 20 ลา้นบาท 100.00 - 20 ลา้นบาท 

บจก. ไซดว์อลค์ แลนด ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 41 ลา้นบาท 100.00 - 41 ลา้นบาท 

บจก. รีกลั  รีเจี้ยน พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 21 ลา้นบาท 100.00 - 21 ลา้นบาท 

บจก. เอม็เอสจแีอล พร็อพเพอรต์ี้ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 11 ลา้นบาท 100.00 - 11 ลา้นบาท 

บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 1 ลา้นบาท 100.00 - 1 ลา้นบาท 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 50 ลา้นบาท 100.00 - 50 ลา้นบาท 
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7. นโยบำยเงนิลงทุนของบรษิทั (ต่อ) 

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ ทุนช ำระแลว้ 

รอ้ยละ 

กำรถอื

หุน้ 

มูลค่ำเงนิ

ลงทุน 

(ตำมวิธี 

สว่นไดเ้สยี) 

มูลค่ำเงนิลงทุน

สุทธิ 

(ตำมรำคำทุน) 

บริษทัร่วม      

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์

เพือ่อตุสาหกรรม เฟรเซอรส์  

พร็อพเพอรต์ี้ 

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

และ/หรือสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยท์ีเ่กีย่วเนื่อง

กบักิจการอตุสาหกรรม 

28,313 ลา้นบาท 22.26/3 3,654 ลา้นบาท 6,539 ลา้นบาท 

บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ 

ดเีวลลอปเมน้ต ์

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 9,822 ลา้นบาท 50.00 4,903 ลา้นบาท 4,911 ลา้นบาท 

PT SLP Surya TICON 

Internusa 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

โรงงานและคลงัสนิคา้โดย

ใหเ้ช่า/ขาย 

603 ลา้นรูปี 

(1,657 ลา้นบาท) 

25.00 393 ลา้นบาท 367 ลา้นบาท 

กองทุนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์

โกลด ์

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

เพือ่ขายหรือใหเ้ช่า 

1,983 ลา้นบาท 33.00 199 ลา้นบาท 654 ลา้นบาท 

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

เพือ่ขายหรือใหเ้ช่า 

8,046 ลา้นบาท 22.64 1,541 ลา้นบาท 1,822 ลา้นบาท 

บจก. นอรท์ สาธร โฮเต็ล  โรงแรม 1,450 ลา้นบาท 20.0 33 ลา้นบาท 290 ลา้นบาท 

บริษทัร่วมคำ้      

บจก. จสัโค (ประเทศไทย) ลงทุนและประกอบกิจการ 

Co-working office และ

ธุรกจิอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

514 ลา้นบาท 51.00 221  ลา้นบาท 262 ลา้นบาท 

PT Surya Internusa Timur พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

โรงงานและคลงัสนิคา้โดย

ใหเ้ช่า/ขายในประเทศ

อนิโดนีเซยี 

180,100 ลา้นรูปี 

(398 ลา้นบาท) 

33.31 134 ลา้นบาท 132 ลา้นบาท 

บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บี

เอฟทแีซด 

ก่อสรา้งโรงงานและ

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

691 ลา้นบาท 59.99/2 436 ลา้นบาท 414 ลา้นบาท 

บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

เดม็โก ้เพาเวอร ์6 

ผลติและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

 

5 ลา้นบาท 51.00/2 3 ลา้นบาท 2 ลา้นบาท 

บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

เดม็โก ้เพาเวอร ์11 

ผลติและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

4.0 ลา้นบาท 51.00/2 3 ลา้นบาท 2 ลา้นบาท 
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7. นโยบำยเงนิลงทุนของบรษิทั (ต่อ) 

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ ทุนช ำระแลว้ 

รอ้ยละ 

กำรถอื

หุน้ 

มูลค่ำเงนิ

ลงทุน 

(ตำมวิธี 

สว่นไดเ้สยี) 

มูลค่ำเงนิลงทุนสุทธิ 

(ตำมรำคำทุน) 

บจก. บางปะกง โลจสิตกิส ์พารค์ พฒันาและบรหิารจดัการ

โครงการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

840 ลา้นบาท 51.00/2 349 ลา้นบาท 449 ลา้นบาท 

บจก. วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ พฒันาและบริหารจดัการ

โครงการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

397 ลา้นบาท 51.00/2 94 ลา้นบาท 202 ลา้นบาท 

บจก. เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) พฒันาและประกอบกิจการ

ใหบ้รกิารโครงการศูนย์

ขอ้มลู 

1,423 ลา้นบาท 51.00/4 683 ลา้นบาท 727 ลา้นบาท 

บจก. พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศ

ไทย) 

ใหบ้ริการระบบปฏบิตัิการ

อตัโนมตัิส าหรบัโรงงานและ

คลงัสนิคา้ 

47 ลา้นบาท 51.00/5 13 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท 

บจก. เกษมทรพัยภ์กัด ี พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 3,000 ลา้นบาท 49.00 998 ลา้นบาท 1,470 ลา้นบาท 

หมำยเหต ุ: /1 ผูถ้อืหุน้สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบับริษทัที่ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) 

ถอืหุน้ไดจ้ากรายงานประจ าปีของ GOLD และ หมายเหตุประกอบเงนิการเงิน ส าหรบัปีสิ้นสุด 30 กนัยายน 2563 ที่เวบ็ไซตข์อง 

GOLD (www.goldenland.co.th)  

 /2 ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษทัย่อย 

 /3 ถอืหุน้โดยบรษิทั และ Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษทัย่อย 

 
/4 ถอืหุน้โดยบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษทัย่อย 

 
/5 ถอืหุน้โดยบริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซ็ท จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
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ขอ้พพิำททำงกฎหมำย 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ถึงวนัจดัเตรียมแบบแสดงรายการขอ้มูลนี้   บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีคดีที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อ

ทรพัยส์นิของบริษทัหรือบริษทัย่อยที่มจี านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนผูถ้อืหุน้ และไม่มคีดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทั

ย่อยอย่างมนียัส าคญั ซึง่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได ้รวมท ัง้ไม่มคีดทีีม่ไิดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัหรือบรษิทั

ย่อยอนัจ าตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัคดหีรือขอ้พพิาททีย่งัไม่สิ้นสุด  
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ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอืน่ 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มชีื่อย่อหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำ “FPT” ได ้

จดทะเบยีนก่อตัง้บริษทัเมื่อปี 2533 ในนำมบริษทั ไทย คอนเน็คชัน่ จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บำท เพื่อด ำเนินธุรกิจก่อสรำ้งอำคำร

โรงงำนอุตสำหกรรมมำตรฐำนเพื่อขำยหรือใหเ้ช่ำ ในเวลำต่อมำ บริษทัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นบริษทั ไทย อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั บริษทัได  ้

แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัและเปลีย่นชื่อเป็นบริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เมือ่วนัที ่28 มถินุำยน 2544 และ

เขำ้เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เมือ่วนัที่ 13 มถินุำยน 2545 

เมื่อวนัที่ 25 มกรำคม 2562 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิเปลี่ยนแปลงชื่อบริษทัจำก บริษทั ไทคอน                    

อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  เป็น บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในกำรนี้ บริษทัไดจ้ดทะเบยีน

เปลีย่นแปลงชื่อบริษทัเมือ่วนัที ่28 มกรำคม 2562 

ธุรกจิหลกั 

ประกอบธุรกิจพฒันำและบริหำรจดักำรแพลตฟอรม์อสงัหำริมทรพัยแ์บบครบวงจร 

ทุนเรือนหุน้ (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563) 

ทุนจดทะเบยีน 3,226,820,759 บำท  

ทุนช ำระแลว้ 2,319,277,419 บำท 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 1 บำทต่อหุน้ 

ท่ีต ัง้ส ำนักงำนใหญ ่

เลขทะเบยีนบริษทั: 0107544000051 

(เลขทะเบยีนเดมิ: บมจ. 666) 

เลขที ่944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ที ่20-23 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์ +66 (0) 2483 0000 

เวบ็ไซต ์ www.frasersproperty.co.th 

ติดต่อบริษทั 

• สว่นนักลงทุนสมัพนัธ ์ โทรศพัท ์ +66 (0) 2483 0442 และ 0443 

• ส ำนักเลขำนุกำรบริษทั โทรศพัท ์ +66 (0) 2483 0504 และ 4372 

• ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โทรศพัท ์ +66 (0) 2483-0406 และ 4542 
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ขอ้มูลทัว่ไปของบุคคลอำ้งองิ 

นำยทะเบียนหุน้สำมญั : บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

    93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชัน้ที ่14 

    ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

    โทรศพัท ์: +66 (0) 2009 9000 

    โทรสำร : +66 (0) 2009 9991 

    SET Contact center: +66 (0) 2009 9999 

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

ผูส้อบบญัชี  : คุณวไิล บูรณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทะเบยีนเลขที่ 3920  

    บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 

    ชัน้ 50 เอม็ไพรท์ำวเวอร ์

1 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์(+66) (0) 2677 2000 

โทรสำร (+66) (0) 2677 2222 
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สรุปขอ้มูลบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัร่วมคำ้ 

• บริษทัย่อย 

ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอื

หุน้ 

(รอ้ยละ) 

บจก. อโีค อนิดสัเทรียล 

เซอรว์สิเซส 

49/32 หมู่ 5 นิคม

อตุสำหกรรรมแหลมฉบงั     

ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ          

จ.ชลบุรี 20230 

ก่อสรำ้งโรงงำน

ส ำเร็จรูปเพือ่ให ้

เช่ำ 

12,500,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,250,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 100 บำท 

12,500,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,250,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) 

100 

บจก. เฟรเซอรส์      

พร็อพเพอรต์ี้  

อนิดสัเทรียล  

(ประเทศไทย) 

เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ก่อสรำ้ง

คลงัสนิคำ้

เพือ่ใหเ้ช่ำ 

11,500,000,000 

บำท แบ่งเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 

1,150,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

11,500,000,000 

บำท แบ่งเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 

1,150,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) 

100 

บจก. เฟรเซอรส์    

พร็อพเพอรต์ี้  

ประเทศไทย (ฮ่องกง)  

Room 337, 3/F South 

China C.S. Building, 13-

17 Wah Sing Street, Kwai 

Chung, N.T. Hongkong 

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ 

16,130,000  

ดอลลำรส์หรฐั มลู

ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 

ดอลลำรส์หรฐั 

16,130,000  

ดอลลำรส์หรฐั  

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 ดอลลำร์

สหรฐั 

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย)  

100 

บจก. เฟรเซอรส์   

พร็อพเพอรต์ี้  

อนิดสัเทรียล รีท  

แมนเนจเมน้ท ์ 

(ประเทศไทย)  

เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม4 แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผูจ้ดักำร

กองทรสัต ์

10,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,000,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

10,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,000,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บมจ.เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย)  

70 

บจก. เฟรเซอรส์  

พร็อพเพอรต์ี้  

ประเทศไทย  

(อนิเตอรเ์นชัน่แนล)  

80 Robinson Road       

#02-00, Singapore 068898 

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ 

358.8 ลำ้นดอลลำร์

สงิคโปร ์มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 1 

ดอลลำรส์งิคโปร ์

358.8 ลำ้นดอลลำร์

สงิคโปร ์มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 1 

ดอลลำรส์งิคโปร ์

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย)  

100 



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

 

ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส ำคญัอืน่                                                                       96    

ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอื

หุน้ 

(รอ้ยละ) 

บจก. เฟรเซอรส์   

พร็อพเพอรต์ี้ 

เทคโนโลย ี                 

(ประเทศไทย) 

เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม4 แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ลงทุนและ

ประกอบกิจกำร

ดำ้นศูนยข์อ้มลู

และธุรกิจ 

ที่เกี่ยวขอ้งกบั

เทคโนโลยี 

731,194,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

73,119,400 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

731,194,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

73,119,400 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย)  

100 

บจก. ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์ เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม4 แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

400,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

40,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

400,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

40,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท  

บริษทั เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) 

จ ำกดั (มหำชน) 

100 

บมจ. แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้  

ดเีวลลอปเมน้ท ์

เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 20 

ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

11,037,670,000 

บำท แบ่งเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 

2,323,720,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 4.75 บำท 

11,037,670,000 

บำท แบ่งเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 

2,323,720,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 4.75 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) 

99.44 

บจก. ออโตเมชัน่     

แอสเซท็ 

เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่ 

เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

ใหบ้ริกำรดำ้น

ระบบปฎบิตัิ

กำรอตัโนมตัิ

ครบวงจร 

ส ำหรบัโรงงำน

และคลงัสนิคำ้ 

49,073,900 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 4,907,390 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

25,018,475 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 4,907,390 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บริษทั เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

อนิดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) 

จ ำกดั  

100 

บจก. บำงกอก  

โลจติิกส ์พำรค์ 

เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ลงทุน พฒันำ 

บริหำร และ

จดักำรโครงกำร 

โลจสิติกส ์

พำรค์ 

300,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

30,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

300,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

30,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) 

75 
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ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอื

หุน้ 

(รอ้ยละ) 

บริษทั ศูนยบ์ริหำรเงนิ 

เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

บริกำรจดักำร

ดำ้นกำรเงนิของ

กลุ่มบริษทั 

10,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,000,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

2,500,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,000,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 2.5 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) 

100 

บริษทั เฟรเซอร ์    

พร็อพเพอรต์ี้  

ประเทศไทย (เวยีดนำม) 

จ ำกดั 

80 Robinson Road #02-

00, Singapore 068898 

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ 

1.07 ลำ้นดอลลำร์

สงิคโปร ์มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 1 

ดอลลำรส์งิคโปร ์

1.07 ลำ้นดอลลำร์

สงิคโปร ์มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 1 

ดอลลำรส์งิคโปร ์

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

ประเทศไทย 

(อนิเตอรเ์นชัน่

แนล)  

100 

Amigos An Phu 

Holding Pte. Ltd. 

80 Robinson Road #02-

00, Singapore 068898 

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ 

0.98 ลำ้นดอลลำร์

สงิคโปร ์มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 1 

ดอลลำรส์งิคโปร ์

0.98 ลำ้นดอลลำร์

สงิคโปร ์มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 1 

ดอลลำรส์งิคโปร ์

บริษทั เฟรเซอร ์

พร็อพเพอรต์ี้ 

ประเทศไทย 

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

100 

Amigos An Phu 

(Singapore) Pte. Ltd. 

80 Robinson Road #02-

00, Singapore 068898 

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ 

0.90 ลำ้นดอลลำร์

สงิคโปร ์มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 1 

ดอลลำรส์งิคโปร ์

0.90 ลำ้นดอลลำร์

สงิคโปร ์มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 1 

ดอลลำรส์งิคโปร ์

Amigos An 

Phu 

(Singapore) 

Pte. Ltd.  

100 

Apls Ventura       

Pte. Ltd. 

80 Robinson Road #02-

00, Singapore 068898 

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ 

1 ดอลลำรส์งิคโปร ์

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 ดอลลำร์

สงิคโปร ์

1 ดอลลำรส์งิคโปร ์

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 ดอลลำร์

สงิคโปร ์

บริษทั เฟรเซอร ์

พร็อพเพอรต์ี้ 

ประเทศไทย 

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

100 

New Motion        

Pte. Ltd. 

80 Robinson Road #02-

00, Singapore 068898 

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ 

1 ดอลลำรส์งิคโปร ์

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 ดอลลำร์

สงิคโปร ์

1 ดอลลำรส์งิคโปร ์

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 ดอลลำร์

สงิคโปร ์

บริษทั เฟรเซอร ์

พร็อพเพอรต์ี้ 

ประเทศไทย 

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

100 
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ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอื

หุน้ 

(รอ้ยละ) 

Grand Trail Holding 

Pte. Ltd. 

80 Robinson Road #02-

00, Singapore 068898 

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ 

1 ดอลลำรส์งิคโปร ์

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 ดอลลำร์

สงิคโปร ์

1 ดอลลำรส์งิคโปร ์

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 ดอลลำร์

สงิคโปร ์

บริษทั เฟรเซอร ์

พรอ็พเพอรต์ี้ 

ประเทศไทย 

(เวยีดนำม) จ ำกดั 

100 

Grand Trail 

Investment Pte. Ltd. 

80 Robinson Road #02-

00, Singapore 068898 

ลงทุนในกิจกำร

ในต่ำงประเทศ 

1 ดอลลำรส์งิคโปร ์

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 ดอลลำร์

สงิคโปร ์

1 ดอลลำรส์งิคโปร ์

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 ดอลลำร์

สงิคโปร ์

Grand Trail 

Holding Pte. 

Ltd. 

100 

บจก. สำธรทรพัยส์นิ  7 ถนนสำทรใต ้แขวงยำน

นำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 

10120 

โรงแรมและ

เซอรว์สิอพำรต์

เมน้ท ์

245,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

24,500,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

245,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

24,500,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

บมจ. แผ่นดนิ

ทอง พร็อพเพอร์

ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์ 

60 

บจก. นอรท์ สำธร 

เรียลตี้ 

98 อำคำรสำทร สแควร ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ B1 

ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม 

เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

อำคำร

ส ำนกังำน 

638,600,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

50,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

หมำยเหตุ: ถอืหุน้

บุริมสทิธิจ ำนวน 

13,860,000 หุน้ 

ช ำระเต็ม 

638,600,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

50,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

หมำยเหตุ: ถอืหุน้

บุริมสทิธิจ ำนวน 

13,860,000 หุน้ 

ช ำระเต็ม 

บมจ. แผน่ดนิ

ทอง พรอ็พเพอร์

ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์

(เมยแ์ฟร)์  

60 อำคำรเมยแ์ฟรแ์มริออท

เอค็เซค็คิวทฟีอพำรท์เมนท ์ 

ซอยหลงัสวน แขวงลุมพนิี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โรงแรมและ

เซอรว์สิอพำรต์

เมน้ท ์

11,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,100,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

11,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,100,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บมจ. แผ่นดนิ

ทอง พร็อพเพอร์

ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 
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ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอื

หุน้ 

(รอ้ยละ) 

บจก. แกรนด ์พำรำไดส ์

พร็อพเพอรต์ี้  

944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขต

ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

41,500,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 4,150,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

41,500,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 4,150,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บมจ. แผ่นดนิ

ทอง พร็อพเพอร์

ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 

บจก. โกลเดน้         

แฮบเิทชัน่  

944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

38,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 3,800,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

38,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 3,800,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 

บจก. ยูไนเต็ด โฮมส ์ 944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

550,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

55,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

550,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

55,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท  

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 

บจก. ริทซ ์วลิเลจ  944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

100,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

10,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

100,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

10,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 

บมจ. กรุงเทพบำ้นและ

ที่ดนิ 

944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

2,400,000,000 

บำท แบ่งเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 

2,400,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 บำท 

1,780,000,000 

บำท แบ่งเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 

1,780,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 1 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 
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ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอื

หุน้ 

(รอ้ยละ) 

บจก. นำรำยณ์  

พำวลิเลยีน 

153/3 อำคำรโกลเดน้พำวลิ

เลยีน ช ัน้ที่ B2 ซอย

มหำดเลก็หลวง 1 ถนนรำช

ด ำริ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

อำคำร

ส ำนกังำน 

475,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 4,750,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 100 บำท 

475,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 4,750,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 100 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 

บจก. สำธรทอง 944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

220,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

22,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

154,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

22,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์

โปโล  

944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

บริกำรจำ้งเหมำ

แรงงำน 

4,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 400,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

4,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 400,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พรอ็พเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 

บจก. โกลเดน้ พร็อพ

เพอรต์ี้ เซอรว์สิเซส 

944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

บริกำรกำร

บริหำร

อสงัหำริมทรพัย ์

1,480,000,000 

บำทแบ่งเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 

148,000,000หุ ้น 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

1,480,000,000 

บำทแบ่งเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 

148,000,000หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

100 

บจก. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์ 60 ซอยหลงัสวน ถนนหลงั

สวน แขวงลุมพนิี เขตปทุม

วนั กรุงเทพฯ 10330 

โรงแรมและ

เซอรว์สิอพำรต์

เมน้ท ์

15,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,500,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

12,020,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,500,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บจก. โกลเดน้ 

แลนด ์(เมยแ์ฟร)์   

100 

บจก. ไพรม์ พลสั      

แอสเซท็ 

944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

20,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 200,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

20,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 200,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

บมจ. กรุงเทพ

บำ้นและที่ดนิ  

100 
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ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอื

หุน้ 

(รอ้ยละ) 

หุน้ละ 100 บำท หุน้ละ 100 บำท 

บจก. เฟิรส์ แสควร ์ 944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

20,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 200,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 100 บำท 

20,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 200,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 100 บำท 

บมจ. กรุงเทพ

บำ้นและที่ดนิ  

100 

บจก. ไซดว์อลค์ แลนด ์ 944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

41,300,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 4,130,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

41,300,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 4,130,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บมจ. กรุงเทพ

บำ้นและที่ดนิ  

100 

บจก. รีกลั  รีเจี้ยน 944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

20,500,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 205,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 100 บำท 

20,500,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 205,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 100 บำท 

บมจ. กรุงเทพ

บำ้นและที่ดนิ  

100 

บจก. เอม็เอสจแีอล 

พร็อพเพอรต์ี้ 

944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

10,600,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 519,400 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

และหุน้บุริมสทิธิ

จ ำนวน 540,600 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

10,600,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 519,400 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

และหุน้บุริมสทิธิ

จ ำนวน 540,600 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้

ละ 10 บำท 

บจก. โกลเดน้ 

แลนด ์โปโล 

จ ำกดั (และถอืหุน้

บุริมสทิธิจ ำนวน 

540,600 หุน้ 

ช ำระเต็ม) 

100 

บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์ 944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

1,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 100,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

1,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 100,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บจก.บริษทั 

นำรำยณ์ พำวลิ

เลยีน 

50 
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ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอื

หุน้ 

(รอ้ยละ) 

     บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

50 

บจก. โกลเดน้ แลนด ์

เรสซเิดน้ซ ์

944 มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 20 ถนน

พระรำม 4 แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

50,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 5,000,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

50,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 5,000,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 10 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

50 

     บจ. นำรำยณ์ 

พำวลิเลยีน 

25 

 

     บจ.ริทซ ์วลิเลจ 25 

 

• บริษทัร่วม 

ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 

2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 

ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุน

ในอสงัหำริมทรพัย์

และสทิธิกำรเช่ำ

อสงัหำริมทรพัย ์

เพือ่อตุสำหกรรม 

เฟรเซอรส์  

พร็อพเพอรต์ี้ 

(FTREIT) 

เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 

20-23  

ถนนพระรำม4  

แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

10330 

ลงทุนใน

อสงัหำริมทรพัย ์

และ/หรือสทิธิ

กำรเช่ำ

อสงัหำริมทรพัย ์

ที่เกี่ยวเนื่องกบั

กิจกำร

อตุสำหกรรม 

26,915,129,605.84 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 2,822,387,048 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

9.5363 บำท 

26,915,129,605.84 

บำท แบ่งเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 

2,822,387,048 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

9.5363 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) 

0.8 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

ประเทศไทย 

(อนิเตอรเ์นชัน่

แนล) 

21.46 

บจก. ทอีำรเ์อ 

แลนด ์ดเีวลลอป

เมน้ต ์

เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้ 

20-23 ถนนพระรำม 4 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพฯ 10330 

พฒันอ

สงัหำริมทรพัย ์

10,950,520,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 1,095,052,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

10 บำท 

9,822,120,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 

1,095,052,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

10 บำท 

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย)  

50 

PT SLP Surya Setiabudi Atrium พฒันำ 2,412,800,000,000 รู 603,200,000,000 รู บจก. เฟรเซอรส์ 25 
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ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 

2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 

TICON Internusa Unit 201 Lantai 2, 

J1, H.R. Rasuna 

Said, Kav. 62, 

Jakarta 12920, 

Indonesia 

อสงัหำริมทรพัย ์

โรงงำนและ

คลงัสนิคำ้โดยให ้

เช่ำ/ขำยใน

ประเทศ

อนิโดนีเซยี 

เปีย มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

13,000 รูเปีย 

เปีย มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 13,000 รูเปีย 

 

พร็อพเพอรต์ี้ 

ประเทศไทย 

(ฮ่องกง) 

PT Surya 

Internusa Timur 

Gedung Setiabudi 

2 Suite 207 B-C 

Lantai 2 JI. H.R. 

Rasuna Said, 

Kav.62, Jakarta 

Seletan, Indonesia 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

โรงงำนและ

คลงัสนิคำ้โดยให ้

เช่ำ/ขำยใน

ประเทศ

อนิโดนีเซยี 

180,100,000,000 รูเปีย 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 

รูเปีย 

180,100,000,000 รู

เปีย มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 100 รูเปีย 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

ประเทศไทย 

(ฮ่องกง) 

33.31 

กองทุนสทิธิกำรเช่ำ

อสงัหำริมทรพัย์

โกลด ์(GOLDPF) 

บริษทัหลกัทรพัย์

จดักำรกองทุนกสกิร

ไทย จ ำกดั อำคำร

ธนำคำรกสกิรไทย 

จ ำกดั ช ัน้ 6 และ 12

เลขที่ 400/22 ถนน

พหลโยธิน แขวงสำม

เสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400 

ลงทุนใน

อสงัหำริมทรพัย์

เพือ่ขำยหรือให ้

เช่ำ 

1,982,791,200 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 206,000,000หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

9.6252 บำท 

1,982,791,200 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 206,000,000

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 9.6252 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

33 

ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุน

ในสทิธิกำรเช่ำ

อสงัหำริมทรพัย์

โกลเดน้เวนเจอร ์

(GVREIT) 

บริษทัหลกัทรพัย์

จดักำรกองทุนกสกิร

ไทย จ ำกดั อำคำร

ธนำคำรกสกิรไทย 

จ ำกดั ช ัน้ 6 และ 12 

เลขที่ 400/22 ถนน

พหลโยธิน แขวงสำม

เสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400 

ลงทุนใน

อสงัหำริมทรพัย์

เพือ่ขำยหรือให ้

เช่ำ 

8,046,150,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 814,800,000หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

9.875 บำท 

8,046,150,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 814,800,000

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 9.875 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

23 

บจก. นอรท์ สำธร 

โฮเต็ล  

106 ถนนสำทรเหนือ 

แขวงสลีม เขตบำงรกั 

กรุงเทพฯ 10500 

โรงแรม 1,450,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 14,500,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 

บำท 

1,450,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 14,500,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 100 บำท 

บมจ.               

แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้     

ดเีวลลอปเมน้ท ์

20 
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• บริษทัร่วมคำ้ 

ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 

2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 

2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 

บจก. จสัโค 

(ประเทศไทย) 

11/1 อำคำรเอ ไอ เอ 

สำทร ทำวเวอร ์ช ัน้ที่ 

9 ถนนสำทรใต ้แขวง

ยำนนำวำ เขตสำทร 

กรงุเทพฯ 10120 

ลงทุนและ

ประกอบกิจกำร 

Co-working 

office และ

ธุรกิจอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง 

 513,500,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

5,135,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท  

 513,500,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

5,135,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท  

บมจ. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย)  

51 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้  บี

เอฟทแีซด 

เลขที่ 944  

มติรทำวน ์ออฟฟิศ 

ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม4   

แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

ก่อสรำ้งโรงงำน

และคลงัสนิคำ้

ใหเ้ช่ำ 

803,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

80,300,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

690,550,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

80,300,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

อนิดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) 

60 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

เดม็โก ้เพำเวอร ์

6 

59 หมู่ที่ 1  

ต ำบลสวนพริกไทย 

อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

ปทุมธำนี 12000 

ผลติและ

จ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำ 

 

5,000,000 บำท แบ่งเป็น

หุน้สำมญัจ ำนวน 50,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

100 บำท 

5,000,000 บำท แบ่งเป็น

หุน้สำมญัจ ำนวน 50,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

100 บำท 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

อนิดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) 

51 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

เดม็โก ้เพำเวอร ์

11 

59 หมู่ที่ 1  

ต ำบลสวนพริกไทย 

อ ำเภอเมอืง จงัหวดั

ปทุมธำนี 12000 

ผลติและ

จ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำ 

4,000,000 บำท แบ่งเป็น

หุน้สำมญัจ ำนวน 40,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

100 บำท 

4,000,000 บำท แบ่งเป็น

หุน้สำมญัจ ำนวน 40,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

100 บำท 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

อนิดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) 

51 
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ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 

2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 

2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 

บจก. บำงปะกง  

โลจสิติกส ์พำรค์ 

เลขที่ 944  

มติรทำวน ์ออฟฟิศ 

ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม4   

แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำและ

บริหำรจดักำร

โครงกำร

คลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 

840,230,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

84,023,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

840,230,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

84,023,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

อนิดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) 

51 

บจก. วงันอ้ย  

โลจสิติกส ์พำรค์ 

เลขที่ 944  

มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม4   

แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำและ

บริหำรจดักำร

โครงกำร

คลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 

396,500,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

39,650,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท  

396,500,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

39,650,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

อนิดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) 

51 

บจก. เอสทที ี    

จดีซี ี(ประเทศ

ไทย) 

เลขที่ 944  

มติรทำวน ์ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ 20-23 

ถนนพระรำม4   

แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

ประกอบกิจกำร

ศูนยบ์ริกำร

ขอ้มลูและ

ใหบ้ริกำรเช่ำ

พื้นที่ส  ำหรบัวำง

เซริฟ์เวอร ์

3,113,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

311,300,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

1,195,601,284 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

311,300,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

บจก. เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

เทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) 

51 

บจก. พบีเีอ   โร

บอทคิส ์(ประเทศ

ไทย) 

เลขที่ 944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ  

ทำวเวอร ์ช ัน้ 24 ถนน

พระรำม4 แขวงวงั

ใหม่  

เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

ใหบ้ริกำร

ระบบปฏบิตัิกำร

อตัโนมตัิครบ

วงจรส ำหรบั

โรงงำนและ

คลงัสนิคำ้ 

121,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

12,100,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท  

46,720,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

12,100,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

บจก. ออโตเมชัน่ 

แอสเซท็ 

51 

บจก. เกษม

ทรพัยภ์กัดี 

944 มติรทำวน ์

ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ช ัน้

ที่ 20  

ถนนพระรำม 4 แขวง

วงัใหม่  

เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

พฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

3,000,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

300,000,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

3,000,000,000 บำท

แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

300,000,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

บจก. โกลเดน้ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

เซอรว์สิเซส  

49 

บจก. ภกัด ี

ฮอสพทิำลติี้ 

948 โรงแรมทริปเป้ิล

วำย  

โรงแรม 10,000,000 บำทแบ่งเป็น

หุน้สำมญัจ ำนวน 

10,000,000 บำทแบ่งเป็น

หุน้สำมญัจ ำนวน 

บจก. เกษม

ทรพัยภ์กัดี 

100 
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ช่ือบริษทั 
สถำนที่ต ัง้ 

ส ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 

2563) 

ทุนช ำระแลว้ 

 (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 

2563) 

ผูถ้ือหุน้ 

สดัสว่น

กำรถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 

ถนนพระรำม 4 แขวง

วงัใหม่  

เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

1,000,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

1,000,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

บจก. ภกัด ี     

รีเทล 

944/1 สำมย่ำนมติร

ทำวน ์หอ้งเลขที่ บ1ี 

ยู015 -  บ1ี ยู015/เอ 

ช ัน้ บ1ี ถนนพระรำม 

4 แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ 

10330 

คำ้ปลกี / 

ศูนยก์ำรคำ้ 

20,000,000 บำทแบ่งเป็น

หุน้สำมญัจ ำนวน 

2,000,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

20,000,000 บำทแบ่งเป็น

หุน้สำมญัจ ำนวน 

2,000,000 หุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

บจก. เกษม

ทรพัยภ์กัดี 

100 
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สว่นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
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ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

1. จ ำนวนทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแลว้ 

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษทัมทีุนจดทะเบยีน 3,226,820,759 บาท ซึง่เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ 2,319,277,419 บาท ประกอบดว้ย

หุน้สามญั 2,319,277,419 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2. กำรออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

 2.1 หุน้กู ้

บริษทัมกีารออกหุน้กู ้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ และไม่มีหลกัประกนั ซึง่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 มภีาระหนี้

ท ัง้สิ้น 31,800 ลา้นบาท ซึง่เป็นหุน้กูจ้  านวนรวม 31.80 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

คร ัง้ท่ีออก จ ำนวนที่ออก (ลำ้นบำท) วนัที่ออก อำยุ 

6/2555 1,000.0 26 กนัยายน 2555  10 ปี 

2/2557 800.0 18 กรกฎาคม 2557  7 ปี 

2/2558 1,000.0 15 พฤษภาคม 2558  7 ปี 

3/2558 700.0 14 สงิหาคม 2558  8 ปี 

1/2559 2,300.0 18 พฤษภาคม 2559  7 ปี 

1/2561 1,500.0 

2,500.0 

1,000.0 

14 มนีาคม 2561 

14 มนีาคม 2561 

14 มนีาคม 2561 

 3 ปี 

 5 ปี 

 10 ปี 

1/2562 2,000.0 

2,300.0 

500.0 

200.0 

15 กุมภาพนัธ ์2562 

15 กุมภาพนัธ ์2562 

15 กุมภาพนัธ ์2562 

15 กุมภาพนัธ ์2562 

       2 ปี 1 เดอืน 

 3 ปี 

 5 ปี 

 10 ปี 

2/2562 

 

1/2563 

 

 

 

 

2/2563 

 

4,000.0 

6,000.0 

500.0 

1,000.0 

1,800.0 

500.0 

1,200.0 

500.0 

500.0 

9 พฤษภาคม 2562 

9 พฤษภาคม 2562 

14 มกราคม 2563 

14 มกราคม 2563 

14 มกราคม 2563 

14 มกราคม 2563 

14 มกราคม 2563 

8 พฤษภาคม 2563 

8 พฤษภาคม 2563 

 2 ปี 

 3 ปี 

 3 ปี 

       3 ปี 6 เดอืน 

 5 ปี 

 7 ปี 

 10 ปี 

 7 ปี 

 10 ปี 

รวม 31,800.0    

เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2563 หุน้กูข้องบริษทัไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตโดยบริษทั ทริสเรตติ้ง จ ากดั ในระดบั “A-” แนวโนม้

เครดติ Stable และหุน้กูบ้างส่วนใชอ้นัดบัเครดติองคก์ร ซึง่จดัโดยบริษทั ทริสเรตต้ิง จ ากดั ในระดบั “A-” Stable 
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2.2 ตัว๋แลกเงนิ 

บริษทัออกตัว๋แลกเงนิระยะส ัน้อายุไม่เกิน 270 วนั เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั ซึง่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 มภีาระหนี้รวม

ท ัง้สิ้น 500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ล ำดบัท่ี จ ำนวนที่ออก (ลำ้นบำท) วนัที่ออก ระยะเวลำ (วนั) 

1 500.0 21 พฤษภาคม 2563 182 

รวม 500.0   

3. ผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที่ 21 ตุลาคม 2563 บริษทัมทีุนจดทะเบยีน 3,226,820,759 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 2,319,277,419 บาท ประกอบดว้ย

หุน้สามญั 2,319,277,419 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

4. นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล 

บริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษ ีโดยบริษทัจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลโดยค านึงถงึ

ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทัง้นี้  ในปจัจุบนัไม่มีสญัญากูย้ืมเงนิระหว่างบริษทั 

กบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ทีม่ขีอ้จ ากดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทั 

รำยช่ือผูถ้อืหุน้ 
รวบรวมรำยช่ือ ณ วนัที่ 21 ตุลำคม 2563 

จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์จ ากดั 1,009,531,269 43.53 

2. บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 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. บริษทั ซติี้ วลิลา่ จ ากดั 23,429,147 1.01 

8. CLSA LIMITED 13,500,000 0.58 

9. นายวรพนัธ ์เทพบญัชาพร 7,810,000 0.34 

10. อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (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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โครงสรำ้งกำรจดักำร 

โครงสรา้งการจดัการในรอบระยะเวลาบญัชี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563 ของบริษทัเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง โดยมกีารแบ่งสายการบงัคบับญัชาเป็นสายงานต่าง ๆ สรุปเป็นแผนภาพผงัโครงสรา้งการจดัการของบริษทัฯ ดงันี้ 

 

ภายหลงัจากวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการจดัการ ภายหลงัการควบรวมกบับริษทั แผ่นดินทอง 

พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทางธุรกิจ โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 8/2019-20 ซึง่จดั

ขึ้นวนัที ่18 มถินุายน 2563 ไดม้มีติเหน็ชอบแต่งตัง้ใหน้ายธนพล ศริิธนชยั ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์

ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (Country Chief Executive Officer, FPT) โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 17 สงิหาคม 2563 เป็นตน้ไป ท ัง้นี้ภายใต ้

โครงสรา้งองคก์รใหม่ ประกอบไปดว้ยคณะผูบ้ริหารชดุใหม่ที่เขา้ด ารงต าแหน่งในวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ไดแ้ก่ 1) นายธนพล ศิริธนชยั ต าแหน่ง 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อพาณิชยกรรม (เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  คอมเมอรเ์ชียล) 2) นายแสนผนิ สุข ีต าแหน่ง 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อที่อยู่อาศยั (เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โฮม) 3) นายโสภณ ราชรกัษา ต าแหน่ง ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่ออุตสาหกรรม (เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  อินดสัเทรียล) 4) นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ต าแหน่ง 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการเงนิ และ 5) นายศุภรฒัศ ์ศิวะเพ็ชรานาถ สงิหรา ณ อยุธยา ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นเทคโนโลยี

และดจิทิลั  
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คณะกรรมกำรบรษิทั 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่า คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการท ัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรและกรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ หรือไม่ก็ได ้

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย 

1. กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร (Executive Director) หมายถงึ กรรมการทีด่  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและมส่ีวนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานประจ า

ของบริษทัฯ 

2. กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่มไิดด้ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใน

การบริหารงานประจ าของบริษทัฯ อาจจะเป็นกรรมการอสิระหรือไม่ก็ได ้

3. กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มคีุณสมบตัิครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิมคีุณสมบตัิ ทกัษะ ความรู ้และมปีระสบการณ์

ทีเ่ป็นประโยชนก์บับริษทัฯ จ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการที่ไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารแต่มส่ีวนเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน จ านวน 

3 ท่าน กรรมการทีไ่ม่ใดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท ัง้คณะ 

ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

ช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 
กำรเขำ้ประชุม/กำร

ประชุมทัง้หมด 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการ 

16 ม.ค. 2560 11/11 

2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

24 เม.ย. 2560 11/11 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2 เม.ย. 2547 8/11 

4. นายชาล ีโสภณพนิช กรรมการ 30 ม.ีค. 2548 9/11 

5. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ กรรมการ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

16 ม.ค. 2560 9/11 

6. นายชาย วนิิชบุตร กรรมการ และกรรมการบริหาร 13 พ.ย. 2555 9/11 

7. นายปณต สริิวฒันภกัด ี กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

16 ม.ค. 2560 11/11 

8. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

16 ม.ค. 2560 10/11 

9. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร(1) กรรมการ 13 ธ.ค. 2562 6/7 

และมนีางศรีวล ีสุขศรี เป็นเลขานุการบริษทั(2) 
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หมายเหตุ  (1) นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 4/2019-20 

เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2562 

   (2) นางสาวปรศันีย ์สุระสเถยีร ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 10/2562-63 

เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 

ทัง้นี้  กรรมการบริษทัทุกท่านเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้ไม่มสีถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหล ักทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั (ตำมหนังสอืรบัรองบรษิทั ณ สิ้นสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563) 

กรรมการผูม้อี  านาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช หรือนายชาย วนิิชบุตร หรือนายปณต สริิวฒันภกัดี ลงลายมือชื่ อ

ร่วมกบันายโชติพฒัน ์พชีานนท ์หรือนายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที่ปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยปฏบิตัิ

หนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ท ัง้ในปจัจุบนัและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ มดีงันี้ 

1. ปฏบิตัิหนา้ทีเ่พือ่ประโยชนท์ีด่ทีีสุ่ดแก่ผูถ้อืหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวปฏบิตัิส าคญั 4 ประการคือ 

ก. การปฏบิตัิหนา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

ข. การปฏบิตัิหนา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) 

ค. การปฏบิตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (Duty of Obedience) 

ง. การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2. ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการในเรื่องจ านวนกรรมการ สดัส่วนกรรมการอิส ระ รวมท ัง้คุณสมบตัิที่หลากหลาย เพื่อให ้

เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

3. ก ากบัดูแลใหม้กีระบวนการสรรหาและเลอืกตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษทัอย่างโปร่งใส และมีการก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษทัและ

กรรมการชดุย่อยอย่างเหมาะสม 

4. รายงานการมส่ีวนไดส่้วนเสียของตนหรือบุคคลที่ เกี่ยวขอ้ง ซึ่งมีความเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อยต่อ

บริษทัซึง่สามารถตรวจสอบไดต้าม “แบบรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้ริหาร” ที่บริษทัฯ ก าหนดขึ้น ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด นอกจากนัน้ ยงัมหีนา้ที่แจง้การถอืครองหลกัทรพัยท์ี่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษทั

หรือบริษทัในเครือ 

5. ก าหนดวิสยัทศัน์ วตัถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน และงบประม าณประจ าปี ผ่านการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม การ

เปลีย่นแปลงของปจัจยัต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อธุรกิจ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และก ากบัดูแลฝ่ายจดัการรวมท ัง้การจดัสรรทรพัยากรส าคญัให ้
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ด าเนินการตามนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธ รรม ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของ

กฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยืนและประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ และผูถ้อืหุน้ อกีท ัง้มกีารทบทวนและปรบัปรุงเพือ่ความมปีระสทิธิภาพของการด าเนินกิจการเป็นประจ าทุกปี 

6. ก าหนด จดัท า และปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและขอ้พงึปฏบิตัิในการท างาน นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปั

ชนั ตลอดจนแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบาย

ดงักลา่วเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7. ด าเนินการใหบ้ริษทัมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงที่มีประสทิธิภาพ โดยก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและ

พจิารณาถงึปจัจยัความเสีย่งที่ส  าคญัอนัอาจเกิดขึ้น ก าหนดแนวทางในการจดัการความเสี่ยง ติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกนั

ความเสีย่งนัน้ รวมท ัง้ทบทวนการบริหารจดัการความเสีย่งอย่างสม า่เสมอ 

8. สนบัสนุนและส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม และน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ ควบคู่กบัการสรา้งคุณประโยชน์

ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

9. ก ากบัดูแลใหม้กีารบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทัฯ และมมีาตรการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยั

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10. พจิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ มแีนวทางชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบริษทั ฯ และผูถ้อืหุน้ โดยผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ  

11. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการอื่น ๆ ที่

เสนอโดยฝ่ายจดัการ 

12. ก าหนดใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกบัเป้าหมายที่ ก าหนดไวใ้หท้ราบอย่าง

สม า่เสมอ พรอ้มท ัง้รายงานทางการเงนิและความคืบหนา้ของการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ  ของบริษทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปตาม

เป้าหมายและนโยบายที่วางไว ้และหากไม่เป็นไปตามนัน้คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหม้ีการแกไ้ข ปรบัปรุง และดูแลใหฝ่้ายจดัการ

ด าเนินการแกไ้ข พรอ้มท ัง้พฒันาเรื่องนัน้อย่างต่อเนื่อง 

13. พจิารณาและอนุมตัิผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษทั เทียบกบัแผนและงบประมาณ และพจิารณาแนวโนม้ระยะต่อไป

ของปี  

14. พจิารณาอนุมตัิการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ท ัง้นี้ ในการ

พจิารณาอนุมตัิดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

15. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ท ัง้นี้ ในการพิจารณาอนุมตัิ

ดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือประกาศ ขอ้บงัคบัและ/หรือระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

16. พจิารณาและอนุมตัิการท าธุรกรรมหรือการกระท าใด ๆ อนัมผีลกระทบที่ส  าคญัต่อฐานะทางการเงนิ ภาระหนี้สนิ การท าธุรกิจและชื่อเสยีง

ของบริษทัฯ พรอ้มท ัง้ติดตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิ และความสามารถในการช าระหนี้ 
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17. ก ากบัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชื่อถอื  

18. ก ากบัใหม้กีารท างบการเงนิ ณ วนัสิ้นสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ใหม้คีวามถูกตอ้ง เพื่อแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีที่

ผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยท ัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ

บริษทั ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัิ 

19. ก ากบัดูแลใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล เพื่อลดความเสี่ยงดา้นการ

ทุจริตและการใชอ้ านาจอย่างไม่ถูกตอ้ง รวมท ัง้ป้องกนัการกระท าผดิกฏหมาย 

20. ดูแลการเปิดเผยขอ้มูล รวมถงึรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) ใหส้ามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการ

ด าเนินงานอย่างเพียงพอและขอ้มูลเป็นปจัจุบนั ใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใน

รายงานประจ าปี รวมท ัง้ก ากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเกณฑท์ี่กฎหมายหรื อหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดอย่าง

สม า่เสมอ 

21. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ โดยจดัส่งหนงัสอื

นดัประชมุผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพจิารณาเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร และตอ้งไม่นอ้ยไป

กว่าระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

22. ดูแลใหม้ ัน่ใจว่าผูถ้ือหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเรื่องส าคญัของบริษทัฯ เคารพสทิธิและปฏบิตัิต่อผูถ้ือหุน้ท ัง้รายใหญ่ รายย่อย และผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั เป็นธรรมและโปร่งใส จดัใหม้ช่ีองทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างเหมาะสม  

23. จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อครัง้  

24. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยที่สุดรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการที่จดัขึ้นในแต่ละปี และการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่มเีหตุสุดวสิยั โดยกรรมการบริษทัที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการบริษทัหรือเลขานุการ

บริษทัทราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 

25. ก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล การจดัการขอ้มลูลบั การจดัการขอ้มลูภายในเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้มลูร ัว่ไหล การรกัษาความลบัของขอ้มูลลบั 

และขอ้มลูภายในทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์

26. พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่เหน็ว่าบริษทัฯ มกี าไรพอสมควรทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานการ

จ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

27. พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการ

ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธิภาพ และเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

28. พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/ผูอ้  านวยการใหญ่ รวมท ัง้ก าหนดอ านาจอนุมตัิที่

มอบอ านาจใหก้บัประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร/ผูอ้  านวยการใหญ่ และพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขอ านาจดงักลา่วเพือ่ความเหมาะสม 

29. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/ผูอ้  านวยการ

ใหญ่ หรือบุคคลอื่นใดปฏบิตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรือ
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อาจมอบอ านาจเพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจ และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน 

เปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่  าใหบุ้คคลดงักลา่วสามารถพจิารณาและอนุมตัิรายการทีต่นหรือบุคคลทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดส่้วนเสยี หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (ถา้ม)ี เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตาม

เงือ่นไขการคา้ท ัว่ไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิไวแ้ล ว้ โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิีการตามที่ก าหนดเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิที่ส  าคญัของบริษทัจดทะเบียน ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายใหบุ้คคลใดปฏิบตัิการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์

อกัษร หรือบนัทกึเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และระบุขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ย่าง

ชดัเจน 

30. ก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชดุย่อยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

31. พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้อบรมหรือเขา้ร่วมหลกัสูตรที่

เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร หรือกิจกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิตัิงาน

อย่างต่อเนื่อง 

32. จดัใหม้ีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และ

คุณลกัษณะทีจ่  าเป็นต่อการขบัเคลือ่นองคก์รไปสู่เป้าหมาย  

33. จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูง โดยใชเ้ป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินที่เชื่อมโยงกบัแผนกลยุทธแ์ละ

แผนงานประจ าปี เพือ่พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจทีเ่หมาะสม  

34. จดัใหม้แีนวทางด าเนินการทีช่ดัเจน โปร่งใส และเหมาะสมในการรบัและจดัการขอ้รอ้งเรียน การแจง้เบาะแส ตลอดจนกระบวนการคุม้ครอง

ผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้เบาะแส  

35. ก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัร่วมทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัแม ่เป็นไปตามกฎหมายและ

หลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 

36. พจิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมการ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัร่วมทุน  

37. แต่งตัง้เลขานุการบริษทั เพือ่ช่วยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชมุกรรมการและผูถ้อืหุน้ ตลอดจน

การใหค้ าแนะน าแก่กรรมการ และบริษทัในการปฏบิตัิตน และด าเนินกิจการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ อย่าง

สม า่เสมอ อกีท ัง้ดูแลใหก้รรมการ และบริษทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

38. ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้พงึปฏบิตัิในการ

ท างาน นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ และแนวปฏบิตัิต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของบริษทัฯ 
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อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำร 

1. ใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัิงานเพือ่ใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของผูถ้อืหุน้ 

2. ก ากบั ติดตามและดูแลการปฏบิตัิหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และบรรลุ

ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

3. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั และท าหนา้ที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ือหุ ้นตามระเบยีบวาระ 

ขอ้บงัคบับริษทัฯ และกฎหมาย 

4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและสนบัสนุนใหก้รรมการไดอ้ภิปราย 

แลกเปลีย่นความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างครบถว้น มกีาร

สรุปมติทีป่ระชมุและท าใหม้ ัน่ใจว่า การตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษทัไดม้กีารน าไปด าเนินการ 

5. เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ  

6. สนบัสนุนและเป็นแบบอย่างทีด่ีในการปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ รวมท ัง้ดูแลใหม้ ัน่ใจว่ากรรมการ

ทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รทีม่จีริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และไดม้ีมติใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏบิตัิงานในการ

ติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างท ัว่ถงึในทุกมติิและสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีประกอบดว้ย 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการสรรหา 

• คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการชดุย่อยท ัง้ 6 คณะ มบีทบาทหนา้ทีแ่ละการด าเนินงานดงันี้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee – AC) 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้จากกรรมการซึง่มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระท ัง้หมด 3 ท่าน ดงัมี

รายนามต่อไปนี้ 
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ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 

1. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 

2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม กรรมการ กรรมการอสิระ 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ กรรมการอสิระ 

และมนีางมารศรี โสภาเสถยีรพงศ ์ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเชื่อถอืได ้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต และผูบ้ริหารทีร่บัผดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงนิ ท ัง้รายไตรมาส และประจ าปี 

2. พจิารณาใหค้วามเห็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ท ัง้นี้ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุด

ต่อบริษทัฯ 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธิผลตามวธิีการและมาตรฐานสากล 

4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตัิงาน ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มกีระบวนการบริหารความเสีย่งทีค่รอบคลุมทุกดา้น มปีระสทิธิผล และสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

6. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีกระบวนการท างาน การควบคุม การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของ

ขอ้มลู และระบบเครือข่ายสือ่สาร ทีม่ปีระสทิธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

7. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มกีระบวนการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีกระบวนการต่อตา้นคอรร์ปัชนัทีส่อดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง 

ๆ อย่างมปีระสทิธิผล 

8. ใหค้วามเห็นชอบต่อกฎบตัร แผนงาน และความเหมาะสมเพยีงพอในการจดัสรรทรพัยากร อตัราก าลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน ร วมท ัง้

สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพและความกา้วหนา้ทางวชิาชพีของผูต้รวจสอบภายใน 

9. พจิารณาคดัเลอืก แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง และประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหวัหนา้หน่วยงานภายนอก

ทีใ่หบ้ริการดา้นการตรวจสอบภายใน รวมท ัง้ความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

10. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรือเสนอเลกิจา้ง บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหนา้ทีผู่ส้อบบญัชขีองบริษทัฯ รวมท ัง้เสนอค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ โดยพจิารณาความเหมาะสมและประเมนิประสทิธิภาพการท างานของผูส้อบบญัช ีเพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัิต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้มกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ประชมุอย่างนอ้ยปีละ 1 

คร ัง้ เพือ่ขอความเหน็จากผูส้อบบญัชใีนเรื่องต่าง ๆ 

11. พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายในใหม้คีวามสมัพนัธก์นั และลดความซ า้ซอ้นใน

ส่วนทีเ่กี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 



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

 

โครงสรา้งการจดัการ                                                                                                                                118    

12. จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ในภาพรวม เป็นรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจ าทุกปี พรอ้มท ัง้

รายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบริษทั 

13. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มกีระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรียน และก ากบัดูแลในเรื่องดงักลา่ว 

14. เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้บริษทัฯ เพือ่ชี้แจงและ/หรือตอบขอ้ซกัถามในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

15. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อคณะกรรมการบริษทัจะได ้

ทราบถงึกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทนัเวลา และเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเวน้

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ใหจ้ดัท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจ าปีของบริษทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมคีวามเหน็ในเรื่องต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์

16. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

17. ปฏบิตัิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัในการประชมุครัง้ที ่9/2561-62 เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน (Compensation Committee – CC) 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่พจิารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูอ้ านวยการใหญ่ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท ัง้หมด 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ กรรมการอสิระ 

3. นายปณต สริิวฒันภกัด ี กรรมการ กรรมการ 

และมนีายโสภณ ราชรกัษา ผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. พจิารณาเสนอโครงสรา้ง หลกัเกณฑ ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการชดุย่อย เช่น เบี้ ยประชุม และค่าตอบแทน

ในรูปแบบอื่น ๆ ท ัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ ที่เหมาะสม เพยีงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพไวไ้ด ้และ

สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ โดยเชื่อมโยงกบัผลการปฏบิตัิงาน ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ขนาดของธุรกิจ รวมท ัง้แนวปฏบิตัิ

ของบริษทัฯ อื่น ๆ ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ 
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2. พจิารณาโบนสัและค่าตอบแทนพเิศษใหก้บักรรมการตามความเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกบัผลการปฏบิตัิงาน และผลการด าเนินงานของบริษทั

ฯ ภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

3. พิจารณาเสนอหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูอ้ านวยการใหญ่ โดยค านึงถึงความเหมาะสม 

เพยีงพอ และเป็นธรรม เพือ่สรา้งแรงจูงใจใหเ้กิดการสรา้งมูลค่าเพิม่อย่างย ัง่ยนืใหแ้ก่บริษทัฯ และสามารถรกัษาผูบ้ริหารทีม่คีวามสามารถให ้

อยู่กบับริษทัฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตั ิ

4. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีประเมินผลการปฎิบตัิงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูอ้ านวยการใหญ่ รวมท ัง้ ประเมินผลการ

ปฎบิตัิงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร และผูอ้ านวยการใหญ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  

5. พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 

6. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสั การปรบัอตัราเงนิเดอืน การใหส้วสัดกิารของผูบ้ริหารและพนกังาน 

7. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมดทีไ่ด ้

จดัใหม้ขีึ้นในรอบปี 

8. ปฏบิตัิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้

คณะกรรมกำรสรรหำ (Nomination Committee – NC) 

คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาเพื่อท าหนา้ที่สรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

และผูอ้ านวยการใหญ่ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการบริษทั

ท ัง้หมด 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ดงัรายนามต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 

1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 

2. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ กรรมการ กรรมการ 

3. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั กรรมการ กรรมการอสิระ 

และมนีายโสภณ ราชรกัษา ผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ 

1. พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษทัท ั้งในเรื่องของจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจ 

คุณสมบตัิของกรรมการแต่ละคนในดา้นการศึกษา ความรู ้ความช านาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ

หรืออตุสาหกรรมหลกัทีบ่ริษทัฯ ด าเนินกิจการอยู่ 
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2. พจิารณาคุณสมบตัิของบุคคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอิสระใหม้คีวามเหมาะสมกบับริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ขีองบริษทัฯ 

และหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

3. พจิารณาคุณสมบตัิของผูบ้ริหารสูงสุดที่เหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษทัฯ เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศันท์ี่ก าหนด โดยใหค้รอบคลุม

ท ัง้ในดา้นการศึกษา ความรู ้ความช านาญ ประสบการณ์ และปจัจยัสภาะแวดลอ้มทางธุรกิจทีส่  าคญัและทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สภาพและแนวโนม้

ทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม สภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ 

4. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร เช่น หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

กรรมการเดิมเพื่อเสนอใหด้ ารงต าแหน่งต่อ หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อกรรมการ หลกัเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจาก

ท าเนียบกรรมการอาชพี และหลกัเกณฑก์ารใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม 

5. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบริษทั โดยมีก าหนดระยะเวลาอย่างเพยีงพอก่อนการประชุม

ผูถ้อืหุน้ 

6. คดัเลอืกบุคคลที่สมควรไดร้บัการเสนอรายชื่อที่เป็นกรรมการบริษทั ท ัง้ในกรณีที่มีต าแหน่งว่าง หรือกรณีกรรมการครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการสรรหาตามทีก่ าหนดไวอ้ย่างโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผูถ้อืหุน้ทีม่อี  านาจควบคุม 

เพือ่เสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิแลว้แต่กรณี 

7. พจิารณารายชื่อกรรมการบริษทัที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณา

แต่งตัง้ 

8. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ จดัใหม้กีารปฐมนิเทศและมอบเอกสารทีเ่ป็นประโยชนต่์อการปฏบิตัิหนา้ทีใ่หแ้ก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

9. พิจารณากล ัน่กรองรายชื่อและประวตัิของบุคคลที่จะเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/ผูอ้  านวยการใหญ่อย่างรอบคอบ 

เหมาะสม และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

10. จดัใหม้กีารจดัท าแผนพฒันาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิหนา้ที่กรรมการและความรูท้ี่เกี่ยวกบัธุรกิจของกิจการใหแ้ก่คณะกรรมการ

และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ อย่างต่อเนื่อง เพือ่เพิม่ศกัยภาพของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

11. จดัใหม้กีารจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession plan) ของประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อ

เตรียมพรอ้มบุคคลทีม่ศีกัยภาพใหส้ามารถสบืทอดต าแหน่งงานในกรณีทีป่ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง

เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ทีไ่ด ้เพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง รวมท ัง้มกีารทบทวน

เป็นประจ าทุกปี 

12. ร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการสรรหาท ัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึ้นในรอบปี 

13. ปฏบิตัิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

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

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารเพือ่ช่วยควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กล

ยุทธ ์แผนการด าเนินงาน และ งบประมาณประจ าปี ทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถงึการกล ัน่กรอง

เรื่องที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 คณะกรรมการบริหาร

ประกอบดว้ยกรรมการท ัง้หมด 7 ท่าน ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำร* ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 

1. นายปณต สริิวฒันภกัด ี ประธานกรรมการ กรรมการ 

2. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการ กรรมการ 

3. นายโสภณ ราชรกัษา 

4. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร  

5. นายธนพล ศริิธนชยั        

6. นายแสนผนิ สุข ี    

7. นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

- 

กรรมการ 

- 

- 

- 

หมายเหตุ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่10/2019-20 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2563 ไดม้มีติอนุมตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร

ชุดใหม่ จ านวน 7 ท่าน คือ 1) นายปณต สริิวฒันภกัดี  2) นายอุเทน โลหชิตพทิกัษ ์3) นายโสภณ ราชรกัษา 4) นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 5) 

นายธนพล ศิริธนชยั  6) นายแสนผนิ สุข ี และ 7) นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล แทนคณะกรรมการบริหารชุดเก่า จ านวน 4 ท่าน 1) นายปณต สริิ

วฒันภกัด ี2) นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์3) นายชาย วนิิชบุตร และ 4) นายโสภณ ราชรกัษา                                                          

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. พจิารณาก าหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่าง  ๆ 

ของบริษทัฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ 

2. พจิารณากล ัน่กรอง ติดตามโครงการ และโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบริษทัฯ ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัพจิารณาอนุมตัิ 

3. พจิารณาอนุมตัิการใชจ่้ายเงนิเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิเพื่อการเปิดบญัชีกูย้ืม จ าน า จ านอง ค า้ประกนั

และธุรกรรมอื่นใด รวมถงึการซื้อขาย/จดทะเบยีนกรรมสทิธิทีด่นิเพือ่การท าธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ โดยมกีารก าหนดวงเงนิส าหรบัแต่

ละรายการอย่างชดัเจน โดยวงเงนิดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ และอ านาจอนุมติัซึง่ผ่านการพจิารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

อย่างไรก็ด ีวงเงนิดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยขี้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ คณะกรรมการบริษทั 

4. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพ โดยครอบคลุมท ัง้เรื่องการคดัเลอืก การว่าจา้ง การแต่งตัง้ การโยกยา้ย การ

ฝึกอบรม การปลดออก และการเลกิจา้งพนกังานและผูบ้ริหารระดบัรองจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูอ้ านวยการใหญ่ลงมา  โดยอาจ

มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทัฯ หรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัย่อยฯ หรือบุคคลที่ประธาน

เจา้หนา้ทีบ่ริหารหรือผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทัฯ หรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ย่อยเหน็สมควร เป็นผูม้อี  านาจแทนบริษทัทีจ่ะลงนาม

ในสญัญาจา้งแรงงาน 
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5. ใหค้ าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัการตดัสนิใจในเรื่องทีม่คีวามส าคญั เรื่องทีห่ากท าไปแลว้จะเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างส าคญัแก่

กิจการของบริษทัฯ และเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. ใหค้ าปรึกษาและขอ้แนะน าการบริหารจดัการแก่ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

7. แต่งตัง้หรือว่าจา้งทีป่รึกษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบริหารงานภายในองคก์รของบริษทัฯ เพือ่ใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด 

8. จดัท ารายละเอียดอ านาจด าเนินการภายในบริษทัฯ เพื่อกระจายอ านาจใหผู้บ้ริหารและพนกังานสามารถปฏิบตัิงาน และตดัสินใจอย่างมี

ประสทิธิภาพ มคีวามคลอ่งตวัโดยไม่เสยีการควบคุมเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ 

9. ก ากบัดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนการด าเนินงาน และ

งบประมาณประจ าปีที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจที่เปลี่ ยนแปลงไปในแต่ละ

ช่วงเวลา รวมท ัง้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎเกณฑขอ์งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เพือ่ผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ 

10. ก ากบัดูแลและอนุมตัิเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท า

การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได  ้โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ข

อ านาจนัน้ ๆ ได ้ 

11. ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วง ที่

ท าใหค้ณะกรรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มส่ีวน

ไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทัตามที่นิยามไวใ้นประก าศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่การอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ระชมุผู ้

ถือหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิรายการดงักล่าว ตามที่ขอ้บงัคบัของบริษทัและบริษทัย่อยของบริษทัหรือกฎหมายที่เ กี่ยวขอ้ง

ก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการทีม่เีงือ่นไขปกติทางธุรกิจทีม่กีารก าหนดขอบเขตทีช่ดัเจน  

12. พิจารณากล ัน่กรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้งานอยู่ภายใตห้นา้ที่ความรบัผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของ

คณะกรรมการชดุย่อยอื่นของบริษทัฯ ทีจ่ะเป็นผูพ้จิารณากล ัน่กรองเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

13. ร่วมประชมุคณะกรรมบริหารอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการบริหารท ัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึ้นในรอบปี 

14. ปฏบิตัิหนา้ทีอ่ื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร (Corporate Governance Committee – CGC) 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท ัง้หมด 3 

ท่าน โดยมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอสิระ ดงัรายนามต่อไปนี้ 
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ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั กรรมการ กรรมการอสิระ 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการ กรรมการ 

และมนีายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดูแลกิจการ บริหารความเสีย่ง และความยัง่ยนื เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

1. จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเรื่องเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 

3. ดูแลการปฏบิตัิงานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี

4. ทบทวนแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทยีบกบัแนวปฏิบตัิของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษทั 

5. จดัท านโยบายและแนวปฏบิตัิในการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความยัง่ยืน (Sustainability Management : SM ) ซึ่งรวมถึงการ

ด าเนินงานดา้นการดูแลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR ) เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. ติดตามการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความยัง่ยนื 

7. วางกรอบแนวทาง และก ากบัดูแลการด าเนินงาน ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ของบริษทัฯ 

8. จดัท าและทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้ท ัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่ไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัในการประชุมครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee – RMC) 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จในระดบั

องคก์ร โดย ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท ัง้หมด 4 ท่าน ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทั 

1. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการ 

2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั กรรมการ กรรมการอสิระ 

3. นายปณต สริิวฒันภกัด ี กรรมการ กรรมการ 

4. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการ กรรมการ 
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และมนีายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดูแลกิจการ บริหารความเสีย่ง และความยัง่ยนื เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. พจิารณาและอนุมตัินโยบาย วตัถปุระสงค ์และกรอบการบริหารความเสีย่ง ส าหรบัเป็นกรอบการปฏบิตัิงานในกระบวนการบริหารความเสีย่ง

ของพนกังานในองคก์ร ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายของธุรกิจ ท ัง้นี้นโยบาย วตัถุประสงค ์และ

กรอบการบริหารความเสีย่ง จะไดร้บัการทบทวนเป็นประจ าทุกปี และใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้  

2. พจิารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมของบริษทัฯ ใหค้รอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ ์(Business & Strategic 

Risk) ความเสี่ยงดา้นตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความ

เสี่ยงดา้นการปฏบิตัิการ (Operational Risk) ความเสี่ยงการรายงานทางการเงนิ (Financial Report Risk) ความเสี่ยงดา้นกฎหมายและ

การปฏบิตัิตาม (Legal & Compliance Risk) และความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง (Reputational Risk) 

3. ก ากบัดูแลใหม้กีารระบุความเสี่ยง โดยพจิารณาปจัจยัท ัง้ภายนอกและภายในองคก์ร ทีอ่าจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถบรรลุวตัถปุระสงคท์ี่

ก าหนดไว ้และมกีารประเมนิผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ไดร้ะบุไว ้เพื่อจดัล  าดบัความเสี่ยงและเลอืกใชว้ธิีจดัการความ

เสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. พจิารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมอืในการบริหารจดัการความเสีย่งใหม้ปีระสทิธิภาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดความเสีย่ง

แต่ละดา้นของธุรกรรมทีบ่ริษทัฯ ด าเนินการ 

5. พจิารณาและทบทวนการก าหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการด าเนินการกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่

ก าหนด (Corrective Measures) 

6. ติดตามผลการประเมนิความเสีย่งท ัง้ในภาวะปกติและภาวะวกิฤต (Stress Testing) 

7. ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึ้นจากผลติภณัฑใ์หม่ หรือความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นส าหรบัธุรกรรมทีจ่ะจดัตัง้ขึ้นใหม่ รวมถงึก าหนดแนวทางการ

ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นกบัธุรกรรม 

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเป็นประจ าทุกปี ถา้มกีารปรบัปรุงแกไ้ขจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตัิ 

9. รายงานผลการบริหารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบ และในกรณีทีม่ปีจัจยัหรือเหตุการณ์ส าคญั ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อบริษทัฯ 

อย่างมนียัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่ทราบและพจิารณาโดยเร็วทีสุ่ด 

10. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสี่ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ โดยการประเมนิความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

11. ปฏบิตัิหนา้ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้ 
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คณะผูบ้ริหำร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผูบ้ริหารของบริษทัมจี านวน 7 ท่าน ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1. นายธนพล ศริิธนชยั(1) ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

2. นายโสภณ ราชรกัษา ผูอ้  านวยการใหญ่ 

3. นายสมศกัดิ์ ไชยพร ผูจ้ดัการท ัว่ไป 

4. นายศุภรฒัศ ์ศวิะเพช็รานาถ สงิหรา ณ อยุธยา  ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานสือ่ดจิทิลั 

5. นายแฮรี ่ยาน เก็ก ว ี ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

6. นางสาวกมลกาญจน ์คงคาทอง  ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละการลงทุน 

7. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา 

 

รกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานการเงนิ แลผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่าย

การเงนิและบญัช ี

หมายเหตุ (1) นายธนพล ศิริธนชยัไดร้บัการแต่งตัง้เป็น ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารของบริษทัฯ มผีลในวนัที ่17 สงิหาคม 2563 

ทัง้นี้  ผูบ้ริหารของบริษทัทุกท่านเป็นผูม้คีุณสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายก าหนด ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และไม่มลีกัษณะขาด

ความน่าไวว้างใจตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร/ผูอ้ ำนวยกำรใหญ ่

1. ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอให ้

คณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตัิ 

2. บริหารจดัการธุรกิจของบริษทัฯ ตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจที่คณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธท์ี่

ไดร้บัความเหน็ชอบและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

3. ก ากบัดูแลการบริหารจดัการดา้นการเงนิ การตลาด ทรพัยากรบุคคล และดา้นการปฏบิตัิงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั นโยบาย 

กลยุทธ ์และแผนธุรกิจของบริษทัฯ ตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

4. เจรจาและเขา้ท าสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯ ภายในวงเงนิของธุรกรรมตามที่ก าหนดไวใ้นตารางอ านาจการ

อนุมตัิซึง่ไดร้บัมติอนุมตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั 

5. ส ัง่การ ออกระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทึกภายในส าหรบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ  

และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบริษทัฯ รวมท ัง้รกัษาระเบยีบอนัดงีามภายในองคก์ร 

6. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม เพื่อใหม้ีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส รวมถงึหาโอกาสปรบัปรุงและพฒันาใหม้ผีลประกอบการทีด่ขีึ้น 

7. พฒันาองคก์รใหม้ีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรบัปรุงพฒันาอย่างสม า่เสมอต่อเนื่องเพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอย่าง

ย ัง่ยนื 
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8. ด าเนินการใหม้ีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยท าการศึกษาทางดา้นเทคนิคและดา้นการเงนิอย่างเหมาะสม และ

ครบถว้นเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

9. พจิารณาอนุมตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติ ตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ ซึ่งมีเงือ่นไขทาง

การคา้ท ัว่ไป ในวงเงนิไม่เกินงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั 

10. ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยเกี่ยวกบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ตลอดจนตารางก าหนดอ านาจการอนุมตัิรายการ

ซึง่ไดร้บัมติอนุมตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั 

11. ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะท าเพือ่ประโยชนต์นหรือ

ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบและไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบใหป้ระกอบกิจการนัน้ ๆ ได ้

12. การไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นหรือต าแหน่งอื่นใดในองคก์รธุรกิจจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน ท ัง้นี้ 

การไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นหรือต าแหน่งอื่นใดในองคก์รธุรกิจตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร/ผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทัฯ  

13. มอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏบิตัิงานที่ก าหนดในนามของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/ผูอ้  านวยการ

ใหญ่ ภายใตข้อบเขตอ านาจที่ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบอ านาจของบริษทั และ/หรือระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรือมติของคณะกรรมการบริษทั และไม่

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือความขดัแยง้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กบับริษทั หรือบริษทัย่อย ในกรณีที่มีความขดัแยง้ ตอ้ง

เสนอธุรกรรมดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบริษทั และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ เวน้แต่ธุรกรรม

ดงักลา่วเป็นธุรกรรมปกติของบริษทั และมหีลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก (arm's length) 

14. ปฏบิตัิหนา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย 

ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของผูบ้ริหำร 

1. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ ์และเป้าหมายของบริษทั 

2. ด าเนินกิจการและบริหารงานใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ดว้ยงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิอย่างเคร่งครดั ซื่อสตัยสุ์จริต 

และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถ้อืหุน้อย่างดทีีสุ่ด 

3. รายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานตามมต ิและผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั 

4. ด าเนินกิจการของบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ทีีค่ณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้

5. ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะท าเพือ่ประโยชนต์นหรือ

ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาและฝ่ายตรวจสอบภายในรบัทราบและไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบใหป้ระกอบกิจการนัน้ ๆ ได ้

6. การไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูอ้ านวยการใหญ่ก่อน เวน้แต่การไปด ารงต าแหน่งกรรมการผูแ้ทน

ในบริษทัร่วมทุนจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
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7. ผูบ้ริหารระดบัสูง อนัหมายรวมถงึ ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารสีร่ายแรกนบัต่อจากผูอ้ านวยการใหญ่ลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่ง เทยีบเท่ากบั

ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทุกราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงนิที่เป็นระดบั

ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทยีบเท่า ตอ้งงดซื้อขายหลกัทรพัยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงนิอย่างนอ้ย 1 เดือน และหลงัการประกาศแจง้

ข่าวงบการเงนิอย่างนอ้ย 3 วนั และจะตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ของตน ของคู่สมรสหรือผูท้ีอ่ยู่กินดว้ยกนัฉนั

สามภีริยา (1) และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึง่ตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถอืหุน้รวมกนัเกินกว่า รอ้ย

ละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถอืหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ที่ถือ 

ในบริษทัและบริษทัในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอน) และตอ้งแจง้ให ้

บริษทัฯ ทราบโดยมชิกัชา้ 

กำรสรรหำและแต่งตัง้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (Country Chief Executive Officer: Country CEO) 

คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (Country Chief 

Executive Officer: Country CEO) ตามแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด ซึง่รวมถงึการมคีุณสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

บริษทั ทกัษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นอนัจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่ งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร ซึง่คณะกรรมการบริษทัมมีติแต่งตัง้ นายธนพล ศิริธนชยั ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม 2563 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผูบ้รหิำร 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัโดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทั 

การด าเนินงานตามนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะน าขอ้มลูที่

ไดไ้ปใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป 

รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำร และผูบ้ริหำร ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร 
จ ำนวนหุน้สำมญั (หุน้) เปลี่ยนแปลง 

30 กนัยำยน 2562 30 กนัยำยน 2563 เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุน้) 

 กรรมกำร    

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

3. นายปณต สริิวฒันภกัด ี - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

4. นายชาล ีโสภณพนิช - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

5. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ    

6. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

7. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ - - - 
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กรรมกำร/ผูบ้ริหำร 
จ ำนวนหุน้สำมญั (หุน้) เปลี่ยนแปลง 

30 กนัยำยน 2562 30 กนัยำยน 2563 เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุน้) 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

8. นายชาย วนิิชบุตร - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

9.  นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

 ผูบ้ริหำร     

1. นายธนพล ศิริธนชยั - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

2. นายโสภณ ราชรกัษา - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

3. นายสมศกัดิ์ ไชยพร - - - 

 สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

4. นายศุภรฒัศ ์ศิวะเพช็รานาถ สงิหรา ณ อยุธยา - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

5. นายแฮรี่ ยาน เก็ก ว ี - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

6. นางสาวกมลกาญจน ์คงคาทอง - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

7. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา - - - 

 คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - 

เลขำนุกำรบริษทั 

เลขานุการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการใหด้ าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการบริษทั โดย

พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมในการท าหนา้ที่เป็นเลขานุการบริษทั และไดก้ าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

เลขานุการบริษทัไวด้งันี้ 

1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารเกี่ยวกบัทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริษทั และรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน  7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่ริษทัไดร้บัรายงานนัน้ 

4. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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5. ใหค้ าแนะน าในการด าเนินงานของบริษทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6. เป็นศูนยก์ลางการติดต่อสือ่สารขอ้มลูข่าวสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถ้อืหุน้ 

7. ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามมติของกรรมการและผูถ้อืหุน้ 

8. ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบัดูแลตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงาน

ทางการ 

9. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 และทีแ่กไ้ข

เพิม่เติม หรือตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติแต่งตัง้ นางสาวศรวีล ีสุขศรี ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2562 ถงึ

วนัที ่30 กนัยายน 2563 นางสาวปรศันีย ์สุระสเถยีร ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่

10/2562-63 เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรจดัท ำบญัชี 

นางสาวรจนา อศัววเิชียรจินดา ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบญัชี โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2560 เพือ่ท าหนา้ทีค่วบคุมดูแลการท าบญัชขีองบริษทัฯ โดยมคีุณสมบตัิครบถว้นตามทีส่  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไวอ้ย่างชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และสามารถเทยีบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มขีนาดใกลเ้คียงกนั เพื่อรกัษากรรมการที่มคีุณสมบตัิที่ตอ้งการไวไ้ด ้และท าใหก้รรมการ

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษทัฯ ก าหนด โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากล ัน่กรอง

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพจิารณา ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัิ  

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2563 ไดพ้ิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 20,000,000 

บาท ซึง่ประกอบดว้ยเบี้ยประชมุ ค่าตอบแทนพเิศษ (โบนสั) และค่าประกนัชวีติและสุขภาพ (แบบกลุม่) ตามรายละเอยีดดงันี้ 
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1. เบ้ียประชุมและค่ำตอบแทนรำยเดือน 

ในปี 2563 ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัิค่าเบี้ยประชมุกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมตัิค่าตอบแทนของ

กรรมการชดุย่อยอื่น ๆ ดงันี้ 

คณะกรรมกำร 

เบ้ียประชุม 

(บำท/คร ัง้/คน) 

(เฉพำะกรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม) 

คณะกรรมกำรบริษทั 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการบริษทั 

 

20,000 

10,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

10,000 

10,000 

คณะกรรมกำรชุดย่อยอืน่ ๆ 

1. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

- ประธานและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. คณะกรรมการสรรหา 

- ประธานและกรรมการสรรหา 

3. คณะกรรมการบริหาร 

- ประธานและกรรมการบริหาร 

4. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

- ประธานและกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

- ประธานและกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

2. ค่ำตอบแทนพเิศษ (โบนัส) 

ค านวณจ่ายตามผลประกอบการของบริษทัฯ การด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย และภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน 

3. เบ้ียประกนัภยัและเบ้ียประกนัชีวิต (แบบกลุ่ม) 

ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หนา้ที่บริหารของบริษทัฯ (Directors & Officers Liability Insurance) ดว้ยวงเงนิความรบั

ผดิไม่เกิน 100,000,000 บาท และประกนัสุขภาพ (Health Insurance) โดยมค่ีาเบี้ยประกนัรายปีรวมจ านวน 185,488 บาท 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยบุคคล ปี 2563 

ช่ือ-นำมสกลุ 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ (บำท) 

Board AC CC NC EC CGC RMC โบนัส รวมสุทธ ิ

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

2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 110,000 50,000 - 30,000 - 30,000 20,000 1,712,000  1,952,000 

7. นายปณต สริิวฒันภกัด ี 110,000 - 20,000 - 150,000 - 20,000 1,496,000  1,796,000 

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

5. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ 90,000 - - 30,000 - - 20,000 1,496,000  1,636,000 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 80,000 40,000 20,000 20,000 - - - 1,496,000  1,656,000 

8. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 100,000 - - - 150,000 30,000 20,000 1,496,000  1,796,000 

6. นายชาย วนิิชบุตร 90,000 - - - 120,000 - - 1,496,000  1,706,000 

9. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร) 60,000    10,000   739,000 809,000 

        รวม 15,454,000 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

ส าหรบัผูบ้ริหารของบริษทันัน้ ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 

(ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี้ 

 จ ำนวนเงนิ (บำท) 

เงนิเดอืน 

โบนสั 

กองทุนส ารองเลี้ยงชพีและกองทุนประกนัสงัคม 

40,363,158.75 

11,206,700.00 

1,516,250.00 

รวม 53,086,108.75 

 ส าหรบัค่าเบี้ยประกนัภยัและเบี้ยประกนัชวีติส าหรบัผูบ้ริหาร มกีารก าหนดค่าตอบแทนในส่วนการประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ

และเจา้หนา้ทีบ่ริหารของบริษทัฯ (Directors & Officers Liability Insurance) ดว้ยวงเงนิความรบัผดิไม่เกิน 1000,000,000 บาท และประกนั

สุขภาพ (Health Insurance) รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสูงสุด 6 ท่านทีอ่ยู่ในต าแหน่งในรอบระยะเวลาบญัชี เริ่มตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถงึ 30 

กนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงนิ 127,686 บาท 
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บุคลำกร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มพีนกังานรวมท ัง้สิ้น 349 คน ดงันี้ 

แผนก  จ ำนวนพนักงำน (คน) 

ผูอ้  านวยการใหญ่ 1 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานสือ่ดจิทิลั 1 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานการเงนิ 1 

ฝ่ายบริหารรายได ้ 36 

ฝ่ายสายงานบริการองคก์ร 48 

ฝ่ายบริหารทีด่นิ 3 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 61 

ฝ่ายการก่อสรา้ง 58 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 11 

ฝ่ายส านกัผูอ้  านวยการใหญ่/ศูนยค์วามเป็นเลศิ 6 

ฝ่ายการออกแบบ 19 

ฝ่ายสายงานการเงนิ 56 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 

ฝ่ายกลยุทธแ์ละการลงทุน 20 

สายงานนวตักรรมและเทคโนโลย ี 23 

รวมทัง้สิ้น 349 

กำรพฒันำบคุลำกร 

บริษทัฯ จดัใหม้กีารอบรม และสมัมนาแก่พนกังานอย่างสม า่เสมอ ซึ่งรวมถงึการชี้แจงใหพ้นกังานใหม่เขา้ใจถงึข ัน้ตอนการปฏบิตัิงานในส่วน

งานที่รบัผิดชอบ นอกจากนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและทกัษะในการปฏิบตัิงานของผูบ้ริห ารและพนักงาน บริษทัฯ เปิดโอกาสใหแ้ก่

พนกังาน ในการเขา้รบัการอบรมจากสถาบนัต่าง ๆ เป็นการเพิม่เติมอกีดว้ย 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี31 ตุลาคม 2562- 30 กนัยายน 2563 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรท ัง้สิ้น 8.01 ลา้นบาท  

รำยละเอยีดกำรเขำ้รบักำรอบรมในปี 2563 

กำรอบรม จ ำนวน 

จ านวนพนกังานทีไ่ดร้บัการพฒันาและฝึกอบรมท ัง้สิ้น (คน)  428 

การอบรมภายใน (หลกัสูตร)  186 

การอบรมภายนอก (หลกัสูตร)  135 

คิดเป็นค่ำใชจ้ำ่ยทัง้สิ้น (บำท) 8,006,000 บำท 
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ชัว่โมงกำรอบรมของพนักงำนโดยเฉลี่ยภำยในระยะเวลำ 3 ปี (ปี 2561 - 2563) 

กำรอบรม ปี 2563 ปี 2562 
9 เดือน ปี 2561

(1)
 

(ม.ค. 61 - ก.ย. 61) 

จ านวนพนกังาน (คน) 428 367 329 

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

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

ค่ำตอบแทนบุคลำกร 

 ส าหรบัค่าตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงนิของพนกังานในรอบระยะเวลาบญัชี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 468.14 ลา้น

บาท ซึ่งอยู่ในรูปของเงนิเดือน โบนสั สวสัดิการอื่น ๆ เงนิสมทบ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่บริษทัฯ จ่ายสมทบใหแ้ก่พนกังาน โดยมรีายละเอียด

ดงันี้ 

ประเภทผลตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 
9 เดือน ปี 2561

(1)
 

(ม.ค. 61 - ก.ย. 61) 

1. เงนิเดอืน ค่าจา้ง และโบนสั 400,414,434.07 326,130,024.61 231,023,133.40 

2. เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 18,141,730.33 11,742,654.83 4,891,064.80 

3. อื่นๆ(2) 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 

หมายเหตุ  (1) รอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 เนื่องจากเปลีย่นรอบบญัช ี

(2) ผลตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่าประกนัสงัคม ค่าฝึกอบรม ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกนัสุขภาพและชีวติ ผลประโยชนเ์มื่อเลกิจา้ง 

และสวสัดกิารอื่นๆ 

ขอ้พพิำทดำ้นแรงงำน 

ไม่ม ี   
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กำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการมคีวามมุ่งม ัน่และตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีเพือ่ใหอ้งคก์รมกีารเติบโตอย่าง

ย ัง่ยนื ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ดว้ยการประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสยีทุกกลุม่ สรา้งความเชื่อม ัน่และความสมัพนัธ์

ที่ดีต่อบุคคลรอบดา้น เสริมสรา้งความเขา้ใจของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ  ความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย โอกาส ความเสี่ยง ที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ ตามหลกัธรรมาภบิาลขององคก์รดว้ยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม  ภายใต ้“มำตรฐำนทำงจริยธรรมและ

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ”
1 ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ของบริษทัฯ มคีวามเขา้ใจและสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตัิต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุม่ไดอ้ย่างครบถว้น  

นโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิ “นโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี” และมอบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ก าหนดแผนและ

มาตรการติดตามเพื่อใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารเผยแพร่ไปยงับุคลากรของบริษทัทุกระดบัไดร้บัทราบและ

ยึดถอืปฏบิตัิเป็นค่านิยมควบคู่ไปกบัการบริหารและการปฏบิตัิงานอย่างเคร่งครดั  สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์กลยุทธ ์และเป้าหมายเพื่อความ

ยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ รวมถงึความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยจดัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนกังานใหม่ ซึ่ง

ยงัคงยึดหลกัปฏิบตัิครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธิของผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสยี 

การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ควบคู่ไปกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษทัจดทะเบยีน 

ปี 2560 และท าการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการอย่างสม า่เสมอเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม โดยท าการเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ

ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัที่ http://www.frasersproperty.co.th เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ นกัลงทุน 

และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึ และมโีอกาสไดร้บัทราบแนวทางปฏบิตัิและการด าเนินธุรกิจของบริษทัภายใตห้ลกัการก ากบัดูแล

กิจการทีด่ี ท ัง้นี้  บริษทัฯ ยงัไดท้ าการเผยแพร่และสื่อสารไปยงัพนกังานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม ใหร้บัทราบและยึดถอืปฏบิตัิตามนโยบาย

ดงักลา่วอย่างเคร่งครดัดว้ย  

ทัง้นี้ ในปี 2563 ทีผ่่านมา บริษทัฯ ไดร้บัการประเมนิผลดา้นการก ากบัดูแลกิจการในระดบั “ดเีลศิ” จากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ

ของบริษทัจดทะเบยีน สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

กำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดีส ำหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 มำปรบัใช ้

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีโดยการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีปี 2560 (CG Code) มา

ปรบัใช ้และเพือ่ใหม้กีารพฒันาการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่องจึงจดัท ารายงานการปฏบิตัิตามหลกัการดงักล่าวเป็นระยะ ซึ่งจากการพจิารณา

พบว่า CG Code เป็นหลกัปฏบิตัิทีม่ปีระโยชนส์ าหรบัคณะกรรมการและผูน้ าองคก์รน าไปปรบัใชต้ามบริบทที่เหมาะสมทางธุรกิจ  ซึ่งในภาพรวม

บริษทัฯ สามารถด าเนินการตาม CG Code ไดเ้ป็นอย่างดี บริษทัฯ ไดพ้จิารณาทบทวนและก าหนดกลยุทธท์ีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบั CG Code 

อย่างต่อเนื่องเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื โดยมกีารด าเนินการในปี 2563 ดงันี้ 

 

http://www.frasersproperty.co.th/
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1. สทิธิของผูถ้อืหุน้  

บริษทัฯ ตระหนกัถงึสทิธิและความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  ผูถ้อืหุน้มสีทิธิในการรบัทราบ

ขอ้มลูผลการด าเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มสีทิธิในการรบัส่วนแบ่งก าไร สทิธิในการเสนอวาระการประชมุ สทิธิในการเสนอชื่อกรรมการ

และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้ือหุน้ทุกรายไดร้บัสทิธิอย่างเท่าเทียมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ(1) และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

และเพือ่เป็นการใหค้วามม ัน่ใจว่าผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธิเท่าเทยีมกนั บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีระบวนการประชมุผูถ้อืหุน้ทีโ่ปร่งใสและมีประสทิธิภาพ มี

มาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน มกีารควบคุมและดูแลการท ารายการระหว่างกนั  รวมท ัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลที่เพียงพอ จดัใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บั

ขอ้มลูข่าวสารของบริษทัฯ อย่างรวดเร็ว ครบถว้น และเพยีงพอผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย ท ัง้นี้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องที่

กระทบหรือเกี่ยวขอ้งกบัสทิธิและผลประโยชนข์องตน  

กำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้  

• การก าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบนั

เขา้ร่วมประชุม 

บริษทัฯ ก าหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่สิ้นสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยจะก าหนดวนั 

เวลา และสถานทีท่ีจ่ะจดัประชมุ ซึง่มคีวามพรอ้มทีจ่ะอ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุม่ ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนกัลงทุนสถาบนั 

ไดเ้ขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ โดยมนีโยบาย คือ 

1. ไม่จดัประชุมในวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย ์การประชุมจะเริ่ มประชุมในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 น. โดยเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบยีนหรือหนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษทัฯ เพือ่รบัลงทะเบยีนลว่งหนา้ 

2. จดัประชมุในเขตกรุงเทพมหานครหรือทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเดนิทางไปร่วมประชมุไดง้า่ย 

3. มกีารใหข้อ้มูลวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมคี าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติทีข่อตามที่ระบุไวใ้น

หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีและวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ 

4. ไม่มกีารจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัฯ 

5. หากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้  หรือเกี่ยวขอ้งกบัเงือ่นไขหรือ

กฎเกณฑ ์กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทีต่อ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูถ้อืหุน้แลว้ บริษทัฯ จะเรียกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป 

ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้จ านวน 1 ครัง้ ไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอล ์ช ัน้ 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขที่ 944 ถนน

พระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ (1) รายละเอยีดของจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน สามารถศึกษาขอ้บงัคบับริษทัฯ เพิม่เติมไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

www.frasersproperty.co.th 

• กำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

การประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีนี้ ไดด้ าเนินการประชมุตามพระราชบญัญตัิมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2538 ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมนิคุณภาพการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงล  าดบัตามวาระที่ก าหนดไว ้ก่อนเริ่มการประชุมทุกครัง้ 

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวธิีการลงคะแนน การนบัคะแนน และการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง มีกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน 

รวมถงึมทีีป่รึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชมุดว้ยตัง้แต่เริ่มการประชมุ 

• ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

- บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยมติคณะกรรมการบริษทัฯ เรื่องก าหนดการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พรอ้มท ัง้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ที่มรีายละเอยีดครบถว้นเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ก่อนลว่งหนา้ 30 วนั 

- จดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุซึ่งบรรจวุาระทีส่  าคญัอย่างครบถว้นตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

ขอ้บงัคับของบริษ ัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอส าหรบัการตัดสินใจ  รวมท ัง้น าเสนอความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัในแต่ละวาระอย่างชดัเจน รายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี พรอ้มท ัง้เอกสารประกอบการ

ประชมุ เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ และระบุวธิีการไวช้ดัเจนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 14 วนั และ

ประกาศโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมลงหนงัสือพิมพร์ายวนั 3 วนัติดต่อกนัและไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อบอก

กล่าวผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ในเวลาที่เพียงพอส าหรบัเตรียมตวัศึกษาขอ้มูลในการพิจารณาเกี่ยวกบัวาระการประชุมก่อนมาเขา้ร่วม

ประชมุ หนงัสอืเชิญประชุมไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายที่มรีายชื่อปรากฎในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้สามารถ

มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือเลอืกใหก้รรมการอสิระของบริษทัฯ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเข า้ประชมุแทนได ้

โดยบริษทัฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการอสิระพรอ้มประวตัิโดยสงัเขปในหนงัสอืเชญิประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา โดยไดจ้ดัส่งให ้

ผูถ้อืหุน้ทุกรายทีม่รีายชื่อปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 

- น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนเกี่ยวกบั

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

- เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดสี  าหรบับริษทัจดทะเบยีนปี 2549 บริษทัฯ ไดใ้หส้ทิธิแก่ผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยในการ

เสนอระเบยีบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการในเบื้องตน้เป็นการล่วงหนา้ผ่านทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

www.frasersproperty.co.th 
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- ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ดูขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกบัระเบยีบวาระการประชุมไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นการลว่งหนา้ก่อนไดร้บัเอกสาร

การประชมุ และในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ บริษทัฯ เปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนก่อนการประชมุอย่างนอ้ยสองชัว่โมงเสมอ 

- ไม่เพิม่วาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ จดัสรรเวลาการประชมุอย่างเพียงพอ 

และด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้  ไดแ้สดงความคิดเห็นและ

ซกัถามอย่างท ัว่ถงึก่อนจะใหล้งคะแนน และสรุปมติทีป่ระชมุของแต่ละวาระ 

- ใหส้ทิธิผูถ้อืหุน้ที่มาร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ภายหลงัเริ่มการประชุมแลว้ มสีทิธิออกเสยีงหรือลงคะแนน ในระเบยีบวาระที่อยู่ระหว่าง

การพจิารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

- เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้อย่างสม า่เสมอผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพต่์างๆ 

รวมท ัง้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

- จดัใหม้ช่ีองทางที่ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถติดต่อขอขอ้มลูโดยตรงทางไปรษณีย ์ไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail address) ของ

บริษทัฯ “FPT.ir@frasersproperty.co.th” ในเรื่องต่าง ๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและการตรวจสอบ 

เป็นตน้ นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้รายย่อยยงัสามารถติดต่อขอขอ้มลูไดจ้ากเลขานุการบริษทั 

• วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ซึง่สามารถเดนิทางไดส้ะดวกทุกราย โดยบริษทัฯ จดัใหม้เีอกสารประกอบการประชมุซึ่ง

ส่งพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดท้ราบกระบวนการประชุม การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการมอบฉันทะโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ณ จุดลงทะเบียน ก าหนดจุดบริการรบัลงทะเบียนอย่าง

เหมาะสมและเพยีงพอ โดยผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุไดล้ว่งหนา้ก่อนเวลาประชมุสองชัว่โมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชมุจะแลว้

เสร็จ ในการลงทะเบยีนและลงคะแนนเสยีง บริษทัฯ ไดน้ าระบบ barcode มาใช ้ซึง่ช่วยลดระยะเวลาในข ัน้ตอนดงักลา่วใหร้วดเร็วขึ้น 

• หลงัวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดม้กีารแจง้มติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวนัประชุม หรือภายในวนัท าการถดัไป และ

ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยไดร้ะบุผลของการลงคะแนนเสยีง (เห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย / งดออกเสยีง) ในแต่ละวาระ และจดัส่งรายงานการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ซึง่จดบนัทกึรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ข ัน้ตอนการลงคะแนน วธิีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสยีง (เหน็ดว้ย 

/ ไม่เห็นดว้ย / งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรบัรอง / อนุมตัิจากผูถ้ือหุน้ รวมท ัง้ขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถ้ือหุน้ พรอ้มท ัง้เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษทัฯ  รวมท ัง้วีดีทศัน์ ซึ่งบนัทึกภาพในวนัประชุม 

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

 

 



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

 

การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี                                                                                                                           138    

2. กำรปฏบิติัต่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทียม 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัและดูแลใหม้กีารปฏิบตัิต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั เป็นธรรมและยัง่ยืน ไม่ว่าจะเป็นผูถ้ื อหุน้

รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถ้อืหุน้ต่างชาติ โดยไดด้ าเนินการต่าง ๆ ดงันี้   

• เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ไดล้่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยประกาศแจง้ใหท้ราบโดยท ัว่กนัผ่าน

ช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยลว่งหนา้ก่อนการประชมุ พรอ้มท ัง้ประกาศหลกัเกณฑแ์ละระบุข ัน้ตอนของการพจิารณาอย่างชดัเจน

ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

• เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัเลอืกเป็นกรรมการ ซึ่งผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อจะตอ้งมคีุณสมบตัิครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดของบริษทัฯ และตอ้งใหค้วามยินยอมในการเสนอชื่อดว้ย โดยประกาศแจง้การรบัเสนอชื่อ รวมถงึหลกัเกณฑต่์างๆ ผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยลว่งหนา้ก่อนการประชมุ และเผยแพร่ขอ้มูลดงักลา่วไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท ัง้นี้ การคดัเลอืกกรรมการในที่

ประชมุ บริษทัฯ จดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

• ในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคญั สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบยีบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพจิารณา

แต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ล่วงหนา้ก่อนการประชุม คือตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2562 

โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยพรอ้มท ัง้ประกาศหลกัเกณฑแ์ละระบุข ัน้ตอนที่ชดัเจนไวใ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ ที ่www.frasersproperty.co.th ภายใตห้มวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์หวัขอ้การประชมุผูถ้อืหุน้ 

• ใหส้ทิธิออกเสยีงแก่ผูถ้อืหุน้ตามจ านวนหุน้ทีถ่อือย่างเท่าเทยีมกนั 

• ด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ตามล าดบัระเบยีบวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบยีบวาระในที่

ประชมุโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศึกษาขอ้มลูประกอบระเบยีบวาระก่อนตดัสนิใจ 

• จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยป์ระกาศก าหนด (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถก าหนด

ทศิทางการลงคะแนนเสยีงไดเ้องในแต่ละวาระพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบ

อ านาจใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน พรอ้มท ัง้เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ

ดาวนโ์หลดดูรายละเอยีดและข ัน้ตอนการมอบฉนัทะได ้

• ส่งเสริมใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกระเบยีบวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามทีเ่หน็สมควร ซึง่จะมกีารเก็บ

บตัรลงคะแนนดงักลา่วในหอ้งประชมุ เพือ่น าผลคะแนนมารวมค านวณกบัคะแนนเสยีงที่ไดล้งไวล้่วงหนา้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ก่อนทีจ่ะประกาศ

แจง้มติของคะแนนเสยีงในหอ้งประชมุในทีสุ่ด 

• บนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และจดัส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หลงัการประชุมเสร็จสิ้น 14 วนั และเผยแพร่รายงานดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ ดว้ย 
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นโยบำยควำมขดัแยง้ทำงดำ้นผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในเรื่องการจดัการเกี่ยวกบัความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชนข์องผูเ้กี่ยวขอ้ง ท ัง้ในระดบัองคก์รธุรกิจ

และในระดบับุคลากรของบริษทัฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมท ัง้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบ ัติที่ดีเกี่ยวกบัรายการ

ผลประโยชนท์ีข่ดัแยง้และการก าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องดงักลา่วอย่างครบถว้น ในกรณีทีม่วีาระทีก่รรมการบริษทั รวมท ัง้ผูบ้ริหาร 

คนหนึ่งคนใดมส่ีวนไดส่้วนเสยีในวาระ กรรมการบริษทั / ผูบ้ริหารดงักลา่ว จะไม่เขา้ร่วมประชมุหรืองดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 

1. พนกังานตอ้งหลกีเลีย่งการขดัแยง้ระหว่างผลประโยชนส่์วนตวัและผลประโยชนข์องบริษทัฯ ในการติดต่อกบัคู่คา้และบุคคลอื่นใด 

2. การที่พนกังานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษทั องคก์ร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์และการปฏิบตัิหนา้ที่

โดยตรง 

3. ไม่เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือผูถ้อืหุน้ทีม่อี  านาจตดัสนิใจ หรือผูบ้ริหารในกิจการทีเ่ป็นการแข่งขนัหรือมลีกัษณะเดียวกนักบับริษทัฯ แต่ในกรณีทีไ่ม่

อาจหลกีเลีย่งไดใ้หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัท ี

4. ระหว่างที่ปฏบิตัิงานใหบ้ริษทัฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏบิตัิงานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที่ถอืว่าเป็นความลบัของบริษทัฯ 

เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ดท ัง้สิ้น ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มูลทางการเงนิ ขอ้มูลการปฏบิตัิงาน ขอ้มูลธุรกิจแผนงานในอนาคตของ

บริษทัฯ และอื่นๆ 

5. ในกรณีทีพ่นกังานหรือบุคคลในครอบครวัเขา้ไปมส่ีวนร่วมหรือเป็นผูถ้อืหุน้ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมผีลประโยชนห์รือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางธุรกิจต่อบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6. พนกังานจะตอ้งไม่กูย้ืมเงนิจากคู่คา้ที่บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยยกเวน้สถาบนัการเงนิ เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏบิตัิหนา้ที่ในฐานะ

ตวัแทนบริษทัฯ 

7. หลกีเลีย่งการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัฯ หรือก่อภาระผูกพนัทางการเงนิในรูปแบบ

ใดๆ กบัผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ หรือพนกังานของบริษทัฯ เอง 

8. หา้มพนกังานจ่ายเงนิหรือทรพัยส์นิของบริษทัฯ แก่ผูใ้ดโดยไม่ไดร้บัอนุมตัิจากผูม้อี  านาจ 

9. กรณีพนกังานมคีวามจ าเป็นตอ้งท างานอื่น เพือ่เพิม่พูนรายไดห้รือเพือ่วตัถปุระสงคอ์ื่นนอกเวลาท างาน ท ัง้นี้จะตอ้งไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขดั

ต่อความสงบเรียบรอ้ย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน รวมท ัง้ไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบริษทัฯ ไม่ประกอบกิจการทีเ่ป็นการแข่งขนัหรือมี

ลกัษณะเดียวกนักบับริษทัฯ ไม่มผีลเสยีต่อชื่อเสยีงหรือกิจการของบริษทัฯ ไม่น าความลบัของบริษทัฯ ไปใช ้และไม่กระทบกระเทอืนต่องาน

ในหนา้ทีข่องตน 
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นโยบำยป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยใน 

1. บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัและดูแลการใชข้อ้มูลภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการ ที่ดี โดยยึดม ัน่ในหลกั

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อใหม้ ัน่ใจว่านกัลงทุนในหลกัทรพัยบ์ริษทัฯ ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ที่ว่าดว้ยเรื่องการใช ้

ขอ้มูลภายในของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ถูกตอ้ง ทนัที เท่าเทียม และเพียงพอ  รวมถึงเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิในการ

เปิดเผยและรกัษาขอ้มูลที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์และแนวทางการพจิารณาการกระท าในลกัษณะที่มไิดเ้ป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น 

บริษทัฯ จงึไดก้ าหนดระเบยีบการซื้อขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายเกี่ยวขอ้ง ดงันี้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ที่มีสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ี่ยงัมิ ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ อนัน ามาซึง่ผลประโยชนข์องตนเองและผูอ้ื่น  

2. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่ไดล้่วงรูข้อ้มูลงบการเงนิของบริษทัฯ ใชห้รือยินยอมใหผู้อ้ื่นใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อกระท าการซื้อ

ขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ไม่ว่าเพือ่ประโยชนต่์อตนเองหรือผูอ้ื่น ในช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเผยแพร่งบการเงนิแก่สาธารณชน และตอ้งไม่

ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ช ัว่โมงนบัแต่ไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลงบการเงนิต่อสาธารณะแลว้ ท ัง้นี้  บริษทัฯ 

จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทราบลว่งหนา้ก่อนวนัทีก่ าหนดใหง้ดซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

3. กรรมการและผูบ้ริหาร มหีนา้ทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบริษทัฯ ของตน คู่สมรสหรือผูท้ีอ่ยู่กินดว้ยกนัฉนัสามภีรรยา และ

บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

4. บริษทัฯ มกีฎระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัทางดา้นระบบคอมพวิเตอรแ์ละการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างเขม้งวด เพื่อป้องกนัไม่ให ้

ขอ้มลูข่าวสารที่ส  าคญัถูกเปิดเผย ซึง่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล จนกว่าจะไดม้กีารแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์

ฯ กรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน น าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ บริษทัฯ มมีาตรการลงโทษอย่างเขม้งวดและ

เคร่งครดั หากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัิดงักลา่วขา้งตน้ บริษทัฯ ถอืเป็นความผดิทางวนิยัอย่างรา้ยแรง ซึง่อาจถูกลงโทษทางวนิยั 

และตามที่กฎหมายก าหนด ท ัง้นี้ ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 ก าหนดให ้กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้ง

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบริษทัจดทะเบยีนที่กรรมการและผูบ้ริหารนัน้ด ารงต าแหน่งอยู่ เมื่อเขา้รบัต าแหน่งภายใน 30 วนัท าการ และ

รายงานทุกครัง้เมือ่มกีารซื้อหรือขายหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการต่อ ก.ล.ต. 

5. กรรมการและผูบ้ริหารมหีนา้ทีก่ ากบัดูแลใหคู่้สมรสหรือผูท้ีอ่ยู่กินดว้ยกนัฉนัสามภีรรยารบัทราบ และเขา้ใจนโยบายการระงบัการซื้อหรือขาย

หลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

3. บทบำทของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคม รวมถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท 

ความส าคญัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม บริษทัฯ ยึดถือความซื่อสตัยสุ์จริตเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ และด าเนินธุรกิจโดยถูกตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของทางการ ท ัง้นี้ บริษทัฯ จะไม่ใหค้วามช่วยเหลอื ส่งเสริมหรือสนบัสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

รวมถงึการละเมดิสทิธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษทัฯ เคารพและไม่สนบัสนุนหรือเกี่ยวขอ้งกบัการลว่งละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรือเกี่ยวขอ้งกบั

ลขิสทิธ์ิของผูอ้ื่น 
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บริษทัฯ ไม่เรียกรอ้ง ขอหรือรบัเงนิ ของขวญัหรือของรางวลั หรือสิง่ตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เวน้แต่เป็นการรบัอนัเนื่องจากการใหต้าม

ประเพณีนิยม บริษทัฯ ต่อตา้นการทุจริตและไม่จ่ายสนิบนเพื่อประโยชนท์างธุรกิจ รวมท ั้งจะใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนุนมาตรการของรฐัและ

เอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั บริษทัฯ ส่งเสริมใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพและคุม้ค่า โดยก าหนดใหพ้นกังานตอ้งเอาใจ

ใส่และปฏบิตัิงานดว้ยจติส านึกถงึความปลอดภยัและค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม และส่งเสริมใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสยีของบริษทัฯ มส่ีวนร่วมในการพฒันา

ชมุชนและสงัคม  

บริษทัฯ ไดม้กีารพจิารณาปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตัิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีกลุม่ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อไปนี้ 

นโยบำยกำรปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีแต่ละกลุ่ม 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ย่อมเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายย่อมมคีวามตอ้งการและมผีลประโยชนท์ีแ่ตกต่างกนั บริษทัฯ จงึได ้

ก าหนดนโยบายการปฏบิตัิต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจดัใหม้ช่ีองทางในการสื่อสารกบัผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสยีแต่ละกลุม่อย่างพอเพยีง  

• ผูถ้ือหุน้ นักลงทุน บริษทัฯ มุ่งม ัน่ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ค านึงถงึหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสทิธิของผูถ้อืหุน้

ทุกกลุม่อย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนรายย่อยหรือนกัลงทุนสถาบนั เพือ่สรา้งความเชื่อม ัน่และความไวว้างใจของผูถ้อืหุน้ และเสริมสรา้ง

ศกัยภาพในการแข่งขนัเพือ่สรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทางเว็ปไซตข์องบริษทัฯ การประกาศทาง

หนงัสอืพมิพ ์การจดัท าข่าวประชาสมัพนัธ ์หรือการจดัส่งจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

• พนักงำน บริษทัฯ ปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่ค านึ งถึงเพศ สญัชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ 

พนกังานถอืเป็นทรพัยากรอนัมค่ีาสูงสุดและเป็นปจัจยัส าคญัในการสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จทีด่ีโดยมกีารจ่าย

ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสม มกีารปฏบิตัิอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง 

ท ัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการที่จ าเป็นและประโยชนอ์ื่นๆ การแต่งตัง้ โยกยา้ย ความกา้วหนา้ การพฒันาศกัยภาพ ทกัษะการท างาน

และดา้นอื่นๆ  

- นโยบายและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัค่าตอบแทนสวสัดิการแก่พนกังาน 

 เพื่อเป็นการรกัษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และมีศกัยภาพในองค์กร รวมถึงการสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างาน ฝ่าย

ทรพัยากรมนุษยจ์งึขอก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และสวสัดิการในอตัราที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางของตลาด บริษทัฯ มคีวาม

รบัผดิชอบในการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ พรอ้มจดัใหม้สีิง่อ านวยความ

สะดวกในการท างานอย่างเพยีงพอและเหมาะสม โดยยึดม ัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการสูญเสยีชีวติจาก

อุบตัิเหตุ ป้องกนัการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน รวมท ัง้ก าหนดนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และการวดัผลการปฏิบตัิงานตาม Balanced Scorecard 

รวมท ัง้สวสัดกิารของพนกังาน อาท ิกองทุนส ารองเลี้ยงชพี เพือ่เป็นการออมและสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและครอบครวั โดยเงนิสะสมส่วน

นี้จะขึ้นอยู่กบัความสมคัรใจและอายุงานของพนกังาน อตัราเงนิสะสมของพนกังานและอตัราเงนิสมทบของบริษทัฯ อยู่ระหว่างรอ้ยละ 5- 10 ค่า
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รกัษาพยาบาล ค่าทนัตกรรม หลกัประกนัสุขภาพ หลกัประกนัชวีติของพนกังานและเงนิช่วยเหลอื รวมท ัง้ของเยี่ยมในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ ยงั

ไดจ้ดัใหม้กีิจกรรมสนัทนาการเพือ่ความสามคัคีและเป็นรางวลัส าหรบัพนกังานอกีดว้ย 

- แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนกังาน 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู  ้ความสามารถ และเสริมประสบการณ์พนกังาน โดยส่งเสริมใหพ้นกังานไดร้บัการอบรม

พฒันาท ัง้ภายในและภายนอกบริษทัฯ เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

และทนัต่อการเปลีย่นแปลงนวตักรรมต่างๆ ของธุรกรรม ขอ้ก าหนดและกฎระเบยีบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษทัฯ ตอ้งปฏบิตัิตาม และเพื่อให ้

ม ัน่ใจว่าพนกังานทุกคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมท ัง้จรรยาบรรณทางธุรกิจ และสามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลทาง Intranet และการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพื่อใหพ้นกังานทราบหลกัเกณฑแ์ละยึดถอืเป็นแนวทางใน

การปฏบิตัิงาน 

- นโยบายและแนวปฏบิตัิท่ีจะไม่เกี่ยวขอ้งกบักำรละเมิดสทิธิมนุษยชน 

บริษทัฯ มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดม ัน่ในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มตามหลกั

บรรษทัภบิาล เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดป้ฏบิตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั บริษทัฯ สนบัสนุนและเคารพในหลกัการดา้นสทิธิมนุษยชนอย่างเป็น

รูปธรรม โดยไดดู้แลมใิหธุ้รกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเขา้ไปมส่ีวนเก่ียวขอ้งกบัการลว่งละเมดิสทิธิมนุษยชน  

• ลูกคำ้ บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏบิตัิต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกคา้ ใหบ้ริการที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน ยึดม ัน่ในการรกัษาและปฏบิตัิตามสญัญาทีท่  าไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ยงัใหค้วามส าคญัในการรบัขอ้รอ้งเรียน

จากลูกคา้ และด าเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อใหข้อ้รอ้งเรียนไดร้บัการตอบสนองอย่างรวด เร็วเป็นที่พอใจของลูกคา้ รวมท ัง้ผ่อนปรน และร่วม

ช่วยเหลอืลูกคา้ยามทีเ่กิดความเดอืดรอ้น ภายใตห้ลกัการด าเนินงานดงันี้ : 

1) ส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใตเ้งือ่นไขที่เป็นธรรมและมุ่งม ัน่ที่จะยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องและจริงจงั รวมท ัง้เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้งและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จริง 

2) ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบริการที่ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสนิใจ 

โดยไม่มกีารกล่าวเกินความเป็นจริง ท ัง้ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กบัลูกคา้ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิดเกี่ยวกบั

คุณภาพ ปริมาณ หรือเงือ่นไขใดๆ ของสนิคา้หรือบริการ 

3) ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจดัใหม้ีระบบและช่องทางการติดต่อหรือรอ้งเรียนเกี่ยวกบัคุณภาพของสนิคา้

และบริการไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.frasersproperty.co.th  

4) รกัษาขอ้มลูและความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าขอ้มลูไปใชใ้นทางทีม่ชิอบ เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งตาม

บทบงัคบัของกฎหมาย 

• คู่คำ้และ/หรือเจำ้หน้ี/ลูกหน้ี บริษทัฯ ปฏบิตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตัง้อยู่บนพื้นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็น

ธรรมต่อท ัง้สองฝ่าย การปฏบิตัิตามพนัธสญัญาอย่างเคร่งครดั จงึมนีโยบายการปฏบิตัิต่อคู่คา้ตามหลกัธรรมภบิาล (CG) ในการด าเนินการสรรหา 

การจดัซื้อจดัจา้งทีเ่ปิดโอกาสใหคู่้คา้ (ผูข้าย / ผูร้บัจา้ง / ผูใ้หเ้ช่า) ทุกรายเขา้มาประมลูงาน เสนอราคางานกบับริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส ยุติธรรม 

เปิดเผย และเป็นธรรมกบัคู่คา้ทุกราย และหลกีเลีย่งสถานการณ์ที่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ดงันัน้ ในกรณีที่คู่คา้ไดร้บัการติดต่อ

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


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

 

การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี                                                                                                                           143    

จากผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลใดๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นการเรียกรอ้งค่าตอบแทนหรือผลตอบแทน หรือประโยชนอ์ื่นใด หรือในกรณีทีคู่่คา้เหน็ว่า 

กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกคู่คา้ของบริษทัฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมกบัคู่คา้ หรือเป็นการขจดัคู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯ 

สนบัสนุนใหคู่้คา้แจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบทนัท ีเพือ่ใหเ้กิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการจดัซื้อจดัจา้งแก่คู่คา้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีม 

-   การสรรหา จดัซ้ือจดัจา้ง และการปฏบิตัิต่อคู่คา้ 

1. บริษทัฯ ประสงคท์ี่จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใตก้ารแข่งขนับนขอ้มูลที่เท่าเทยีมกนั มีหลกัเกณฑใ์นการ

ประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้และคู่สญัญา จดัท ารูปแบบสญัญาทีเ่หมาะสม จดัใหม้รีะบบการจดัการและติดตามเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัิตาม

เงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถว้น และป้องกนัการทุจริตประพฤติมชิอบในทุกข ัน้ตอนของกระบวนการจดัหา และจ่ายเงนิใหคู่้คา้และคู่สญัญา

ตรงเวลาตามเงือ่นไขการช าระเงนิทีต่กลงกนั 

2. บริษทัฯ มุ่งที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ย ัง่ยืนกบัคู่คา้และคู่สญัญาที่มีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื่องคุณภาพของสินคา้และบริการที่

คุม้ค่ากบัมลูค่าเงนิ คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั 

3. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

4. ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งในการจดัซื้อจดัหากบัคู่คา้ หรือคู่สญัญาทีม่คีวามเก่ียวพนักบัตนเอง 

5. ไม่ใชข้อ้มลูทีไ่ดท้ราบอนัเนื่องมาจากการจดัซื้อจดัหาเพือ่ประโยชนส่์วนตวัหรือผูอ้ื่น 

-  วิธกีารคดัเลอืก/เกณฑ ์การประเมินคู่คา้ 

1. มปีระวตัิทางการเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้และมศีกัยภาพทีจ่ะเติบโตไปพรอ้มกบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

2. ผลติหรือจ าหน่ายสนิคา้ทีม่คีุณภาพตรงกบัความตอ้งการและสามารถตรวจสอบคุณภาพได ้

3. ประเมนิความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานสนิคา้และบริการ 

4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแกไ้ขปญัหาและความพรอ้มของทีมงาน โดยบริษทัฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย

ทรพัยส์นิทางปญัญา โดยจะไม่จ าหน่ายสนิคา้ทีล่ะเมดิลขิสทิธ์ิและเครื่องหมายทางการคา้ 

• เจำ้หน้ี บริษทัฯ ไดย้ึดม ัน่ในการปฏิบตัิต่อคู่คา้และ / หรือเจา้หนี้  อย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดั เอาเปรียบ เพื่อก่อใหเ้กิด

ผลประโยชน์สูงสุดร่วมกนั และบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัเจา้หนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงือ่นไขค า้ประกนั การบริหารเงนิทุน 

และกรณีที่เกิดการผดิช าระหนี้ไวอ้ย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนี้ทางการคา้หรือเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ โดยไม่ใหม้กีารผดินดัช าระหนี้  รวมถงึการ

ปฏบิตัิตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาและขอ้ตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครดั 

• คู่แข่งทำงกำรคำ้ บริษทัฯ ปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ตามหลกัสากล ไม่ละเมดิหรือล่วงรูค้วามลบัทางการการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธิีการไม่

สุจริต ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัทีด่ี รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏบิตัิในการแข่งขนั ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการ

กลา่วหาในทางรา้ย และปราศจากซึง่ขอ้มลูความจริง มหีลกัการด าเนินงานดงันี้ 
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1. ประพฤติปฏบิตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีด่ ี

2. ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิีการทีไ่ม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

3. ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 

4. สนบัสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือก าหนดใหลู้กคา้ของบริษทัฯ ตอ้งท าการคา้กบับริษทัฯ เท่านัน้ 

5. มีนโยบายดา้นการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปญัญาหรือลขิสิทธ์ิ และส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ที่ภายใตก้ฎหมายหรือขอ้ก าหนดที่

เกี่ยวกบัสทิธิในทรพัยส์นิทางปญัญา โดยจดัใหม้กีารตรวจสอบใหถ้ว้นถี่เมื่อมกีารน าขอ้มลู ผลงานของบุคคลภายนอก และโปรแกรมต่างๆ 

มาใช ้เพือ่จะไดไ้ม่เป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น  

• กลุ่มห่วงโซ่อปุทำน บริษทัฯ มุ่งม ัน่ด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครดั ดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและ

มกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกลช้ิด ท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของคู่คา้ทีด่  าเนินธุรกิจกบับริษทัฯ นัน้ ด าเนินงานดว้ยการค านึงถงึผลกระทบ

ต่อบรรษทัภบิาลทีด่ ีเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ความยัง่ยนืในการท าธุรกิจและการอยู่ร่วมกนั  

• องคก์รภำครฐั บริษทัฯ ค านึงถึงความส าคญัในการไดม้าซึ่งสญัญาหรือขอ้ตกลงใดๆ จากหน่วยงานภาครฐัและรฐัวิสาหกิจ ตอ้งถือ

ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย รวมท ัง้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่   

• ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม บริษทัฯ มนีโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจและส ังคม ปฏบิตัิตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถว้น อีกท ัง้ยงัสนบัสนุนการจดักิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคมอย่างสม า่เสมอ ใหค้วามช่วยเหลอืบริจาค

ทรพัยส์นิแก่มูลนิธิและองคก์รต่างๆ ทีม่ส่ีวนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมตามโอกาส นอกจากนี้ยงัส่งเสริมใหบุ้คลากรใส่ใจดูและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

ใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยปลูกฝงัจิตส านึกความรบัผดิชอบในหมู่พนกังานทุกระดบั ผ่านการจดัฝึกอบรมใน

เรื่องสิง่แวดลอ้มและใหค้วามรูใ้นการใชพ้ลงังานอย่างประหยดั อาทเิช่น การรณรงคปิ์ดไฟระหว่าง เวลาพกักลางวนั ถอดปล ัก๊เครื่องใชไ้ฟฟ้า เช่น 

คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างวนัหยุดสุดสปัดาห์ และรณรงคใ์หพ้นกังานใชก้ระดาษรีไซเคิลในการพิมพเ์อกสารภายใน  บริษทัฯ 

ค านึงถงึผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มท ัง้ภายในและภายนอกโดยรอบ มุ่งสรา้งสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ควบคู่กบัการพฒันา

คุณภาพชวีติของชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

นโยบำยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบริษทัยึดม ัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการก ากบั

ดูแลกิจการทีด่ ีรวมท ัง้สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และตระหนกัดวี่าการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 

สงัคมและความม ัน่คงของประเทศ โดยมหีลกัการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ดงันี้ 

1. บริษทัฯ ตอ้งสนบัสนุนการสรา้งจติส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่บุคลากรในการปฏบิตัิงานอย่างซื่อสตัย ์โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย 

กฎระเบยีบต่าง ๆ สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมท ัง้บริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 



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

 

การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี                                                                                                                           145    

2. บุคลากรตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง หรือรบัทรพัยส์นิหรือผลประโยชนอ์ื่นใดจากบุคคลอื่นทีม่หีนา้ที ่หรือธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง

กบับริษทัฯ เวน้แต่ในโอกาส หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยส์ินนัน้ตอ้งไม่ใช่สิ่งผดิกฎหมาย รวมท ัง้ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ที่

หรือแสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเอง และ/หรือผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

3. บริษทัฯ ตอ้งจดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบระบบข ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอรร์ปัช ัน่ และบริหาร

จดัการใหม้วีธิีการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

4. บริษทัฯ ตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมรวมท ัง้พฒันาระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ และถ่วงดุลการ

ใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธิภาพ เพือ่ป้องกนัและมใิหม้กีารทุจริตหรือมส่ีวนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

5. บริษทัฯ ตอ้งจดัใหม้กีารสือ่สาร และฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริง เกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

6. บริษทัฯ ตอ้งจดัใหม้ีช่องทางในการรบัเรื่องรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล หรือผูแ้จง้

เบาะแส และจะเก็บรกัษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมท ัง้มีมาตรการในการตรวจสอบ และก าหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่

เกี่ยวขอ้ง 

7. บริษทัฯ ควรสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึ้นโดยหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัและสนบัสนุนการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัช ัน่  

ทัง้นี้  บริษทัฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวนัที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมีความมุ่งม ัน่ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

โดยไดร้บัการต่ออายุการรบัรองเมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2563 ซึง่มกี าหนดคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีไ่ดใ้หค้วามส าคญัต่อ

การพิจารณาทบทวนมาตรการที่เกี่ยวขอ้งตามนโยบายพรอ้มแนวทางและข ัน้ตอนปฏิบตัิต่างๆ ซึ่งครอบคลุมท ัง้กรณี การรบัและใหข้องขวญั 

บริการรบัรอง หรือประโยชนอ์ื่นๆ การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการใหเ้งนิสนบัสนุน การมส่ีวนร่วมหรือการเกี่ยวขอ้งทางการเมอืง การแจง้เบาะแส

หรือขอ้รอ้งเรียนและมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน การบริหารความเสีย่งดา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 

• กำรอบรมและสื่อสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชนั 

บริษทัฯ จดัใหม้ีการอบรมและสื่อสารนโยบายเป็นประจ าสม า่เสมอ ซึ่งก าหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และอบรม

ใหแ้ก่พนกังานในองคก์รทุกปี โดยในปี 2563 ไดจ้ดัอบรมใหแ้ก่พนกังานในหวัขอ้ “การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนักบับทบาทหนา้ที่ของคนใน

องคก์ร” เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2563 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามนโยบายที่บริษทัฯ ก าหนด เพื่อทบทวนและเสริมสรา้งความเขา้ในการปฏบิตัิ

ตามมาตรการที่เกี่ยวขอ้ง พรอ้มอธิบายความสอดคลอ้งของการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่กบัประเด็นดา้นความยัง่ยนืในส่วนของ

บรรษทัภบิาลหรือการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีรวมถงึจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  นอกจากนี้บริษทัฯ ไดส้ือ่สารใหพ้นกังานทราบ

เกี่ยวกบัการไดร้บัการต่ออายุรบัรองขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 
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นโยบำยและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบักำรไม่ละเมิดทรพัยส์นิทำงปญัญำ 

บริษทัฯ เคารพและปฏบิตัิตามกฎหมายเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญาและมนีโยบายหา้มการด าเนินการที่มลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปญัญาทุกประเภท โดยไดก้ าหนดเป็นแนวปฏบิตัิไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงันี้ 

1. พนกังานทุกคน มหีนา้ทีป่กป้องและรกัษาความลบัอนัเก่ียวกบัทรพัยส์นิทางปญัญาของบริษทัฯ เพือ่มใิหข้อ้มลูเหลา่นัน้ร ัว่ไหล และตอ้งไม่น า

ทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทต่าง ๆ ของบริษทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตวัหรือเพือ่บุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

2. พนกังานทุกคนตอ้งเคารพและใหเ้กียรติต่อทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่นและไม่น าผลงานอนัเป็นทรพัย์สนิทางปญัญาของผูอ้ื่นไม่ว่าท ัง้หมด

หรือบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

นโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสทิธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มหีนา้ที่ตอ้งปฏบิติัตามกฎหมายและหลกัสทิธิมนุษยชน หรือศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา สงัคม ทรพัยส์นิ ถิน่ก าเนิด ความคิดเหน็ทางการเมอืง หรือสถานะอื่น ๆ รวมถงึตระหนกัในสทิธิ

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีอสงัคมและบุคคลอื่น โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายของบริษทัฯ ดงันี้ 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งตระหนกัถงึความส าคญัและเคารพต่อสทิธิมนุษยชนในทุกดา้นของบุคคลทุกคน 

ตลอดจนสงัคมและชมุชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสญัญาทีแ่ต่ละประเทศมพีนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัิ โดยรวมถงึ  

1. การปฏบิตัิต่อทุกคนตามหลกัสทิธิมนุษยชนอย่างเท่าเทยีม ปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ 

2. การหลกีเลีย่งการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิสทิธิมนุษยชน  

3. การสนบัสนุนส่งเสริมสทิธิมนุษยชน  

4. การสื่อสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และใหก้ารสนบัสนุนอื่นใด แก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผูส่้งมอบสนิคา้และบริการ (Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร่้วม

ธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อใหม้ส่ีวนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมคีุณธรรม เคารพต่อสทิธิมนุษยชน และปฏบิตัิต่อทุกคนตามหลกัสทิธิ

มนุษยชนตามแนวนโยบายนี้ 

นโยบำยหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

บริษทัฯ มคีวามมุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั เพือ่การเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืนของบริษทั

ฯ โดยเนน้การปฏบิตัิงานที่มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละการเติบโตไปพรอ้มกนัของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มอย่ าง

เหมาะสมดงันัน้ บริษทัฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปฏบิตัิงานเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื ดงันี้ 
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1. การน าพาองคก์รดว้ยแนวคิดดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ผ่านการสือ่สารและการแลกเปลีย่นวธิีปฏบิตัิทีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสยีทุกกลุม่ของบริษทัฯ 

2. ด าเนินการใหแ้นวคิดดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และกระบวนการตดัสนิใจของบริษทัฯ 

3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การใหค้วามรู ้และการใหค้ าแนะน าทีมุ่่งเนน้วธิีปฏบิตัิตามแนวทางดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

4. สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาคเพือ่ใหเ้กิดการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ในปี 2563 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนื ภายใตก้ารก ากบัดูแล

ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีไดม้กีารวางแผนการพฒันาอย่างยัง่ยนืใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและกลุ่มบริษทั โดยบริษทัฯ ได ้

ผลกัดนัใหม้กีารจดัท ารายงานความยัง่ยนืประจ าปีขององคก์ร และไดพ้ฒันาโครงการและกระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจภายใตก้รอบการด าเนินการ

ดา้นความยัง่ยืน ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงจดัใหม้ีกิจกรรมดา้นความยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเดือน

สิ่งแวดลอ้ม (Environment Month) และเดือนแห่งความปลอดภยั (Health and Safety Month)กิจกรรมวนัความปลอดภยั และกิจกรรม 

ESG Sustainability Day ประจ าปี 2563 เป็นตน้ ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวไดร้บัความสนใจจากพนกังาน และกระตุน้ความตระหนกัรูใ้นบทบาท

หนา้ทีแ่ละกระบวนการตดัสนิใจดว้ยความร่วมมอืร่วมใจท ัง้ในองคก์รและระดบัเครือข่ายโลกไดเ้ป็นอย่างด ี 

นโยบำยดำ้นสิ่งแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ โดยยดึม ัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บริษทัฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายทีจ่ะปฏบิตัิเพือ่ใหบ้รรลุถงึ

ปรชัญาธุรกิจของบริษทัฯ โดยสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการดูแลรกัษา และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหด้ขีึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อใหส้อดคลอ้ง

ไปกบัวิสยัทศัน์ของบริษทัฯ โดยทางผูบ้ริหารระดบัสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งม ัน่ปฏิบตัิใหค้รอบคลุมการด าเนินงานและจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ พลงังาน สภาพแวดลอ้มและสภาพภูมอิากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจดัการของเสยี และการดูแลสงัคม เพื่อให ้

เกิดประโยชนแ์ละประสทิธิภาพสูงสุด โดยก าหนดใหบ้ริษทัฯ บริษทัในกลุม่ และทุกหน่วยงานภายใตก้ารบริหารของบริษทัฯ ยึดถอืเป็นแนวทางใน

การด าเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น  

1. การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และการจดัการของเสยี 

2. การจดัการพลงังาน สภาพแวดลอ้มและสภาพภูมอิากาศ 

3. ความหลากหลายทางชวีภาพ 

4. การดูแลและพฒันาสงัคม 

นโยบำยกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Whistleblowing Policy) 

บริษทัฯ จดัใหม้ช่ีองทางการรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสท ัง้จากภายนอกและภายในบริษทัฯ ตลอดจนมีระบบการด าเนินการจดัการขอ้

รอ้งเรียนทีเ่หมาะสม อกีท ัง้ยงัไดก้ าหนดมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรียน โดยมสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 



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

 

การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี                                                                                                                           148    

- วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ส่งเสริม ใหบุ้คลากรของบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใสยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการทีด่ ีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ คาดหวงัใหทุ้กคนรายงานโดยสุจริตถงึ

การปฏิบตัิที่ขดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวใหบ้ริษทัรบัทราบ ซึ่งบริษทัฯ จะไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรือด าเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง 

เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทีม่กีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสุจริตแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบริษทัท าหนา้ทีดู่แล และใหค้ าแนะน า ตลอดจนสอดส่องการกระท า ต่าง ๆ ของ

บุคลากรของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เรื่องดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าดว้ยความสุจริตใจ 

- ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชั่น 

1. เมือ่มขีอ้สงสยั หรือพบเหน็การกระท าทีฝ่่าฝืนหลกัปฏบิตัิทีด่ ีในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) การฝ่าฝืนการปฏบิตัิตามหลกัการ และแนวปฏบิตัขิองนโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี

(2) การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

(3) การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตัิงาน 

(4) การกระท าทุจริต 

2. พบการกระท าทีท่  าใหเ้กิดความสงสยั และเกิดผลเสยีต่อบริษทัฯ 

- ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชั่น ของผูม้ส่ีวนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม 

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

เลขที ่944 มติรทาวน ์ออฟฟิศทาวเวอร ์ชัน้ 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2) อเีมล คณะกรรมกำรตรวจสอบ : FPT.AuditCommittee@frasersproperty.com  

3) เวบ็ไซต ์: www. frasersproperty.co.th  

-     กระบวนการในการจดัการกบัเรื่องที่มีการรอ้งเรียน 

1. การลงทะเบยีน และส่งเรื่อง 

1.1 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรียน และก าหนดวนัแจง้ความคืบหนา้ของเรื่องทีร่อ้งเรียนแก่ 

ผูร้อ้งเรียน ดงันี้ 

• กรณีทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบริษทัฯ อย่างรา้ยแรง ใหด้ าเนินการโดยด่วนทีสุ่ด 

• กรณีอื่นใหด้ าเนินการโดยเร็ว 

• กรณีที่เป็นการสอบถามท ัว่ไป เช่นค าถามเกี่ยวกบัราคาหุน้ การจ่ายเงนิปนัผล จะไม่มกีารลงทะเบยีนรบัเรื่อง แต่จะส่งเรื่องใหก้บัฝ่าย

งานทีร่บัผดิชอบเรื่องนัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม 

mailto:FPT.AuditCommittee@frasersproperty.com
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1.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ลงบนัทกึขอ้มลูจากผูร้อ้งเรียน ดงันี้ 

• ชื่อ - นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ิดต่อได ้

• วนัทีร่อ้งเรียน 

• ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ทีร่อ้งเรียน 

• ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ 

1.3 เมื่อลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ ใหก้ าหนดชัน้ความลบัตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเวน้กรณีที่เป็นการสอบถามท ัว่ไป) และด าเนินการ

ดงันี้ 

• ส ัง่ใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนด าเนินการหาขอ้เทจ็จริง และส ัง่การตามอ านาจหนา้ที ่

• ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งสรุปผลและรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการจดัการกบัเรื่องรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการบริษทัใหร้บัทราบต่อไป 

2. การรวบรวมขอ้มลู การสอบสวนขอ้เทจ็จริง และการส ัง่การ 

2.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน จะตอ้งรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูลหลกัฐานหากการสอบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนกระท าผดิ จริง 

หรือ มคีวามผดิจริง และเหน็ว่าจะตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั ใหห้ารือกบัฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เพื่อใหก้ารลงโทษเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งท ัง้นี้  ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

ทราบ พรอ้มท ัง้ส าเนาเรื่องดงักลา่วใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน เพือ่แจง้แก่ผูร้อ้งเรียนทราบ 

2.2 หากผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่าผูถู้กรอ้งเรียนไม่มคีวามผดิ หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเขา้ใจผดิ หรือไดใ้ห ้

ขอ้แนะน าแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหม้กีารประพฤติ หรือปฏบิตัิทีเ่หมาะสมแลว้ และพจิารณาเหน็ว่า ควรใหปิ้ดเรื่องโดยไมม่กีารลงโทษ

ใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนเสนอเรื่องดงักลา่วแก่ผูบ้งัคบับญัชาล าดบัเหนือขึ้นไป เพื่อขออนุมตัิเรื่องใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน เพือ่แจง้แก่ผู ้

รอ้งเรียนทราบ จากนัน้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

3. การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรียน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

3.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนตอ้งแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนทราบ 

3.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน แจง้ผลการด าเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียนทราบ และบนัทกึผลของการด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรียนไว ้โดย

น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

3.3 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้ม)ี และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
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- การรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต  

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยค า หรือใหข้อ้มลูใด ๆ ที่พสูิจนไ์ดว้่าเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลากรของบริษทัฯ จะ

ไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบุคคลภายนอกทีเ่ป็นผูก้ระท าใหบ้ริษทัไดร้บัความเสยีหาย ทางบริษทัฯ จะด าเนินคดกีบับุคคลนัน้ต่อไป 

- มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรียน 

1. บริษทัฯ จะเก็บขอ้มลู และตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูถู้กรอ้งเรียน เป็นความลบั 

2. บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงานแหล่งที่มาของขอ้มูล หรือบุคคลที่          

เกี่ยวขอ้ง 

3. ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม 

4. กรณีที่ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้น

เสยีหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถรอ้งขอใหบ้ริษทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมก็ได ้

หรือบริษทัฯ อาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่า

เป็นเรื่องทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะเกิดความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรือความไม่ปลอดภยั 

5. บริษทัฯ จะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงานสถานที่

ท างาน ส ัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตัิงาน เลกิจา้ง หรือกระท าการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส ผู ้

รอ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง บทลงโทษเมือ่ไม่ปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ นโยบายและ

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ถอืเป็นส่วนหนึ่งของวนิยัในการปฏบิตัิงาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ไม่ปฏบิตัิตามย่อมถูก

สอบสวน และพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

ทัง้นี้  เพื่อเป็นการติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีการรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่เีป็นประจ าทุกปี รวมท ัง้ จดัใหม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่ทราบ  

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส  

• กำรเปิดเผยสำรสนเทศทำงกำรเงนิและอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ  

เป็นหนึ่งในหลกัการที่มคีวามส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งแจง้แก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และผูถ้อืหุน้ ท ัง้ในดา้นของความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทยีมกนัของการใหข้อ้มลูแก่ทุกกลุม่ ดงันี้ 

1. เปิดเผยขอ้มลูทีส่  าคญัของบริษทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มูลทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิ การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในส่วนของงบการเงนินัน้ จะตอ้งผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชวี่า ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่
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รบัรองท ัว่ไป และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น งบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

(แบบ 56 - 1) รายงานประจ าปี (แบบ 56 - 2) 

3. เปิดเผยบทบาทและหนา้ทีข่องคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการย่อย จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุม และนโยบาย

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวภ้ายใตห้วัขอ้การจดัการตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 - 1) และ

รายงานประจ าปี (แบบ 56 - 2) 

4. เปิดเผยรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของผู ส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี (แบบ 

56 - 2) 

5. ก าหนดใหก้รรมการของบริษทัฯ ตอ้งรายงานการซื้อขาย/ถอืครองหลกัทรพัยข์องบริษทัใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ าทุก

ไตรมาส 

6. ก าหนดใหม้กีารรายงานการมส่ีวนไดส่้วนเสยีของกรรมการและผูบ้ริหาร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 2/2552 เรื่องการ

รายงานการมส่ีวนไดส่้วนเสยีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ลงวนัที่ 26 มกราคม 2552 โดยก าหนดใหม้กีารรายงาน

ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายใน 3 วนัท าการ โดยจดัส่งรายงานไปยงัเลขานุการบริษทั 

7. เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

• กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนัและระหว่ำงกนั  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการพจิารณารายการเก่ียวโยงกนัและรายการระหว่างกนัต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชนต่์อบริษทัเป็นส าคญั 

บริษทัฯ จึงป้องกนัรายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการ พรอ้มท ัง้

เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วเพือ่ใหผู้ล้งทุนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ 

• กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และท ัว่ถงึ ท ัง้รายงานขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลท ัว่ไป 

ตลอดจนขอ้มูลส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าวเพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

ไดร้บัทราบ ท ัง้โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม อาท ิการแจง้ขอ้มูลโดยผ่านระบบสื่ออิเลก็ทรอนิกสข์อง

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การแจง้ขอ้มูลโดยผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือการจดัท าข่าวประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ โดยมอบหมายใหผู้ม้ี

ความรู ้ความสามารถ และมคีวามเขา้ใจธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดที าหนา้ทีเ่ป็นนกัลงทุนสมัพนัธ ์
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ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ และผูช่้วยผูอ้ านวยการใหญ่สายงานการเงนิ กลยุทธแ์ละการลงทุน ไดม้กีารสือ่สารโดยตรงกบัผู ้

ถอืหุน้ นกัลงทุนสถาบนั และนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ ัง้ในและต่างประเทศ โดยจดัใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูความคืบหนา้การด าเนินกิจการ และตอบ

ขอ้ซกัถามต่างๆ เกี่ยวกบับริษทัฯ ใหแ้ก่นกัลงทุนในแต่ละไตรมาส และเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ ์(Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผย

ขอ้มูลเกี่ยวกบัสารสนเทศต่างๆ แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  www.frasersproperty.co.th ที่

ปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ เพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมของกลุ่มบริษทั ไดร้บัรูข้อ้มูลของบริษทัที่

เป็นปจัจบุนัอย่างเท่าเทยีมกนั 

ทัง้นี้ ผูส้นใจสามารถติดต่อบุคคลดงัต่อไปนี้ ซึง่เป็นผูดู้แลงานนกัลงทุนสมัพนัธเ์พือ่สอบถามขอ้มลูของบริษทั 

ช่ือ - ต ำแหน่ง ที่อยู่ 

นางสาวอญัชล ีเจยีรธรรม ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์

นางสาวพรพมิล วงศศ์ิริ ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

เลขที ่944 มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ช ัน้ที ่20 ถนนพระราม 4 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท ์(662) 483 

0442 และ 0443 อเีมล ์FPT.IR@frasersproperty.com 

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุน เขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพื่อสอบถามผลการด าเนินงาน และเขา้เยี่ยม

ชมโรงงานหรือคลงัสินคา้ของบริษทัฯ รวมท ัง้การจดัประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรพัย ์พรอ้มกบัการจดัแถลงข่าวแก่สื่ อมวลชน เพื่อชี้แจงผล

ประกอบการและภาพรวมธุรกิจแลว้ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity day) ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเป็นประจ า และกิจกรรมพบปะนกัลงทุนหรือนกัวเิคราะหท์ี่จดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใหข้อ้มูล และสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูบ้ริหารและนกัลงทุน และเพื่อใหม้คีวามเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ มากขึ้น นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัมกีารเดินทางไป

ต่างประเทศเพือ่ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนทีม่ไิดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย 

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีการน าเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทุนต่างประเทศนกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย และนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

ดงันี้ 

กจิกรรมกำรน ำเสนอขอ้มูล จ ำนวนคร ัง้ 

บริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน - 

นกัลงทุนพบผูบ้ริหารของบริษทั 3 

ประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และจดัแถลงข่าวแก่สือ่มวลชน 5 

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนในประเทศ 66 

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนต่างประเทศ 7 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบริษทัฯ และขอ้มลูทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงนิดงักลา่ว

จดัท าขึ้น ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองท ัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษทัฯ ไดเ้ลอืกใชน้โยบายทางบญัชีที่เหมาะสมและใชน้โยบายทางบญัชี

เดียวกนัในแต่ละรอบปีบญัชี ท ัง้นี้  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรบัผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงาน

ทางการเงนิ และระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ รวมท ัง้การเปิดเผยขอ้มลูทีส่  าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่า
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การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอ เพื่อประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ัว่ไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัยงั

ไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอในรายงานประจ าปีต่อผูถ้อืหุน้เพื่อใหท้ราบถงึผลการด าเนินงานและประเด็นส าคญัต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นในรอบปีดว้ย ท ัง้นี้  ในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษทัฯ ถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผย

ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและบทบาทในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์

ขอ้บงัคบับริษทัฯ ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึการก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนกลยุทธใ์นระยะ 5 ปี โดยมกีารทบทวน

เป็นประจ าทุกปี เพื่อปรบัปรุงใหเ้หมาะสมหากสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจเปลีย่นแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการไดก้ ากบัดูแลใหฝ่้าย

จดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลบนพื้นฐานของหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่เีพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจ และความม ัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการไดด้ าเนินการตามแนวปฏบิตัิทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

• โครงสรำ้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 

ขอ้ก าหนดของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่า คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการไมน่อ้ยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้หรือไม่ก็ได ้

ท ัง้นี้ กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งตอ้งมถีิน่ฐานอยู่ในประเทศไทย  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิมคีุณสมบตัิ ทกัษะ ความรู ้และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็น

ประโยชนก์บับริษทัฯ จ านวน 9 ท่าน โดยสามารถแยกโครงสรา้งคณะกรรมการไดด้งันี้ 

- กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษทั 

- กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษทั 

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษทั หรือคิดเป็นสดัส่วนเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ท ัง้หมด  

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ ตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบริหารและ

ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูอ้ านวยการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลและการ

บริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความหลากหลายในโครงสรา้งกรรมการ อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ความรู ้

ความสามารถ ทกัษะวิชาชพี ประสบการณ์ท างาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยมคีวามเชื่อม ัน่ว่าการก าหนดความหลากหลายในโครงสรา้งของ

คณะกรรมการบริษทั เป็นปจัจยัส าคญัที่ช่วยเสริมสรา้งสมดุลดา้นความคิด ดา้นคุณภาพการท างาน รวมถึงประสิทธิภาพดา้นการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการ ซึง่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ การปฏบิตัิดงักลา่วนี้ไดค้รอบคลุมถงึบริษทัย่อย และบริษทัร่วมดว้ย 
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หมายเหตุ กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารไม่มตี าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

• คุณสมบตัิของกรรมกำร 

1. กรรมการตอ้งมคีุณสมบตัิครบถว้น และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้ตอ้งไม่มสีถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  

2. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนใ์หแ้ก่บริษทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวาม

ซือ่สตัยสุ์จริต มจีริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศันก์วา้งไกล มปีระวตัิการท างานทีด่ ีมคีวามทุ่มเท และสามารถอุทศิเวลา

อย่างเต็มทีใ่นการปฏบิตัิหนา้ทีใ่หแ้ก่บริษทัฯ 

3. สามารถปฏบิตัิหนา้ที ่ต ัง้ค าถาม แสดงความคิดเหน็ แสดงวสิยัทศัน ์ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ อาท ิการ

พจิารณาก าหนดกลยุทธ ์การบริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรการการด าเนินกิจการ ตลอดจนมคีวาม

เป็นอิสระที่จะคดัคา้นการกระท าของกรรมการท่านอื่นหรือฝ่ายจดัการ ในกรณีที่มีความเห็นขดัแยง้ในเรื่องที่มผีลกระทบต่อผลประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

4. กรรมการอสิระ ตอ้งมคีุณสมบตัิเกี่ยวกบัความเป็นอิสระครบถว้นตามที่บริษทัฯ ก าหนด และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑค์ุณสมบตัิกรรมการ

อสิระตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน มคีวามเป็นอสิระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และตอ้งไม่มี

ส่วนเก่ียวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสยีในทางการเงนิและการบริหารกิจการ บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบตัิกรรมการอสิระไวเ้ท่ากบัหลกัเกณฑต์าม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมท ัง้

มคีุณสมบตัิอื่นๆตามทีบ่ริษทัฯ ก าหนด เพือ่สามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์และสามารถแสดงความคิดเหน็ในการประชุมไดอ้ย่างเป็นอสิระ  

• คุณสมบตัิของกรรมกำรอสิระ 

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กี่ยวขอ้งกบักรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทั

ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย ล าดบัเดียวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ ท ัง้ในปจัจบุนัและก่อนเป็น

กรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมท ัง้คู่สมรส

ของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ใน

ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท ัง้ไม่เป็ นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูม้ี
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ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ ท ัง้ในปจัจุบนั

และก่อนเป็นกรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ดงันี้ 

4.1 ไม่เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ ท ัง้นี้ให ้

รวมถงึการไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของส านกังานสอบบญัชตีน้สงักดั 

4.2 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงนิ ผูป้ระเมินราคาทรพัย์สนิ ที่มมีูลค่าการใหบ้ริการ

ทางวชิาชพีอื่นเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีแก่บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้อี  านาจควบคุมของ

บริษทัฯ ท ัง้นี้ ใหร้วมถึงการไม่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการ

วชิาชพีอื่นๆ 

4.3 ไม่ไดร้บัประโยชนท์ ัง้ทางตรงและทางออ้ม หรือมส่ีวนไดส่้วนเสยีจากการท าธุรกรรมทางการคา้หรือธุรกิจ ไดแ้ก่ รายการทีเ่ป็นธุรกิจ

ปกติ รายการเช่าหรือใหเ้ช่า อสงัหาริมทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รือบริการ หรือรายการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิกบับริษทั

ฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาท หรือตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ 

แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า โดยใหน้บัรวมมลูค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจ ท ัง้นี้ใหร้วมถงึการไม่เป็น ผู ้

ถอืหุน้รายใหญ่ กรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจ 

5. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึ้นเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ ซึ่งเป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ของบริษทัฯ 

6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ท ัง้นี้  ใหร้วมถึงการไม่เป็น

กรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้ริหาร ลูกจา้ง พนกังาน หรือทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรือถอืหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มี

สทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั

ย่อย 

7. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

8. กรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัิตามขอ้ 1 – 7 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทั

ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ 

(Collective decision) ได ้

• กำรสรรหำ กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน และกำรหมดวำระกรรมกำร 

- การสรรหาและการแต่งตัง้ 

คณะกรรมการสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตัิแต่งตัง้กรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่

ก าหนดอยู่ในขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยค านึงถงึองคป์ระกอบดงันี้ 
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1) คุณลกัษณะที่ตอ้งกำรในกรรมกำรแต่ละคน  

คณะกรรมการสรรหาควรพจิารณาและก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ีจ่ะคดัเลอืกเพือ่เสนอชื่อเป็นกรรมการในดา้นต่างๆ เช่น ความ

มคีุณธรรมและความรบัผดิชอบ การตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล ความมวีุฒภิาวะและความม ัน่คง เป็นผูร้บัฟงัที่ดแีละกลา้แสดงความคิดเห็น

ทีแ่ตกต่างและเป็นอิสระ ยึดม ัน่ในการท างานอย่างมหีลกัการและมาตรฐานอย่างมอือาชีพ และคุณลกัษณะอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามี

ความส าคญั 

2) ควำมรูค้วำมช ำนำญที่ตอ้งกำรใหม้ีในคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาก าหนดองค์ประกอบของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นที่จ าเป็นตอ้งมีในคณะกรร มการ เพื่อให ้

คณะกรรมการสามารถก าหนดกลยุทธแ์ละนโยบาย รวมท ัง้ก ากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามนโยบายไดอ้ย่างมปีระสทิธิผล 

3) ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร 

คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาถงึแนวทางเกี่ยวกบัความหลากหลายของคุณสมบตัิอื่นๆ ของกรรมการท ัง้คณะ เช่น อายุ ความรูค้วาม

ช านาญ ทกัษะ ประสบการณ์ท ัง้ทางดา้น Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill Matrix) เพือ่ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการทีต่อ้งการสรรหา 

โดยพจิารณาจากทกัษะจ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากนี้  คณะกรรมการสรรหาใชข้อ้มูล

ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการประกอบการพจิารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่จะครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

โดยจดัหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ 

3.1) ความรู ้ความช านาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจดัการเชิงมหภาค (Macro-management) แบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ เช่น 

ดา้นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ ดา้นการบริหาร การจดัการองคก์ร การบริหารทรพัยากรมนุษยใ์นภาครฐัหรือ

ภาคเอกชน ดา้นเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถงึการก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธด์า้นการตลาดหรือการประชาสมัพนัธ ์ดา้น

การต่างประเทศ และดา้นการบริหารความเสีย่ง 

3.2) ความรู ้ประสบการณ์ หรือความช านาญเฉพาะดา้น (Specific knowledge, experience or expertise) แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 2) ดา้นบญัชแีละการเงนิโดยตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในงบ

การเงนิ มาตรฐานบญัชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบยีน และ 3) ดา้นคมนาคม ดา้นอสงัหาริมทรพัย ์

ดา้นวศิวกรรม ท าใหม้มีติิแห่งความหลากหลาย สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการท ัง้คณะมคีวามครบถว้น สมบูรณ์ มปีระสทิธิภาพที่

เอื้อประโยชนใ์หก้ารท างานมปีระสทิธิภาพสูงสุด 

3.3) ความรู ้ความช านาญ หรือประสบการณ์ดา้นบรรษทัภบิาล หรือการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)แบ่งเป็น 2 

ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการก ากบัดูแลกิจการภายในองคก์ร รวมถงึการก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิที่เกี่ยวขอ้ง และ 2) ดา้นการ

ปฏบิตัิต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีกลุม่ต่างๆ 

4)  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรโดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปน้ี  

4.1)  ถอืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 



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

 

การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี                                                                                                                           157    

4.2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ท ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้ 

4.3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงจะมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนที่พงึจะมหีรือพงึเลอืกตัง้ใน

ครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

5) ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษทัเลอืกตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิ

ครบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์ึ้นเป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการนัน้จะเหลอืนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่ เขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเขา้ด ารงต าแหน่งแทน  และมติของคณะกรรมการจะตอ้ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

- การถอดถอนกรรมการ 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึก าหนดตามวาระ ไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนผู ้

ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีง 

- การหมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1) ครบก ำหนดตำมวำระ 

      ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 ถา้

จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งใน

ปีแรก และในปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบริษทัใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็น

ผูอ้อกจากต าแหน่ง 

2) นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระขำ้งตน้แลว้ กรรมกำรจะพน้จำกต ำแหน่งในกรณีดงัต่อไปน้ี 

2.1) เสยีชวีติ  

2.2) ลาออก กรรมการที่ประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนงัสอืลาออกต่อบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั การลาออกจะมผีล

นบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบริษทั 

2.3) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั หรือมลีกัษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่

จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มมีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) 

พ.ศ. 2551 

2.4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมติใหอ้อก  

2.5) ศาลมคี าส ัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง 
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• วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทั กลา่วคือ ในการประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให ้

ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัการ

เลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ได ้ 

อย่างไรก็ด ีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกนั เวน้แต่กรรมการคนใดมคีวามเหมาะสมที่จะด ารง

ต าแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบริษทัจะพจิารณาคุณสมบตัิและประสทิธิภาพการปฏบิตัิหนา้ที่ของกรรมการรายดงักล่าว และชี้แจงเหตุผล

พรอ้มผลการปฏบิตัิหนา้ทีต่่อผูถ้อืหุน้ 

ส าหรบักรรมการอิสระ บริษทัฯ ไม่ไดก้ าหนดวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษทัมี

คุณสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและบริษทัก าหนด และสามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระในการประชุม

คณะกรรมการ ท ัง้นี้ หากมกีรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี และคณะกรรมการบริษทัพจิารณาเหน็ชอบใหก้รรมการอสิระท่าน

นัน้ด ารงต าแหน่งต่อ คณะกรรมการบริษทัจะน าเสนอถึงเหตุผลในการขอใหท้ี่ประชุมผู ถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิเลอืกกรรมการรายดงักล่าวเป็น

กรรมการอสิระต่อไป 

• กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษทัอืน่ของกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายว่าดว้ยการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษทัอื่นของกรรมการบริษทัไวด้งันี้ 

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

ร่วมคา้ได ้

2. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นได ้แต่การเป็นกรรมการดงักลา่วตอ้งไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏบิตัิหนา้ที่กรรมการของ

บริษทั และตอ้งเป็นไปตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ก าหนด ท ัง้นี้  กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือ

กรรมการในนิติบุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพือ่ประโยชน์ของตนหรือประโยชนข์อง

บุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนมมีติแต่งตัง้ 

• กำรแบ่งแยกบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

คณะกรรมการบริษทัมกีารแบ่งแยกบทบาท หนา้ที่ และความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน เพือ่ใหเ้กิดการถ่วงดุลและสอบทานการบรหิารงาน โดย

คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาและใหค้วามเหน็ชอบนโนบายในภาพรวม เช่น วสิยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการ

จดัสรรทรพัยากรส าคญั นโยบายก ากบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และวตัถุประสงคท์างการเงนิโดยรวม เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถงึการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน ในขณะที่ ฝ่ายจดัการมีหนา้ที่ในการบริหาร

บริษทัตามนโยบายทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ  
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ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทัฯ มไิดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที่ความ

รบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการใหช้ดัเจน เนื่องจากประธานกรรมการท าหนา้ที่บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมหีนา้ที่ก ากบัดูแลการ

บริหารจดัการของฝ่ายจดัการ ส่วนประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูอ้  านวยการใหญ่เป็นหวัหนา้ฝ่ายจดัการ ซึง่ท าหนา้ที่บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายและเป้าหมายทีอ่นุมตัิโดยคณะ 

กรรมการ นอกจากนี้ การทีป่ระธานกรรมการมไิดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารหรือผูอ้  านวยการใหญ่ ท าใหเ้กิดการคานอ านาจ และ

ประธานกรรมการสามารถท าหนา้ทีไ่ดโ้ดยอสิระ 

นอกจากนี้  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ยงัประกอบดว้ยกรรมการที่มีส่วนในการบริหาร มีจ านวนนอ้ยกว่ากรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้ริหารในสดัส่วน 2 : 3 จากจ านวนกรรมการบริษทัท ัง้คณะ 9 ราย ซึ่งการมกีรรมการที่เป็นผูบ้ริหารในคณะกรรมการบริษทัจ านวนนอ้ยที่สุด

เช่นนี้ เป็นการถ่วงดุลและสรา้งความเชื่อม ัน่ว่าคณะกรรมการจะไมถู่กครอบง าโดยฝ่ายจดัการ 

ประธานกรรมการบริษทัท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุมมหีนา้ที่ดูแลจดัสรรเวลาแต่ละวาระใหอ้ย่างเพยีงพอ ส าหรบักรรมการที่จะอภปิราย

แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส  าคญั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม ในการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผูก้ลา่วสรุปประเดน็ส าคญัของวาระการประชมุเพือ่การพจิารณาของกรรมการ พรอ้มท ัง้สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการ

แต่ละท่านแสดงความคิดเหน็ เพือ่ประมวลความคิดเหน็และสรุปเป็นมติทีป่ระชมุ 

ทัง้นี้  บทบาท หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดแ้สดงรายละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และไดม้ีมติใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึ้น เพื่อช่วยปฏบิตัิงานในการ

ติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างท ัว่ถงึในทุกมติิและสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

3. คณะกรรมการสรรหา 

4. คณะกรรมการบริหาร 

5. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของคณะกรรมการชดุย่อยปรากฏในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 
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กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

• คณะกรรมกำรบริษทั 

บริษทัฯ จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยก าหนดให ้

กรรมการมหีนา้ที่ตอ้งเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็น ท ัง้นี้  เลขานุการบริษทัไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูก้ าหนดวนัประชมุคณะกรรมการ

ลว่งหนา้ในแต่ละปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้รวมท ัง้เป็นผูบ้นัทกึและจดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร

โดยมีรายละเอียดครบถว้นถูกตอ้ง และชดัเจนท ัง้ผลการประชุมและความเห็นของกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองแลว้จาก

คณะกรรมการ รวมท ัง้ส าเนาหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุจะตอ้งถูกจดัเก็บไวท้ีเ่ลขานุการบริษทัโดยใหจ้ดัเก็บท ัง้ในรูปของ

เอกสารและขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานทีท่ี่ปลอดภยัและพรอ้มส าหรบัการขอเรียกดูขอ้มูลหรือตรวจสอบจากกรรมการหรือบุคคลที่มสีทิธิและมี

ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งเท่านัน้ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละองคป์ระชมุคณะกรรมการบริษทัไวด้งันี้ 

1. ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทั โดยค าส ัง่ของประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั  โดยใหจ้ดัส่งหนงัสือนดั

ประชุมโดยระบุวนั เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยงักรรมการทุกคนล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่ า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให ้

กรรมการไดม้เีวลาศึกษาและพจิารณาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสทิธิประโยชนข์องบริษทัฯ จะ

ก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้ 

2. คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัประชมุในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือในจงัหวดัอื่นท ัว่ราชอาณาจกัร หรือสามารถจดั

ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยกรรมการบริษทัที่เขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ยหนึ่ งในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในที่ประชุมแห่ง

เดียวกนั และกรรมการท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุมตอ้งอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุมจึงจะถือว่าเป็นการเขา้ร่วมประชุมอนัสามารถ

นบัเป็นองคป์ระชมุได ้ส าหรบักรรมการบริษทัซึง่เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ต่มไิดอ้ยู่ในประเทศไทยขณะที่มกีาร

ประชุมนัน้ ใหถ้อืว่ากรรมการผูน้ ัน้เป็นผูร่้วมสงัเกตการณ์ในการประชุม แต่ไม่สามารถนบัเป็นองคป์ระชุมหรือร่วมออกเสยีง ลงคะแนนใน

วาระการประชมุต่างๆ ได ้โดยประธานที่ประชมุอาจพจิารณาใหเ้ลขานุการบริษทับนัทกึความเห็นหรือขอ้เสนอแนะของกรรมการที่เป็นผูร่้วม

สงัเกตการณ์ในรายงานการประชมุไดต้ามความเหมาะสม 

3. ในการประชมุคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

4. ประธานกรรมการบริษทัจะท าหนา้ที่เป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษทัไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

5. กรรมการคนหนึ่งมเีสยีง 1 เสยีงในการลงคะแนน มติที่ประชุมคณะกรรมการจะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการที่มาประชมุ กรณีที่เสยีง

เท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 

6. กรรมการบริษทัทีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีในเรื่องทีพ่จิารณาเรื่องใด ใหก้รรมการคนนัน้ออกจากทีป่ระชมุ และมใิหล้งคะแนนในเรื่องนัน้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกปี คณะกรรมการจะร่วมกนัพจิารณาทบทวนวสิยัทศัน ์พนัธกิจ แผนงานกลยุทธ ์และแผนปฏบิตัิงาน

ประจ าปี โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาวางแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบตัิงานส าหรบัปี 2563 หลงัจากนั้น
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คณะกรรมการจะมีการติดตามผลการปฏิบตัิงานใหม้ีความสอดคลอ้งตามแผนงานของฝ่ายจดัการที่วางไว ้โดยฝ่ายจดัการจะรายงานผ ลการ

ปฏบิตัิงานใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารรบัทราบเป็นรายเดอืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัรบัทราบเป็นรายไตรมาส 

ปี 2563 บริษทัฯ จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบริษทัรวมท ัง้สิ้น 11 คร ัง้ ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้ 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 
จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม

ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม

ประชุม 
รอ้ยละ 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 11 11 100 

2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 11 11 100 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 11 8 73 

4. นายชาล ีโสภณพนิช 11 9 82 

5. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ 11 9 82 

6. นายชาย วนิิชบุตร 11 9 82 

7. นายปณต สริิวฒันภกัด ี 11 11 100 

8. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 11 10 90 

9. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร(1) 7 6 86 

หมายเหตุ 
(1) นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2562 

ในการประชุมแต่ละครัง้มรีองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงนิ ผูบ้ริหารสายงานที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ รวมถงึสายงานตรวจสอบ

ภายใน เขา้ร่วมประชมุเพื่อรายงานความคืบหนา้ของธุรกิจ ท ัง้นี้  คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารประชุมร่วมกนัเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารใน

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2563 โดยคณะกรรมการบริษทั กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

กรรมการอสิระ ไดม้กีารประชมุร่วมกนัโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมดว้ย เพือ่อภปิรายปญัหาท ัว่ไปเกี่ยวกบัการจดัการและการก ากบัดูแลกิจการของ

บริษทัฯ 

• คณะกรรมกำรชุดย่อย 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมกี าหนดการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 4 คร ัง้โดยประชมุร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่าย

บริหาร และผูบ้ริหารทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบับญัชแีละการเงนิเพือ่สอบทานงบการเงนิ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

ในปี 2562-2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท ัง้หมด 5 ครัง้ และมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกทุกไตรมาส 

ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้ 
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รำยช่ือคณะกรรมกำร 
จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม

ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม

ประชุม 
รอ้ยละ 

1. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 5 5 100 

2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 5 5 100 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 5 4 80 

2. คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมกี าหนดการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในปี 2562-2563 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมี

การประชมุท ัง้หมด 2 คร ัง้ และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้ 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 
จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม

ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม

ประชุม 
รอ้ยละ 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 2 2 100 

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 2 2 100 

3. นายปณต สริิวฒันภกัด ี 2 2 100 

3. คณะกรรมกำรสรรหำ 

คณะกรรมการสรรหามกี าหนดการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในปี 2562-2563 คณะกรรมการสรรหามกีารประชุมท ัง้หมด 3 ครัง้ 

และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้ 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 
จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม

ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม

ประชุม 
รอ้ยละ 

1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 3 2 67 

2. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ 3 3 100 

3. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 3 3 100 

 

4. คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริหารมกี าหนดการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 4 คร ัง้ และมกีารประชมุพเิศษเพิม่เติมตามความจ าเป็น เพือ่พจิารณาเรื่องต่าง 

ๆ ตามอ านาจหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562-2563 คณะกรรมการบริหารมกีารประชุมท ัง้หมด 15 ครัง้ โดยมกีาร

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้ 
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รำยช่ือคณะกรรมกำร 
จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม

ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ที่เขำ้

ร่วมประชุม 
รอ้ยละ 

1. นายปณต สริวิฒันภกัด ี 15 15 100 

2. นายชาย วนิิชบุตร(1) 14 12 86 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 15 15 100 

4. นายโสภณ ราชรกัษา 15 15 100 

5. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร(2) 1 1 100 

หมายเหตุ 
(1) นายชาย วนิชิบุตร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2563 

 (2) นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2563  

5. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีก าหนดการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในปี 2562-2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีการ

ประชมุท ัง้หมด 3 คร ัง้ และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรบัการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้ 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 
จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม

ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม

ประชุม 
รอ้ยละ 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 3 3 100 

2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 3 3 100 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 3 3 100 

 

6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ในปี 2562-2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมกีารประชมุท ัง้หมด 2 คร ัง้ และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรบัการประชุม

ของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี้ 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 
จ ำนวนคร ัง้ท่ีประชุม

ทัง้หมด 

จ ำนวนคร ัง้ท่ีเขำ้ร่วม

ประชุม 
รอ้ยละ 

1. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์ 2 2 100 

2. รศ. ธิติพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 2 2 100 

3. นายปณต สริิวฒันภกัด ี 2 2 100 

4. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 2 2 100 
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• กำรพฒันำ / กำรปฐมนิเทศกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- การปฐมนิเทศกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯ จดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบดว้ยการบรรยายและการเขา้เยี่ยมชมกิจการ เพื่อใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบ

ลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจ กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และขอ้มูลอื่นที่จ าเป็น  และเป็นประโยชนต่์อการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจดัใหม้ีคู่มือกรรมการและหลกัเกณฑต่์าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผู ้

ประสานงาน 

- การพฒันาและการส่งเสริมความรูใ้หก้บักรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯ สนบัสนุนการเขา้ร่วมอบรมหรือสมัมนาต่างๆ เพือ่พฒันาองคค์วามรูข้องคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยมนีโยบาย

ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมสมัมนาและอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น การเขา้ร่วมการสมัมนาอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

• กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ริหำรระดบัสูง 

บริษทัฯ จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทัง้คณะและรายบุคคลโดยตนเอง

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตัิงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมกีารปฏบิตัิงานครบถว้นเหมาะสม

ตามขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่หีรือไม่อย่างไร 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 

หลกัเกณฑ ์

การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมนิที่จดัท าขึ้นตามแนวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย

น ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมนิจะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการปฏบิตัิหนา้ทีแ่ละการ

ด าเนินงานเกี่ยวกบัคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัท ัง้คณะ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 2) 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3) การประชมุคณะกรรมการ 4) การท าหนา้ทีข่องกรรมการ 5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

และ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายบุคคล ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบตัิของกรรมการบริษทั 

2) การประชมุของกรรมการบริษทั และ 3) บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการบริษทั 

การใหค้ะแนนใชว้ิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตัง้แต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่องในแบบ

ประเมนิ โดยใหม้คีวามหมาย ดงันี้ 
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0  =  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง หรือไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ 

1 = ไม่เหน็ดว้ย หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็นอ้ย 

2 = เหน็ดว้ย หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 

3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ด ี

4 = เหน็ดว้ยอย่างมาก หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดเียี่ยม 

จากนัน้น าคะแนนทีไ่ดท้ ัง้หมดมาประเมนิผล โดยคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็ม ซึง่ก าหนดเป็นเกณฑด์งันี้ 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ   90 = ดเียี่ยม 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ   80 = ดมีาก 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ  70 = ด ี

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ  60 = พอใช ้

ต า่กว่ารอ้ยละ   60 = ควรปรบัปรุง  

ขัน้ตอน 

เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานใหก้รรมการบริษทัทุกท่านประเมนิตนเองทุกสิ้นปี ภายหลงัทีก่รรมการแต่ละคน

ประเมนิผลงานเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะน าส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมนิ และ

รายงานสรุปผลต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัเพือ่ก าหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสทิธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป 

กำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการสรรหา 4) 

คณะกรรมการบริหาร 5) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มกีารประเมนิตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

เพือ่น าผลประเมนิมาพฒันาการปฏบิตัิหนา้ทีใ่นการสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทัและการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

หลกัเกณฑ ์

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทัง้คณะและรายบุคคลโดยตนเอง โดยน าแนวทางจาก

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ผลการประเมนิจะเป็นส่วนส าคญั

ในการพฒันาการปฏบิตัิหนา้ทีแ่ละการด าเนินงานเกี่ยวกบัคณะกรรมการชดุย่อยใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทัง้คณะและรายบุคคล ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบตัิ

ของคณะกรรมการ 2) การประชมุคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
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การใหค้ะแนนใชว้ิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตัง้แต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่องในแบบ

ประเมนิ โดยใหม้คีวามหมาย ดงันี้ 

0  =  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง หรือไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ 

1 = ไม่เหน็ดว้ย หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็นอ้ย 

2 = เหน็ดว้ย หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 

3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดี 

4 = เหน็ดว้ยอย่างมาก หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดเียี่ยม 

จากนัน้น าคะแนนทีไ่ดท้ ัง้หมดมาประเมนิผล โดยคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็ม ซึง่ก าหนดเป็นเกณฑด์งันี้ 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ   90 = ดเียี่ยม 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ   80 = ดมีาก 

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ  70 = ด ี

เท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ  60 = พอใช ้

ต า่กว่ารอ้ยละ   60 = ควรปรบัปรุง  

ขัน้ตอน 

เลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะจะจดัส่งแบบประเมนิใหส้มาชิกคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านประเมนิตนเองทุกสิ้นปี ภายหลงัที่

กรรมการแต่ละคนประเมนิผลงานเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะน าส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานกลบัมายงัเลขานุการคณะกรรมการ เพือ่รวบรวมผล

คะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่ อก าหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานของ

คณะกรรมการต่อไป 

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษ ัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยสามารถ

สรุปผลการประเมนิในภาพรวมดงันี้ 

ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรบริษทั 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิทัท ัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 94.78 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิทัรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 95.71 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 
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ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97.38 อยู่ในเกณฑ ์ดเียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97.73 อยู่ในเกณฑ ์ดเียี่ยม  

• คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 96.07 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97.73 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

• คณะกรรมกำรสรรหำ 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการสรรหาท ัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 95.43 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการสรรหารายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 94.70 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

• คณะกรรมกำรบรหิำร 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริหารท ัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 92.13 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริหารรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97.73 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

• คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท ัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 99.59 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งท ัง้คณะ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 98.31 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 99.43 อยู่ในเกณฑด์เียี่ยม 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้ริหำรระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัโดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทั 

การด าเนินงานตามนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะน าขอ้มลูที่

ไดไ้ปใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป 
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• กำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด และแผนสบืทอดต ำแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ที่คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งต่างๆ ไดแ้ก่ กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ริหารระดบัสูงในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูอ้  านวยการใหญ่ โดยบริษทัฯ มีแผนการคดัเลอืก

บุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงานบริหารระดบัสูงทีส่  าคญัไวทุ้กต าแหน่งใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าบริษทัฯ ได ้

ผูบ้ริหารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี และบริหารงานไดโ้ดยอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูถ้อืหุน้รายอื่นใด ท ัง้นี้ กระบวนการสรรหาพจิาณาคดัเลอืกผู ้

ทีม่คีวามเหมาะสมดา้นวยัวุฒ ิคุณวุฒ ิประสบการณ์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ศกัยภาพ เพือ่สรา้งความพรอ้มใหทุ้กคนมโีอกาสเติบโต กา้วหนา้ขึ้น

สู่ระดบัผูบ้ริหารในอนาคตได ้โดยผ่านข ัน้ตอนการประเมินที่มีศกัยภาพสูงซึ่งทุกคนจะ ไดร้บัการพฒันาตามแผนที่วางไวเ้ป็นรายบุคคล มีการ

มอบหมายงานที่ทา้ทาย รวมท ัง้หมุนเวียนงานเพื่อพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าและความรอบรูใ้นงาน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษทัฯ 

ด าเนินการกบัพนกังานทุกระดบัใหม้คีวามพรอ้มในการทดแทนเมือ่ต าแหน่งงานว่างลง รวมถงึการด าเนินงานสานต่ออย่างทนัท่วงท ี 

บริษทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการบริหารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ตลอดจนการด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อนัจะ

น ามาซึง่การเติบโตและความกา้วหนา้ขององคก์รอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบริษทัจงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูร้บัผิดชอบเรื่องการเตรียมความพรอ้มของ ผูท้ี่จะขึ้นด ารงต าแหน่ง ท ัง้ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการขยาย

ธุรกิจ และกรณีทีม่ผูีบ้ริหารต าแหน่งทีส่  าคญัทีก่ าลงัจะว่าง อนัเกิดจากการโยกยา้ย การลาออก หรือการเกษยีณอายุของพนกังานทีป่ฏบิตัิงานอยู่ใน

ต าแหน่งนัน้ๆ โดยก าหนดใหบ้ริษทัฯ จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งของต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

(CEO) ผูอ้  านวยการใหญ่ (President) ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงิน (Chief Financial Officer 

:CFO) ผูจ้ดัการท ัว่ไป (General Manager) กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) และต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสายงาน รวมถงึต าแหน่งงาน

ทีม่ลีกัษณะเฉพาะในธุรกิจ และใหม้กีารพจิารณาทบทวนตามความเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบริษทัไดผู้บ้ริหารระดบัสูงทีม่ีคุณสมบตัิ 

ทกัษะ ประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ ในการสบืทอดต าแหน่งทีส่  าคญัขององคก์รต่อไปในอนาคต โดยจะด าเนินการติดตามความคืบหนา้ของ

การพฒันา สรุปผลการพฒันา และทบทวนแผนการพฒันาอย่างสม า่เสมอ เป็นไปตามระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัร่วมทุน 

บริษทัฯ มีการมอบหมายใหผู้บ้ริหาร หรือบุคลากรของบริษทัเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมในบริษทั

ย่อย และบริษทัร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม โดยก าหนดให ้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุมของ

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทัง้นี้  บริษทัฯ ไดก้ าหนดระเบยีบปฏบิตัิส  าหรบัการใชส้ทิธิออกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

จะตอ้งมคีุณสมบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหาร ท ัง้นี้  

บริษทัก าหนดใหบ้ริษทัย่อย จดัท าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี น าเสนอต่อบริษทั เพื่อขอความเหน็ชอบ พรอ้มก าหนดตวัชี้วดัผลงานของ

บริษทัย่อย เพือ่ใหน้โยบายการด าเนินกิจการมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของกลุม่บริษทั 
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ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) ค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษทั เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ในรอบปีบญัชี

สิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงนิ 7,055,000 บาท 

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) รวมค่าตอบแทนส าหรบังานบริการอื่น ในรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงนิ 

980,000 บาท 

กำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดีในเรื่องอืน่ๆ  

คณะกรรมการไดย้ดึถอืหลกัปฏิบตัิเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ตามหลกั Apply or 

Explain เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างย ัง่ยืนรวมท ัง้เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการปฏิบตัิมคีวามเหมาะสม โดยไดพ้จิารณาด าเนินการในประเด็นต่างๆ 

ดงันี้  

หลกัปฏิบตัิ 1 คณะกรรมการไดต้ระหนกัถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รที่สรา้งคุณค่าใหแ้ก่

กิจการอย่างย ัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) โดยเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความ

รบัผดิชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้งก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมกีารบริหารจ ัดการที่ดี และไดก้ าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย กลยุทธน์โยบายการด าเนินงาน 

ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัโดยค านึงถงึจริยธรรมและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มภายใตก้ารติดตาม ประเมนิผล และดูแลการรายงานผล

การด าเนินงานต่อคณะกรรมการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเเสียในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างย ัง่ยืน สามารถแข่งขนัได ้ภายใตป้จัจยัการ

เปลีย่นแปลง ดว้ยปฏบิตัิหนา้ที่อย่างมคีวามรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) และซื่อสตัยสุ์จริต ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ที่และ

ความรบัผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจนและเพยีงพอต่อการปรบัตวัภายใตป้จัจยัการเปลีย่นแปลง 

หลกัปฏิบตัิ 2 คณะกรรมการไดก้ าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation) สอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ ัง้กิจการ ลูกคา้ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และสงัคมโดยรวม โดย

พิจารณาทบทวนกลยุทธ์และแผนงานเป็นประจ าทุกปีอย่างสม า่เสมอ โดยค านึงถึงปจัจยัแวดลอ้มของกิจการในแต่ละช่วงเวลาท ัง้การก าหนด

เป้าหมายระยะส ัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว ก่อใหเ้กิดการสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอย่างถูกตอ้งและใกลเ้คียงกบัความตอ้งการมากทีสุ่ด 

ท ัง้ยงัส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัอย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจและศกัยภาพของกิจการ โดยมกีารก ากบัดูแลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบัติ 3 คณะกรรมการไดก้ าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ เพื่อเสริมสรา้งคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

(Strengthen Board Effectiveness)  ท ัง้ในเรื่องขนาดองคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการที่ เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว ้โดยคดัเลอืกบุคคลที่เหมาะสมซึ่งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ มีกระบวนการสรรหาและ

คดัเลอืกกรรมการที่โปร่งใสและชดัเจนสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้โดยใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเป้าหมายท ัง้

ระยะส ัน้และระยะยาว มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิหนา้ทีป่ระจ าของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการรายบุคคล  

หลกัปฏิบตัิ 4 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective 

CEO and People Management) มีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์และ

คุณลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยอาศัยการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการติดตามและประเมินผล

ผูอ้ านวยการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงที่เหมาะสม รวมถึงสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงนิเดือนท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว ท ัง้ในรูปแบบของ 
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เงนิเดอืน เบี้ยเลี้ยง โบนสั และสวสัดิการต่างๆ พรอ้มใหม้กีารติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหม้จี านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์

และแรงจูงใจทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 5 คณะกรรมการไดส่้งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  (Nurture Innovation and 

Responsible Business) ใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชนต่์อลูกคา้

หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจตามแผนด าเนินการ (Operational 

Plan) เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ 

ค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย Value Chain ตามกรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบั

องคก์ร ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพ ัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหส้ามารถบรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างย ัง่ยืน สะทอ้นผ่านการก าหนดพฤติกรรมหลกัเรื่องการเชื่อมต่ออนาคต ความคิด และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(Core Competency : Connect Future) และภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึการด าเนินการเพื่อ

ความยัง่ยืนท ัง้มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม และสงัคม โดยที่ผ่านมาบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาร่วมลงทุนกบับริษทั พีบเีอ โรบอทคิส ์ไทยแลนด ์จ ากดั 

ดว้ยความคาดหมายการด าเนินการดา้นนวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัธุรกิจต่อไป  

หลกัปฏิบตัิ 6 คณะกรรมการไดดู้แลใหม้รีะบบการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 

และมีคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่จะคอยก ากบัดูแลใหบ้รรลุวตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล สามารถ

จดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึ้นได ้ท ัง้นี้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ที่ชดัเจน รวมถงึ

กลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมกีารชี้ เบาะแสทีจ่ะช่วยใหก้ารควบคุมภายในมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

หลกัปฏิบตัิ 7 ดา้นการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้คีวามรบัผดิชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ 

ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้ง โดยดูแลใหบุ้คลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู ้

ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม มกีารเปิดเผยงบการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัช ีติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงนิ มแีผนหรือกลไก

ทีจ่ะสามารถแกไ้ขปญัหาทางการเงนิได ้และมแีผนทีจ่ะจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 8 ดา้นการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้ือหุน้ (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders) คณะกรรมการใหค้วามส าคญักบัประเดน็ที่ก าหนดในกฎหมาย และหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้ โดยการดูแลใหก้าร

ด าเนินการเกี่ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส และมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนการเปิดเผยมติที่ ประชุมและการจดัท า

รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้นผ่านช่องทางทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

ทัง้นี้  ในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีไดม้กีารติดตามการน าหลกัปฏบิตัิขา้งตน้มาปรบัใชอ้ย่างสม า่เสมอ รวมถงึไดร้ายงานให ้

คณะกรรมการบริษทัรบัทราบอย่างนอ้ยปีละหนึ่งคร ัง้ 

 

กำรก ำกบัดูแลควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

บริษทัฯ ไดต้ิดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึ้นไดร้ะหว่างบริษทัฯ กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผู ้

ถือหุน้ รวมถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มูลและโอกาส รวมถึงการท าธุรกรรมในลกัษณะที่ ไม่สมคววร เช่น การ

ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนงดการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลผลการ

javascript:
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ด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในทีอ่าจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยไ์ปใชเ้พือ่ประโยชนท์ ัง้ต่อตนเอง

หรือต่อผูอ้ื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะโดยวธิีใดก็ตาม รวมท ัง้ก าหนดมาตรการก ากบัดูแลเพิ่มเติมใหส้อดคลอ้งตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพือ่ความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

บริษทัฯ มแีนวทางในการพจิารณาถงึวธิีการติดตามและควบคุมไม่ใหเ้กิดการฝืนนโยบายการใชข้อ้มลูภายใน การรกัษาความปลอดภยั

ของขอ้มลู การรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเชื่อถอื และความพรอ้มใชข้องขอ้มลูก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมอยู่ในนโยบายการก ากบั

ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยถือเป็นหนา้ที่ของบุคลากรทุกระดบัที่จะป้องกนัปญัหาความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ยดึหลกัความซือ่สตัย ์สุจริต มเีหตุมผีล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมทีด่ ีตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

ครบถว้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ นโยบายการท ารายการระหว่างกนัและรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

สามารถดูรายละเอียดในหวัขอ้ รายการระหว่างกนั การจดัท ารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสยีของกรรมการและผูบ้ริหาร เพื่อป้องกนัรายการที่อาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละประกาศที่เกี่ยวขอ้ง บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จดัส่งแบบแจง้รายงานการมส่ีวนไดส่้วนเสยีของตนและบุคคลทีม่คีวามเก่ียวขอ้งใหก้บับริษทัฯ  

เลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร ท ัง้นี้  เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ และ

ก ากบัดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

 

ขอ้ท่ีไม่ไดป้ฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี 

 บริษทัฯ ค านึงถงึการปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการใหท้ดัเทยีมกบัระดบัสากล โดยการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่

ละบริษทัและชี้แจงขอ้ขดัขอ้งทีท่  าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัิตามหลกัการดงักลา่วได ้ซึง่ในปี 2563 บริษทัฯ ไดป้ฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีปี 

2560 แลว้ หากแต่มบีางเรื่องบริษทัฯ ยงัไม่สามารถปฏบิตัิตามได ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

หวัขอ้ เหตุผล / ควำมจ ำเป็น 

1. บริษทัฯ ไม่ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดค่าตอบแทนของ CEO บริษทัฯ ไดม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

และ/หรือผูอ้  านวยการใหญ่รวมอยู่ในค่าตอบแทนของคณะผูบ้ริหารแลว้ จงึ

มไิดแ้ยกมาเปิดเผยต่างหาก 

2. คณะกรรมการยงัไม่มกีารก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการ

ด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไวใ้หไ้ม่เกิน 9 ปี 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดใหม้กีรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่ง

ในสามในทุกๆ ปี โดยกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจาก

ต าแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู ้

พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีเ่หมาะสม เพือ่เสนอคณะกรรมการอนุมตัิ บรษิทัฯ 

จงึไม่ไดก้ าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปี ท ัง้นี้ เพือ่รกัษาความต่อเนื่องในการ

ด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระทีม่ปีระสบการณ์ทีจ่  าเป็นต่อการสนบัสนุนการ

ปฏบิตัิหนา้ทีข่องคณะกรรมการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3. คณะกรรมการยงัไม่มกีารก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนบรษิทั

จดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่

เกิน 5 แห่ง 

กรรมการของบริษทับางคนเป็นผูท้รงคุณวฒุแิละประสบการณ์ในสาขาวชิาชพีที่

ค่อนขา้งจ ากดัซึง่เป็นทีต่อ้งการของบริษทัจดทะเบยีนหลายแห่ง ท าใหย้งัไม่

สามารถจ ากดัจ านวนบริษทัจดทะเบยีนทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการไดต้ามแนว
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หวัขอ้ เหตุผล / ควำมจ ำเป็น 

ปฏบิตัิทีด่ ี

4. คณะกรรมการยงัไม่มกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิอย่างนอ้ย 1 

คน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาของบริษทัฯ ไดพ้จิารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่

มคีวามเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระท่านใหม่ซึง่เป็นผูห้ญงิ และ

อยู่ในกระบวนการน าเสนอชื่อต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ  
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ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและกำรพฒันำที่ย ัง่ยืน 

ในรอบปีที่ผ่านมา มเีหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึบริบทส าคญัของโลกปจัจุบนัและในอนาคตซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีติของคนในสงัคมอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถงึการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility :CSR) โดยค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษทัฯ จงึไดท้บทวนการ

ด าเนินงานดา้นซเีอสอารท์ี่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืน ซึ่งใหค้วามส าคญักบัมติิเศรษฐกิจ มติิสิง่แวดลอ้ม และมติิสงัคม และน ามา

เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานอย่างรบัผดิชอบผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อรกัษาสมดุลใหก้บัสงัคมโดยรวม พรอ้มพฒันาการ

ด าเนินธุรกิจใหม้ปีระสทิธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั รวมถงึพฒันาห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจอย่าง

ม ัน่คงและยัง่ยนื ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ซึง่มุ่งเนน้ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ 

แนวทำงกำรบริหำรจดักำรเพื่อควำมยัง่ยืน 

บริษทัฯ ไดน้ าเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามกรอบขององคก์ารสหประชาชาติมา

ก าหนดเป็นแนวทางและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน โดยจะน าเสนอรายละเอียดต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียผ่านรายงานความ

ยัง่ยืน ซึ่งประยุกตต์ามแนวทางการรายงานขององคก์รความร่วมมือว่าดว้ยการรายงานสากลดา้นความยัง่ยืน (Global Reporting Initiative 

Standard: GRI) และหลกัสากลของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเชื่อมโยงการด าเนินงาน

ทีส่อดคลอ้งต่อเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยนืของโลก โดยกรอบการด าเนินงานของกลุม่บริษทัเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ท ัว่โลก ประกอบดว้ย 3 

แนวคิดหลกั ไดแ้ก่   

• มิติเศรษฐกจิ กำ้วหนำ้อย่ำงต่อเน่ือง (Acting Progressively)  

เราใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงและจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ พรอ้มมุ่งเนน้การปรบัปรุงกระบวนการที่

เกี่ยวขอ้งควบคู่กบัการพฒันานวตักรรม เพื่อพฒันาและยกระดบัผลติภณัฑบ์ริการของเราดว้ยความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆ โดย

ค านึงถงึผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในห่วงโซ่อปุทาน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล คุณธรรมและจริยธรรมทาง

ธุรกิจเพือ่สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์และความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ   

• มิติสิ่งแวดลอ้ม รบัผิดชอบต่อกำรใชท้รพัยำกร (Consuming Responsibly)  

ภายใตก้ารปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม ตระหนกัถงึการเพิม่ประสทิธิภาพในการใชท้รพัยากรทีเ่ราพงึพงิ เราจงึใส่ใจ

ตัง้แต่กระบวนการจดัหาวสัดุ ตลอดจนการจดัการและการใชง้านสายห่วงโซ่อปุทาน พรอ้มดว้ยการพฒันาออกแบบเชงินิเวศนเ์ศรษฐกิจ 

เพือ่การจดัการดา้นพลงังาน การใชพ้ลงังานหมนุเวยีน การจดัการของเสยี พรอ้มค านึงถงึการน ากลบัมาใช ้และลดปริมาณใช ้ท ัง้นี้ เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งในการรกัษาสิง่แวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื 

• มิติดำ้นสงัคม มุ่งเนน้พฒันำทรพัยำกรมนุษย ์(Focusing on People)  

การด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตอ้งสรา้งความเชื่อมโยงกบัชุมชน ค่านิยมทางสงัคม และคนรอบขา้ง พรอ้มดูแล

พนกังาน ลูกคา้ และชมุชนใหม้สีภาพแวดลอ้ม อาชวีอนามยั ความปลอดภยั และความเป็นอยู่ที่ดอีย่างสมดุล เราจึงใส่ใจในการพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากรและผูน้ า เพื่อสรา้งวฒันธรรมการพฒันาทุนมนุษย ์และเพิ่มประสทิธิผลดา้นความคิดสรา้งสรรคท์างนวตักรรม 
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ก่อเกิดผลติภณัฑท์ี่มมีลูค่าสูงขึ้น ท ัง้ยงัช่วยสรา้งความเชื่อม ัน่ต่อผูค้นซึง่มคีวามแตกต่างหลากหลาย และส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัของทุก

คนภายใตห้ลกัสทิธิมนุษยชน 

จากแนวคิดขา้งตน้ก่อใหเ้กิดเป็นกิจกรรมทีห่ลากหลายกว่า 13 ประเดน็ ดงัปรากฏตามกรอบการด าเนินการดา้นความยัง่ยนืขององคก์ร ดงันี้  

หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามรายงานความยัง่ยนืประจ าปีขององคก์รไดท้ี่เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ https://www.frasersproperty.co.th/who-we-are/sustainability 

กจิกรรมเสริมสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นควำมยัง่ยืน 

ภายหลงัจากที่บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัท ารายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562 เป็นฉบบัแรกขององคก์รแลว้ เพื่อใหเ้กิดความรูค้วาม

เขา้ใจ สามารถสรา้งจติส านึกที่ดีจากภายในองคก์รและสื่อสารเผยแพร่ไปยงับุคคลภายนนอกไดด้ียิ่งขึ้น จงึไดจ้ดัอบรมและกิจกรรมที่สอดคลอ้ง

กบัการด าเนินการดา้น ESG ครอบคลุมประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environment) ดา้นสงัคม (Social) และดา้นบรรษทัภบิาล (Governance) 

เช่น 

• ESG Sustainability Day 2020 จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 24 กันยายน 2563 โดยการอบรมนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนักบับทบาทหนา้ที่ของคนในองคก์ร และการแจง้

เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนฯ ในช่วงเชา้ และจดักิจกรรม ESG TALK เพือ่เปิดโอกาสใหส้ายงานซึ่งมผีลงานดา้น ESG ทีโ่ดดเด่นได ้

พูดคุยสื่อสารกบัพนกังานในองคก์ร และแสดงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและแสดงทศันะที่เชื่อมโยงการด าเนินกิจการอย่างยัง่ยืน 

รวมถงึจดักิจกรรมเกมสนุกสนานสอดแทรกความรูเ้พื่อใหส้ามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย โดยกิจกรรมดงักล่าวไดจ้ดัขึ้นเป็นปีแรกและ

สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่เพื่อนพนกังานไดเ้ป็นอย่างมาก พรอ้มนี้ ไดถ้อืโอกาสประชาสมัพนัธใ์หเ้พื่อนพนกังานไดเ้ขา้ถงึขอ้มูล

รายงานเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะพฒันาองคก์รต่อไป   

• การจดัอบรมหลกัสูตร “ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” เมื่อวนัที่ 3 กนัยายน 2563 เพื่อสรา้งความ

เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การก าหนดโครงสรา้งและเชื่อมโยงแผนความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ท ัง้นี้ เพือ่ใหส้ามารถรบัมอืกบัเหตุการณ์ภยัพบิตัิ หรืออบุตัิภยัต่างๆ ไดอ้ย่างทนัท่วงที  

• การจดัอบรมหลกัสูตรการบริหารความเสี่ยงง่ายกว่าที่คุณคิด (Risk Management: Easy as 1..2..3) เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 

2563 เพือ่สรา้งความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งและบทบาทหนา้ทีใ่นการบริหารความเสีย่ง 
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วฒันธรรมองคก์ร 

คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งม ัน่ใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมเติบโตอย่างย ัง่ยืน จึงมีนโยบายการ

ประกอบธุรกิจควบคู่ไปกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ีส่วนได ส่้วนเสีย ภายใตห้ลกัการส าคญัตามแนวทางที่ตลาด

หลกัทรพัยม์กีารเผยแพร่ และก าหนดทกัษะกบัคุณลกัษณะที่ทุกคนในองคก์รจ าตอ้งมเีป็นพื้นฐาน เพือ่จะน าองคก์รไปสู่วสิยัทศัน์และเป้าหมายที่

วางไว ้พรอ้มกา้วสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยนื โดยก าหนดวฒันธรรมองคก์ร ดงัประกอบไปดว้ย 

• Collaborative เรำร่วมแรงร่วมใจ  

สือ่สารใหเ้กิดความเขา้ใจทีต่รงกนัท ัง้ในทมีและระหว่างทมี ช่วยเหลอื สนบัสนุนซึ่งกนัและกนั แบ่งปนัขอ้มูล/ทรพัยากรที่มี

ประโยชนต่์อผูอ้ื่น วางแผนเป้าหมายและตดัสนิใจร่วมกนั โดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดขององคก์รเป็นหลกั ปฏบิตัิไดถู้กตอ้งตาม

บทบาทหนา้ทีข่องตนเอง ร่วมรบัผดิชอบและเป็นเจา้ของในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

• Respectful เรำใหเ้กยีรติกนัและกนั  

ระบุความตอ้งการของผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง และตอบสนองไดอ้ย่างตรงจุด เปิดใจรบัฟงัความคิดเห็นที่แตกต่างของผูอ้ื่น ให ้

เกียรติและเคารพในความสามารถและความเชี่ยวชาญของผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง เรียนรูแ้ละเขา้ใจความเป็นมาขององคก์ร และน ามาปรบัใช ้

ในการท างานเพือ่ต่อยอดความส าเร็จในอนาคต  

• Progressive เรำกำ้วไปขำ้งหนำ้  

ใฝ่เรียนรู ้พฒันาตนเอง และพฒันาสิ่งใหม่ ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการท างาน กลา้ตัง้เป้าหมายที่ทา้ทาย ขบัเคลื่อน

ความส าเร็จทีส่่งผลลพัธท์างบวกต่อองคก์ร ปฏบิตัิงานเชงิรุกและตอบสนองต่อสถานการณ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว ติดตามการเปลีย่นแปลงซึ่ง

อาจเกิดขึ้นในอนาคต และปรบัตวัเพือ่พลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส 

• Real เรำจริงใจ  

กลา้ทา้ทายและยืนหยดัเพื่อสิ่งที่ถูกตอ้ง และควรปฏบิตัิต่อผูอ้ื่นอย่างเท่าเทยีม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ อายุ เพศ ศาสนา 

หรือต าแหน่งงาน ปฏบิตัิงานโดยยดึหลกัความถูกตอ้ง ซื่อสตัยสุ์จริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้ปราศจากการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ท างาน

อย่างมอือาชพี รกัษาค าม ัน่สญัญา และส่งมอบสนิคา้และบริการทีด่ทีีสุ่ด เพือ่สรา้งความไวใ้จแก่ผูม้ส่ีวนเก่ียวขอ้ง 

 ภายใตว้ฒันธรรมองคก์ร เราแสดงออกถงึแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไดด้งันี้ 
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กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

          เพื่อการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม บริษทัฯ จึงไดป้ระมวลแบบแผนก าหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติของบุคลากรที่พึง

กระท าในการด าเนินธุรกิจและการปฏบิตัิงานในวถิทีางภายใตก้รอบคุณธรรม สรา้งสรรค ์เสมอภาคและเท่าเทยีมกนั ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูล

กิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และคู่มือมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ (Code of 

Conduct) เพื่อสรา้งรากฐานและรกัษาภาพพจนข์องบริษทัฯ ใหเ้ป็นบริษทัที่มกีารเติบโตอย่างยัง่ยืน ดว้ยการค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวน

ไดส่้วนเสยีตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ ไปจนถงึชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มโดยรวม  

 แนวทางในการปฏบิตัิ  

▪ บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย ระมดัระวงัไม่ให เ้กิดการด าเนินการ

ใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

▪ บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป็นอนัดบัแรก และปฏิบตัิตามขอ้

กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั หลกีเลีย่งการกระท าอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

▪ บริษทัฯ มหีนา้ทีป่กปิดขอ้มลูส าคญัซึง่มใิช่ขอ้มลูสาธารณะไวเ้ป็นความลบัโดยใหร้บัรูเ้ฉพาะผูท้ี่จ  าเป็น โดยก าหนดผูท้ี่ดูแล ครอบครอง 

และระดบัการเขา้ถงึขอ้มูล เพื่อการดูแลรกัษาความปลอดภยัโดยเคร่งครดั โดยการเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยบุคลากรของบริษทัฯ 

ทีม่อี  านาจหนา้ที ่เพือ่การใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

▪ บริษทัฯ ปฏบิตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม โปร่งใสและเท่าเทยีม ท ัง้ระหว่างคู่คา้เองและระหว่างคู่คา้

กบับริษทั บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม การปฏิบตัิตามขอ้สญัญาอย่างเคร่งครดั มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินหรือคดัเลือกคู่คา้ 

กระบวนการจดัซื้อจดัหา และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายจดัซื้อจดัจา้ง รวมถงึละเวน้การปฏบิตัิที่

อาจฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

▪ บริษทัฯ ค านึงถงึความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ โดยมุ่งม ัน่พฒันาสนิคา้และบริการ การใหข้อ้มูลข่าวสาร ค าแนะน าทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ 

และทนัเหตุการณ์ต่อลูกคา้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้และการบริการที่ครบถว้นเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ พรอ้มส่งมอบสนิคา้ที่มี

คุณภาพตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในราคาทีส่มเหตุผลและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 

▪ บริษทัฯ ปฏบิตัิตามเงือ่นไขสญัญาทีม่ต่ีอเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั โปร่งใส และเท่าเทยีมกนั ตามที่ไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี้ โดยเปิดเผย

ขอ้มลูฐานะทางการเงนิแก่เจา้หนี้ ตามขอ้ก าหนดในสญัญาอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามก าหนดเวลา รวมถงึการแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบ

ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัิตามเงือ่นไขในสญัญา 

▪ ดา้นความเกี่ยวขอ้งทางการเมอืงอย่างมคีวามรบัผดิชอบ บริษทัฯ เป็นองคก์รที่เป็นกลางทางการเมอืงและยดึม ัน่ในประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ บริษทัฯ จะไม่อนุญาตใหน้ าตราหรือสญัลกัษณ์ของบริษทัฯ ไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมอืงไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่บุคลากรยงัสามารถใชส้ทิธิทางการเมอืงของตนไดต้ามครรลองของกฎหมาย 

▪ ดา้นการเคารพต่อสทิธิในทรพัยส์นิหรือทรพัยส์นิทางปญัญา เพื่อใหก้ารปฏบิตัิงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่กระทบต่อสทิธิของบุคคลอื่น 

จึงก ากบัใหป้ฏบิตัิงานและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรอบคอบระมดัระวงั เคารพลขิสิทธ์ิของเจา้ของทรพัยส์ินทาง
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ปญัญา การรกัษาความลบัทางการคา้ การไม่เผยแพร่ขอ้มูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือ

กฎหมาย  

กำรตอ่ตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนั  

 บริษทัฯ ยึดม ัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างเท่าเทียมกนัตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี (Good Corporate Governance) และตระหนกัถงึความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั จึงไดเ้ขา้ร่วม

ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption : CAC) และไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย ครัง้แรกเมื่อ

วนัที่ 18 สงิหาคม 2560  โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ (Anti-Corruption Policy) พรอ้มก าหนดแนวปฏบิตัิเรื่อง

การสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ (Ethical Business 

Code of Conduct) เพือ่เป็นการก าหนดทศิทางข ัน้ตอนการปฏบิตัิของบริษทัรวมถงึบริษทัย่อยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปในทศิทางเดียวกนั ภายใต ้

การก ากบัดูแลของคณะกรรมการของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และฝ่าย

จดัการหรือผูบ้ริหาร  

ค ำนิยำม 

“คอรร์ปัช ัน่ (Corruption)” หมายถงึ การติดสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดงันี้ 

1. การให ้การเสนอ ใหค้ าม ัน่ หรือสญัญาว่าจะให ้

2. การรบั การเรียกรอ้ง 

ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ื่นใดซึง่ไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หรือเอกชน หรือผูม้หีนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งไม่ว่า จะโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏบิตัิหนา้ทีอ่นัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่

เหมาะสมในทางธุรกิจ ท ัง้นี้ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรือจารีตทาง

การคา้พงึใหก้ระท าได ้

หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษทั 

• ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีระบบที่สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า

ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรียน พรอ้มท ัง้ด าเนินการใหบ้ริษทัฯ มกีระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรียน 

• ปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และมบีทลงโทษเมือ่ไม่ปฏบิตัิตาม 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• ก ากบัดูแลการควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงนิ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัช ัน่ รวมท ัง้ก ากบัดูแลการปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 



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

 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื                                                                                                   178    

• สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ มคีวามเพยีงพอ และ

มปีระสทิธิผล 

• สอบทานการประเมนิความเสีย่งต่อการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัการปฏบิตัิที่ควรมเีพื่อ

 ลดความเสีย่งนัน้ โดยผูบ้ริหารตอ้งน าค าแนะน าไปปฏบิตัิ 

• รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริษทัอย่าง

สม า่เสมอ  และใหค้ าแนะน าขอ้ควรปฏบิตัิแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

• ด าเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหม้กีระบวนการรบัและก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรียน 

3. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี 

• วางกรอบแนวทาง และก ากบัดูแลการด าเนินงาน ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ของบริษทัฯ 

• จดัท าและทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

• ก ากบัดูแล และสนบัสนุนใหม้ีการบริหารความเสี่ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ โดยการประเมินความเสี่ยงดา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

• รายงานผลการบริหารความเสีย่งดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. ผูบ้ริหำร 

• ก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ในกระบวนการปฏบิตัิงานทีอ่าจก่อใหเ้กิดการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

• ก าหนดใหม้กีระบวนการส่งเสริม และสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และสื่อสารไปยงับุคลากร ของบริษทัฯ และ

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

• น านโยบายและกรอบการป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ใหบุ้คลากรของบริษทัฯ ถอืปฏบิตัิอย่างเคร่งครดัและต่อเนื่อง 

• ก าหนดใหม้ีการประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

อย่างสม า่เสมอ 

• ก าหนดใหม้กีระบวนการรบั และก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรียน 

• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบยีบขอ้บงัคบั 

และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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แนวปฏิบตั ิ

1. บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่ด าเนินการหรือเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ การใหห้รือรบัสนิบนทุกรูปแบบทัง้ทางตรง

และทางออ้ม โดยมหีนา้ที่ปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ คู่มอืการก ากบัการดูแลกิจการที่ด ีและมาตรฐานทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมท ัง้ระเบยีบและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2. บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏบิตัิดว้ยความระมดัระวงัเกี่ยวกบัการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ื่นใด รวมถึง

ค่าบริการรบัรอง และค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท ัง้นี้ การใหห้รือรบัของขวญัและการเลี้ยงรบัรอง ตอ้งเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคท์างธุรกิจหรือ

ตามประเพณีนิยมเท่านัน้ โดยมมีลูค่าทีเ่หมาะสม และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัิหนา้ที่ 

3. การบริจาคเพือ่การกุศล และการใหเ้งนิสนบัสนุนของบริษทัฯ ตอ้งมขี ัน้ตอนการตรวจสอบอนุมตัิและสอบทาน โดยตอ้งมเีอกสาร

หลกัฐานชดัเจนเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าการบริจาคเพือ่การกุศลและเงนิสนบัสนุนนัน้ ไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

4. บริษทัฯ ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบและข ัน้ตอนการปฏบิตัิการงานขายและการตลาด รวมท ัง้งานจดัหาพสัดุและท า

สญัญาอย่างสม า่เสมอ รวมถงึการประเมนิความเสีย่งต่อการเกิดทุจริตคอรร์ปัช ัน่และบริหารจดัการ ใหม้วีธิีการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

5. บริษทัฯ ตอ้งมีกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สะทอ้นถึงความมุ่งม ัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และมี

นโยบายทีจ่ะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรของบริษทัฯ ที่ปฏเิสธการคอรร์ปัช ัน่ แมว้่าการกระท านัน้จะท า

ใหบ้ริษทัฯ สูญเสยีโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษทัฯ มกีระบวนการสือ่สารอย่างชดัเจนเก่ียวกบันโยบายดงักลา่ว 

6. บริษทัฯ ตอ้งจดัใหม้ีข ัน้ตอนในการเก็บรกัษาเอกสารและบนัทึกต่างๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและ

ความเหมาะสมของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนข ัน้ตอนการปฏบิตัิเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าไม่มรีายการใดที่ไม่ไดร้บัการบ ันทกึ หรือไม่

สามารถอธิบายได ้หรือเป็นรายการเทจ็ 

7. บริษทัฯ ตอ้งจดัใหม้ขี ัน้ตอนเพือ่ใหเ้กิดความม ัน่ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบญัช ีและการเก็บรกัษาขอ้มูลไดร้บั

การตรวจสอบภายใน เพื่อยืนยนัประสทิธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และเพื่อใหเ้กิดความ

ม ัน่ใจว่าการบนัทกึรายการทางเงนิมหีลกัฐานอย่างเพยีงพอเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ 

8. บริษทัฯ ตอ้งจดัใหม้กีารสื่อสารหรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริง

เกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และบทลงโทษหากไม่ปฏบิตัิตามมาตรการนี้ 

9. บริษทัฯ ตอ้งสือ่สารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่และแนวปฏบิตัิไปยงับริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอื่นทีบ่ริษทัฯ มอี านาจ

ในการควบคุมคู่คา้ทางธุรกิจ และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี เพือ่ทราบและน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ไปปฏบิตัิ 

10. บุคลากรของบริษทัฯ ไม่พงึละเลยหรือเพกิเฉยเมื่อพบการกระท าที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ โดยบริษทัฯ 

ตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแสเมื่อบุคลากรตอ้งการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส รวมท ัง้เมื่อ

บุคลากรตอ้งการค าแนะน าเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

11. คณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีของบริษทั มหีนา้ทีร่ายงานผลการด าเนินการตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่นี้

ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยรายงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อผูบ้ริหารสูงสุด และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั 

นโยบำยกำรรบัและใหข้องขวญั บรกิำรตอ้นรบั หรือค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

• บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนใหผู้ค้า้ ผูข้าย ผูร้บัเหมาช่วง หรือผูม้ส่ีวนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ มอบของขวญั ทรพัยส์นิ หรือ

ประโยชนอ์ืน่ใดแก่พนกังาน ซึง่อาจส่งผลใหก้ารตดัสนิใจในการปฏบิตัิงานดว้ยความล าเอยีงหรือความล าบากใจ หรือก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เวน้แต่เป็นการมอบของขวญัตามประเพณีนิยม ซึง่มธีรรมเนียมการใหข้องขวญั  

• การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ื่นใดแก่บุคคลใดๆ เนื่องในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึง่มธีรรมเนียมการใหข้องขวญั 

บริษทัฯ จะใชดุ้ลยพนิิจในการใหท้ีต่อ้งไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย หรือสุรุ่ยสุร่าย หรือผดิขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีาม  

• ผูบ้ริหารและพนกังานไม่พงึรบั ของขวญั ของก านลั ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ื่นใดทีเ่กินความเหมาะสม นอกเหนือจากในโอกาส

ตามประเพณีนิยม ซึง่มธีรรมเนียมการใหข้องขวญัแต่หากสุดวสิยัทีไ่ม่สามารถปฏเิสธได ้ใหพ้นกังานทีร่บัของขวญั ของก านลั 

ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ื่นใดทีม่มีลูค่าเกิน 3,000 บาท รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 

• ของขวญั ของก านลั ทรพัยส์นิหรือประโยชนอ์ื่นใดทีใ่หห้รือรบัจะตอ้งไม่อยู่ในรูปของเงนิสดหรือเขา้ข่ายลกัษณะเงนิสด และตอ้ง

ปฏบิตัิตามระเบยีบทีบ่ริษทัฯ ก าหนด 

นโยบำยกำรบริจำคเพื่อกำรกศุลหรือกำรใหเ้งนิสนับสนุน 

 การบริจาคเพือ่การกุศลหรือการใหเ้งนิสนบัสนุนทุกประเภทตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

• ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใสโดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัิของบริษทัฯ รวมถงึ

หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมท ัง้ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

• สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นสงัคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม หรือกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของบริษทัฯ หรือเป็น

กิจกรรมทีก่่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมอย่างแทจ้ริง หรือเพือ่เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

• ไม่มวีตัถปุระสงคแ์อบแฝงเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบหรือสรา้งแรงจูงใจในการเอื้อประโยชนท์างธุรกิจ 

• ตอ้งจดัท าบนัทกึเพือ่ขออนุมตัิ โดยระบุวตัถปุระสงคแ์ละชื่อบุคคล/หน่วยงานผูร้บับริจาคหรือรบัเงนิสนบัสนุนอย่างชดัเจน 

พรอ้มแนบเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่น าเสนอผูม้อี  านาจของบริษทัฯ พจิารณาอนุมตัิก่อนด าเนินการ และพสูิจนไ์ดว้่ามกีิจกรรมตาม

โครงการเพือ่การกุศลดงักลา่วจริง พรอ้มมกีารด าเนินการเพือ่สนบัสนุนใหว้ตัถปุระสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ 

นโยบำยกำรมีสว่นร่วมทำงกำรเมือง 

• บริษทัฯ เป็นองคก์รทีเ่ป็นกลางทางการเมอืง พรอ้มสนบัสนุนการด าเนินการใดๆ ทีเ่ป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศ

นัน้ๆ ท ัง้นี้บริษทัฯ สนบัสนุนใหบุ้คลากรของบริษทัฯ ยดึม ัน่ในระบอบประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ และ

ใชส้ทิธิทางการเมอืงของตนตามครรลองของกฎหมาย 
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• ไม่น าทรพัยากรของบริษทัฯ ไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมอืง ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้ม 

• บุคลากรสามารถใชส้ทิธิทางการเมอืงนอกเวลาท างานได ้

กำรบนัทึกและเกบ็รกัษำขอ้มูล 

ข ัน้ตอนการบนัทกึและเก็บรกัษาขอ้มูลทางการเงนิและบญัชขีองบริษทัตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้โดย

มรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิภาพและเชื่อถอืได ้ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส าหรบัแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกบัการบนัทกึและเก็บรกัษาขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีประกาศ ระเบยีบ และมาตรฐานทางบญัช ีตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กำรสื่อสำรและกำรฝึกอบรม 

1. กำรสื่อสำร 

• จดัใหม้กีารสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ใหแ้ก่บุคลากรของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม และ

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

• จดัใหม้กีารสือ่สารไปยงับุคลากร บริษทัย่อย และบริษทัร่วม เกี่ยวกบับทลงโทษหากไม่ปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัช ัน่ 

• จดัใหม้กีารสื่อสารไปยงับุคลากร บริษทัย่อย และบริษทัร่วม เกี่ยวกบันโยบายการไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบ

ต่อบุคลากรของบริษทัฯ ทีป่ฏเิสธการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสยีโอกาสทางธุรกิจ 

ทัง้นี้  เมื่อมกีารจดัท าหรือปรบัปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวขอ้ง ใหม้กีารสื่อสารและเปิดเผยขอ้มูลทุกครัง้ตามช่องทางการ

สือ่สารทีเ่หมาะสม อาท ิจดหมาย อเีมล เวบ็ไซต ์อนิทราเน็ต สือ่สิ่งพมิพ ์แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

2. กำรฝึกอบรม 

• จดัใหม้กีารปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกี่ยวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ใหแ้ก่บุคลากรของบริษทัฯ  

• สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารมส่ีวนร่วมในการใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน และเป็นแบบอย่างทีด่ีในการปฏบิตัิตามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ 

บทลงโทษเมื่อไมป่ฏิบตัิตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของวนิยัในการปฏิบตัิงาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ไม่

ปฏบิตัิตามย่อมถูกสอบสวน และพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป  

กำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อต่ออายุการรบัรองใหเ้ป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภ าคเอกชนไทย 

และไดร้บัการต่ออายุคร ัง้ล่าสุดเมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา และในวนัที่ 24 กันยายน 2563 บริษ ัทฯ ไดจ้ดักิจกรรม “ESG 
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Sustainability Day 2020” โดยก าหนดใหม้กีารอบรมดา้นนโยบายการก ากบัดูแล ซึ่งมเีนื้อหาครอบคลุมนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชนัตามที่บริษทัฯ ไดป้ระกาศใช ้นอกจากนี้ยงัไดก้ าหนดใหม้กีารสือ่สารจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) ซึง่ระบุถงึ

การสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัของบริษทัฯ ไปยงัคู่คา้และลูกคา้ทราบดว้ย   

 

 

 

กำรเคำรพสทิธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  

บริษทัฯ มอีดุมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมคีุณธรรม ยึดม ัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มตามหลกั

บรรษทัภบิาลในดา้นการคุม้ครองสทิธิมนุษยชน เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ปลอดจากการละเมดิสทิธิมนุษยชน และไดป้ฏบิตัิ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั โดยสนบัสนุนและปฏบิตัิตามขอ้ตกลง United Nations Global Compact (UNGC) และปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการ

และสิทธิข ัน้พื้นฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประ เทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work) ตระหนกัถงึความส าคญัของสทิธิมนุษยชนและทรพัยากรบุคคล ซึง่เป็นรากฐานในการพฒันา

ทรพัยากรดา้นต่างๆ จึงมีแนวทางส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิต่อแรงงานโดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัิ 

ส่งเสริมใหพ้นกังานมคีวามสามคัคี และสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความปลอดภยัและสุขอนามยัที่ดี จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมี

สวสัดกิารทีด่ใีหแ้ก่พนกังาน  

 แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ ใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตัิต่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั และปฏิบตัิต่อกนั  อย่างเท่าเทียมโดยไม่

แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จติใจ เชื้อชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ ภาษา อายุสผีวิ การศึกษา สถานะทางสงัคม หรือเรื่องอื่นใด  
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▪ ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏบิตัิหนา้ที่ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งที่จะเกิดการละเมดิสทิธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่อง

การเคารพสทิธิมนุษยชน  

▪ สือ่สาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทางและใหก้ารสนบัสนุนอื่นใดแก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง ในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่

คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผูส่้งมอบสินคา้และบริการ (Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร่้วมธุรกิจ 

(Joint Venture) เพื่อใหม้ส่ีวนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสทิธิมนุษยชน และปฏิบตัิต่อทุกคนตามหลกัสทิธิ

มนุษยชนตาม แนวนโยบายนี้ 

▪ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสทิธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพกิเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายละเมดิสทิธิมนุษยชนที่เกี่ยวขอ้งกบั

กลุ่มบริษทั และตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ รวมถงึใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

หากมขีอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากบั ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลทีร่บัผดิชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว ้

▪ บริษทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลที่แจง้เรื่องการละเมดิสทิธิมนุษยชนที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผู ้

รอ้งเรียน หรือผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการละเมดิสิทธิมนุษยชน ซึง่ก าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการ

ทุจริตคอรร์ปัช ัน่ (Whistleblowing Policy) 

▪ บริษทัฯ จะพฒันากระบวนการจดัการดา้นสทิธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะระบุประเด็นความเสี่ยง

ดา้นการละเมดิสทิธิมนุษยชน ก าหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ไดร้บัผลกระทบ วางแผนและก าหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัการละเมดิ

สทิธิมนุษยชน จดัการแกไ้ขและป้องกนัปญัหาการละเมิดสทิธิมนุษยชนพรอ้มตรวจสอบติดตามผล โดยจดัใหม้ีกระบวนการบรรเทา

ผลกระทบทีเ่หมาะสมในกรณีทีม่กีารละเมดิสทิธิมนุษยชนดว้ย  

▪ บริษทัฯ มุ่งม ัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึม ัน่ต่อการเคารพสทิธิมนุษยชนตามนโยบายดา้นสทิธิมนุษยชน 

▪ ผูก้ระท าการละเมดิสทิธิมนุษยชน เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณของบริษทัฯ จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาทางวนิยัตามระเบียบทีก่ าหนด

ไว ้นอกจากนี้้อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

▪ บริษทัฯ ตอ้งใหโ้อกาสบุคลากรของบริษทัฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มทีโ่ดยจดัผลตอบแทนที่เหมาะสม และสรา้งแรงกระตุน้ 

ในการท างาน ทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานที่เหมาะสม อีกท ัง้ใหโ้อกาสศึกษาเพิ่มเติมท ัง้ใน

ระดบัอดุมศึกษา และการอบรมท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว 

▪ บุคลากรของบริษทัฯ ทุกคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ในความรบัผิดชอบดว้ยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสตัยสุ์จริต  

เทีย่งธรรม ยดึม ัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ  

▪ บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบตัิงานตามสายบงัคบับญัชา รบัค าส ัง่และรบัผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน ไม่ขา้มสาย 

การบงัคบับญัชาหากไม่มคีวามจ าเป็น หลกีเลีย่งการวพิากษว์จิารณ์ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานทีอ่าจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อบุคคล

นัน้ หรือต่อบริษทั ทัง้นี้ บุคลากรของบริษทัฯ ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรบัฟงัความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา และ

เพือ่นร่วมงานอยา่งมสีต ิปราศจากอคต ิและรบัฟงัดว้ยเหตุและผล 

▪ บุคลากรของบริษ ัทฯ สามารถใชท้ร ัพยากร แรงงาน  สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกของบริษ ัทในหนา้ที่อย่างเต็มที ่ 

หา้มใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏบิตัิหนา้ทีห่รือสวสัดกิารทีต่นมสีทิธิโดยชอบ 
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▪ บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกบัหนา้ที่การงาน ธรรม

เนียมทอ้งถิน่ โดยไม่สรา้งความเสือ่มเสยีต่อภาพลกัษณบ์ริษทั  

▪ บุคลากรของบริษทัฯ ควรใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมที่บริษทัจดัขึ้นเพื่อสรา้งความสามคัคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกนั รวมท ัง้กิจกรรม 

เพือ่สงัคมทีบ่ริษทัจดัขึ้น 

▪ หา้มบุคลากรของบริษทัฯ กระท าการที่ก่อความเดือดรอ้น ร าคาญ บัน่ทอนก าลงัใจผูอ้ื่น ก่อใหเ้กิดความเป็นปฏปิกัษ ์หรือรบกวนการ

ปฏบิตัิงานที่มลีกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษทัฯ หรือบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาติดต่อธุรกิจ ทัง้นี้  รวมถงึการ

ลว่งละเมดิทางเพศ การเก้ียวพาราส ีการลวนลาม การอนาจาร และการมไีวซ้ึง่ภาพลามกอนาจาร 

กำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

นอกเหนือจากการจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพ สทิธิในการรกัษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง โบนสั ประจ าปี บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานไดด้ าเนิน

ชีวิตอย่างมีสมดุล ผ่านกิจกรรมสรา้งสรรค์หลากหลายของชมรมต่างๆ การปฏิบตัิธรรม และกิจกรรมเพื่อสงัคม เช่น ชมรมจิตอาสาซึ่งเหล่า

พนกังานและครอบครวัร่วมท าความดีตอบแทนสงัคม ในกิจกรรม "สองมอื หนึ่งใจ อาสาไปสรา้งโป่งเทยีม" ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.

เพชรบุรี เพือ่ช่วยสรา้งแหลง่อาหารใหก้บั สตัวป่์ากินพชื อาท ิกวาง และชา้ง เป็นตน้  

 

ภำพกจิกรรมชมรมจติอำสำ 

เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลงัสนบัสนุนความเท่าเทยีมกนั และเสริมสรา้งศกัยภาพและพฒันาคุณภาพชวีติของพนกังานภายใน

องค์กร บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมวนัสตรีสากล (International Women's Day) ในวนัที่ 6 มีนาคม 2563 ภายใตแ้นวคิด “Each for Equal” 

รณรงคแ์ละมุ่งสรา้งสรรคส์งัคมใหม้คีวามเสมอภาคทางเพศ  
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กจิกรรมวนัสตรีสำกล An equal world is an enabled world 

ระดบัควำมผูกพนัของพนักงำนที่มีต่อองคก์ร  

ถงึแมบ้ริษทัฯ จะด าเนินการเพือ่การดูแลเอาใจใส่บุคลากรอย่างสม า่เสมอ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เป็นช่วงเวลา

ทีเ่ปราะบางซึง่มผีลกระทบต่อคุณภาพความเป็นอยู่และสภาพจติใจของพนกังาน จงึไดจ้ดัใหม้กีารเตรียมความพรอ้มและจดัอปุกรณ์สนบัสนุนการ

ปฏบิตัิงานท ัง้จากทีบ่า้นและสถานที่อื่น นอกจากนี้ ยงัมแีคมเปญ “FPT ห่างไกล ไม่ห่างกนั #FPTAlwaysTogether” เพือ่คงไวซ้ึง่การสือ่สารและ

แสดงถึงการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรของบริษทัฯ อย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง ท าใหส้ามารถสรา้งความความเขา้ใจ และคงไวซ้ึ่งความผูกพนัของ

พนกังานที่มีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแบบส ารวจความผูกพนัต่อองค์กร (Employee Engagement) จากการส่ง

แบบสอบถามไปยงัพนกังานท ัง้สิ้น 413 คน มผูีร่้วมตอบแบบสอบถามจ านวน 355 คน คิดเป็นรอ้ยละ 86 ของพนกังานท ัง้หมด และพบว่ามรีะดบั

ความพงึพอใจอยู่ทีร่อ้ยละ 76 โดยจะน าผลไปวเิคราะหเ์พือ่พฒันาและปรบัปรุงการด าเนินการดา้นต่างๆ ขององคก์รใหด้ยีิ่งขึ้น  

หมายเหตุ สรุปผลการส ารวจอา้งองิจ านวนพนกังานท ัง้หมดที่ไดร้บัแบบสอบถามในเดอืนกรกฎาคม 2563 

 

https://frasersproperty.workplace.com/hashtag/fptalwaystogether?__eep__=6
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กำรพฒันำบุคคลำกรภำยในองคก์ร – สรำ้งองคก์รแห่งกำรเรียนรูใ้หก้บัพนักงำนในปี 2563 

บริษทัฯ ยงัคงตระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพพนกังานไปพรอ้มๆ กบัการเติบโตในธุรกิจของบริษทัฯ อนัเป็นการแสดง

ถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและน าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ สนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู ้พฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่างท ัว่ถึงเพื่อใหม้ีความ

เชี่ยวชาญ ผ่านกระบวนการเรียนรูค้วบคู่กบัการพฒันาหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกบัพนกังานแต่ละกลุ่ม เพื่อใหพ้นกังานมทีกัษะ

และขดีความสามารถในการท างานเพิม่มากขึ้นพรอ้มกบัคุณภาพชวีติทีด่ี 

▪ ไม่เอาเปรียบในการท าสญัญาจา้งงาน ก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพ เพือ่ใหโ้อกาสพนกังานในการสรา้งความม ัน่คงและ

ความเติบโตในสายงาน 

▪ ส่งเสริมใหพ้นกังานมส่ีวนร่วมในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษทัฯ  

ทั้งนี้  แนวทางการพ ัฒนา (Development Roadmap) ยังคงประกอบไปดว้ย โปรแกรมพ ัฒนาสมรรถนะหล ัก (Core & 

Management Competency) ส าหรบัพฒันาความสามารถในดา้นการบริหารจดัการที่จ าเป็นกบัพนกังานในองคก์ร โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันา

ความสามารถของพนกังานในดา้นที่เกี่ยวขอ้งกบัค่านิยมขององคก์ร โปรแกรมพฒันาทกัษะในการปฏบิตัิงาน (Basic Skills) ส าหรบัพฒันาทกัษะ

การท างานของพนกังานทุกระดบัและทุกสายงาน เช่น ทกัษะภาษาองักฤษ การอบรมหลกัสูตรตามสายงาน (Functional Competency) ส าหรบั

พนกังานเพื่อเรียนรูเ้ฉพาะทางในบริบทที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานและธุรกิจของตนเอง  โปรแกรมพฒันาทกัษะเสริม (Supplementary Skills) 

ส าหรบัพนกังานที่ตอ้งการเสริมสรา้งทกัษะเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานโดยตรง และที่ขาดไม่ไดค้ือ หลกัสูตรส าหรบั

ผูน้ าองคก์ร (Leadership Program) ส าหรบัพฒันาความสามารถในการเป็นผูน้ าทีส่  าคญั เพือ่การขบัเคลือ่นคนและความส าเร็จขององคก์ร 

กำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

บริษทัฯ จดัและสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมบุคคลากรรวมกว่า 321 หลกัสูตร คิดเป็นจ านวนชัว่โมงเฉลีย่ 58 ช ัว่โมง/คน/ปี คิดเป็นค่าใชจ่้ายท ัง้สิ้น

กว่า 8.06 ลา้นบาท ตัวอย่างหลกัสูตร เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ , Work Successfully, On The Job Training, Effective 

Coaching & Feedback, Systematic Decision Making, หลกัสูตรวิเคราะห์รายงานทางการเงิน , Design Thinking, Professional 

Image, Digital Transformation และ Advance Excel เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมชี ัน้เรียนใหค้วามรูแ้ละสนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามเป็นอยู่ที่ดี

อกีมากมายหลายหลกัสูตร ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากพนกังานเป็นอย่างมาก        

ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นประเด็นที่ส  าคญั ดงันัน้บริษทั ฯ 

มุ่งม ัน่ที่จะสรา้งรากฐานระบบการท างานที่ปลอดภยัอย่างย ัง่ยืน และขบัเคลือ่นการด าเนินงานทางดา้นความปลอดภยั สู่การเป็น “องคก์รปลอด

อุบตัิเหตุ (Zero Accident Organization)” ไม่เฉพาะกบัพนกังานขององค์กรเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลุมไปถึงคู่คา้ ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง 

ตลอดจนผูเ้กี่ยวขอ้งอื่นๆ ทีป่ฏบิตัิงานใหบ้ริษทัฯ 
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 แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ บริษทัฯ จะพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

มาตรฐานสากล และขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีบ่ริษทัน ามาประยุกตใ์ชเ้พือ่สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนกังาน คู่ธุรกิจ 

ผูร้บัเหมา และผูม้าติดต่อหรือมาปฏบิตัิงานภายในบริษทัฯ ใหเ้กิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

▪ บริษทัฯ ถอืว่าความปลอดภยัในการท างานเป็นหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงานของพนกังานทุกคน ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั

ตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผูน้ า สนบัสนุน ส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัรูถ้งึการท างานดว้ยความปลอดภยั รวมท ัง้ก ากบัดูแลใหก้าร

ปฏบิตัิงานของพนกังาน คู่ธุรกิจ ผูร้บัเหมา และผูม้าติดต่อหรือมาปฏบิตัิงานภายในบริษทัฯ ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบความปลอดภยัและ

อาชวีอนามยัทีก่ าหนดขึ้นโดยเคร่งครดั ท ัง้นี้ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดในทุกข ัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

▪ บริษทัฯ จะส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการมส่ีวนร่วมของพนกังาน คู่ธุรกิจ ผูร้บัเหมา และผูม้าติดต่อหรือมาปฏบิตัิงานภายในบริษทัฯ 

ในการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

▪ บริษทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการป้องกนัและประเมนิความเสี่ยงของอนัตรายต่างๆ โดยจะด าเนินการทุกวถิทีางเพื่อใหม้ ัน่ใจว่า

ระบบการป้องกนัและแกไ้ขความเสีย่งจะถูกน าไปใชอ้ย่างมปีระสทิธิผล 

▪ บริษทัฯ จะพฒันาพนกังานใหม้คีวามรู ้และสรา้งจติส านึกใหพ้นกังานทุกระดบัตระหนกัถงึความส าคญัของงานดา้นความปลอดภยั   

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

▪ บริษทัฯ จะติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และที่

ก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี เพือ่ใหเ้กิดการปฏบิตัิอย่างจริงจงัและเกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

▪ บริษทัฯ จะใหก้ารสนบัสนุนทรพัยากร ท ัง้งบประมาณ เวลา บุคลากร และทรพัยากรที่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสมในการด าเนินการตาม

ระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

▪ บริษทั ฯ พรอ้มที่จะรบัฟงัความคิดเห็นจากทุก ๆ ฝ่ายในการจดัท านโยบาย รวมท ัง้การด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และจดัใหม้กีารทบทวนในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่น ามาปรบัปรุงการด าเนินงาน 

▪ นโยบายฉบบันี้จะสือ่สารใหบุ้คลากรทุกระดบัในองคก์รทราบและพรอ้มทีจ่ะเปิดเผยต่อสาธารณชนตลอดเวลา 

  

 

 

 

 

 

 
อบรมกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ กำรซอ้มอพยพหนีไฟโครงกำรบำงนำ กม.39 
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กำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย บริษทัฯ มกีารด าเนินงานทางดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานตามแผนงาน

ทีก่ าหนด ท ัง้การฝึกอบรมพนกังานทุกระดบัตามกฏหมายก าหนด การตรวจประเมนิทางดา้นสิง่แวดลอ้ม การตรวจประเมนิผูร้บัเหมา การจดัท า

โครงการทางดา้นความปลอดภยัและส่งเสริมดา้นสุขอนามยั การเตรียมความพรอ้มในสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสถานการณ์โรคระบาดรา้ยแรง (COVID-

19) ทีเ่กิดขึ้นในปี 2563 บริษทัฯมแีผนตอบโตอ้ย่างทนัถ่วงทแีละมมีาตรการทีเ่หมาะสมครอบคลุมไปยงัคู่คา้ทุกราย ท ัง้นี้  บริษทัฯ ตระหนกัไดว้่า

การเตรียมความพรอ้มในสภาวะฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น โรคระบาดรา้ยแรง เหตุเพลงิไหม ้เป็นสิง่ทีค่วรค านึงเป็นประการตน้ๆ บริษทัฯ จงึมกีารจดัท า

แผนและฝึกซอ้มการตอบโตส้ภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพลงิไหมส้ าหรบัโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ   

 บริษทัฯ จงึไดใ้หค้วามส าคญัต่อการก าหนดกรอบการด าเนินงานทีเ่หมาะสม เพื่อเป้าหมายใหป้ราศจากอนัตรายและความเสีย่ง โดยใน

ปี 2563 บริษทัฯ จดัท าโครงการขจดัอนัตราย (Near Miss Awards) โดยจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานทุกท่านและจดัท าแบบฟอรม์ใหพ้นกังาน

เขยีนรายงานจุดอนัตราย ผลของการด าเนินโครงการพนกังานสามารถคิด วเิคราะหถ์งึอนัตรายทีอ่าจจะเกิดขึ้นไดถ้า้ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขและกลา้

แสดงออกทีจ่ะรายงานจดุอนัตรายดงักลา่ว  

บริษทัฯ มกีารจดัอบรมเพือ่เพิม่ความรูแ้ละทกัษะทางดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังานทุกระดบัตามทีก่ฎหมายก าหนดดงันี้ 

1.) การปฐมพยาบาลเบื้องตน้  

2.) เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยั ระดบับริหาร 

3.) การวเิคราะหง์านเพือ่ความปลอดภยั (Job Safety Analysis) 

4.) การดบัเพลงิข ัน้ตน้ 

5.) ความปลอดภยัในการท างานส าหรบัลูกจา้งท ัว่ไป 

6.) การขจดัอนัตราย (Near Miss) 

     บริษทัฯ จดัใหม้กีารสื่อสารข่าวสารคุณภาพดา้นสุขภาพและความปลอดภยั (Safety News) ผ่านช่องทางไลน์ อเีมล และจอแสดงผล

ภายในส านกังานอย่างสม า่เสมอ ท ัง้นี้บริษทัฯมีการประกาศข่าวสารและนโยบายต่างๆตามที่กฎหมายหนดผ่านเครือข่าย Intranet ที่พนกังาน

สามารถเขา้ไปเปิดอ่านและดาวน์โหลดขอ้มูลได ้อาทิเช่น นโยบายทางดา้นความปลอดภยั สิทธิและหน ้าที่ของนายจา้งและลูกจา้งที่พึงปฏิบตัิ 

โครงสรา้งคณะกรรมการความปลอดภยั คู่มอืต่างๆ เป็นตน้  

               

 

 

 

 

 

กำรสื่อสำรทำงดำ้นควำมปลอดภยั 
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ในช่วงเดือนสงิหาคม 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรม FPT Safety Day 2020 ซึง่สอดคลอ้งกบัการด าเนินการดา้นความยัง่ยนืของกลุ่ม

บริษทัฯ เพื่อสรา้งจิตส านึกและความตระหนกัทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และก่อใหเ้กิดวฒันธรรม

ทางดา้นความปลอดภยัทีด่ใีนองคก์ร ซึง่กิจกรรมจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคอืกิจกรรมนนัทนาการ เลน่เกม ตอบค าถาม ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรู ้

ความเขา้ใจดา้นความปลอดภยัในการท างาน เช่น เกมใบค้ าสญัลกัษณ์ความปลอดภยั เกมตอบค าถามความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการ

ท างาน เป็นตน้ เพื่อความสนุกสนานและผสมผสานไปดว้ยความรู ้และอกีส่วนคือ Safety Talk Show โดยวทิยากรผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการสรา้ง

พฤติกรรมความปลอดภยั Behavior Base Safety เป็นเทคนิคทีส่  าคญัในการส่งเสริมพฤติกรรมทีน่ าไปสู่ความปลอดภยัและถอืเป็นรากฐานของ

ความส าเร็จทางดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

   

กจิกรรม FPT Safety Day 2020 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีกำรสรุปขอ้มูลสถติิกำรเกดิอบุติัเหตุดงัต่อไปน้ี  

1.  สรุปสถติิกำรเกดิอบุตัิเหตุส ำหรบัพนักงำน FPT Group  2.  สรุปสถติกิำรเกดิอบุตัิเหตุส ำหรบัผูร้บัเหมำ  

อบุตัิเหตุ 
FPT 

2561 

FPT 

2562 

FPT 

2563 
 อบุตัิเหตุ 

FPT 

2561 

FPT 

2562 

FPT 

2563 

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

อบุตัิเหตุถงึข ัน้หยุดงาน 3 4 2  อบุตัิเหตุถงึข ัน้หยุดงาน 0 0 0 

อบุตัิเหตุไม่ถงึข ัน้หยุดงาน  0 0 0  อบุตัิเหตุไม่ถงึข ัน้หยุดงาน  0 0 0 

โรคทีเ่กิดจากการท างาน 0 0 0  โรคทีเ่กิดจากการท างาน 0 0 0 

จ านวนวนัหยุดงาน 17 37 37  จ านวนวนัหยุดงาน 0 0 0 

รวมอบุตัิเหตุ 3 4 2  รวมอบุตัิเหตุ 0 0 0 

I.F.R อตัราความถีก่าร

บาดเจ็บ 
2.04 2.53 1.96  I.F.R อตัราความถีก่ารบาดเจ็บ 0 0 0 

I.S.R อตัราความรนุแรงการ

บาดเจ็บ   
11.57 23.44 36.24  

I.S.R อตัราความรนุแรงการ

บาดเจ็บ   
0.00 0.00 0.00 
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อตัราความถีก่ารบาดเจ็บ I.F.R  =  

จ านวนรายผูบ้าดเจ็บทีเ่กิดขึ้น 

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

ชัว่โมง 
           

ในปี 2563 อตัราความถีก่ารบาดเจ็บของพนกังานคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชัว่โมง มค่ีาเท่ากบั 7 ครัง้ 
           

อตัราความรุนแรงการบาดเจ็บ I.S.R = 

จ านวนวนัหยุดงานทีเ่สยีไป 

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

ชัว่โมง 
           

ในปี 2563 อตัราความรุนแรงการบาดเจ็บของพนกังานคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชัว่โมง.มค่ีาเท่ากบั 31 ครัง้ 
 

ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงการรกัษามาตรฐานสินคา้และบริการที่ดี จึงมุ่งพฒันาใหม้ีคุณภาพอยู่ในระดบัชัน้น าของประเทศ จึงใส่ใจใน

การศึกษาขอ้มลูพฤติกรรมการใชง้านและบริบททางสงัคม เพือ่วเิคราะหล์กัษณะการใหบ้ริการทีเ่หมาะสมตามความตอ้งการทีห่ลากหลายของลูกคา้ 

สามารถตอบสนองใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจสูงสุด รบัผดิชอบต่อลูกคา้อย่างไมเ่ลอืกปฏบิตัิ และสรา้งความไวว้างใจในระยะยาว พรอ้มค านึงถงึ

ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย การมสุีขอนามยัที่ด ีการบริการและการใหข้อ้มูลที่จ าเป็นและรวดเร็วท ัง้ก่อนและหลงัตกลงเป็นลูกคา้ รวมถงึ

ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยก าหนดใหก้ารดูแลและปฏบิตัิต่อลูกคา้เป็นส่วนหนึ่งในคู่มอืจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ  

 แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ มุ่งม ัน่พฒันาสนิคา้และบริการทีม่คีุณภาพเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล และมเีงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 

▪ เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง เพื่อใหลู้กคา้

สามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

▪ จดัระบบเพือ่ใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนเกี่ยวกบัสนิคา้และบริการ เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการตอบสนองลูกคา้และพจิารณาแกไ้ขปญัหาได ้

อย่างรวดเร็ว 

▪ ใหเ้กียรตลูิกคา้ และติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพอย่างสม า่เสมอ 

กำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

บริษทัฯ มุ่งม ัน่รกัษาและพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการอย่างต่อเนื่อง โดยวางมาตรฐานการปฏบิตัิงานรวมถงึกระบวนการวเิคราะหป์จัจยั

เสี่ยงและโอกาสที่จะกระทบต่อความสามารถในการใหบ้ริการ เช่น มีการก าหนดระยะเวลาในการใหบ้ริการที่เหมาะสม มีกระบวนการรบัขอ้

รอ้งเรียนการใชบ้ริการ การเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น การสนบัสนุนใหค้วามช่ วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาการใชง้าน การจดัใหม้ีระบบ

บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมผลติภณัฑ ์เป็นตน้ ซึ่งบ่งบอกไดถ้งึคุณภาพและประสทิธิภาพทีด่ีของการด าเนินงานขององคก์ร ในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดด้ว้ยบริการทีด่แีละมคีุณภาพ ส าหรบัตวัอย่างกิจกรรมในป่ีทีผ่่านมา ไดแ้ก่  

• จดัท าคู่มือการใชง้านอุปกรณ์ภายในโรงงาน ใหก้บัผูเ้ช่าโรงงาน เพื่อใหผู้เ้ช่าสามารถทราบถึงวธิีใชง้าน และข ัน้ตอนการบ ารุงรกัษาได ้

อย่างถูกตอ้ง 
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• จดัท าเบอรต์ิดต่อกรณีฉุกเฉินของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมใหก้บัผูเ้ช่า เพื่อเป็นขอ้มูลการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ของ

บริษทัฯ ไดอ้ย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน  

• ประชาสมัพนัธข์่าวสารทางอีเมลล ์เรื่องมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามมาตรฐานค าแนะน าของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ใหก้บักลุม่ผูเ้ช่าโรงงาน 

• ท าบอรด์ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารจากส านกังานใหญ่ไปยงัส านกังานประจ าสาขา เพือ่ใหท้างผูเ้ช่าทีเ่ขา้มาติดต่อไดส้ามารถรบัรูข้อ้มูล

ข่าวสารของบริษทัฯ 

• จดัท าแผนภาพการแจง้เหตุ (Call Tree) ใหก้บัทีมงานในการประสานงานกบัทางฝ่าย PM-Factory หรือหน่วยงานอื่นๆ ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

ตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีไม่ใช่กำรเงนิ  

สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 บริษทัฯ จึงเลือกจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อองคก์ร โดยไดม้ีการจดัส่ง

แบบสอบถามไปยงัลูกคา้ซึง่แบ่งออกเป็น 2 กลุม่แยกตามสายงานทีดู่แล คือ ลูกคา้ทีเ่ป็นผูเ้ช่าคลงัสนิคา้ และลูกคา้ทีเ่ป็นผูเ้ช่าโรงงาน  

 

กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม  

บริษทัฯ ค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได ส่้วนเสียทุกกลุ่ม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม จึงให ้

ความส าคญักบัการด าเนินกิจกรรมท ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร มุ่งม ัน่ดูแล ส่งเสริมและพฒันาสงัคมและชุมชนโดยรอบพื้นที่ด าเนินการของ

บริษทั บนพื้นฐานของการอยู่อย่างมคีวามสุข ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของชมุชน และสือ่สารทีม่ีประสทิธิภาพ เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติอย่างย ัง่ยนื 
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แนวทางในการปฏบิตัิ 

▪ มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรที่มีอยู่ในองค์กร 

หรอืน าทรพัยากรทีอ่ยู่นอกองคก์ร มาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด โดยตระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง 

▪ ค านึงถงึทางเลอืกในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ โดยใหม้ผีลกระทบต่อความเสยีหายของสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคุณภาพ

ชวีติของประชาชนนอ้ยทีสุ่ด สนบัสนุนใหล้ดการใชพ้ลงังานและทรพัยากร และใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ 

▪ สนบัสนุนและปลูกฝงัจิตส านึกเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มแก่พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั รวมถงึคู่คา้และ

ลูกคา้ และใหค้วามร่วมมอือย่างเต็มทีก่บัเจา้หนา้ทีภ่าครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

▪ สนบัสนุนการพฒันาและการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนเพือ่คุณภาพชวีติทีด่แีละย ัง่ยนื 

▪ ส่งเสริมการอนุรกัษแ์ละการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ 

▪ ส่งเสริมกิจกรรมทีส่รา้งสรรคแ์ละพฒันาคุณภาพของสงัคม 

▪ สนบัสนุนการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหเ้กิดความสมดุลทางธรรมชาติและชวีติ 

▪ ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการดูแลสงัคมร่วมกนั และส่งเสริมการท ากิจกรรมจติอาสาใหเ้กิดขึ้นท ัง้ในพนกังานและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสยีที่

ส  าคญัของบริษทัฯ 

▪ เปิดเผย สื่อสาร และรายงานผลการด าเนินงานดา้นการดูแลและพฒันาสงัคมใหก้บัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของบริษทัฯ รบัทราบเป็นประจ า

ทุกปี 

กำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการใส่ใจในความเป็นอยู่ท ัง้ของพนกังาน และการดูแลสรา้งความสมัพนัธ์กบัชุมชนรอบโครงการอย่าง

ต่อเนื่อง ดว้ยการสนบัสนุนการศึกษาและสาธารณประโยชนข์องบุคคลซึง่อาศยัอยู่ในชมุชนแวดลอ้มสถานประกอบการของบริษทัฯ รวมถงึผูม้ส่ีวน

ไดส่้วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่บริษทัฯ ตระหนกัดวี่ากระบวนการด าเนินงานในการพฒันาโครงการนัน้ มผีลกระทบต่อภายนอกหลายมติิดว้ยกนั บริษทั

ฯ จงึไดใ้หค้วามส าคญักบัการรบัทราบปญัหา โดยมกีารจดัตัง้หน่วยงานที่คอยใหข้อ้มูล สรา้งความเขา้ใจ รบัฟงัปญัหา เพื่อน ามาวเิคราะหแ์ละหา

แนวทางแกไ้ขร่วมกนั รวมถึง มุ่งเนน้การรกัษาสภาพแวดลอ้มรอบดา้นที่ต ัง้โครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ท ัง้ในกลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการ

อตุสาหกรรม กลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชยกรรม และกลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศยั ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดร้บัการยอมรบั เชื่อถือ 

และเชื่อม ัน่ในแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื  

โครงกำร FPT มอบรกั ปีที่ 8 

บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้กิจกรรมเพื่อสงัคมภายใตภ้ายใตช้ื่อโครงการ “FPT มอบรกั” โดยด าเนินโครงการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แลว้ เพื่อ

แบ่งปนัรอยยิ้มและความสุขใหแ้ก่ชุมชนและสงัคม รวมท ัง้เสริมสรา้งโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็น

โอกาสในการสนบัสนุนการศึกษาใหก้า้วทนัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีท ัง้นี้พบว่าการหาความรูผ่้านช่องทางการสือ่สารออนไลนซ์ึ่งเป็นทีน่ิยม

ใชแ้พร่หลายนัน้ยงัคงเป็นมขีอ้จ ากดัส าหรบัหลายๆ ภาคส่วน ในป่ีที่ผ่านมา บริษทัฯ จึงด าเนินการส่งมอบอุปกรณ์คอมพวิเตอรใ์หก้บัโรงเรียนซึ่ง
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ขาดแคลนทรพัยากร เพื่อใหเ้ยาวชนที่ขาดโอกาสสามารถเขา้ถงึขอ้มูลการเรียนรูผ่้านระบบออนไลน์ และต่อยอดทางการศึกษาดา้นอื่นๆ โดยได ้

บริจาคใหแ้ก่หน่วยงานดงัต่อไปนี้     

▪ โรงเรียนมธัยมพชัรกิตติยาภา 2 ก าแพงเพชร ตัง้อยู่ที ่ต.ประชาสุขสนัต ์อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2563 

▪ โรงเรียนบา้นบงึหลม่ ตัง้อยู่ที ่ต.คลองน า้ไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 

 

                         โรงเรียนมธัยมพชัรกติติยำภำ                                           โรงเรียนบำ้นบึงหล่ม  

 

กจิกรรมดำ้นชุมชนและสงัคม กบัโครงกำรบริจำคหญำ้เพื่อเป็นอำหำรใหก้บัโค – กระบือ 

บริษทัฯ จดัท าโครงการบริจาคหญา้ที่เกิดจากการปรบัปรุงภูมทิศันโ์รงงานว่างใหเ้ช่าของบริษทัฯ เพื่อน าไปเป็นอาหารใหก้บัโค-กระบอื ซึ่งเป็นการ

บริหารจดัการขยะโดยน าไปใชป้ระโยชนแ์ละยงัเป็นการสรา้งบุญกุศล ช่วยลดภาระค่าอาหารสตัวใ์หก้บัทางวดัในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา 

โดยด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดเ้ริ่มด าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดือนมกราคม ปี 2563 และวางแผนที่ขยายการ

ด าเนินโครงการร่วมกบัส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งในพื้นทีอ่ื่นๆ ต่อไป 
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โครงกำรบรจิำคหญำ้เพื่อเป็นอำหำรใหก้บัโค – กระบือ 

โครงกำรแบ่งปนัน ้ำใจเพือ่เยำวชนไทย (วนัเด็กแห่งชำติ) 

บริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัของเยาวชนไทยซึ่งเป็นก าลงัหลกัในการพฒันาประเทศในอนาคต จึงไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการแบ่งปนัน า้ใจเพื่่อ

เยาวชนไทย (วนัเด็กแห่งชาติ) ในพื้้นที่่ชุมุชนรอบๆ โครงการ อาทเิช่น เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โลจสิติกส ์พารค์ (บางนา) และเฟรเซอรส์ พร็อพ

เพอรต้้ี์ โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(บางพล)ี, และเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์), เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้้ี์ โลจิสติกส ์

พารค์ (แหลมฉบงั 2) และเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซ็นเตอร ์(วงันอ้ย 1) โดยมวีตัถุปุระสงคใ์นการสนบัสนุุนอุุปกรณ์การศึกษา และ

ร่วมจดักิจกรรมสนัทนาการใหเ้ดก็ๆ ไดร้บัความสนุุกสนาน เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุุมชนรอบๆ โครงการ พรอ้มท ัง้สอดแทรกความรู ้

และการรกัษาสิง่แวดลอ้มใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ขา้ร่วม อาท ิ กิจกรรมแยกขยะใหถู้กประเภท กิจกรรมแจกถงุผา้ลดขยะพลาสติก เป็นตน้ 

  

โครงกำรเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออำหำรกลำงวนันักเรียน 

เมือ่วนัที ่20 ส.ค. 2563 ทางบริษทัฯ ร่วมกบั บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดักิจกรรม CSR “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพือ่อาหารกลางวนั

นกัเรียน” เพือ่มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ใหแ้ก่ โรงเรียนเพชรรตันราชสุดา ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ โดยโครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพที่ดขีองเดก็ ซึง่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาติ ในการส่งเสริมการเขา้ถงึ

แหล่งอาหารคุณภาพและความม ัน่คงทางอาหาร โดยการช่วยเหลอืโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกนัดาร ใหม้อีาหารที่เป็น

แหล่งโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ไก่ ส าหรบัท าอาหารกลางวนัใหแ้ก่นกัเรียน นอกจากนัน้ ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์ซึ่งเป็นตวัแทนผูบ้ริหารและ

พนกังานไดน้ าอปุกรณ์กีฬา อาหาร และน า้ดื่มไปมอบใหแ้ก่เดก็นกัเรียนอกีดว้ย 
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กำรสง่เสริมกำรผลติชุดอปุกรณ์ PAPR ประสทิธิภำพสูง ส ำหรบับุคลำกรทำงกำรแพทย ์

บริษทัฯ มอบเงนิใหแ้ก่สมาคมส่งเสริมการรบัช่วงการผลติไทย ส าหรบัใชใ้นการผลติหนา้กากป้องกนัเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะพรอ้มชุดกรองอากาศ

ประสทิธิภาพสูง (Powered Air Purifying Respirator : PAPR) เพื่อมอบใหแ้ก่โรงพยาบาลท ัว่ประเทศไทย ซึ่งโครงการผลติหนา้กากป้องกนั

เชื้อโรคแบบคลุมศรีษะพรอ้มชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) นี้ เป็นความคิดริเริ่มของ สมาคมส่งเสริมการรบัช่วงการผลติไทย เพื่อ

คิดคน้และพฒันาชดุอุปกรณ์ประสทิธิภาพสูง ส าหรบัป้องกนับุคลากรทางการแพทยใ์นประเทศไทยจากการติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 ในระหว่าง

ปฏบิตัิงาน 

 

FPT ร่วมสำนฝนัเยำวชนไทย ไปโครงกำร Space Camp 

บริษทัฯ เป็นหนึ่งในองคก์รที่ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทยที่รบัคดัเลอืกใหม้โีอกาสไดเ้ขา้ร่วมโครงการทุนคน้พบนกับนิอวกาศไทย ปีที่ 3 (Discover 

Thailand’s Astronauts Scholarship Program 2019) ดว้ยการสนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บั 4 เยาวชนไทยที่ผ่านการคดัเลอืกไปศึกษา ณ 

ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ (U.S. Space and Rocket Center – USSRC) ซึ่งสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของบริษ ัทฯ ที่ให ้

ความส าคญัดา้นการพฒันาชุมชนและสงัคมที่เราด าเนินธุรกิจอยู่ โดยเชื่อว่าความรูแ้ละประสบการณ์ที่เยาวชนชุดนี้จะไดร้บั จะเป็นประโยชนต่์อ

การศึกษาและการประกอบอาชพีต่อไปในอนาคต 
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กำรจดักำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอตัราการใชพ้ลงังานในขณะที่ยงัคงสรา้ง

ความกา้วหนา้ทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกบัการจดัการสิ่งแวดลอ้มตามบริบทในปจัจบุนั ดงันัน้ นอกเหนือจากแนวปฏบิตัิที่ดี

ซึ่งก าหนดไวใ้นหวัขอ้ความรบัผดิชอบต่อ ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มโดยรวม ตามคู่มอืจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ แลว้ ยงัไดก้ าหนดใหม้นีโยบายการจดัการสิ่งแวดลอ้ม พลงังาน สงัคม และความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมการด าเนินงานและ

บริหารจดัการพลงังาน น า้ สภาพภูมอิากาศ สภาพแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ การจดัการของเสยี และชมุชน เพือ่ใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

ประสทิธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน โดยมเีป้าหมายเพื่อลดการใชพ้ลงังาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณขยะฝงักลบ และ

เพิม่การใชพ้ลงังานทางเลอืก  

ตวัอย่างแนวทางในการปฏบิตัิ  

▪ ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานที่มุ่งเนน้ส่งเสริมการใชท้รพัยากรในงานก่อสรา้งและน า้อย่างคุม้ค่าและ

ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดกบัการประกอบกิจการของบริษทัตามหลกั 3Rs  ไดแ้ก่ การลดการใช ้(Reduce) การใชซ้  า้ (Reuse) และการ

น ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ (Recycling) เพือ่ลดปริมาณการใชท้รพัยากร ลดปริมาณการเกิดของเสยี และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

▪ สรา้งความตระหนกัและวฒันธรรมองคก์รในการดูแลปกป้อง และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังานและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของ

องคก์ร 

▪ ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการการจดัการพลงังาน สภาพแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจงั และด าเนินการปรบัปรุง

ประสทิธิภาพการท างานและการใชพ้ลงังานอย่างต่อเนื่องใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินงาน เทคโนโลยีการผลิต และแนวทางการ

ปฏบิตัิทีด่ทีีส่ากลยอมรบั 

▪ ใหก้ารจดัการพลงังาน สภาพแวดลอ้มและสภาพภูมอิากาศ เป็นหนา้ที่ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั ที่จะตอ้งให ้

ความร่วมมอืในการปฏบิตัิตามมาตรการทีก่ าหนด  พรอ้มสือ่สารใหเ้กิดความเขา้ใจและปฏบิตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

▪ ประเมนิผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและความเสีย่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพส าหรบัการพฒันาโครงการ รวมถงึโครงการปรบัปรุง 

(Renovation) ของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายก าหนด 
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▪ เลอืกใชว้สัดุหรืออปุกรณ์ในการก่อสรา้งที่มาจากแหลง่ผลติทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย  มคีวามปลอดภยั ไม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม และลดการ

ก่อใหเ้กิดกา๊ซเรือนกระจก 

กำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

กำรจดักำรพลงังำนและสภำพภูมิอำกำศ 

บริษทัฯ ตระหนกัถงึปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก มผีลต่อท ัง้สภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติและมนุษยใ์นหลายพื้นที ่

ก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างมากท ัง้ในมติิเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม จงึไดพ้จิารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการขององคก์รที่สอดคลอ้งกบั

เป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) พรอ้มด าเนินการจดัท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for 

Organization: CFO) เพื่อการแสดงขอ้มูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการด าเนินงานขององคก์รตามมาตรฐานการจดัการก๊าซเรือน

กระจกตาม “แนวทางการประเมนิคารบ์อนฟุุตพริ้้นขององคก์ร” ขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ TGO โดย

มุ่งหวงัที่จะน าขอ้มูลมาก าหนดกลยุทธใ์นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท ัง้ทางตรงและทางออ้มใหเ้ป็นศูนยใ์นอนาคต ท ัง้นี้  ขอบเขตการ

รายงานขอ้มลูการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทีก่่อใหเ้กิดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกประกอบดว้ย 

1) กา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) อนัเกิดจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิต่างๆ ของบริษทัฯ อาท ิน า้มนัเบนซนิ น า้มนัดีเซล และก๊าซ

ธรรมชาติ รวมถงึการร ัว่ซมึ/ร ัว่ไหลจากกา๊ซต่างๆ ทีใ่ชใ้นการด าเนินกิจกรรมขององคก์ร เช่น สารท าความเยน็ เป็นตน้ 

2) กา๊ซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน (Scope 2) อนัเกิดจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยบริษทัฯ ในส่วนพื้นทีส่  านกังาน ส่วนกลาง และ

พื้นทีเ่ช่าทีว่่างอยู่ 

3) ก๊าซเรือนกระจกโดยออ้มอื่นๆ (Scope 3) อนัเกิดจากการใชพ้ลงังานในการเดินทางของพนกังาน การใชน้ า้ประปา และการใชก้ระดาษ  

ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดพ้จิารณาก าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงลงรอ้ยละ 10 ภายในปี 2565 เมื่อเทยีบกบักรณี

ปกติ ณ ปีฐาน 2560 พรอ้มกบัลดการใชพ้ลงังานลงรอ้ยละ 10 ภายในปี 2568 เมือ่เทยีบกบักรณีปกติ ณ ปีฐาน 2564 และนอกจากนี้ กลุม่บริษทั

ฯ ยงัไดน้ าความตกลงปารีสตามกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (ยูเอน็เอฟซซีซี)ี ทีก่ าหนดมาตรการลดการ

ปล่อยคารบ์อนไดออกไซดต์ัง้แต่ พ.ศ. 2563 และการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลีย่ของโลกไม่ใหสู้งเกิน 2 องศาเซลเซยีส และมุ่งความ

พยายามไม่ใหสู้งเกิน 1.5 องศาเซลเซยีส มาเป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณาตัง้เป้าหมายลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงรอ้ยละ 100 ภายในปี 2593 

และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทยทีใ่หค้ าม ัน่ว่าจะลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกรอ้ยละ 20-25 ภายในปี 2573  

หมายเหตุ สามารถติดตามการเปิดเผยรายงานขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคก์รไดใ้นรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2563 https://www.frasersproperty.co.th/who-we-

are/sustainability 

กจิกรรมเดือนแห่งสิ่งแวดลอ้ม 

กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอรต์ี้  ก าหนดใหเ้ดือนมีนาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งสิ่งแวดลอ้ม (Environment Month) เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมใหก้ารประกอบธุรกิจในกลุ่มตระหนกัถงึความส าคญัและการมส่ีวนร่วมในการดูแลสิ่งแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยืน จึงไดจ้ดักิจกรรมภายใต ้

แนวคิด “Build-to-Zero” และบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว ซึ่งมเีป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหเ้ป็นศูนย ์โดยการจดั

กิจกรรมรณรงค ์“สญัญาว่าจะถอดปล ัก๊” (Take the Unplug Pledge) เพื่อสรา้งอุปนิสยัที่ดีในการถอดปล ัก๊อุปกรณ์เมื่อไม่ใชง้าน ซึ่งจะช่วยให ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
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ปริมาณการใชพ้ลงังานลดลงได ้และอีกกิจกรรมคือ “FPT ร่วมปิดไฟวนัเอิรธ์อาวเออร”์ (FPT stands in solidarity to support Earth Hour) 

เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2563 ซึง่บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปิดแสงสว่างป้ายประชาสมัพนัธ ์และหลอดไฟโดยรอบอาคาร และหลอดไฟภายในอาคารตาม

ความเหมาะสม พรอ้มเชิญชวนผูเ้ช่าเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวดว้ย ท ัง้นี้  เป็นกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัองคก์ารกองทุนสตัวป่์าโลกสากล (World 

Wildlife Fund : WWF) หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน ทีท่  าการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชัว่โมงท ัว่ประเทศเพือ่ลดภาวะโลกรอ้น 

 

 

กำรบริหำรจดักำรน ้ำ 

เนื่องจากประเทศไทยตัง้อยู่ในลุ่มแม่น า้โขงและแม่น า้เจา้พระยา ซึ่งมีระดบัความเสี่ยงในการขาดแคลนน า้ระดบัปานกลางถึงสูง 

(Medium-High Risk Level) ดงันั้น บริษทัฯ ซึ่งด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลกั จึงไดก้ าหนดมาตรการดูแลและเตรียมพรอ้มรบั

สถานการณ์โดยยึดตามหลกั 3R คือ ลดการใชน้ า้ (Reduce) ใชน้ า้ซ  า้ (Reuse) และน าน า้เสียที่ผ่านการบ าบดัแลว้มาปรบัปรุงคุณภาพและน า

กลบัไปใชใ้หม่หรือรีไซเคิล (Recycle) เพือ่เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารทรพัยากรน า้ทีม่อียู่อย่างคุม้ค่า 

กำรบริหำรจดักำรขยะอย่ำงมีประสทิธิภำพ 

ขยะทีเ่กิดขึ้นในบริษทัฯ ถููกแบ่งออกเป็น ขยะท ั ่ว่ไป ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย การบริหารจดัการขยะในปจัจุบุนัของ

บริษทัฯ ใชห้ลกัการลดปริมาณการเกิดขยะทีแ่หล่งก าเนิด การคดัแยก และเก็บรวบรวม และการส่งไปก าจดัอย่างถููกวธิี ซึ่งในปีทีผ่่านมา บริษทัฯ 

ด าเนินการติดตัง้ถงัขยะตามประเภทขยะทีเ่กิดขึ้นในอาคารส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาในพื้้นที่่โครงการ และมกีระบวนการแยกขยะรีไซเคิล

ประเภท กระดาษ กระป๋องอลูมเินียม ขวดแกว้ ขวดพลาสติก แลว้น าไปขายเพือ่เป็นการเขา้สู่กระบวนการน าไปใชป้ระโยชนใ์หม่ต่อไป พรอ้มท ัง้ได ้

จดัอบรมการคดัแยกขยะใหพ้นกังาน และติดตามประสทิธิภาพการคดัแยกขยะอย่างต่อเนื่อง 
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กจิกรรมกำรคดัแยกขยะในอำคำรส ำนักงำนและพื้นท่ีสว่นกลำง 

กำรออกแบบอำคำรทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (Green Building) 

บริษทัฯ น าแนวทางการพฒันาอาคารสีเขียว 

หรือ Green Building มาประยุกต์ใชอ้อกแบบและ

พฒันาอาคาร ไดแ้ก่ การบริหารจดัการพลงังานอย่างมี

ประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลด

มลพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม การจดัการขยะ นวตักรรมอาคาร

เพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มและการใชว้สัดุอุปกรณ์ที่ไม่

เป็นพิษ หมุนเวียนและยัง่ยืน ซึ่งในปี 2563 บริษทัฯ ได ้

อยู่ระหว่างด าเนินการขอรบัรองมาตรฐานอาคารสีเขียว

ตามมาตรฐานอาคารสเีขยีวระดบัสากลหรือมาตรฐาน LEED: Leadership in Energy & Environmental Design โดยสภาอาคารเขยีวสหรฐั

อมเริกา (U.S. Green Building Council :USGBC) ส าหรบัโครงการศูนยก์ระจายสนิคา้ Omnichannel ของเซ็นทรลั รีเทล ครอบคลุมพื้นที่

ประมาณ 75,000 ตารางเมตร ที่ออกแบบเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการที่เฉพาะเจาะจงของลูกคา้ (Built-to-Suit) และตอบโจทยก์าร

ด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืของเซน็ทรลั รีเทล ดว้ยหลกัการออกแบบศูนยก์ระจายสนิคา้ทีใ่หค้วามส าคญัต่อความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

โดยการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าประหยดัพลงังานและโซลารเ์ซลลบ์นหลงัคาของอาคารเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าส าหรบัใชใ้นภายในโครงการ รวมถงึระบบ

สุขภณัฑแ์ละอปุกรณ์ประหยดัน า้ โดยผนวกกบัการยึดความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง พรอ้มค านึงถงึพนกังานที่ท างานในอาคารเป็นหลกั 

ภายในโครงการมสีิ่งอ านวยความสะดวก อาท ิฟิตเนสเซ็นเตอร ์ลูว่ิ่ง และ สนามฟุตซอล และหอ้งอาหาร เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของพนกังาน 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มแีผนจะขอการรบัรองอาคารสเีขยีวส าหรบัโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

กำรปรบัปรุงสนิทรพัยเ์ชิงสรำ้งสรรค ์(Asset Enhancement Initiatives: AEI) 

โครงการ AEI หรือ โครงการการปรบัปรุงคุณภาพและรูปแบบโรงงานและคลงัสินคา้ เพื่ออพัเกรดใหม้ีความทนัสมยัและเพิ่มมูลค่า

ใหก้บัอาคารรุ่นเก่าผสานกบัวธิีการด าเนินงานของบริษทัฯ ที่ยึดความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั (Customer-Centric Approach) โดยความ

พิเศษอยู่ที่การใหบ้ริการสมารท์โซลูช ัน่เพื่อความยัง่ยืน  (Smart Sustainable Solutions) ที่มีการน าหลกัการออกแบบอาคารที่่ เป็นมิตรกบั

สิ่ ง แ วด ล ้อ ม ต าม ม าต รฐ าน  Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) แล ะ  Thai’s Rating of Energy and 
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Environmental Sustainability (TREES) เขา้มาใชใ้นการวางแผนในการปรบัปรุุงอาคาร โดยเนน้รููปลกัษณ์ที่ทนัสมยัและใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุุด เช่น การออกแบบดา้นหนา้อาคารโรงงานเพื่อใหไ้ดร้บัแสงจากภายนอกในปริมาณที่เหมาะสมและประหยดัพลงังาน การท า

เพดานเปลอืย การปรบัปรุุงระบบสุุขภณัฑใ์หท้นัสมยัและประหยดัน า้ การเลอืกใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังานแบบ LED ทั้ง้หมด การเปลี่ย่นฉนวน

กนัความรอ้นบนหลงัคาโรงงานเพื่อประหยดัการใชพ้ลงังาน การปรบัปรุุงระบบระบายอากาศเพื่อเพิม่การหมุนุเวยีนของอากาศภายในอาคาร ท าให ้

ช่วยลดความรอ้นภายในอาคารได ้การติดตั้ง้ระบบเซน็เซอรเ์พื่่อตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในอาคารและควบคุุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า รวมถงึการ

เลือกใชว้สัดุุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ด าเนินการแลว้เสร็จจ านวน 4 อาคาร โดยอยู่ในระหว่างพิจารณาพฒันาและวางแผนการ

ด าเนนิการเพิม่เติมส าหรบัปีถดัไป 

  

ชมรมรกัตน้ไม ้รกัษโ์ลก 

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการด าเนินการเรื่องอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิง่แวดลอ้ม

ท ัง้ในเมอืงและชนบท เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ บริษทัฯ เลง็เห็นว่าป่าชายเลนมคีวามส าคญัอย่างยิ่งในการเป็น

แหลง่อนุบาลสตัวน์ า้ เพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ เพิม่ผลผลติการประมง และช่วยป้องกนัการกดัเซาะของชายฝัง่ รวมท ัง้การตรึงคารบ์อนใน

อากาศมากกัเก็บไดร้วดเร็วกว่าป่าโดยท ัว่ไป ชมรม FPT_Love Tree & Save The World จึงจดักิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ชุมชนบา้นแหลม

ฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วนัที่ 12 กนัยายน 2563 ซึ่งมวีตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมการลดสภาวะโลกรอ้น โดยไดร่้วมกนัปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็น

แหล่งกกัเก็บคารบ์อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสรา้งความตระหนกัรูแ้ละปลูกฝงัพฤติกรรมเรื่องการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า

ใหก้บัพนกังาน 
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Grow Green Together 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยถอืเป็นประเด็นส าคญัในการพฒันาที่ย ัง่ยืนของบริษทัฯ และมุ่งสรา้ง

ความตระหนกัในคุุณค่าของการรกัษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหค้งอยู่ร่วมกนักบัชุมชน สงัคม จึงไดจ้ดัใหม้ีเรือนเพาะช าไมม้งคล ไมด้อกไม ้

ประดบัต่างๆ ไมพ้ื้นถิ่น และพืชผกัสวนครวัที่สะอาดปลอดสารพิษ อาท ิเศรษฐเีรือนใน, บนัไดเศรษฐ,ี ชอ้นเงนิชอ้นทอง, ลลีาวดี, หางนกยูง, 

ดาวเรือง, เมลอ่น, แตงโม เป็นตน้ เพือ่ใชใ้นงานภูมทิศันส์  าหรบัโครงการต่างๆ เพิ่มพื้นทีส่เีขยีว และลดค่าใชจ่้ายในการจดัหาพนัธุไ์มท้ี่ใชต้กแต่ง 

รวมถงึแจกจ่ายใหก้บัพนกังานในวนัส าคญัต่างๆ หรือน าเสนอต่อลูกคา้ซึ่งตอ้งการหาไมด้อกไมป้ระดบัส าหรบัตกแต่ง ท ัง้นี้ ในวนังานพธิีการมอบ

ใบประกาศเกียรติบตัรโครงการ “Frasers Property Thailand Sustainability 2019” เมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ เฟรเซอรส์ พร็อพ

เพอรต้้ี์ โลจิสติกส ์พารค์ (บางนา) ทางบริษทัฯ ไดร่้วมกนัปลูกตน้หางนกยูงกบัลูกคา้บริเวณทางเขา้โครงการฯ และในปจัจุบนัตน้หางนกยูง

เจริญเติบโตและงอกงาม สะทอ้นความร่วมแรงร่วมใจกนัสรา้งจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ี

  

กำรด ำเนินกำรดำ้นนวตักรรม  

ปรบัใชเ้ทคโนโลยี เพิ่มประสทิธิภำพ ลดเวลำ และประหยดัพลงังำน 

บริษทัฯ เลง็เห็นถงึการน าเทคโนโลยีมาปรบัใช ้เพื่อใหส้ามารถรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นไดอ้ย่างรวดเร็วในยุคดิจทิลั ท ัง้ใน

ดา้นการเพิม่ประสทิธิภาพของงาน ลดเวลา ประหยดัพลงังาน และช่วยอ านวยความสะดวก จึงพฒันากระบวนการท างานดว้ยการน าการน าระบบ 

SAP  เขา้มาจดัการระบบการบริหารจดัการขององคก์ร โดยผูบ้ริหารและพนกังานไดร่้วมกนัเปิดตวัและเริ่มใชง้านระบบ (SAP Go Live) เมือ่วนัที่ 

1 ตุลาคม 2562 เป็นตน้มา นอกจากนี้  ยงัไดพ้ฒันาระบบ IT Service Desk และระบบ Work Remotely ส่งผลใหส้ามารถประหยดัเวลาในการ

ท างาน ลดปริมาณการใชก้ระดาษ ซึง่มส่ีวนช่วยใหล้ดปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์รลงไดอ้กีดว้ย 
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Dashway: นวตักรรมระบบรกัษำควำมปลอดภยัอจัฉริยะ 

ในปี 2563 บริษทัฯ เปิดตวันวตักรรมระบบรกัษาความปลอดภยัอจัฉริยะภายใตช้ื่อโครงการ Dashway ดว้ยการน าเทคโนโลยี

ปญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence: AI) เชื่อมต่อกบัระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV ประมวลผลโดยการเชื่อมต่อระบบ AI เขา้กบัฐานขอ้มูล

บนคลาวด ์และแสดงผลในรูปแบบ Web-application dashboard ส่งไปแสดงผลบน Dashboard ในรูปแบบของกราฟิกที่เขา้ใจงา่ย โดยขอ้มูล

จะถูกเชื่อมต่อเขา้กบัไมก้ ัน้ประตูเพื่อเปิด-ปิดแบบอตัโนมตัิช่วยใหลู้กคา้สามารถผ่านเขา้-ออกพื้นที่โครงการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว (Seamless 

experience) ดว้ยเทคโนโลยี Automatic License Plate Recognition (ALPR) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบรกัษาความปลอดภยั 

สามารถจบัความเคลือ่นไหวที่ผดิปกติได ้อาท ิการจอดรถในที่หา้มจอด ตรวจหาผูบุ้กรุก ระบบจะท าการแจง้เตือน และส่งสญัญาณแบบ Real-

time ไปยงัหน่วยงานผูร้บัผิดชอบพื้นที่และเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และยงัท านายความ

หนาแน่นของการจราจรภายในโครงการ รวมถงึค านวณปริมาณไอเสยีที่มาจากรถยนตท์ี่สญัจรอยู่ภายในโครงการ โดยสามารถน าขอ้มลูเหลา่นี้ไป

ใชต่้อยอดพฒันาการบริหารจดัการ เพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บริษทัฯ น านวตักรรมระบบรกัษาความปลอดภยัอจัฉริยะดงักลา่ว มาทดลองใชท้ีโ่ครงการ Frasers Property Logistics Park ตัง้อยู่

บนถนนบางนา-ตราด กม. 39 เป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมปีริมาณรถยนตแ์ละรถบรรทุกสญัจรเขา้-ออกโครงการกว่า 

2,000 คนัต่อวนั ท ัง้นี้ โครงการ Dashway ไดร้ิเริ่มโดยมวีตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการดา้นระบบรกัษาความปลอดภยั     

2. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของการใหบ้ริการและสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ลูกคา้ 

3. เพือ่สรา้งมลูค่าจากขอ้มลู (Data Monetization)  
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กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิภาพ เหมาะสมพอเพยีง ท ัง้ในระดบับริหาร

และระดบัปฏบิตัิงาน ซึ่งถอืว่าเป็นกระบวนการที่ส  าคญัของการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท าใหก้ารปฏบิตัิงานมีประสทิธิภาพ และเกิดความม ัน่ใจ

อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของบริษทัฯ สามารถบรรลุวตัถปุระสงค ์สรา้งผลประโยชนต์อบแทนในระยะยาว สอดคลอ้งกบัแนวทางของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลกัการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) รวมท ัง้บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารรายงานขอ้มูลทางการเงนิและการด าเนินงานครบถว้นน่าเชื่อถอื การปฏบิตัิงานเป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ และป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส ก าหนดใหม้วีาระ

หลกั เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นต่อการควบคุมภายใน พรอ้มท ัง้ใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายจดัการ เพื่อใหม้ีการแกไ้ขหรือ

ปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมเพยีงพอ โดยบริษทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัิตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม า่เสมอ 

ภายใตก้ารด าเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และก าหนดใหร้ายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผู้ ้

ตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตัิหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ตรงไปตรงมา โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษทัเมือ่วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไดม้กีาร

พจิารณาผลการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา

ทบทวนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยอา้งอิง “แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกบั

สถานการณ์ในปจัจุบนั และครอบคลุมใน 5 เรื่อง คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน  ระบบ

สารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี้ 

1.  องคก์รและสภำพแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในที่ดี คณะกรรมการบริษทัก าหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ และ

วตัถปุระสงค ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารและพนกังาน และมกีารติดตามอย่างสม า่เสมอเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย โดย

ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทัที่ชดัเจนและวดัผลไดใ้นรูปของก าไรต่อหุน้ประจ าปีนั้นๆ รวมท ัง้ไดม้ีการเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานในปีทีผ่่านมากบัเป้าหมายทีก่ าหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจะท าการวเิคราะหห์าสาเหตุเพือ่ประโยชนใ์นการปรบัปรุงการ

บริหารงานในปีต่อไป พรอ้มจดัใหม้กีิจกรรมควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมกีารสอบ

ทานการปฏบิตัิงานใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการปฏบิตัิงาน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบริษทัฯ ตระหนกัถงึ

ความส าคญัของการน าหลกับรรษทัภบิาลและการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมาปฏบิตัิ เพราะเป็นปจัจยัทีม่ีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจทีย่ ัง่ยืน และ

จดัใหม้รีะบบการบริหารจดัการที่ค านึงถงึคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้อนัเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธิภาพและเพิ่ม

ประสทิธิผล โดยมุ่งเนน้การสรา้งประโยชนสู์งสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีโดยรวม 

ทัง้นี้ โครงสรา้งองคก์รของบริษทัมสีายการบงัคบับญัชา มกีารก าหนดอ านาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการท ารายการต่างๆ อย่างชดัเจน 

โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดจะไม่สามารถใหก้ารอนุมตัิในเรื่องนัน้ๆ ได ้นอกจากนัน้ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบอย่างเดด็ขาดระหว่าง

การอนุมตัิการบนัทกึรายการทางบญัชแีละการดูแลทรพัยส์นิ เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 
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 บริษทัฯ ก าหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการทีด่ ีโดยคณะกรรมการแต่ละชดุมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการ

เป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถ้อืหุน้อยู่ในกรอบของการมจีริยธรรมที่ดี และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ส่งเสริมและติดตาม

ความคืบหนา้ของกระบวนการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพจิารณาปรบัปรุงคู่มอืการก ากบั

ดูแลกิจการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมท ัง้ใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอื่นทีจ่  าเป็นเพือ่การพฒันา 

บริษทัฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption or CAC) ซึ่งไดร้บัการต่ออายุสมาชิก เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายและวาง

ระบบควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกบัความเสีย่งเรื่องคอรร์ปัช ัน่ของธุรกิจ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซือ่สตัย ์โปร่งใส 

เป็นธรรม โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการก ากบักิจการที่ด ีท ัง้นี้บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอป

เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)ไดร้บัการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2563  

เช่นกนั 

2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษทัฯ ก าหนดใหน้โยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายส าคญัของบริษทัฯ และไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง

ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวน 4 ท่าน ท าหนา้ทีก่ ากบัและติดตามการบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษทัภายในหน่วยงานต่างๆ ทีไ่ดร้บัการ

ประเมนิว่ามคีวามเสี่ยงจากการปฏบิตัิงาน ซึง่ความเสีย่งเหล่านัน้อาจเกิดขึ้นจากปจัจยัภายนอกหรือปจัจยัภายในบริษทั ปจัจยัภายนอกทีท่  าใหเ้กิด

ความเสีย่งมหีลายประการ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง ภยัธรรมชาติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า (COVID-19) สภาวะการแข่งขนั

ของตลาด ราคาวสัดุก่อสรา้ง อตัราดอกเบี้ยภายในประเทศ อตัราแลกเปลี่ยน กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบั  ส่วนปจัจยัภายในทีก่่อใหเ้กิด

ความเสีย่ง ไดแ้ก่ การบริหารตน้ทุนโครงการ การลงทุนในโครงการในอนาคต อายุของสญัญาเช่า และการกระจกุตวัของผูเ้ช่า เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งชดุย่อยซึง่ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง ท าการประเมนิหาความเสีย่งทีส่  าคญัจากขนาดของผลกระทบ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกบัเป้าหมายและการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมท ัง้ความเสี่ยงเรื่องคอรร์ปัช ัน่ของธุรกิจ และก าหนดผูร้บัผดิชอบความเสี่ยง

นัน้ๆ ในหน่วยงานที่เป็นเจา้ของความเสี่ยง พรอ้มท ัง้มอบหมายใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารทุกคน มกีารวางแผน 

ก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง จดัใหม้ีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์รเป็นประจ าและรายงานผลการ

ติดตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  

ส าหรบัปีทีผ่่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ฝ่ายบริหารไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจของบริษทัฯ ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อท าหนา้ที่ติดตามสถานการณ์ที่อาจก่อใหเ้กิดภาวะหยุดชะงกัทางธุรกิจของบริษทั ฯ 

ศึกษาความเสี่ยง หามาตรการที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่บริษทัฯ สามารถยอมรบัได ้แกไ้ขปญัหาและขอ้สงสยั พรอ้มท ัง้รายงาน

ความคืบหนา้เรื่องความต่อเนื่องทางธุรกิจใหก้บัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัจดัใหม้กีารฝึกอบรมความรูใ้หก้บั

พนกังานอย่างสม า่เสมอเพื่อใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงที่ตอ้งกระท าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า

ทุกปี 
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3. กำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำน 

บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมกบัความเสี่ยงขององค์กร และครอบคลุมกระบวนการส าคญัต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม เช่น มกีารก าหนดนโยบายบริหารเงนิ นโยบายเกี่ยวกบัการบริหารจดัการงบประมาณ ระเบยีบวธิีปฏบิตัิเกี่ยวกบักระบวนการจดัซื้อจดั

จา้ง ตลอดจนการทบทวนเอกสารก าหนดอ านาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการท ารายการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัโค รงสรา้งองคก์ร รวมถึงการ

แบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างการอนุมตัิ การบนัทกึรายการทางบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์นิ เพือ่เป็นการตรวจสอบ

ซึง่กนัและกนั นอกจากนี้  ในปี 2563 บริษทัฯ ก าหนดใหทุ้กฝ่ายท าการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตัิงานของบริษทั รวมท ัง้ระบบการควบคุมภายใน

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหฝ่้ายส านกัผูอ้  านวยการใหญ่ และศูนยค์วามเป็นเลศิเป็นผูค้วบคุมดูแลใหทุ้กหน่วยงานมกีาร

ปฏิบตัิตามนโยบาย ระเบียบการปฏิบตัิงานที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั  รวมท ัง้ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน ท าหนา้ที่ก ากบัดูแล

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทัใหป้ฏบิตัิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีระบวนการปฏบิตัิงานและการควบคุมดูแลดา้นการพฒันา การบ ารุงรกัษา และดา้นความปลอดภยัของระบบ

เทคโนโลยีที่เป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตัิงานและส่งเสริมใหม้กีารควบคุมผ่านระบบสารสนเทศทีร่ดักุมมากขึ้น เช่น ระบบ SAP ส าหรบัสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการบนัทกึบญัช ี

การจดัซื้อจดัจา้ง รวมท ัง้ใชต้ิดตามการใชจ่้ายตามงบประมาณของบริษทัฯ  

บริษทัฯ มกีารรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว รวมท ัง้บุคคลทีเ่กี่ยวโยง

กนั เพื่อประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ั้งมกีารปรบัปรุง

ขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ เมื่อมกีารพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมระหว่างกนันัน้ บริษทัฯ มีนโยบายใหค้ านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็น

ส าคญัและพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการที่กระท ากบับุคคลภายนอกและตอ้งกระท าโดยผูท้ี่ไม่มส่ีวนไดส่้วนเสยีในธุรกรรมนั้น เพื่อป้องกนั

การหาโอกาสหรือน าผลประโยชนข์องบริษทัฯ ไปใชส่้วนตวั ท ัง้นี้ บริษทัฯ ไดป้ฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยขอ้มูล

และการปฏบิตัิของบริษทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนัซึ่งอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่าง

ครบถว้นเพยีงพอ รวมท ัง้จดัใหม้กีระบวนการป้องกนัการทุจริตในทุกกิจกรรมด าเนินงาน พรอ้มก าหนดนโยบายและแนวทางคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 

(Whistleblower) เพื่อใหค้วามคุม้ครองต่อพนกังาน ผูแ้จง้เบาะแสการปฏบิตัิงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเกิ ดการ

ทุจริต  

ส าหรบับริษทัในเครือ บริษทัฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินการรวมท ัง้ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลที่บริษทัแต่งตัง้ใหเ้ป็น

กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัในเครือนัน้ถอืปฏบิตัิและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นระยะ ท ัง้นี้  เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายในการลงทุน

ของบริษทั 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มูล 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหค้รอบคลุมทุกกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง รวมท ัง้ให ้

ความส าคญักบัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัเก็บรกัษาขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึการสือ่สารขอ้มูลทีไ่ดร้บัท ัง้จาก

ภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการปฏิบตัิงานและรายงาน
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ทางการเงนิ เพื่อใหก้ารตดัสนิใจของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กี่ยวขอ้ง อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ  

เป็นปจัจบุนั เชื่อถอืได ้เขา้ใจงา่ย เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ขีอ้มลูที่ส  าคญัต่างๆอย่างเพยีงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดยการจดัท ารายงานเชิงวเิคราะห์

เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เท็จจริง จดัส่งขอ้มูลเพื่อศึกษาประกอบการตดัสินใจเป็นการล่วงหนา้ 7 วนั โดยมี

เลขานุการบริษทัซึ่งมหีนา้ที่ใหค้ าแนะน าดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนประสานงานใหม้กีาร

ปฏบิตัิตามมติคณะกรรมการบริษทั รวมท ัง้เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญั ไดแ้ก่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอื

นดัประชมุคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นระบบ 

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัิหนา้ทีข่องกรรมการได ้

บริษทัฯ มีการจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ รวมถึงข ัน้ตอนการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงานทางการเงิน ซึ่งมีการ

ตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ รวมท ัง้การพจิารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหใ้ชน้โยบาย

บญัชตีามหลกัเกณฑท์ี่รบัรองท ัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ ท ัง้นี้การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อนการเผยแพร่รายงาน

ทางการเงนิต่อสาธารณชน เพือ่เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นและ

โปร่งใส 

5. ระบบกำรตดิตำม 

บริษทัฯ มรีะบบการติดตามการด าเนินงานในระดบับริหาร และในระดบัปฏบิตัิงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คณะกรรมการ

บริษทัและฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางที่ชดัเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมปีระเด็นส าคญัที่อาจมี

ผลกระทบต่อองคก์ร จะก าหนดใหผู้ร้บัผิดชอบน าเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏบิตัิงานและการวิเคราะหส์าเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่อ

อนุมตัิ แกไ้ขปญัหาภายในเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสมและใหร้ายงาน การปฏบิตัิและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บริษทัฯ ยงัก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏบิตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว ้เพือ่ใหม้ ัน่ใจ

วา่บริษทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทางดา้นการปฏบิตัิงานที่เหมาะสมและเพยีงพอในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏบิตัิงาน

ทางธุรกิจหลกั  

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้ าการประเมนิความเสี่ยงในภาพรวมขององคก์รเพื่อจดัท าแผนการตรวจสอบดสอดคลอ้งกบักฎและระเบยีบ

ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึใหค้ าปรึกษาพรอ้มท ัง้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงข ัน้ตอนการปฏบิตัิงานแก่หน่วยงานต่างๆ ใหม้คีวามเหมาะสม และมี

ประสทิธิผลตามวธิีการและมาตรฐานสากล รวมท ัง้ติดตามการปฏบิตัิงานของบริษทัฯ ตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะที่ใหไ้ว ้โดยฝ่ายตรวจสอบ

ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงผลการสอบทาน ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะในเรื่องที่ตรวจสอบรวมท ัง้ผลการติดตามตาม

ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทีใ่หไ้วใ้นไตรมาสก่อนๆ 

ทัง้นี้  แผนการตรวจสอบของบริษทัฯ ไม่ครอบคลุมถงึกระบวนการตรวจสอบของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้  ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ากดั (มหาชน) ซึง่มกีระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายในประจ าปีของตนเอง 
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หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในและหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้ นางมารศรี โสภาเสถยีรพงศ ์ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัตัง้แต่ปี 2560 

เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานดา้นบญัชี การเงนิ และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มลีกัษณะเดียวกบับริษทั ฯ มาเป็น

ระยะกว่า 20  ปี เคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานดา้นตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ จงึเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัิหนา้ที่ดงักลา่วไดอ้ย่างเหมาะสมเพยีงพอ ท ัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอด

ถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมตัิ หรือไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

บริษทัฯ มอบหมายให ้นางสาวศรวีล ีสุขศรี  ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแล (Legal & Compliance 

Department) เพือ่ท าหนา้ทีก่ ากบัดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทัใหป้ฏบิตัิตามกฏเกณฑข์องหน่วยงานทางการทีเ่กี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ

ของบริษทั 

 

 



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

 

รายการระหว่างกนั       208 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

1. รำยละเอยีดของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ในรอบปีบญัช ี2563  (วนัที ่1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563) รายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.1 รำยกำรระหว่ำงกนัที่ส ำคญั 

บริษทัมกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีเ่ป็นรายการทีส่  าคญัระหว่างปี 2563-2563 ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รอบปีบญัชี 

2563 

รอบปีบญัชี 

2562 

1.  กองทุนรวมสาธรซติี้ทาว

เวอร ์

มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี

ความสมัพนัธก์บัผูถ้ือหุน้

และกรรมการของบริษทั 

1.1 ค่าเช่าและบริการ

สถานที ่

8.57 20.55 บริษทัมีการเช่าพื้นที่ส  านกังานจาก

กองทุนรวมสาธรซติี้ทาวเวอร ์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการด ังกล่ าวแลว้ โดยมีการ

พจิารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัราค่าเช่าอาคาร

ส านกังาน และค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คียงกับอาคารส านักงานของบริษ ัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่า

ร าย ก าร ร ะ ห ว่ า งกัน ด ั งก ล่ า ว มี ค ว าม

สมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด 

โด ย มี ก า ร ให ้บ ริ ก า ร  แ ล ะ มี เงื่ อ น ไ ข

เช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอื่นท ัว่ไป 

1.2 ค่าไฟฟ้า 

สาธารณูปโภค และ

บริการอื่น ๆ 

0.54 1.06 

2. บริษทั นิคมอตุสาหกรรม

เอเซยี จ ากดั 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษทั 

2.1 ค่าติดตัง้ป้าย

โฆษณาและค่า

บ ารุงรกัษา 

2.13 2.05 บ ริ ษ ั ท มี ก า ร ใ ช ้สื่ อ โ ฆ ษ ณ า

ประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดโดย

ติ ด ตั้ ง ป้ าย โฆ ษ ณ าห น ้านิ ค ม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมีการพิจารณาจากค่าบริการ ค่า
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

อุตสาหกรรมเอเซีย และช าระค่า

ซ่อมแซม บ ารุงรกัษาส าหรบัการใช ้

พื้นทีส่่วนกลาง 

ซ่อมแซมและค่ าบ ารุงร ักษาเป็นอัตราที่

เทยีบเท่ากบัผูร้บับริการรายอื่นทีอ่ยู่ในบริเวณ

เดี ย วกัน  คณ ะกรรมก ารต รวจสอบมี

ความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี

ความจ าเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้น

ตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบตัิก ันอยู่

โดยท ัว่ไป 

2.2 ค่าไฟฟ้า 

สาธารณูปโภคและ

บริการอื่น ๆ 

2.65 2.76  

3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 

มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี

ความสมัพนัธก์บัผูถ้ือหุน้

และกรรมการของบริษทั 

3.1 เงนิฝากออมทรพัย ์ 284.65 - บริษทัมีการท าธุรกรรมทางการเงนิ

กั บ ธ น าค า ร ก รุ ง เท พ  จ า กั ด 

(มหาชน) ซึ่งธุรกรรมทางการเงิน

ดงักลา่วเป็นไปตามราคาตลาด และ

เป็นประโยชนก์บับริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณา

ความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

และมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และ

เกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ขอ้ก าหนด 

และเงื่อน ไข ต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข อ้งมีความ

เหมาะสม และปฏบิตัิกนัโดยทัว่ไป 

3.2 เงนิกูย้มืระยะยาว - - 

3.3 รายไดด้อกเบี้ย 0.93 - 

3.4 ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร และหนงัสอืค า้

ประกนั 

0.77 4.08 

3.5 รายไดค่้า

กระแสไฟฟ้า 

0.19 0.21 บ ริ ษ ั ท มี ก า ร เรี ย ก ช า ร ะ ค่ า

กระแสไฟฟ้าจากธนาคารกรุงเทพ 

จ ากดั (มหาชน) ซึ่งไดต้ิดตัง้เครื่อง

ใหบ้ริการทางการเงินอตัโนมตัิ (ตู ้

เอทีเอ็ม) เพื่ออ านวยความสะดวก

ดา้นธุรกรรมทางการเงิน ตามที่ผู ้

3.6 ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 2.77 - 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เช่าอาคารคลงัสนิคา้ในบางโครงการ

ของบริษทัขอใหด้ าเนินการติดตัง้ 

4. บริษทั ริเวอรไ์ซด ์การเ์ดน้  

มารีน่า จ ากดั 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษทั 

4.1 ค่าบริการตดิตัง้ป้าย

โฆษณา และค่า

บ ารุงรกัษา 

- 0.58 บริษ ัทมีการใชบ้ริการติดตั้งป้าย

โฆษณ า และค่ าไฟ ฟ้ าส่องป้ าย

โฆษณา เพือ่ประชาสมัพนัธบ์ริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมกีารพจิารณาจากอตัราค่าบริการที่

อ ยู่ ในบริ เวณ ใกล เ้คี ยง คณ ะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเห็นว่า รายการดงักลา่วเป็น

รายการที่มีความจ าเป็น และสมเหตุสมผล 

และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตัิ

กนัอยู่โดยท ัว่ไป 

4.2 ค่าไฟฟ้า 

สาธารณูปโภค และ

บริการอื่น ๆ 

- 0.03 

5. บริษทั สวนอตุสาหกรรม

โรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษทั 

5.1 ค่าบริการพื้นที่

ส่วนกลาง 

1.92 2.01 บริษทัมีการถือกรรมสิทธ์ิที่ดินใน

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี 

จึ ง ต ้อ ง มี ก า ร ช า ร ะ ค่ า ใช ้ จ่ า ย

สาธารณูปโภคส่วนกลาง ใหแ้ก่ 

บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่

เป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณูปโภค 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แล ้ว  โดยมีก ารพิ จ ารณ าจาก ค่ าใช ้จ่ าย

สาธารณูปโภคส่วนกลาง และค่านายหนา้ที่

ช าระเป็นไปตามเงือ่นไขปกติเช่นเดยีวกบัผูถ้อื

กรรมสิทธ์ิที่ดินรายอี่นในบริเวณดังกล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีค วาม เห็นว่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็น 

และสมเหตุสมผล 

6. บริษทั สวนอตุสาหกรรม

โรจนะ ปราจนีบุรี จ ากดั 

มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์ กั บ

กรรมการของบริษทั 

6.1 ค่าบริการพื้นที่

ส่วนกลาง 

1.12 0.96 บริษทัมีการถือกรรมสิทธ์ิที่ดินใน

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดั

ป ร าจีน บุ รี  จึ งต ้อ งมี ก ารช าร ะ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แล ้ว  โดยมีก ารพิ จ ารณ าจาก ค่ าใช ้จ่ าย
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง 

ใหแ้ก่  บจก. สวนอุตสาหกรรม  

โรจนะ ปราจนีบุรี ที่เป็นผูใ้หบ้ริการ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นไปตามเงือ่นไข

ปกติเช่นเดียวกบัผูถ้อืกรรมสทิธ์ิที่ดินรายอี่น

ในบริเวณดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่

มคีวามจ าเป็น และสมเหตุสมผล 

7. บจก. โรจนะ อนิดสัเทรียล 

แมเนจเมน้ท ์ 

มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ห ญ่ ซึ่ ง มี

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์ กั บ

กรรมการของบรษิทั 

7.1 ค่าบริการพื้นที่

ส่วนกลาง 

- 0.20 บ ริ ษ ั ท มี ก า ร ช า ร ะ ค่ า ใ ช ้ จ่ า ย

สาธารณูปโภคส่วนกลาง ใหแ้ก่ 

บจก. โรจนะ อินดสัเทรียล แมเนจ

เมน้ท ์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แล ้ว  โดยมีก ารพิ จ ารณ าจาก ค่ าใช ้จ่ าย

สาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นไปตามเงือ่นไข

ปกติเช่นเดียวกบัผูถ้อืกรรมสทิธ์ิที่ดินรายอี่น

ในบริเวณดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่

มคีวามจ าเป็น และสมเหตุสมผล 

8. บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ      

โลจสิติกส ์จ ากดั 

มกีรรมการที่มคีวามเกี่ยว

โยงกับกลุ่มของผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ของบริษทั 

8.1 รายไดค่้าเช่าและ

บริการ 

20.90 23.5 บริษทัมีรายไดค่้าเช่า และบริการ

ของคลงัสินคา้ ที่ไดร้บัจากบริษทั 

ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติกส ์จ ากดั  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกบัขอ้มูล

อตัราค่าเช่า และบริการของคลงัสินคา้ กบัผู ้

เช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี

ความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา

ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตัิกนัอยู่โดยท ัว่ไป 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

9. บริษทั เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส 

จ ากดั 

มกีรรมการที่มคีวามเกี่ยว

โยงกับกลุ่มของผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ของบริษทั 

9.1 รายไดค่้าเช่าและ

บริการ 

3.83 1.13 บริษทัมีรายไดค่้าเช่า และค่างาน

ซ่อมแซมของคลงัสนิคา้ที่ไดร้บัจาก

บริษทั เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส จ ากดั 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกับขอ้มูล

อตัรารายไดค่้าซ่อมแซมของคลงัสินคา้ กบัผู ้

ใหบ้ริการรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่

มีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา

ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตัิกนัอยู่โดยท ัว่ไป 

10. บริษทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์    

โลจสิติกส ์จ ากดั 

มกีรรมการที่มคีวามเกี่ยว

โยงกับกลุ่มของผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ของบริษทั 

9.1 รายไดค่้าเช่าและ

บริการ ค่าภาษโีรงเรือน 

และทีด่นิ 

2.95 3.15 บ ริษ ัท มี ร าย ได ้ค่ า เช่ า  ค่ าง าน

ซ่อมแซม และค่าภาษีโรงเรือนของ

คลงัสนิคา้ ที่ไดร้บัจากบจก. เบอรล์ี ่

ยุคเกอร ์โลจสิติกส ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการ

ระหว่างกันดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โดยมีการ

พิจารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัราค่าเช่า และ

บริการของ คลงัสินคา้ กับผูเ้ช่ารายอื่น ๆ 

และมีความ เห็นว่ารายการด ังกล่าวเป็น

รายการที่มีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้น

ตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบตัิก ันอยู่

โดยท ัว่ไป 

   

11. บมจ. อาคเนยป์ระกนัภยั มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษทั 

10.1 ค่าเบี้ยประกนัภยั

ทรพัยส์นิ 

12.36 6.06 บริษทัมกีารท าประกนัภยัของอาคาร

โรงงาน และคลงัสินคา้ กบับริษทั 

อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกบัขอ้มูล

อ ัตราค่าบริการ กับผู ใ้หบ้ริการรายอื่น ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็น 

 10.2 ร าย ได ้ค่ า เค ลม

ประกนั 

1.29 1.13 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด

บนเงือ่นไขทีป่ฏบิตัิกนัอยู่โดยท ัว่ไป 

12. ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั 

(มหาชน) 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษทั 

12.1 เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 498.64 2,996.67 บริษทัมีการท าธุรกรรมทางการเงนิ

กบัธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) 

ซึ่งธุรกรรมทางการเงินด ังกล่าว

เป็นไปตามราคาตลาด และเป็น

ประโยชนก์บับริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณา

ความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

และมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และ

เกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ขอ้ก าหนด 

12.2 ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 32.82 4.82 

   12.3 ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม

ธนาคาร 

0.84 -  และเงื่อน ไข ต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข อ้งมีความ

เหมาะสม และปฏบิตัิกนัโดยทัว่ไป 

13 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่

อตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี้ 

บริษทัร่วม 13.1 ก าไรจากการขาย

อสงัหาริมทรพัย ์

1,311.16 1,172.71 บริษ ัท ได ้ร ับก ารแ ต่ งตั้งให ้เป็ น

ผู ้บ ริห ารอส ังห าริม ท รัพ ย์ขอ ง

กองทรัสต์ฯ  รวมท ั้งมีก ารขาย

อสงัหาริมทรพัย์ของบริษทัใหแ้ก่

กองทรสัตฯ์ นอกจากนี้บริษทัมีการ

ถอืหน่วยลงทุนในกองทรสัตฯ์ และ

ขาย เงิน ลงทุ น ในกองทรัสต์ ไป

จ านวนหนึ่งในระหว่างปี 2663 ซึ่ง

ธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามราคา

ตลาด และเป็นประโยชนก์บับริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณา

ความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

และมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และ

เกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ขอ้ก าหนด 

และเงื่อน ไข ต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข อ้งมีความ

เหมาะสม และปฏบิตัิกนัโดยท ัว่ไป 

13.2 รายได ค่้ าบริหาร

จดัการ 

401.91 328.38 

13.3 รายไดค่้าเช่าและ

บริก าร  รายได ้ค่ า เช่ า

ที่ ดิ น  แ ล ะ ร า ย ไ ด ้

ค่าบริการส่วนกลาง 

92.48 86.63 

13.4 รายไดค่้าบริการ 17.66 16.65 

13.5 เงนิปนัผลรบั 425.79 402.98 

13.6 ก าไรจากการขาย

เ งิ น ล ง ทุ น ใ น ก อ ง   

ทรสัต ์ฯ 

384.06 - 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

13.7 รายไดอ้ื่น 1.64 - 

13.8 ค่าสาธารณูปโภค 0.61 - 

13.9 ตน้ทุนค่าเช่าและ

บริการ 

0.42 - 

13.10 ค่าใชจ่้ายอื่น 0.42 - 

14 บริษทั เฟรเซอรส์              

พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด 

จ ากดั 

บริษทัร่วมคา้ 14.1 รายได ค่้ าบริหาร

จดัการ 

37.08 1.70 บริษ ัท ได ้ร ับการแ ต่ งตั้งให ้เป็ น

ผู ้บ ริห ารอส ังห าริม ท รัพ ย์ขอ ง

โครงการของบริษ ัท เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด จ ากดัซึ่ง

ธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามราคา

ตลาด และเป็นประโยชนก์บับริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณา

ความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

และมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และ

เกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ขอ้ก าหนด 

และเงื่อน ไข ต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข อ้งมีความ

เหมาะสม และปฏบิตัิกนัโดยทัว่ไป 14.2 รายไดค่้าก่อสรา้ง 

และรายไดค่้าบริการ 

38.16 - บริษทัดูแลการบริหาร และควบคุม

งานก่อสรา้งอาคารคลงัสินคา้ และ

สิง่ปลูกสรา้งอื่น ใหแ้ก่โครงการของ

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  บี

เอฟที แซด  จ ากัด  ซึ่ ง ธุ รก รรม

ทางการเงนิดงักลา่วเป็นไปตามราคา

ตลาด และเป็นประโยชนก์บับริษทั 

15 บริษทั  จสัโค                  

(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทัร่วมคา้ 15.1 ค่าเช่าและบริการ

สถานที ่

55.22 - บริษทัมีการเช่าพื้นที่ และใชบ้ริการ

จากบริษทั  จสัโค (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการด ังกล่าวแลว้ โดยมีการ

พจิารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัราค่าเช่าอาคาร

ส านกังาน และค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณ
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ใกล เ้คียงกับอาคารส านักงานของบริษ ัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็ นว่า

ร าย ก าร ร ะ ห ว่ า งกัน ด ั งก ล่ า ว มี ค ว าม

สมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด 

โด ย มี ก า ร ให ้บ ริ ก า ร  แ ล ะ มี เงื่ อ น ไข

เช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอื่นท ัว่ไป 

16 บริษทั นอรท์ สาธร โฮเต็ล 

จ ากดั 

บริษทัร่วม 16.1 รายไดค่้าเช่า 56.44 43.92 ใน เดื อน สิ งห าค ม  2550 บจก . 

นอรท์ สาธร เรียลตี้ จ ากดั (บริษทั

ย่อย) ไดท้ าสญัญาเช่าช่วงที่ดินกบั 

บจก. นอรท์ สาธร โฮเต็ล (บริษทั

ร่วม) จ านวน 2 ฉบบั เพื่อด าเนิน

โค รงก าร โรงแ รม  W Bangkok 

และอาคารอนุรกัษ์โดยสญัญาเช่า

ช่วงมีระยะเวลาสิ้นสุดและเงื่อนไข

เช่นเดียวกันกับสญัญาเช่าหลกัที ่

บจก.นอร์ท สาธร เรียลตี้  ท ากับ 

สนง.ทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัริย ์

โดยมีเงื่อนไขเพิ่ม เติม ให  ้บจก.

นอรท์ สาธร โฮเต็ล ช าระเงนิค่าเช่า

รายปีใหก้ ับ  บจก.นอร์ท สาธร 

เรียลตี้  ในอ ัตราเดียวกับสญัญา

หล ัก  ส ัญญ าเช่ าช่วงฉบ ับที่  1 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนั 

มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนว

ทางการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ก าหนด ให ้ บ จก .นอร์ท  ส าธร 

โฮเต็ล จ่ายเงนิค่าเช่าเริ่มแรก เป็น

จ านวนเงิน 989 ลา้นบาท ใหแ้ก่ 

บจก.นอร์ท สาธร เรียลตี้  การเช่า

ช่วงที่ดินนี้ ไดร้บัความยินยอมจาก

สนง.ทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัริย ์ 

โดยค่าเช่าเริ่มแรกที่ไดร้ ับ บจก.

นอรท์ สาธร เรียลตี้ ทยอยรบัรูเ้ป็น

รายไดค่้าเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า 

การใหเ้ช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

บริษทั 

   16.2 รายไดด้อกเบี้ยรบั 11.78 10.70 ดอกเบี้ยรบัจากเงนิที่บริษทัใหกู้ย้ืม

แก่ บจก. นอรท์ สาธร โฮเต็ล ตาม

สดัส่วนการถอืหุน้ของบริษทั (20%) 

เป็นไปตามสญัญาเงนิกู ้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

อตัราดอกเบี้ยเป็นไปตามอตัราตลาด และ

เป็นไปเพื่ อประโยชน์ของบริษ ัท มีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทาง การ

ด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

16.3 รายไดอ้ื่น - 0.84 ส าห ร ับ เช่ าสถ านที่ เพื่ อ จ ัด งาน

ประชมุทีโ่รงแรม W Bangkok 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ั งก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

เป็นไปตามอตัราตลาด มีความสมเหตุสมผล

16.4 ค่าเช่าหอ้งพกัและ

บริการ ค่ าอาหารและ

เครื่องดื่ม  

0.20     0.75 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินธุรกิจปกติ

ของบริษทั 

17 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในสทิธิ

การเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

โกลเดน้เวนเจอร ์

บริษทัร่วม 17.1 รายไดค่้าเช่าที่ดิน 

อาคาร และงานระบบ 

313.68 

 

 

 

312.82 ในระหว่างปี 2559 ทรสัต์เพื่อการ

ล ง ทุ น ใ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า

อสงัหาริมทรพัย์โกลเดน้เวนเจอร ์

"โกลเดน้เวนเจอรีท"   ไดเ้ช่าช่วง

ที่ดิน อาคารและงานระบบ จาก 

บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี้  (บริษทั

ย่อย) เป็นเวลา 25 ปีสิ้นสุดวนัที่ 6 

ตุ ล าค ม  2583 ร ว ม ถึ งก าร ซื้ อ 

เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องมอื และอปุกรณ์ 

ของโครงการสาทร สแควร ์รวมท ัง้

ไดจ้า้ง บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้ 

เป็น  ผู ้บ ริห ารอส ังหาริมทรัพ ย ์

( Property Manager)ใ น ก า ร

บริห ารจ ัดการหาผลประโยชน ์

จดัเก็บรายได ้บ ารุงรกัษาซ่อมแซม

อสงัหาริมทรพัย ์ใหอ้ยู่ในสภาพที่ด ี

โดยมอีตัราค่าธรรมเนียมพื้นฐานไม่

เกิ น  100  ล ้าน บ าท ต่ อ ปี  แล ะ

ค่าธรรมเนียมผนัแปรไม่เกิน 8% 

ต่อปีของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

อ ัตราค่าเช่า และบริการเป็นไปตามอัตรา

ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษทั มี

ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนว

ทางการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

   17.2 รายได ้

ค่าธรรมเนียมบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

126.04 110.92  
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทัง้หมดและค่าใชจ่้ายบางส่วนที่

สามารถเรียกเก็บไดต้ามจริง ตามที่

ก าหนดในส ัญญา โดยรายการ

ด ังกล่าวได ้ร ับการอนุม ัติ จากที่

ประชุมใหญ่วิสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที ่

1/2557 ของบริษ ัท  เมื่ อว ันที่  9 

ธนัวาคม 2557 

17.3 ค่าเช่าจ่าย และ

ค่าบริการหอ้งประชมุ 

2.77 36.99 บริษทั และ บจก. โกลเดน้ แลนด ์

เรสซเิดน้ซ ์(บริษทัย่อย) ไดเ้ช่าพื้นที่

ส  านัก งานชั้น  36 และ 38 ของ

อาคารสาทร สแควร์ กบั โกลเดน้

เวนเจอรร์ีท นอกจากนัน้ไดม้กีารใช ้

บริการหอ้งประชุมของอาคารสาท

รสแควร ์และอาคารปารค์เวนเชอร ์

อโีคเพลก็ซ ์

18 กองทุนรวมสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์

บริษทัร่วม 18.1 ค่ า เช่ า ช่ ว งที่ ดิ น 

อาคาร และ เฟอรน์ิเจอร์

ของ โครงการเมย์แฟร์

แมริออท 

32.00 64.35 ในระหว่างปี 2550 กองทุนรวมสทิธิ

การเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์ไดใ้ห ้

บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ ซึ่ งเป็น

บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั  เช่า

ช่ ว งที่ ดิ น แล ะอ าค าร  แ ล ะ เช่ า

เฟ อร์นิ เจอ ร์แ ละอุ ป ก รณ์ ขอ ง

โครงการเมย์แฟร์แมริออท เพื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

อ ัตราค่ าเช่ าก็ เป็นไปตามส ัญญาที่ตกลง

ร่วมกนั มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม

แนวทางการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประกอบธุรกิจเซอรว์สิอพารท์เมน้ท์

และโรงแรม  โดยจ่ายค่าเช่าคงที่

เดอืนละ 4 ลา้นบาท และค่าเช่าแปร

ผนัรายเดือนตามผลการด าเนินงาน 

เป็นระยะเวลา 16 ปี ตัง้แต่วนัที่ 8 

พ.ค. 2550 ถึงวนัที่ 15 มี.ค. 2566  

และเมื่อหมดสญัญาเช่าช่วง บจก. 

แกรนด์เมย์แฟร์  สามารถใชส้ิทธิ

ต่ออายุสญัญาไดอ้ีก 10 ปี การเช่า

เป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบริษทั 

19 บริษทั สยามโฮลดิ้ง จ ากดั ผูถ้ือหุน้ของ บจก.สาธร

ทรัพย์สิน (บริษ ัทย่อย) 

ในสดัส่วน 40% 

19.1 ดอกเบี้ยจ่าย 14.84 14.80 ดอก เบี้ ย จ่ ายของ บจก . สาธร

ทรพัย์สิน (บริษ ัทย่อย) จากการ

กูย้ืมเงินจาก บจก. สยามโฮลดิ้ ง 

อ ัตราดอกเบี้ ยเป็นอ ัตราที่ตกลง

ร่วมกันกับบริษ ัท ให ้เป็น อ ัต รา

เดียวกันที่จะคิดกับบริษ ัทย่อยที ่

อ ัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร อ้ยละ 6.5 

ตัง้แต่ปี 2557 

ดอกเบี้ยจ่ายจากเงนิกูย้มืจาก บจก.

สยามโฮลดิ้ ง เป็นไปตามเงื่อนไข

ของสญัญาร่วมลงทุนระหว่างบริษทั

กบั บจก.สยามโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผูถ้ือ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

อตัราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามอตัราตลาด 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หุน้ร่วม 

20 บริษทั แอสคอท อนิเตอร์

เนชัน่แนล แมนเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบั 

บจก. สยามโฮลดิ้ง ผูถ้ือ

หุน้ของบริษทัย่อย 

20.1 รายไดค่้าเช่าและ

ค่าบริการ 

0.11 0.26 บจก.แอสคอทฯ เป็น ผู ้บริห าร

จดัการ โครงการแอสคอท ซึ่งเป็น

โครงการอาคารพกัอาศยัเพื่อใหเ้ช่า

ระยะย าว  ใน รูป แบบ เซอร์วิ ส 

อพาร์ทเมน้ทแ์ละโรงแรมซึ่งมีการ

เรี ยก เก็ บ ค่ า เช่ าและ ค่ าบริก าร  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าใชจ่้าย

ส่วนกลาง และ ค่ าธรรม เนี ยม

วิชาชีพ จากบจก.สาธรทรัพย์สิน

(บริษทัย่อย) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

และตามที่ตกลงร่วมกนักรณีทีไ่ม่ไดท้ าสญัญา

ระหว่างกนั มีความสมเหตุสมผลและเป็นไป

ตามแนวทางการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

20.2 ค่าธรรมเนียมการ

จดัการ 

8.00 13.45 

20.3 ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 5.45 7.28 

20.4 ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม

วชิาชพี 

11.00 11.20 

21 บริษทั เกษมทรพัยภ์กัด ี

จ ากดั 

บริษทัร่วมคา้ 21.1 รายได ค่้ าบริหาร

จดัการ 

80.70 96.00 บจก. เกษมทรพัย์ภกัดี เป็นผูร้บั

สิ ท ธิ เข ้าท าส ัญ ญ าให ้สิ ท ธิ ใ ช ้

ประโยชน์โครงการพ ัฒ นาพื้ นที่

บริ เวณตลาดสามย่ าน เดิม  กับ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อเป็น

ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ใน ก า ร ว่ า จ ้า ง

บุคคลากรใหม่ และใชป้ระโยชน์

จากความ รูค้วามสามารถ และ

ประสบการณ์ของบุคคลากรของ

บริษทั รวมไปถงึระบบงาน และการ

จดัการองค์กร บจก. เกษมทรพัย์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

ค านวณมาจากตน้ทุนบวกก าไรที่เหมาะสม มี

ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนว

ทางการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ภกัดี จึงว่าจา้งบริษทั เพื่อใหบ้ริการ

ทุกดา้นท ัง้ดา้นการบริหารโครงการ

การก่อสรา้ง การออกแบบรูปแบบ

โครงการ การบริหารการตลาด และ

การบริหารจดัการท ัว่ไป 

21.2 ร า ย ได ้ ค่ า ห ้อ ง

ประชมุ 

- 0.10 มีการใชบ้ริการหอ้งประชุมของ 

อาคารสาทรสแควร ์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

เป็นไปตามอตัราตลาด มีความสมเหตุสมผล

และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินธุรกิจปกติ

ของบริษทั 

21.3 ค่าเช่าและบริการ

จ่าย 

42.66 - บริษทั และ บจก. โกลเดน้ แลนด ์

เรสซเิดน้ซ ์(บริษทัย่อย) ไดเ้ช่าพื้นที่

ส  านักงานชั้น  20 และ 21 ของ

อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์

โดยมีการท าสญัญาเช่าและบริการ

ตามเงือ่นไขปกติเช่นเดียวกบัลูกคา้

ท ัว่ไปตามอตัราตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

เป็นอ ัตราเช่าและบริการตามเงื่อนไขปกติ

เช่นเดยีวกบัลูกคา้ท ัว่ไป ตามอตัราตลาด 

21.4 ค่ าใช จ่้ ายอื่ น -ค่ า

อบรม, ค่าหอ้งประชมุ 

1.60 0.51 กลุ่มบริษทัใชส้ถานที่เพื่อฝึกอบรม 

สมัมนา และจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ

บริษทัใหญ่ 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

22 บริษทั ภกัด ีรีเทล จ ากดั บริษทัร่วมคา้ 22.1 รายได ค่้ าบริหาร

จดัการ 

14.10 - บจก. เกษมทรพัย์ภกัดี เป็นผูร้บั

สิ ท ธิ เข ้าท าส ัญ ญ าให ้สิ ท ธิ ใ ช ้

ประโยชน์โครงการพ ัฒนาพื้ นที่

บริ เวณตลาดสามย่ าน เดิม  กับ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อเป็น

ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ใน ก า ร ว่ า จ ้า ง

บุคคลากรใหม่ และใชป้ระโยชน์

จากความ รูค้วามสามารถ และ

ประสบการณ์ของบุคคลากรของ

บริษทั รวมไปถงึระบบงาน และการ

จดัการองค์กร บริษทั ภกัดี รีเทล 

จ า กั ด  จึ ง ว่ า จ ้า ง บ ริ ษ ั ท  เพื่ อ

ใหบ้ริการทุกดา้นท ัง้ดา้นการบริหาร

โครงการการก่อสรา้ง การออกแบบ

รูป แบบ โค รงก าร  ก ารบ ริ ห าร

การตลาด และการบริหารจดัการ

ท ัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

ค านวณมาจากตน้ทุนบวกก าไรที่เหมาะสม มี

ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนว

ทางการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

   22.2 ค่ า ซื้ อ สิ น ค ้ า 

ของขวญั ของช าร่วย 

0.81 - ซื้อสินคา้เพื่อเป็นของขวญัเทศกาล

ใหก้บัลูกคา้ และคู่คา้ทางธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ั งก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ค ว าม เห็ น ว่ า  เป็ น ร าค าป ก ติ ที่ ใ ห ้ก ั บ

บุคคลภายนอก มีความเหมาะสม มีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการ
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

23 บริษทั ภกัด ีฮอสพทิาลติี้ 

จ ากดั 

บริษทัร่วมคา้ 23.1 รายได ค่้ าบริหาร

จดัการ 

4.50 - บจก. เกษมทรพัย์ภกัดี เป็นผูร้บั

สิ ท ธิ เข ้าท าส ัญ ญ าให ้สิ ท ธิ ใ ช ้

ประโยชน์โครงการพ ัฒนาพื้ นที่

บริ เวณตลาดสามย่ าน เดิม  กับ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อเป็น

ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ใน ก า ร ว่ า จ ้า ง

บุคคลากรใหม่ และใชป้ระโยชน์

จากความ รูค้วามสามารถ และ

ประสบการณ์ของบุคคลากรของ

บริษทั รวมไปถงึระบบงาน และการ

จดัการองคก์ร บริษทั ภกัดี ฮอสพิ

ทาลิตี้  จ ากดั จึงว่าจา้งบริษทั เพื่อ

ใหบ้ริการทุกดา้นท ัง้ดา้นการบริหาร

โครงการการก่อสรา้ง การออกแบบ

รูป แบบ โค รงก าร  ก ารบ ริ ห าร

การตลาด และการบริหารจดัการ

ท ัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

ค านวณมาจากตน้ทุนบวกก าไรที่เหมาะสม มี

ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนว

ทางการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

   23.2 ค่าเช่าและบริการ 0.29 - ส าหร ับร ับรองแขกและพนักงาน

ในช่วงกิจกรรมต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ค ว าม เห็ น ว่ า  เป็ น ร าค าป ก ติ ที่ ใ ห ้ก ั บ

บุ คคลภ ายนอก /ราค าตลาดหรือร าค า

   23.3 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ 0.83 - ส าหร ับร ับรองแขกและพนักงาน

ในช่วงกิจกรรมต่างๆ 
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ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม

สมเหตุสมผล 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผูเ้สนอ

ราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กบั

บริษทัมากทีสุ่ด 

24 บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ี                       

แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์

ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษทั 

24.1 ร า ย ไ ด ้ ค่ า ก า ร

จดัการ 

23.25 5.60 บจก .เอ็น .ซี .ซี . แมน เนจเม น้ท ์

แอนด์ ดิ เวลลอป เมน้ท์ ว่ าจ า้ง

บริษทั เพือ่ใหบ้ริการดา้นการบริหาร

โครงการการก่อสรา้ง การออกแบบ

รูปแบบโครงการ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า เป็นราคาที่ตกลงไวต้ามสญัญา 

ค านวณมาจากประมาณการตน้ทุนที่เกิดขึ้น

ของบริษ ัท บวกก าไรที่ เหมาะสม มีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการ

ด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

24.2 รายได ค่้ าบริการ

หอ้งประชมุ 

- 0.25 ส าหร ับร ับรองแขกและประชุ ม

ตามปกติธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิ จ ารณ าร ายก ารด ังก ล่ าวแล ้ว  แล ะมี

ความเห็นว่า ราคาที่ตกลงเป็นอตัราที่คิดกบั

ลูกคา้ท ัว่ไป มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นไป

ตามแนวทางการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

24.3 ค่าเช่า และบริการ - 0.57 ส าหร ับจ ัดกิจกรรมและประชุม

ตามปกติธุรกิจ 
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1.2 รำยกำรที่มีเงื่อนไขกำรคำ้ปกติทัว่ไปที่ท ำกบักจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ในระหว่างปี 2562-2563 บริษทัมกีารท ารายการคา้ทีม่เีงือ่นไขปกติท ัว่ไปกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

รอบปีบญัชี รอบปีบญัชี 

2563 2562 

1 

  

  

Frasers Hospitality Pte. Ltd. 

  

  

ผู ้ถือหุ ้น ให ญ่ เป็ นญ าติ สนิ ทของ

กรรมการและ/หรือผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ

บริษทั  

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 0.23 0.38 

ค่าทีพ่กัสมัมนา 0.07 - 

ค่าใชจ่้ายอื่น 0.01 - 

2 บริษทั เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี้ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู ้ถือหุ ้น ให ญ่ เป็ นญ าติ สนิ ทของ

กรรมการและ/หรือผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ

บริษทั 

ค่าบริหารโครงการ 3.88 6.85 

3 

  

  

บริษทั เฟรเซอร์ พร๊อพเพอร์ตี้ 

โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  

  

ผู ้ถือหุ ้น ให ญ่ เป็ นญ าติ สนิ ทของ

กรรมการและ/หรือผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ

บริษทั 

  

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 0.01 2.25 

ค่าบริการวชิาชพี 1.35 - 

รายไดอ้ื่น 0.47 - 

4 

  

  

  

  

Frasers Property Corporate 

Services Pte. Ltd. 

  

  

  

  

เป็นบริษทัย่อยของผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ

บริษทั  

  

  

  

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 0.02 0.17 

รายไดอ้ื่น 0.21 - 

ค่าอบรมสมัมนา 1.16 0.25 

ค่าใชจ่้ายบริหารองคก์ร 30.82 3.98 

ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าเดนิทาง ค่า

หอ้งพกั และค่ารถรบัส่ง 

0.05 2.82 

5 บริษทั วนั แบงค็อก จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ 0.06 0.12 

6 

  

River Valley Apartments 

Pte. Ltd 

  

เป็นบริษทัย่อยของผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ

บริษทั 

ค่าอบรมสมัมนา 0.01 0.58 

ค่าเดินทาง ค่าหอ้งพกั และค่า

รถรบัส่ง 

0.20 - 

7 Frasers Hospitality China 

Square Trusty Pte. Ltd. 

เป็นบริษทัย่อยของผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ

บริษทั 

ค่าอบรมสมัมนา 0.02 - 

8 Frasers Hospitality Loyalty 

Services Pte Ltd 

เป็นบริษทัย่อยของผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ

บริษทั 

ค่าบริหาร (Loyalty fee) 0.18 - 

9 บ ริ ษ ั ท  พี บี เอ  โ ร บ อ ทิ ค ส ์

(ประเทศไทย) จ ากดั  
 

บริษทัร่วมคา้ ค่าบริการ 0.03 - 

10 บริษ ัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศ บริษทัร่วมคา้ ราย ได ้จ ากก าร ให ้เช่ าแล ะ 0.01 - 
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บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

รอบปีบญัชี รอบปีบญัชี 

2563 2562 

ไทย) จ ากดั บริการหอ้งประชมุ 

11 บ ริ ษ ัท  ยู นิ เว น เจ อ ร์  จ ากั ด 

(มหาชน) 

มกีรรมการร่วมกนั รายได ้ค่ าสนับส นุน งานวิ่ ง 

Vertical run 

- 0.09 

12 บริษทั เลศิรฐัการ จ ากดั บริษทัย่อยของบริษ ัทที่มีกรรมการ

ร่วมกนั 

รายไดอ้ื่น - 0.01 

13 บริษทั แกรนด ์ยูนิตี้           

ดเิวลลอ็ปเมนท ์จ ากดั 

บริษทัย่อยของบริษ ัทที่มีกรรมการ

ร่วมกนั 

รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ - 0.21 

14 

  

บริษทั แอล อาร ์เค               

ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

  

บริษทัย่อยของบริษ ัทที่มีกรรมการ

ร่วมกนั 

  

รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ - 0.40 

ค่าอาหารพนกังาน - 0.03 

15 

  

  

  

บริษทั ฟอรเ์วริด์ ซสิเต็ม จ ากดั 

  

  

  

บริษทัย่อยของบริษ ัทที่มีกรรมการ

ร่วมกนั 

  

  

  

บริการงานซ่อมแซมระบบ

ตรวจสอบความปลอดภ ัย

ทางเขา้ออก 

4.12 4.25 

ค่ าซื้ อ แ ล ะติ ด ตั้ ง อุ ป ก รณ์

ตรวจสอบการเขา้ออกทีจ่อดรถ 

- 0.37 

รายไดอ้ื่น 0.08 0.05 

16 บริษทั อะเฮดออล จ ากดั บริษทัย่อยของบริษ ัทที่มีกรรมการ

ร่วมกนั 

ตน้ทุนโครงการ

อสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพือ่ขาย 

2.84 1.62 

17 บริษทั ยูนิเวนเจอร ์รีท            

แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

บริษทัย่อยของบริษ ัทที่มีกรรมการ

ร่วมกนั 

รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ 0.09 - 

18 

  

  

บริษ ัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด 

(มหาชน) 

  

  

มกีรรมการร่วมกนั 

  

  

ค่ า ว ั ส ดุ สิ้ น เป ลื อ ง ใ ช ้ ใ น

ส านกังาน 

0.15 1.98 

รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ 0.14 0.13 

รายไดค่้าเช่าและบริการ 0.01 - 

19 บริษทั ไทยดริ้งค ์จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั รายได ้ค่ าสนับส นุ น งานวิ่ ง 

Vertical run 

0.47 0.47 

20 บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของกลุม่บริษทั เป็นญาติ

สนิทของกรรมการ/ผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ

บริษทั 

ค่าน า้ดื่มใชใ้นส านกังาน 0.25 0.33 
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บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

รอบปีบญัชี รอบปีบญัชี 

2563 2562 

21 

  

  

  

  

บริษทั ท.ีซ.ีซ.ีเทคโนโลย ีจ ากดั 

  

  

  

  

มกีรรมการร่วมกนั 

  

  

  

  

ค่าบริการเช่าอปุกรณ์ 46.55 41.88 

รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ - 0.01 

ค่าบริการดา้นระบบสารสนเทศ

และเทคโนโลย ี

15.15 1.37 

ค่าใชจ่้ายอื่น 0.11 - 

ค่ า พ ั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม

คอมพวิเตอร ์

- 13.12 

22 

  

  

  

บริษทั โทนิค อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 

  

  

  

มกีรรมการร่วมกนั 

  

  

  

ค่ าบ ริห าร โค รงก าร  (ก ลุ่ ม 

hotel) 

3.01 3.20 

ค่าบริการหอ้งประชมุ - 0.64 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 0.22 

23 

  

  

  

  

  

  

บริษทั ทซีซี ีแอทเซท็ส ์         

(ประเทศไทย) จ ากดั 

  

  

  

  

  

  

มกีรรมการร่วมกนั 

  

  

  

  

  

  

รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ 0.13 0.01 

ค่ากิจกรรม - 0.02 

ค่าใชจ่้ายอื่น 0.04 - 

ค่ าที่ ป รึกษ าด ้านออกแบบ

สถาปตัยกรรม 

0.38 - 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 0.04 0.01 

ค่าพฒันาโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

- 0.93 

24 

  

บริษ ัท  ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

  

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของกลุม่บริษทั เป็นญาติ

สนิทของกรรมการ/ผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ

บริษทั  

บริการหอ้งจดัเลี้ยง 0.67 0.27 

ค่ารบัรอง 0.01 - 

25 บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั ค่าบริการเช่ายานพาหนะ 8.74 7.78 

26 

  

บริษ ัท  อ าค เนย์ป ระกัน ชี วิต 

จ ากดั (มหาชน) 

  

มกีรรมการร่วมกนั ค่าบริการดา้นงานประกนัชวีติ 13.66 14.07 

รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ - 0.03 

27 บริษ ัท  ศูนย์วิช าการอาค เนย ์

จ ากดั 
 

มกีรรมการร่วมกนั รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - 0.51 

28 บริษทั น ายุค จ ากดั เป็ น บ ริ ษ ั ท ย่ อ ย ข อ งบ ริ ษ ั ท ที่ มี รายไดค่้าทีพ่กั 0.93 - 
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บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

รอบปีบญัชี รอบปีบญัชี 

2563 2562 

กรรมการร่วมกนั 

29 บริษทั นอรธ์ปารค์ กอลฟ์แอนด์

สปอรต์คลบั จ ากดั 

มกีรรมการร่วมกนั ค่ารบัรองลูกคา้ - ตีกอลฟ์ 0.89 1.03 

30 

  

  

  

บริษทั เอฟ แอนด ์บ ี        

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

  

  

  

มกีรรมการร่วมกนั 

  

  

  

ค่าจดักิจกรรมภายในองคก์ร - 

อาหารและเครืองดื่ม 

- 1.63 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.05 0.20 

ค่าประชาสมัพนัธ ์ 0.19 - 

ค่าบริการหอ้งประชมุ 0.01 - 

31 บริษ ัท  โฮ เรก ้า แม เนจเม น้ท ์

จ ากดั 

มกีรรมการร่วมกนั ค่าน า้ดื่มรบัรองลูกคา้ 5.90 3.09 

32 บริษทั อนิเตอร ์โฮเรกา้ จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั อุปกรณ์ประกอบอาหารขนาด

เลก็ 

- 0.01 

33 

  

บริษทั ฟู้ ด ออฟ เอเชยี จ ากดั 

  

เป็ น บ ริ ษ ั ท ย่ อ ย ข อ งบ ริ ษ ั ท ที่ มี

กรรมการร่วมกนั  

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 2.27 2.65 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.05 0.21 

34 

  

บริษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 

(มหาชน) 

  

มกีรรมการร่วมกนั รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 10.45 0.14 

ค่าประชาสมัพนัธ ์ 0.04 - 

35 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ           

มารเ์ก็ตติ้ง จ ากดั 

มกีรรมการร่วมกนั รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ 0.22 0.08 

36 

  

บริษ ัท ชา้งอินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 

  

มกีรรมการร่วมกนั  รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ 0.16 0.13 

รายไดค่้าสนับสนุนกิจกรรม 

Chill festival 

3.70 2.80 

37 

  

บริษ ัท  ประช าร ัฐ ร ักส าม ัค คี 

วสิาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) 

จ ากดั  

มกีรรมการร่วมกนั รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ - 0.04 

ค่าของขวญั 0.01 - 

38 

  

บริษทั ลพี โซลูช ัน่ เอเชยี จ ากดั 

  

มกีรรมการร่วมกนั 

  

ค่าบริการ 0.02 - 

ค่าบริการดา้นระบบสารสนเทศ

และเทคโนโลย ี

0.05 - 

39 บริษทั ชนิาทรพัย ์จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั ค่าบริการอนิเตอรเ์น็ต 0.33 0.25 

40 บริษทั แมก๊ซ ์เอเชยี จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั ค่าของขวญั - 0.22 
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บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

รอบปีบญัชี รอบปีบญัชี 

2563 2562 

41 บริษทั อมรินทร์พริ้นติ้ ง แอนด ์

พบัลซิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

มกีรรมการร่วมกนั ค่าโฆษณา 1.33 1.53 

42 บริษทั อมรินทร ์เทเลวชิ ัน่ จ ากดั เป็ น บ ริ ษ ั ท ย่ อ ย ข อ งบ ริ ษ ั ท ที่ มี

กรรมการร่วมกนั 

ค่าโฆษณา - 1.13 

43 

  

บริษทั ควอลติี้  กอลฟ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั  

 ผูใ้หบ้ริการดา้นผูบ้ริหารที่ส  าคญักบั

บริษทั  

ค่าบริหารโครงการ 13.40 18.34 

ซื้ออปุกรณ์ - 0.10 

44 Marriott international  ผูใ้หบ้ริการดา้นผูบ้ริหารที่ส  าคญักบั

กลุม่บริษทั 

ค่าบริหารโครงการ 0.35 26.85 

45 Luxury Hotel & Resort           

(Thailand) Limited   

 ผูใ้หบ้ริการดา้นผูบ้ริหารที่ส  าคญักบั

กลุม่บริษทั 

ค่าบริหารโครงการ 13.55 0.63 

46 บริษทั เอส พี เอ็ม อาหารและ

เครื่องดื่ม จ ากดั 

มกีรรมการร่วมกนั ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 0.05 

47 บริษทั สมีาธุรกิจ จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - 0.16 

48 บ ริ ษ ั ท  โ อ อิ ชิ  ก รุ๊ ป  จ า กั ด 

(มหาชน) 

มกีรรมการร่วมกนั ค่าบตัรก านลัแจกสือ่มวลชน - 0.03 

49 บริษทั โออชิ ิราเมน จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั ค่าอาหารพนกังาน 0.04 - 

50 

  

  

  

บริษ ัท บิ ๊กซี ซู เปอร์เซ็ น เตอร ์

จ ากดั (มหาชน) 

  

  

  

เป็ น บ ริ ษ ั ท ย่ อ ย ข อ งบ ริ ษ ั ท ที่ มี

กรรมการร่วมกนั 

  

  

  

ค่าซื้อเครื่องใชส้  านกังาน 0.01 - 

ค่าของใชส้ิ้นเปลอืง 0.14 0.17 

ค่าของขวญั ค่ารบัรอง 0.28 0.14 

รายไดอ้ื่น (ค่าเช่าทีด่นิ) 0.48 0.25 

51 บริษทั บางกอกอาร์ตเบียนนาเล ่

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

มกีรรมการร่วมกนั รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ 0.02 0.75 

52 บริษทั ป้อมทพิย ์(2012) จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั ค่าจดักิจกรรมภายในองคก์ร 0.14 0.09 

53 บริษทั ป้อมบรูพา จ ากดั เป็ น บ ริ ษ ั ท ย่ อ ย ข อ งบ ริ ษ ั ท ที่ มี

กรรมการร่วมกนั 

ค่าเลี้ยงรบัรองอบรมวปอ. - 0.03 

54 บริษทั ป้อมคลงั จ ากดั เป็ น บ ริ ษ ั ท ย่ อ ย ข อ งบ ริ ษ ั ท ที่ มี

กรรมการร่วมกนั 
 

ค่าน า้ดื่มแกลลอน 0.05 0.04 

55 บริษทั ป้อมกิจ จ ากดั เป็ น บ ริ ษ ั ท ย่ อ ย ข อ งบ ริ ษ ั ท ที่ มี

กรรมการร่วมกนั 

วสัดุสิ้นเปลอืง 0.07 0.12 
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บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

รอบปีบญัชี รอบปีบญัชี 

2563 2562 

56 The QSR of Asia Co.,Ltd. เป็นบริษทัย่อยของบริษทัที่มีผูถ้อืหุน้

ใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/

หรือผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั 

ค่าอาหารพนกังาน 0.06 - 

57 บริษทั ซ ีเอ ซ ีจ ากดั เป็นบริษทัย่อยของบริษทัที่มีผูถ้อืหุน้

ใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/

หรือผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั 

ราย ได ้จ ากก าร ให ้เช่ าแล ะ

บริการ 

- 0.51 

58 บริษทั ซ ีเอ ไอ จ ากดั เป็นบริษทัย่อยของบริษทัที่มีผูถ้อืหุน้

ใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/

หรือผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั 

ราย ได ้จ ากก าร ให ้เช่ าแล ะ

บริการ 

- 0.18 

59 บริษ ัท  บางปะกง โลจิสติ กส ์

พารค์ จ ากดั  

บริษทัร่วมคา้ รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ 4.42 0.01 

60 บริษทั วงันอ้ย โลจิสติกส ์พารค์ 

จ ากดั  

บริษทัร่วมคา้ รายไดค่้าบริการหอ้งประชมุ - 0.01 

61 

  

บริษทั สริิทรพัยพ์ฒันา จ ากดั 

  

เป็ น บ ริ ษ ั ท ย่ อ ย ข อ งบ ริ ษ ั ท ที่ มี

กรรมการร่วมกนั 

  

รายไดค่้าขายทีด่นิทบัสะแก - 0.40 

ราย ได ้จ ากก าร ให ้เช่ าแล ะ

บริการ 

- 0.07 

62 บริษทั อธิมาตร จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั ราย ได ้จ ากก าร ให ้เช่ าแล ะ

บริการ 

0.01 0.06 

63 

  

บริษทั แปซฟิิก เลเซอร ์      

(ประเทศไทย) จ ากดั 

  

มกีรรมการร่วมกนั 

  

อบรมสมัมนา 0.04 - 

ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าเดนิทาง ค่า

หอ้งพกั และค่ารถรบัส่ง 

1.63 3.14 

64 บริษทั เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่

แนล อเีวน้ท ์จ ากดั 

มกีรรมการร่วมกนั รายไดโ้รงแรม 0.19 - 

65 บริษทั มิตรสยามอินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั 

มกีรรมการร่วมกนั ค่าทีป่รึกษา 1.25 - 

66 บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร ์จ ากดั มกีรรมการร่วมกนั ค่าหอ้งพกั 1.22 1.03 

67 PT SLP Internusa Karawang บริษทัร่วม รายไดอ้ื่น 1.15 - 

68 บริษทั สาธรทรพัยส์นิ จ ากดั 
 

มกีรรมการร่วมกนั ค่าหอ้งพกั 1.12 0.97 

69 

  

บริษทั บางกอก คลบั จ ากดั 

  

มกีรรมการร่วมกนั 

  

ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 0.35 - 

ค่าอบรมสมัมนา  0.10 2.43 
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บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 

รอบปีบญัชี รอบปีบญัชี 

2563 2562 

      ค่ า พ ั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม

คอมพวิเตอร ์

- 0.54 

70 

  

บริษทั ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่ 

จ ากดั 

  

มกีรรมการร่วมกนั 

  

ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 0.43 0.18 

ค่าอบรมสมัมนา  0.02 - 

71 

  

Frasers Property AHL Ltd. 

  

มกีรรมการร่วมกนั 

  

รายไดค่้าบริหารจดัการ 0.33 - 

ค่าใชจ่้ายอื่น 0.27 1.64 

72 Capri by Fraser China 

Square 

 เป็นบริษทัย่อยของบริษทัที่มผูีถ้อืหุน้

ใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/

หรือผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั 

ค่าหอ้งพกั 0.04 - 

73 บริษทั ซ ีเอ ซ ีจ ากดั ผู ้ถือหุ ้น ให ญ่ เป็ นญ าติ สนิ ทของ

กรรมการ และ/หรือผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ

บริษทัย่อย 

ค่าบริการหอ้งประชมุ 0.01 - 

74 บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้ 

เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั  

บริษทัร่วมคา้ รายไดอ้ื่น 0.01 - 

75 บจก. บสิโตร เอเชยี มีผูถ้ือหุน้ที่มีความเกี่ยวโยงกบักลุ่ม

ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 0.03 

76 PT. Rasuna Setiabudi Raya 

(Frasers Place Setiabudi) 

มกีรรมการที่มคีวามเกี่ยวโยงกบักลุ่ม

ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ค่าหอ้งพกัและค่าใชจ่้ายในการ

เดนิทาง 

- 0.08 

 

2. มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

 หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจะประเมนิราคาดงักลา่วในข ัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและท าการวเิคราะหว์่า รายการดงักลา่วเป็นรายการที่

สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรพัย์สิน ฝ่ายการลงทุนจะตอ้งท าการวิเคราะห์

ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมกีารว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อใหค้วามเห็นเพิ่มเติม จากนัน้จงึน าเสนอตามข ัน้ตอนและกระบวนการอนุมตัิ 

โดยผูบ้ริหารหรือกรรมการที่ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว  นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบในการ

ตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นรายการทีเ่ป็นไปตามราคาตลาด และเงือ่นไขทียุ่ติธรรม โดยค านึงถงึผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั

ฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั ในกรณีทีร่ายการดงักลา่วไม่เป็นเงือ่นไขทางการคา้โดยท ัว่ไป คณะกรรมการหรือผูถ้อืหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัิการท า

รายการระหว่างกนั ท ัง้นี้ กรรมการหรือผูถ้อืหุน้ซึ่งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
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รายการระหว่างกนั 232 

 

 ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระส าคญัและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ฯ ได ้

ด าเนินการใหม้ ัน่ใจว่า ไดม้ีการด าเนินการตามประกาศที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ท ัง้ในกรณีที่เป็นรายการที่ด าเนินการของบริษทัฯ เอง และการ

ด าเนินการของบริษทัย่อย 

3. นโยบำยหรือแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทัฯ จะร่วมกนัดูแลรายการระหว่างกนัดงักล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะยงัเป็นรายการที่มี

ความจ าเป็นและเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ และใหเ้ป็นไปในราคาทียุ่ติธรรม 
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ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน  233 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
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ขอ้มูลทำงกำรเงนิท่ีส ำคญั 

1. ควำมเหน็ของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

ปี 2561 (1 มกรำคม 2561 ถงึ 30 กนัยำยน 2561) 

ปทัมวรรณ วฒันกุล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 9832 

บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ปี 2562 (1 ตุลำคม 2561 ถงึ 30 กนัยำยน 2562) 

นิตยา เชษฐโชติรส 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4439 

บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ปี 2563 (1 ตุลำคม 2562 ถงึ 30 กนัยำยน 2563) 

วไิล บูรณกิตติโสภณ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3920 

บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

 

 

สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

รายงานผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2561 ถึง 2563 ไดใ้หค้วามเห็นว่า งบการเงนิของบริษทัไดจ้ดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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2.   งบกำรเงนิ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ                     (หน่วย : บาท) 

 

งบรวม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2561 2562 2563  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

สนิทรพัย ์

  

    

สนิทรพัยห์มนุเวียน 
            

เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6,951,410,000 8.41 4,495,092,000 4.87 2,572,047,000 2.76 

เงนิลงทุนช ัว่คราว - เงนิฝากประจ า 523,710,000 0.63 8,830,000 0.01 8,907,000 0.01 

ลูกหน้ีการคา้ 194,449,000 0.24 362,649,000 0.39 480,169,000 0.52 

ลูกหน้ีอื่น 299,118,000 0.36 250,179,000 0.27 284,740,000 0.31 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้เพื่อโครงการลงทุน   0.00 0 0.00 1,644,517,000 1.77 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั 143,663,000 0.17 135,270,000 0.15 0 0.00 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16,480,000 0.02 17,473,000 0.02 20,317,000 0.02 

อสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพือ่ขาย 23,512,081,000 28.45 31,078,189,000 33.65 32,877,749,000 35.29 

เงนิมดัจ าที่ดนิอสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพื่อขาย 238,363,000 0.29 774,841,000 0.84 321,256,000 0.34 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 198,844,000 0.24 245,892,000 0.27 266,241,000 0.29 

กลุ่มสนิทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พือ่ขาย 1,000,663,000 1.21 0 0.00 0 0.00 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน 33,078,781,000 40.02 37,368,415,000 40.46 38,475,943,000 41.30 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มีภาระค า้ประกนั 5,488,000 0.01 1,488,000 0.00 1,488,000 0.00 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 5,795,820,000 7.01 9,785,247,000 10.59 10,723,496,000 11.51 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 1,762,538,000 2.13 2,715,213,000 2.94 2,934,111,000 3.15 

เงนิลงทุนในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 257,000 0.00 257,000 0.00 257,000 0.00 

เงนิลงทุนอื่น 0 0.00 669,271,000 0.72 669,271,000 0.72 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 283,087,000 0.34 266,127,000 0.29 312,684,000 0.34 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบี้ยคา้งรบัแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 232,583,000 0.28 232,583,000 0.25 259,342,000 0.28 

ค่าความนิยม 1,626,000 0.00 1,626,000 0.00 1,626,000 0.00 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 35,622,244,000 43.10 35,690,101,000 38.64 34,364,112,000 36.88 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่ยงัไม่เรียกช าระ 169,073,000 0.20 0 0.00 0 0.00 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 2,557,468,000 3.09 2,625,985,000 2.84 2,545,789,000 2.73 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 64,099,000 0.08 118,323,000 0.13 116,865,000 0.13 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 510,979,000 0.62 356,538,000 0.39 416,575,000 0.45 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที่จ่าย 738,053,000 0.89 767,951,000 0.83 195,339,000 0.21 

สทิธิการเช่า 1,755,797,000 2.12 1,659,655,000 1.80 1,795,092,000 1.93 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 72,061,000 0.09 104,252,000 0.11 357,303,000 0.38 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 49,571,173,000 59.98 54,994,617,000 59.54 54,693,350,000 58.70 

รวมสนิทรพัย ์ 82,649,954,000 100.00 92,363,032,000 100.00 93,169,293,000 100.00 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)                   (หน่วย : บาท) 

  

  

  

งบรวม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2561 2562 2563  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

หน้ีสนิและส่วนของผูถื้อหุน้             

หน้ีสนิหมนุเวียน             

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,412,660,000 4.13 8,088,718,000 8.76 2,228,638,000 2.39 

เจา้หน้ีการคา้ 2,526,941,000 3.06 2,899,519,000 3.14 2,776,328,000 2.98 

เจา้หน้ีอื่น 1,246,775,000 1.51 1,633,091,000 1.77 1,331,165,000 1.43 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 375,749,000 0.45 1,029,949,000 1.12 1,019,691,000 1.09 

ตัว๋เงนิจ่ายระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0 0.00 250,899,000 0.27 0 0.00 

หุน้กูท้ี่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,600,000,000 1.94 6,820,000,000 7.38 8,297,563,000 8.91 

รายไดส้ทิธิการเช่ารอตดับญัชีที่ถงึก าหนดรบัรูภ้ายในหน่ึงปี 361,864,000 0.44 360,941,000 0.39 361,440,000 0.39 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 245,176,000 0.30 267,912,000 0.29 193,165,000 0.21 

ประมาณการหน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 40,784,000 0.05 12,860,000 0.01 79,716,000 0.09 

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 410,174,000 0.50 446,568,000 0.48 481,881,000 0.52 

รวมหน้ีสนิหมนุเวียน 10,220,123,000 12.37 21,810,457,000 23.61 16,769,587,000 18.00 

หน้ีสนิไม่หมนุเวียน             

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,339,365,000 1.62 2,518,947,000 2.73 2,256,540,000 2.42 

เงนิกูย้มืระยะยาวและดอกเบี้ยคา้งจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 0 0.00 540,336,000 0.59 555,175,000 0.60 

หุน้กู ้ 19,616,194,000 23.73 30,775,562,000 33.32 32,978,811,000 35.40 

รายไดส้ทิธิการเช่ารอตดับญัชี 7,933,232,000 9.60 7,484,979,000   7,139,514,000   

หน้ีสินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 560,230,000 0.68 499,789,000 0.54 469,437,000 0.50 

เงนิกูย้มืระยะยาวและดอกเบี้ยคา้งจ่ายจาก ผูถ้อืหุน้ของบริษทัย่อย 525,537,000 0.64 0 0.00 0 0.00 

ตัว๋เงนิจ่ายระยะยาว 245,388,000 0.30 0 0.00 0 0.00 

ประมาณการหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 115,624,000 0.14 187,914,000 0.20 219,579,000 0.24 

ประมาณการหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนอื่น 185,899,000 0.22 85,442,000 0.09 84,998,000 0.09 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 511,733,000 0.62 589,157,000 0.64 575,225,000 0.62 

รวมหน้ีสนิไม่หมนุเวียน 31,033,202,000 37.55 42,682,126,000 46.21 44,279,279,000 47.53 

รวมหน้ีสนิ 41,253,325,000 49.91 64,492,583,000 69.83 61,048,866,000 65.52 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)                   (หน่วย : บาท) 

  

  

  

  
 

งบรวม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2561 2562 2563  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

ส่วนของผูถ้ือหุน้             

ทุนเรือนหุน้             

ทุนจดทะเบยีน              

      (2563: หุน้สามญัจ านวน 3,226,821 หุน้ มูลค่า 1 บาทต่อหุน้)             

      (2562: หุน้สามญัจ านวน 2,934,628,000 หุน้ มูลค่า 1 บาทต่อหุน้)             

      (2561: หุน้สามญัจ านวน 2,751,213,562 หุน้ มูลค่า 1 บาทต่อหุน้) 2,751,214,000  3.33  2,934,628,000  3.18  3,226,821,000  3.46  

ทุนที่ออกและช าระแลว้             

      (2563: หุน้สามญัจ านวน 2,319,277 หุน้ มูลค่า 1 บาทต่อหุน้)             

      (2562: หุน้สามญัจ านวน 2,016,763,000 หุน้ มูลค่า 1 บาทต่อหุน้)             

      (2561: หุน้สามญัจ านวน 1,834,142,375 หุน้ มูลค่า 1 บาทต่อหุน้) 1,834,142,000  2.22  2,016,763,000  2.18  2,319,277,000  2.49  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19,838,380,000  24.00  22,914,919,000  24.81  25,818,624,000  27.71  

ก าไรสะสม             

   - จดัสรรแลว้ -ส ารองตามกฎหมาย 275,121,000  0.33  300,828,000  0.33  322,682,000  0.35  

   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,441,884,000  4.16  4,702,616,000  5.09  6,544,487,000  7.02  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (23,201,000) (0.03) (495,068,000) (0.54) (500,282,000) (0.54) 

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 0  0.00  (2,255,622,000) (2.44) (2,255,622,000) (2.42) 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่ 25,366,326,000  30.69  27,184,436,000  29.43  32,249,166,000  34.61  

ส่วนของผูถ้อืหุน้เดิมก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 12,921,195,000  15.63  0  0.00  0  0.00  

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 3,109,108,000  3.76  686,013,000  0.74  (128,739,000) (0.14) 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 41,396,629,000  50.09  27,870,449,000  30.17  32,120,427,000  34.48  

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถื้อหุน้ 82,649,954,000  100.00  92,363,032,000  100.00  93,169,293,000  100.00  

หมำยเหต:ุ   

▪ ตามที่ระหว่างปี 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการของ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (GOLD) ซึ่งเป็นบริษทัที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูถ้อืหุน้ในล าดบัสูงสุดเดยีวกนั  

ดงันัน้งบการเงนิรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 30 กนัยายน 2562 (ฉบบัปรบัปรุง) จงึไดถู้กจดัท าขึ้นภายใตเ้กณฑก์ารรวมธุรกิจของกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดย

ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเสมอืนบริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการดงักล่าวมาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                   

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่  าคญั  238 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทุน                (หน่วย : บาท) 

  

  

  

  

งบรวม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2561 2562 2563  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

รำยได ้             

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 10,281,951,000 74.47 15,552,858,000 72.10 14,648,050,000 71.5 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที่เกี่ยวขอ้ง 1,912,718,000 13.85 2,758,501,000 12.79 2,751,771,000 13.4 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 414,599,000 3.00 565,826,000 2.62 331,434,000 1.6 

รายไดค่้าบริหารจดัการ 333,561,000 2.42 540,902,000 2.51 648,116,000 3.2 

รายไดจ้ากการลงทุน 69,513,000 0.50 186,893,000 0.87 77,982,000 0.4 

รายไดจ้ากกิจการสนามกอลฟ์ 19,979,000 0.14 0 0.00 0 0.0 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 55,581,000 0.40 0 0.00 0 0.0 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสนิจากค่าเผื่อการสนบัสนุนทางการเงนิ 0 0.00 66,175,000 0.31 0 0.0 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 0 0.00 10,322,000 0.05 384,270,000 1.9 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 609,757,000 4.42 1,710,149,000 7.93 1,360,602,000 6.6 

รายไดอ้ื่น 108,788,000 0.79 179,727,000 0.83 288,144,000 1.4 

รวมรำยได ้ 13,806,447,000 100.00 21,571,353,000 100.00 20,490,369,000 100.0 

ค่ำใชจ้่ำย             

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยัและพาณิชยกรรม 6,962,989,000 50.43 10,494,443,000 48.65 10,236,827,000 49.96 

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการที่เกี่ยวขอ้ง 937,494,000 6.79 1,354,108,000 6.28 1,301,023,000 6.35 

ตน้ทุนธุรกิจโรงแรม 281,035,000 2.04 389,303,000 1.80 296,203,000 1.45 

ตน้ทุนกิจการสนามกอลฟ์ 10,120,000 0.07 0 0.00 0 0.00 

ตน้ทุนค่าการจดัการ 232,673,000 1.69 398,599,000 1.85 402,876,000 1.97 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 42,305,000 0.31 0 0.00 0 0.00 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 903,001,000 6.54 1,346,532,000 6.24 1,137,647,000 5.55 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,523,188,000 11.03 2,318,873,000 10.75 2,324,317,000 11.34 

รวมค่ำใชจ้่ำย 10,892,805,000 78.90 16,301,858,000 75.57 15,698,893,000 76.62 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

สุทธิจากก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการขาย อสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทั

ร่วมและการร่วมคา้ 157,240,000 1.14 -187,284,000 -0.87 -188,337,000 -0.92 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล 3,070,882,000 22.24 5,082,211,000 23.56 4,603,139,000 22.46 

(ค่าใชจ้่าย) ทางการเงนิ -465,338,000 -3.37 -806,531,000 -3.74 -1,131,473,000 -5.52 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล 2,605,544,000 18.87 4,275,680,000 19.82 3,471,666,000 16.94 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ -461,080,000 -3.34 -791,497,000 -3.67 -631,730,000 -3.08 

ก ำไรสุทธิ 2,144,464,000 15.53 3,484,183,000 16.15 2,839,936,000 13.86 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)             (หน่วย : บาท) 

 

งบรวม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2561 2562 2563  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

ก ำไรสุทธิ 2,144,464,000 15.53 3,484,183,000 16.15 2,839,936,000 13.86 

กำรแบ่งปนัก ำไร             

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้บริษทั 657,349,000 4.76 1,791,271,000 8.30 2,791,483,000 13.62 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 1,174,093,000 8.50 1,313,778,000 6.09 0 0.00 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อย 313,022,000 2.27 379,134,000 1.76 48,453,000 0.24 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 0.36  0.96 1.34 

หมำยเหต:ุ   

▪ ตามที่ระหว่างปี 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการของ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (GOLD) ซึ่งเป็นบริษทัที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูถ้อืหุน้ในล าดบัสูงสุดเดยีวกนั  

ดงันัน้งบการเงนิรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 30 กนัยายน 2562 (ฉบบัปรบัปรุง) จงึไดถู้กจดัท าขึ้นภายใตเ้กณฑก์ารรวมธุรกิจของกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดย

ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเสมอืนบริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการดงักล่าวมาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ              (หน่วย : บาท) 

  

  

  

  
 

งบรวม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2561 2562 2563  

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

ก ำไรส ำหรบังวด 2,144,464,000 101.29 3,484,183,000 101.07 2,839,936,000 2,144,464,000 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :             

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นเงนิตรา

ต่างประเทศ -33,648,000 -1.59 -27,381,000 -0.79 100,680,000 3.42 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาที่ก าหนดไว  ้ 6,273,000 0.30 -9,508,000 -0.28 0 0.00 

หกั ผลกระทบของภาษีเงนิได ้ 0 0.00 -106,000 0.00 0 0.00 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรบังวด -27,375,000 -1.29 -36,995,000 -1.07 100,680,000 3.42 

                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบังวด 2,117,089,000 100.00 3,447,188,000 100.00 2,940,616,000 100.00 

            

กำรแบ่งปนัก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม             

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทั 623,701,000 29.46 1,754,276,000 50.89 2,892,163,000 98.35 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 1,178,891,000 55.68 1,313,778,000 38.11 0 0.00 

ส่วนที่เป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย 314,497,000 14.86 379,134,000 11.00 48,453,000 1.65 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี 2,117,089,000 100.00 3,447,188,000 100.00 2,940,616,000 100.00 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

 งบกระแสเงนิสด                    (หน่วย : บาท)  

  

งบรวม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2561 2562 2563  

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ  

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน       

ก าไรส าหรบัปี 2,144,464,000  3,484,183,000  2,839,936,000  

ปรบัรายการที่กระทบก าไรเป็นเงินสดรบั (จ่าย)       

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 461,080,000  791,497,000  631,730,000  

ตน้ทุนทางการเงนิ 465,338,000  806,531,000  1,131,473,000  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 763,424,000  1,036,429,000  1,069,075,000  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 51,501,000  23,529,000  35,590,000  

(กลบัรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าอสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพือ่ขาย 0  0  (4,178,000) 

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

และเงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วม (11,220,000) (49,189,000) 0  

ประมาณการหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน  17,800,000  64,701,000  44,607,000  

(กลบัรายการ) ประมาณการค่าใชจ้่ายส าหรบัคดคีวาม 2,725,000  (97,381,000) (444,000) 

ประมาณการหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 26,801,000  19,170,000  0  

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (711,712,000) (1,710,149,000) (1,360,602,000) 

รบัรูร้ายไดค่้าเช่าที่ดนิรบัล่วงหนา้ (380,774,000) (495,156,000) (385,011,000) 

รบัรูค่้าตดัจ าหน่ายสทิธิการเช่า 61,158,000  88,930,000  97,854,000  

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิจากก าไร

ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วมและการร่วมคา้ (157,240,000) 187,284,000  188,337,000  

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 17,479,000  8,061,000  5,084,000  

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (7,203,000) (1,457,000) 1,272,000  

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0  0  14,743,000  

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและ 0  (10,322,000) (384,270,000) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการเลกิกิจการบริษทัย่อย 0  0  2,487,000  

ผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย 4,682,000  0  0  

ดอกเบี้ยรบั (69,513,000) (186,893,000) (77,982,000) 

 2,678,790,000  3,959,768,000  3,849,701,000  
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

 งบกระแสเงนิสด (ต่อ)                (หน่วย : บาท) 

 

งบรวม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2561 2562 2563  

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ  

กำรเปล่ียนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน       

สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิ่ มขึ้น) ลดลง       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (25,690,000) (11,032,000) (121,509,000) 

ลูกหน้ีอื่น (51,636,000) 41,157,000  (34,893,000) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 11,364,000  15,967,000  16,892,000  

อสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพือ่ขาย (5,730,576,000) (7,120,757,000) (1,234,980,000) 

เงนิมดัจ าที่ดนิอสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพื่อขาย (208,363,000) (536,478,000) 453,586,000  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (29,583,000) (38,259,000) (26,407,000) 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 9,175,000  (32,190,000) (24,849,000) 

หน้ีสนิด าเนินงานเพิ่ มขึ้น (ลดลง)       

เจา้หน้ีการคา้ 420,063,000  622,411,000  (526,221,000) 

เจา้หน้ีอื่น 6,130,000  91,960,000  (294,400,000) 

ประมาณการหน้ีสนิ (2,586,000) (30,525,000) 66,855,000  

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น (34,947,000) 87,508,000  35,313,000  

จ่ายค่าใชจ้่ายส าหรบัคดคีวาม (718,000) (19,645,000) 0  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 16,727,000  30,848,000  (13,190,000) 

จ่ายผลประโยชนข์องพนกังาน (1,148,000) (1,916,000) (12,942,000) 

รายไดส้ทิธิการเช่ารอตดับญัชี 234,653,000  61,484,000  40,046,000  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 4,926,000  (14,237,000) 77,839,000  

กระแสเงนิสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กำรด ำเนินงำน (2,703,419,000) (2,893,936,000) 2,250,841,000  

ภาษเีงนิไดจ้่ายออก (603,748,000) (908,866,000) (424,479,000) 

รบัคืนภาษเีงนิได ้ 0  0  206,284,000  

กระแสเงนิสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (3,307,167,000) (3,802,802,000) 2,032,646,000  

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน       

เงนิลงทุนช ัว่คราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 587,733,000  514,880,000  (76,000) 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มีภาระค า้ประกนัลดลง (เพิ่มขึ้น) 225,000  4,000,000  0  

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย – สุทธิจากค่าใชจ้่าย 0  23,850,000  943,026,000  

เงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิม่ขึ้น (437,166,000) (4,138,760,000) (1,913,834,000) 

เงนิจ่ายเพือ่ซื้อส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0  (18,734,064,000) (908,074,000) 

เงนิลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น 0  (669,271,000) 0  

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อการร่วมคา้ (549,885,000) (1,333,886,000) (424,071,000) 

เงนิสดรบัช าระคืนจากเงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 0  2,260,250,000  0  

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 0  (2,260,250,000) 0  

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้เพื่อโครงการลงทุน   0  (1,644,517,000) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 0  0  (17,600,000) 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

 งบกระแสเงนิสด (ต่อ)  
                                                             (หน่วย : บาท) 

  

  

  

  

งบรวม 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

ตรวจสอบ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 กนัยำยน 

2561 2562 2563  

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ  

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (428,522,000) (2,140,145,000) (1,241,692,000) 

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 60,732,000  2,431,000  1,392,000  

เงนิสดรบัจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สุทธิจากค่าใชจ้่าย 2,209,565,000  3,547,216,000  3,141,511,000  

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (80,944,000) (7,812,000) (112,814,000) 

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน (16,084,000) (36,745,000) (28,731,000) 

เงนิสดรบัจากขายสนิทรพัยท์ี่ไม่ใช่สนิทรพัยห์ลกัในการประกอบธุรกิจ 11,402,000  5,714,000  0  

เงนิสดรบัจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 610,471,000  0  0  

รบัดอกเบี้ย 58,019,000  179,864,000  68,220,000  

รบัเงนิปนัผล 652,930,000  584,863,000  589,287,000  

สทิธิการเช่า 0  0  (234,035,000) 

เงนิสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 2,678,476,000  (22,197,865,000) (1,782,008,000) 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจดัหำเงนิ       

เงนิสดรบัจากออกหุน้ทนุ 0  3,259,160,000  3,206,220,000  

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญับริษทัย่อย 0  75,000,000  0  

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระคืนเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ 0  (3,528,929,000) (13,370,144,000) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,518,865,000  8,226,699,000  7,600,000,000  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,350,496,000  5,788,717,000  5,369,490,000  

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระคืนเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (27,000,000) (3,954,934,000) (5,758,647,000) 

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระคืนตัว๋เงนิจ่ายระยะยาว 0  0  (243,606,000) 

เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ 7,000,000,000  18,000,000,000  10,500,000,000  

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระคืนหุน้กู ้ (4,100,000,000) (1,600,000,000) (6,820,000,000) 

เงนิปนัผลจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ของบริษทั (768,904,000) (1,573,464,000) (988,784,000) 

จ่ายดอกเบี้ย (637,569,000) (1,147,900,000) (1,668,212,000) 

เงนิสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงนิ 5,335,888,000  23,544,349,000  (2,173,683,000) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,707,197,000  (2,456,318,000) (1,923,045,000) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 2,244,213,000  6,951,410,000  4,495,092,000  

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัสิ้นสุด 6,951,410,000  4,495,092,000  2,572,047,000  

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด       

ซื้ออสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยงัไม่ไดจ้่าย

ช าระ 343,888,000  286,771,000  436,418,827  

โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 0  0  66,292,763  

โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนไปสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 0  0  228,202,000  

หมำยเหต:ุ   

▪ ตามที่ระหว่างปี 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการของ บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (GOLD) ซึ่งเป็นบริษทัที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูถ้อืหุน้ในล าดบัสูงสุดเดยีวกนั  

ดงันัน้งบการเงนิรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 30 กนัยายน 2562 (ฉบบัปรบัปรุง) จงึไดถู้กจดัท าขึ้นภายใตเ้กณฑก์ารรวมธุรกิจของกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดย

ปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเสมอืนบริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการดงักล่าวมาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 
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อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

  หน่วย 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 

กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 

กนัยำยน 

ตรวจสอบ (ปรบัปรุงใหม่) 

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ 30 

กนัยำยน 

2561 2562 2563 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio) 
   

  

  1 อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.24 1.71 2.29 

  2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า 0.78 0.24 0.20 

อตัรำส่วนแสดงประสทิธภิำพในกำรใชส้นิทรพัย ์(Activity Ratios) 
   

  

  3 อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 7.02(1)/(2) 7.60 6.53 

  4 ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลีย่ วนั 51.31(2) 47.38 55.13 

  5 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้ เท่า 4.47(1) 4.66 4.31 

  6 ระยะเวลาช าระหนี้ เฉลีย่ วนั 80.58 77.30 83.49 

  7 อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.22(1) 0.25 0.22 

อตัรำส่วนที่แสดงถึงควำมเสี่ยงจำกกำรกูยื้ม (Leverage Ratios) 
   

  

  8 อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.00 2.31 1.90 

  9 อตัราส่วนหนี้สนิสุทธิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.82 2.15 1.82 

  10 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย เท่า 8.18(1) 6.48 4.26 

  11 อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.66 1.79 1.47 

  12 อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.47 1.63 1.39 

  13 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (cash basis) เท่า 0.64 0.35 0.43 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratios) 
   

  

  15 อตัราส่วนก าไรข ัน้ตน้  รอ้ยละ 45.05 34.92 33.42 

  16 อตัราก าไรข ัน้ตน้จ าแนกตามสว่นงาน 
   

  

  
 

ธุรกิจการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั รอ้ยละ 32.28 32.52 30.11 

  
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม(3)  รอ้ยละ 37.82 48.81 49.72 

  
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพาณิชยกรรม รอ้ยละ 41.46 34.93 39.59 

  
 

ธุรกิจโรงแรม รอ้ยละ 32.22 31.20 10.63 

  17 อตัราก าไรอื่น รอ้ยละ 0.79 0.83 1.41 

  18 อตัราก าไรสุทธิ (ก าไรส าหรบัปี) รอ้ยละ 15.53 16.15 13.86 

  19 อตัราก าไรสุทธิ (ก าไรส่วนของผูถ้อืหุน้บริษทัใหญ่) รอ้ยละ 13.27 14.39 13.62 

  20 อตัราผลตอบแทนสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 2.95(1) 3.55 3.01 

  21 อตัราผลตอบแทนสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 8.83(1) 10.69 10.26 

  22 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ก าไรส่วนของผูถ้อืหุน้บริษทัใหญ่) รอ้ยละ 5.90(1) 8.97 9.31 

  23 อตัราการจ่ายเงนิปนัผล รอ้ยละ 75.34 51.79 49.85 

หมำยเหต ุ  

(1) ปรบัเป็นอตัราส่วนแสดงผลทัง้ปี (Annualised) 

(2) เน่ืองจากธุรกิจการขายอสงัหาริมทรพัยร์บัรูร้ายไดเ้มือ่โอน ส่วนเงนิดาวนร์บัจะบนัทกึเป็นหน้ีสิน จงึไม่มลีูกหน้ีการคา้จากธุรกิจการขายอสงัหาริมทรพัย ์ดงันัน้อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้และ

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ จงึวดัเฉพาะธุรกิจจากการใหเ้ช่า โดยค านวณจากรายไดค่้าเช่าหารดว้ยลูกหน้ีการคา้เฉลีย่ 

(3) รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการส่วนอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม และก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
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กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทัฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงาน ส าหรบัผล

การด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัช ี1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2562 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อกิจการของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

(“GOLD”) โดยการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยเ์ป็นจ านวนหุน้สามญั 2,195.9 ลา้นหุน้ ที่ราคาเสนอซื้อหุน้ละ 8.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิท ัง้สนิ 

18,665.1 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 94.50 จากหุน้สามญัที่ท าค าเสนอซื้อท ัง้หมดจ านวน 2,323.7 ลา้นหุน้ GOLD เป็นบริษทัที่อยู่ภายใตก้าร

ควบคุมของผูถ้อืหุน้ในล าดบัสูงสุดเดยีวกนั ดงันัน้งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัในปี 2562 ไดถู้กจดัท าขึ้นภายใตเ้กณฑก์ารรวมธุรกิจของกิจการ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ตามวิธีเสมือนว่าเป็นการรวมส่วนไดเ้สีย (similar to pooling of interests) โดยปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเสมอืน

บริษทัไดเ้ขา้ซื้อกิจการดงักลา่วมาตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561  

ต่อมาในเดือนกนัยายน ปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัมมีติอนุมตัิการท าค าเสนอซื้อเพื่อเพกิถอนหุน้ของบริษทั แผ่นดินทอง 

พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเขา้ท า

ค าเสนอซื้อหุน้ของ GOLD ที่เหลอืท ัง้หมด ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ เขา้ท ารายการดงักล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบรอ้ย 

รวมมูลค่าท ัง้สิ้น 977.0 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนหุน้ท ัง้หมดที่รบัซื้อไวท้ ัง้สิ้นรอ้ยละ 99.44 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของกิจการ 

ส่งผลใหบ้ริษทักลายเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ GOLD  และไดด้ าเนินการเพกิถอนหลกัทรพัย ์GOLD ออกจากสถานะการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ัง้นี้ เมื่อวนัที่ 4 สงิหาคม 2563 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมตัิการเพกิถอนนี้และใหม้ผีลตัง้แต่

วนัที ่11 ส.ค. 2563 เป็นตน้ไป 
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1. ผลกำรด ำเนินงำน  

รายไดแ้ละตน้ทุนของกลุม่บริษทั สามารถพจิารณาตามประเภทธุรกิจไดด้งันี้ 

 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2563 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2562 
เปลี่ยนแปลง 

ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 

ต่อรำยได้

รวม 

ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 

ต่อรำยได้

รวม 

ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิ       

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั 14,648.1 71.49 15,552.9 72.10 (904.8) (5.82) 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการทีเ่กี่ยวขอ้ง 2,751.8 13.43 2,758.5 12.79 (6.7) (0.24) 

- อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม 1,774.2 8.66 1,797.9 8.33 (23.7) (1.32) 

- อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพาณิชยกรรม 977.6 4.77 960.6 4.45 17.0 1.77 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 331.4 1.62 565.8 2.62 (234.4) (41.42) 

รายไดค่้าบริหารจดัการ 648.1 3.16 540.9 2.51 107.2 19.82 

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

รำยไดอ้ืน่ๆ       

รายไดจ้ากการลงทุน 78.0 0.38 186.9 0.87 (108.9) (58.27) 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 1,360.6 6.64 1,710.2 7.93 (349.5) (20.44) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและบรษิทัย่อย 384.3 1.88 10.3 0.05 374.0 3,622.71 

อื่นๆ 288.1 1.41 245.9 1.14 42.2 17.18 

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

ตน้ทุนจำกกำรประกอบธุรกจิ       

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ 10,236.8 49.96 10,494.4  48.65 (257.6) (2.45) 

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการทีเ่กี่ยวขอ้ง 1,301.0 6.35 1,354.1  6.28 (53.1) (3.92) 

- อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม 727.3 3.55 790.4  3.66 (63.0) (7.98) 

- อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การพาณิชยกรรม 573.4 2.80 563.7  2.61 9.7 1.71 

ตน้ทุนธุรกิจโรงแรม 296.2 1.45 389.3  1.80 (93.1) (23.91) 

ตน้ทุนค่าการจดัการ 402.9 1.97 398.6  1.85 4.3 1.07 

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

       

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

 

 

 

 

1 ค านวณมาจากรายไดร้วมหกัดว้ยตน้ทุนจากการประกอบธุรกิจ 
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1.1 รำยไดแ้ละตน้ทุนจำกกำรประกอบธุรกจิ 

ส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ รบัรูร้ายไดร้วม จ านวน 20,490.4 ลา้นบาท ปรบัตวั

ลดลงรอ้ยละ 5.01 หรือ 1,081.0 ลา้นบาท จากจ านวน 21,571.4 ลา้นบาทในปี 2562 โดยมรีายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ จ านวน 18,379.4 ลา้น

บาท ลดลงรอ้ยละ 5.35 หรือ 1,038.7 ลา้นบาท จากจ านวน 19,418.1 ลา้นบาทในปี 2562 โดยสามารถสรุปรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจ 

ดงันี้ 

1.1.1 กำรขำยอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั  

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัแนวราบในหลากหลายรูปแบบ ท ัง้บา้นเดี่ยว บา้นแฝดและทาวนเ์ฮา้ส ์

โดยในปี 2563 บริษทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศยั ท ัง้สิ้น 14,648.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.82 หรือ 904.8 ลา้น

บาทจากปี 2562 เนื่องจากการชะลอการตดัสนิใจซื้อบา้นและอ านาจในการซื้อของลูกคา้ที่ลดลงจากสภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ซึ่งบริษทัฯ 

ลดผลกระทบลงไดบ้า้งดว้ยการเปิดโครงการใหม่เพื่อเพิม่กลุม่ลูกคา้ใหม่  บริษทัฯ รบัรูต้น้ทุนการประกอบธุรกิจเท่ากบั 10,236.8 ลา้นบาท ลดลง

รอ้ยละ 2.45 หรือ 257.6 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ โดยบริษทัฯ ลดการใชส้ื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และการจดักิจกรรมทางการตลาด แต่

ปรบัเปลีย่นมาใชก้ารส่งเสริมการขายดว้ยการใหส่้วนลดหรือของสมนาคุณ ซึ่งท าใหต้น้ทุนการจดัจ าหน่ายลดลง แต่ตน้ทุนขาย เพิ่มขึ้น ส่งผลให ้

ก าไรข ัน้ตน้ปรบัตวัลดลง รอ้ยละ 12.79 หรือ 647.2 ลา้นบาท จากปี 2562 มาอยู่ที่ 4,411.2 ลา้นบาท และมอีตัราก าไรข ัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 30.1 

ปรบัตวัลดลงเมือ่เทยีบกบัรอ้ยละ 32.5 ในปี 2562 

1.1.2 กำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่เกี่ยวขอ้ง 

• ธุรกจิอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรม  

บริษทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดว้ย ค่าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจอาคาร

โรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า จ านวน 1,774.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.32 หรือ 23.7 ลา้นบาท เนื่องจากในช่วงปี 2563 บริษทัฯ ไดพ้จิารณาให ้

ความช่วยเหลอืบางส่วนแก่ผูเ้ช่าที่ไดร้บัผลกระทบจากวกิฤติไวรสัโคโรนา บริษทัฯ มตีน้ทุนจ านวน 727.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.98 หรือ 63.0 

ลา้นบาท เนื่องจากมาตรการช่วยเหลอืจากภาครฐัในการลดภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสรา้งรอ้ยละ 90 ส่งผลใหก้ าไรข ัน้ตน้ปรบัตวัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3.90 

หรือ 39.3 ลา้นบาท มาอยู่ที ่1,046.8 ลา้นบาท และอตัราก าไรข ัน้ตน้ปรบัตวัเพิม่ขึ้นมาอยู่ทีร่อ้ยละ 59.0 จากรอ้ยละ 56.0 

• ธุรกจิอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชยกรรม  

บริษทัฯ มรีายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชยกรรม ประกอบดว้ย อาคารเอฟวายไอ 

เซน็เตอร ์และอาคารโกลเดน้แลนด ์บวิดิ้ง จ านวน 977.6 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.77 หรือ 17.0 ลา้นบาท เนื่องจากอาคารส านกังานเอฟวายไอ

เซ็นเตอรม์ผูีเ้ช่าเกือบเต็ม บริษทัฯ มตีน้ทุนจ านวน 573.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.71 หรือ 9.7 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ าไรข ัน้ตน้ปรบัตวัเพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 1.85 หรือ 7.3 ลา้นบาท มาอยู่ที ่404.2 ลา้นบาท และอตัราก าไรข ัน้ตน้ยงัทรงตวัอยู่ทีร่อ้ยละ 41.3 เช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมา 

1.1.3 ธุรกจิโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรมภายใตก้ลุม่บริษทัฯ ซึ่งรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุน ประกอบดว้ยโครงการเดอะ แอสคอท สาทร แบ

งคอก โครงการเมยแ์ฟร ์แมริออท เอก็เซก็คิวทฟี อพารท์เมนท ์และโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร ์กรุงเทพ2 โดยในปี 2563 บริษทัฯ รบัรูร้ายได ้

ท ัง้สิ้น 331.4 ลา้นบาท ลดลงกว่ารอ้ยละ 41.42 จากปีก่อนหนา้ หรือลดลง 234.4 ลา้นบาท เนื่องจากวกิฤตการณ์ไวรสัน าไปสู่มาตรการระงบัการ

เดนิทางระหว่างประเทศของรฐับาลต่าง ๆ ท ัว่โลก ส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัลดลงอย่างมาก บริษทัฯ ปรบัแผนธุรกิจมุ่งเนน้การควบคุมตน้ทุนและ

ค่าใชจ่้ายอย่างรดักุม ท าใหต้น้ทุนของธุรกิจโรงแรมปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 23.91 หรือ 93.1 ลา้นบาท มาอยู่ที่ 296.2 ลา้นบาท ก าไรข ัน้ตน้ของ

 

2 ธุรกิจโรงแรมอื่นในเครือประกอบดว้ยโรงแรม ดบัเบิ้ลยู กรุงเทพ  และโรงแรมทริปเป้ิล วาย ซึ่งบริษทัรบัรูผ้ลการด าเนินงานในส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
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ธุรกิจโรงแรมลดลง 141.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 80.04 มาอยู่ที ่35.2 ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราก าไรข ัน้ตน้ปรบัตวัลดลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 

10.6 เทยีบกบัรอ้ยละ 31.2 ในปี 2562 

1.1.4 กำรบริหำรจดักำร 

บริษทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมและผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่ ทรสัตเ์พื่อ

การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (“FTREIT”) และเป็นผูบ้ริหาร

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชกรรม โครงการอาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์ใหแ้ก่โกลเดน้เวนเจอรร์ีท (“GVREIT”) การใหบ้ริการจดัการ

โครงการสามย่านมติรทาวนแ์ก่บริษทั เกษมทรพัยภ์กัดี จ ากดั รวมถงึการใหบ้ริการการจดัการงานก่อสรา้งและปรบัปรุงศูนยก์ารประชุมแห่งชาติ

สริิกิต์ิ โดยในปี 2563 บริษทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากการบริหารจดัการ 648.1 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 19.82 หรือเพิ่มขึ้น 107.2 ลา้นบาท ซึ่งปรบัขึ้น

ตามสญัญาจา้งบริหารอาคารและจ านวนโครงการใหบ้ริการที่เพิ่มขึ้น บริษทัฯ รบัรูต้น้ทุน 402.9 ลา้นเพิ่ม เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.07 หรือ 4.3 ลา้นบาท 

ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามรายไดท้ี่เพิ่มขึ้น ส่งผลใหใ้นปี 2563 ส่วนธุรกิจนี้มกี าไรข ัน้ตน้ 245.2 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นมากถงึรอ้ยละ 72.34 หรือเพิ่มขึ้น 

102.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรข ัน้ตน้รอ้ยละ 37.8 จากรอ้ยละ 26.3 ในปี 2562  

1.2 รำยไดอ้ืน่ ๆ 

1.2.1 รำยไดจ้ำกกำรลงทุน 

ณ สิ้นงวดปี 2563 บริษทัฯ มรีายไดจ้ากการลงทุนท ัง้สิ้น 78.0 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 108.9 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 58.27 เนื่องจากในปีก่อนหนา้บริษทัฯ มกีารน าเงนิสดไปลงทุนระยะส ัน้ในตราสารทางการเงนิท าใหเ้กิดรายไดจ้ากดอกเบี้ยก่อนที่จะน า

เงนิสดดงักลา่วไปใชใ้นการขยายธุรกิจและเขา้ลงทุนซื้อกิจการ GOLD 

1.2.2 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

บริษทัฯ รบัรูก้ าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนในปี 2563 จ านวน 1,360.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

20.44 หรือ 349.5 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เนื่องจากบริษทัฯ มรีายการขายทีด่นิใหแ้ก่บุคคลหรือกิจการอื่นในปีทีแ่ลว้มลูค่าสูงกว่าในปีนี้ ในขณะที่

ปีนี้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหก้ารเดินทางเพื่อการขยายโรงงานหรือคลงัสนิคา้ไม่สะดวก รวมถงึการชะลอตวัของเศรษฐกิจท ัว่

โลก ท าใหภ้าคธุรกิจจ าตอ้งชะลอการขยายการลงทุน 

1.2.3 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

รอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ รบัรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 384.1 

ลา้นบาท เนื่องจากการขายเงนิลงทุนในทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพ

เพอรต์ี้ (FTREIT) ใหก้บัพนัธมติรเพือ่ร่วมลงทุนและนกัลงทุนประเภทสถาบนัทีต่อ้งการลงทุนเพิม่ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงรกัษาสดัส่วนการ

ลงทุนไวอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัปีก่อนๆ 

1.2.4 รำยไดอ้ืน่ๆ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 รายไดอ้ื่นๆ จ านวน 288.1 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 42.2 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 17.18 ส่วนใหญ่เนื่องจากการกลบัรายการภาษโีรงเรือน  

 

ก าไรข ัน้ตน้จากการประกอบธุรกิจและรายไดอ้ื่นๆ ในปี 2563 ลดลง 681.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.63 จากการอ่อนตวัของรายได ้

จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่ทีอ่ยู่อาศยั และจากธุรกิจโรงแรม ทีไ่ดผ้ลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรน่า-19 ท าใหร้ายได ้

ลดลง และตน้ทุนทีสู่งขึ้นดงักลา่วขา้งตน้ 
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ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  

เปลี่ยนแปลง 2563 2562 

ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 

ต่อรำยได้

รวม 

ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 

ต่อรำยได้

รวม 

ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรประกอบธุรกจิและรำยไดอ้ืน่ 8,253.4 40.28 8,934.9 41.42 -681.5 -7.63 

ตน้ทุนและค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ๆ       

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,137.6 5.55 1,346.5  6.24 (208.9) (15.51) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,324.3 11.34 2,318.9  10.75 5.4 0.23 

ตน้ทุนทางการเงนิ 1,131.5 5.52 806.5  3.74 324.9 40.29 

ก ำไรก่อนสว่นแบ่งจำกบริษทัร่วม/กำรร่วมคำ้ และภำษีเงนิได ้ 3,660.0 17.86 4,463.0 20.69 (803.0) (17.99) 

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม/การร่วมคา้-สุทธิ (188.3) (0.92) (187.3) (0.87) (1.0) 0.56 

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

ภาษเีงนิได ้ 631.7 3.08 791.5 3.67 (159.8) (20.19) 

ก ำไรส ำหรบัปี 2,840.0 13.86 3,484.2 16.15 (644.2) (18.49) 

1.3 ตน้ทุนและค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

1.3.1 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 

บริษทัฯ มตีน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,137.6 ลา้นบาท ลดลง 208.9 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 15.51 ซึ่งส่วนมากจาก

การลดค่าใชจ่้ายในการท าสื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และกิจกรรมทางการตลาด และค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะที่ลดลงตามการ

ปรบัตวัลดลงของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอยู่อาศยั โดยตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษี

ธุรกิจเฉพาะ ค่าใชจ่้ายทางการตลาด ค่าใชจ่้ายพนกังาน ค่านายหนา้ และค่าธรรมเนียมการจดัการในงานจดัจ าหน่าย 

1.3.2 ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ มค่ีาใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 2,324.3 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 5.4 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.23 ทัง้นี้ ค่าใชจ่้าย

ในการบริหารส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน/บุคลากร ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของโรงงาน

และคลงัสินคา้ที่สรา้งเสร็จแต่ยงัไม่มีผูเ้ช่าซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา ค่าสาธารณูปโภค รวมท ัง้

ค่าธรรมเนียมและค่าทีป่รึกษาในการใหบ้ริการต่างๆ เพือ่รองรบัการขยายตวัและการลงทุนของกลุม่บริษทั 

1.3.3 ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 

ในรอบระยะเวลาบญัชขีองปี 2563 บริษทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิจ านวน 1,131.5 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 324.9 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 40.29 เนื่องจากการออกหุน้กูใ้นช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 เพื่อใชส้  าหรบัการขยายกิจการของท ัง้กลุ่มบริษทั ท าใหต้น้ทุนทางการเงนิปี

ก่อนเพิม่ขึ้นในช่วง 5 เดอืนหลงั ในขณะทีบ่ริษทัฯ มกีารลดเงนิกูย้มืลงบางส่วนในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 
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1.4 สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้สุทธิจำกก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์ห ้

บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

ในรอบระยะเวลาบญัชขีองปี 2563 บริษทัฯรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิจากก าไรที่ยงั

ไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วมและการร่วมคา้ท ัง้หมดจ านวน 188.3 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.56 หรือ 1.0 ลา้นบาท โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

รำยกำร 
ส ำหรบัปีสิ้นสุด 30 กนัยำยน เปลี่ยนแปลง 

2563 2562 ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 63.5 237.5 (174.0) (73.27) 

(หกั) ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (267.1) (431.6) 164.5 (38.11) 

(บวก) ก าไรทีร่บัรูจ้ากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 15.3 6.8 8.5 124.28 

สว่นแบ่ง(ขำดทุน)จำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ - สุทธิ (188.3) (187.3) (1.0) 0.56 

1.4.1 สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

ในปี 2563 บริษทัฯ มส่ีวนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้จ านวน 63.5 ลา้นบาท รายละเอยีดดงันี้  

• ธุรกจิอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรมและอืน่ๆ  

ในปี 2563 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมและอื่นๆ จ านวน 317.3 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 18.5 หรือ 49.5 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากผลก าไรของการลงทุนในกองทรสัต ์FTREIT 

ขณะเดยีวกนั การร่วมลงทุนในบริษทัร่วมและร่วมคา้ใหม่ ๆ นัน้ยงัคงอยู่ในช่วงเริ่มตน้ของการลงทุน 

• ธุรกจิอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชยกรรม 

ในปี 2563 บริษทัฯ รบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จ านวน 253.8 ลา้นบาท เทียบกบั

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน 30.2 ลา้นบาทเมือ่ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการทีก่ิจการร่วมคา้แห่งหนึ่งไดเ้พิง่เปิดศูนยกา์รคา้แห่งใหม่ไปเมือ่

ช่วงปลายปี 2562 ท าใหม้ค่ีาใชจ่้ายทีสู่ง อกีท ัง้ยงัไดร้บัผลกระทบจากการปิดสถานประกอบการเป็นการชัว่คราวในช่วงควบคุมการระบาดของไวรสั

โคโรน่า-19 

1.4.2 ก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึ้นจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

บริษทัฯ มกี าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมใหแ้ก่บริษทัร่วม(กองทรสัต)์และการร่วม

คา้ ท ัง้นี้  รายการดงักล่าวจะแสดงเป็นส่วนหกัจากก าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมและการร่วมคา้ซึง่แสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของ

รายไดใ้นงบก าไรขาดทุน ตามสดัส่วนที่บริษทัถอืหุน้ในบริษทัร่วม และ /หรือการร่วมคา้นัน้ ในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2563 มจี านวน 267.1 

ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 38.11 หรือ 164.5 ลา้นบาท เนื่องจากในปีทีแ่ลว้บริษทัฯ มรีายการขายทีด่นิใหแ้ก่กิจการร่วมคา้ ในขณะที่

ในปีนี้ไม่มรีายการดงักลา่ว  

1.4.3 ก ำไรที่รบัรูจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้  

ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นฯ ในขอ้ 1.4.2 ขา้งตน้ จะสามารถรบัรูเ้ป็นก าไรได ้เมือ่บริษทัร่วม/การร่วมคา้ มกีารขายสนิทรพัยท์ี่ซื้อ

จากบริษทัฯ ใหแ้ก่บุคคล/กิจการอื่น หรือเมื่อบริษทัฯ ลดสดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วม/การร่วมคา้ลง ในปี 2563  บริษทัสามารถรบัรูก้ าไรใน

ส่วนนี้ ได ้จ านวน 15.3 ลา้นบาท เนื่องจากในระหว่างปีบริษทัฯ ไดข้ายหน่วยทรสัตข์อง FTREIT (บริษทัร่วม) ออกไปบางส่วน ท าใหส้ดัส่วนการ

ถอืหุน้ใน FTREIT ลดลง 
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กำรแบ่งปนัก ำไร 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน เปลี่ยนแปลง 

2563 2562 ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บริษทัใหญ่ 2,791.5 1,791.3 1,000.2 55.84 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ - 1,313.8 (1,313.8) (100.00) 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 48.5 379.1 (330.6) (87.22) 

ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 2,840.0 3,484.2 (644.2) (18.49) 

ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 1.34 0.96 0.38 39.59 

1.5 ก ำไรสุทธิ 

ในปี 2563 บริษทัฯ มกี าไรส าหรบัปี จ านวน 2,840.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 18.49 หรือลดลงเท่ากบั 644.2 ลา้นบาท จากจ านวน 

3,484.2 ลา้นบาท ในปี 2562 โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ ขณะที่ตน้ทุนด าเนินงานปรบัตวัลดลงในสดัส่วน

นอ้ยกว่าการลดลงของรายได ้ร่วมกบัการเพิ่มขึ้นของตน้ทุนทางการเงนิ อย่างไรก็ตาม ก าไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ เพิ่มขึ้นอย่างมี

นยัส าคญักว่า 1,000.2 ลา้นบาท มาอยู่ที่ 2,791.5 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตกว่ารอ้ยละ 55.84 จากปี 2562 เนื่องจากการรวมผลการด าเนินงาน

ของ GOLD เขา้มาเต็มรอบปีบญัชนีี้ ขณะทีก่ าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บริษทัใหญ่ปรบัเพิม่ขึ้นจาก 0.96 บาทต่อหุน้ในปี 2562 มาอยู่ที ่1.34 

บาทต่อหุน้ในปี 2563 เติบโตขึ้นรอ้ยละ 39.59 หรือเพิม่ขึ้นเท่ากบั 0.38 บาทต่อหุน้ 

2. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

  

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
เปลี่ยนแปลง 

2563 2562 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

  ต่อสนิทรพัยร์วม  ต่อสนิทรพัยร์วม   

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

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

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้และเงนิลงทุนอื่น 14,326.9  15.4 13,169.7  14.3 1,157.1 8.79 

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

สทิธิการเช่า 1,795.1 1.9 1,659.7 1.8 135.4 8.16 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 2,545.8  2.7 2,626.0  2.8 (80.2 (3.05) 

สนิทรพัยร์วม 93,169.3  100.0 92,363.0  100.0 806.3 0.87 

  ต่อหนี้สนิรวม  ต่อหนี้สนิรวม   

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

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

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

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

สว่นของผูถ้อืหุน้ 32,120.4    27,870.4    4,250.0 15.25 
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2.1 สนิทรพัย ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มสีนิทรพัยร์วมท ัง้สิ้น 93,169.3 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 806.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.87 

จากวนัที ่30 กนัยายน 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นของอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันาและการเพิม่ขึ้นของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

การร่วมคา้ และเงนิลงทุนอื่น 

2.1.1 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 2,572.0 ลา้นบาท ลดลงจากสิ้นงวด

บญัช ี2562 จ านวน 1,923.0 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 42.78 เนื่องจากเงนิสด ณ วนัสิ้นงวดในปีก่อนมจี านวนทีสู่ง เพราะเป็นเงนิทีส่  ารองไวเ้พือ่

การลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ในระหว่างปีนี้ไดใ้หกู้ย้มืระยะส ัน้แก่บริษทัในต่างประเทศจ านวน 1,644.5 ลา้นบาท เป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

2.1.2 อสงัหำริมทรพัยพ์ฒันำเพื่อขำย 

บริษทัฯ มโีครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันาจ านวน 32,877.7 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากสิ้นงวดบญัช ี2562 จ านวน 

1,799.6 ลา้นบาท มีมูลค่าสูงขึ้นตามจ านวนโครงการพฒันาที่เพิ่มขึ้น อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว เป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ภายใตช้ื่อ 

Golden Land ประกอบดว้ย โครงการบา้นเดี่ยว บา้นแฝด ทาวนเ์ฮา้ส ์ 

2.1.3 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ และเงนิลงทุนอืน่ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มมีูลค่า 10,723.5 ลา้นบาท และ 2,934.1 ลา้นบาท 

ตามล าดบั  ซึ่งเงนิลงทุนหลกัๆ มาจาก FTREIT GVREIT และ GOLDPF ซึ่งท ัง้ 3 รายการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในส่วนทีไ่ม่ไดเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนฯ จะเป็นเงนิลงทุนใน บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั เป็นเจา้ของทีด่นิขนาด 

4,300 ไร่ ริมถนนบางนา-ตราด กม.32 เพื่อเตรียมพฒันาเป็นเมอืงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยัครบวงจร และ บริษทัเกษมทรพัย์

ภกัดี จ ากดั เจา้ของโครงการสามย่านมติรทาวน ์โครงการพาณิชยกรรมแบบผสมผสาน ท ัง้อาคารส านกังาน ศูนยก์ารคา้ หอ้งประชุม อาคารชดุ 

และโรงแรม นอกจากนี้ เป็นเงนิลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้อกี 11 แห่ง โดยรายละเอยีดเพิม่เติมสามารถศึกษาไดจ้ากหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิ ขอ้ 10 

เงินลงทุนอื่น ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั PBA International Pte. Ltd. (PBAI) ซึ่งประกอบธุรกิจ

ใหบ้ริการระบบปฏิบตัิการอตัโนมตัิครบวงจร ในประเทศสงิคโปร ์ ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.0 หรือคิดเป็นมูลค่าเงนิลงทุนรวม 669.3 ลา้นบาท ซึ่ง

ลงทุนผ่านบริษทั Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. บริษทัย่อยทีบ่ริษทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

2.1.4 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มอีสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน รวม 34.364.1 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 1,326.0 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 3.72 โดยอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนประกอบดว้ย อาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และอาคารส านกังานใหเ้ช่า 

2.1.5 สทิธิกำรเช่ำ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มค่ีาเช่าที่ดินจ่ายล่วงหนา้จ านวน 1,795.1 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 135.4 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 8.16 จากสิ้นงวดบญัชี 2562 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหนา้เป็นรายการที่เกิดจากการเช่าที่ดินระยะยาว ระยะเวลาตัง้แต่ 24-34 ปี เพื่อพฒันา

คลงัสนิคา้และอาคารส านกังานใหเ้ช่า ท ัง้นี้รายการดงักลา่วจะถูกทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.1.6 ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มทีีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 2,545.8 ลา้นบาท ลดลง 80.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

3.05 จากปีก่อนหนา้ ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์โดยส่วนใหญ่แลว้ ส าหรบัใชใ้นธุรกิจโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนท ์ 
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2.2 หน้ีสนิ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มหีนี้สนิรวมท ัง้สิ้น 61,048.9 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 3,443.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

5.34 จากสิ้นงวดบญัช ี2562 ท ัง้นี้หนี้สนิรวมของบริษทัประกอบดว้ยหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยเป็นหลกั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 77.5 ของหนี้สนิรวม ซึง่

การปรบัตวัลดลงของหนี้สนิรวมเกิดจากรายการทีส่  าคญั ดงัต่อไปนี้ 

2.2.1 เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มยีอดเจา้หนี้การคา้จ านวน 2,776.3 ลา้นบาท ลดลง 123.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

การลดลงรอ้ยละ 4.25 เมือ่เปรียบเทยีบกบั ณ สิ้นงวดบญัช ี2562 ซึง่ลดลงตามมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งใหเ้หมาะสมกบัปริมาณ

สนิคา้คงเหลอื และสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาด โดยเจา้หนี้การคา้ส่วนใหญ่มาจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง โครงการทีอ่ยู่อาศยั และโรงงานและคลงัสนิคา้

ใหเ้ช่า 

2.2.2 หน้ีสนิท่ีมีภำระดอกเบ้ีย 

หนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยท ัง้หมดของบริษทัฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มจี านวน 47,336.4 ลา้นบาท ลดลง 2,688.0 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 5.37 โดยจ่ายช าระคืนในส่วนเงนิกูย้มืระยะส ัน้ โดยเฉพาะตัว๋แลกเงนิระยะส ัน้ ซึ่งตลาดมคีวามผนัผวนสูง  

โดยกว่ารอ้ยละ 69.7 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยท ัง้หมดมาจากยอดหุน้กูสุ้ทธิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มียอดคงเหลอืหุน้กูสุ้ทธิ 

จ านวน 41,276.4 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 2.00 - 4.90 ต่อปี ในปี 2562 และ 2563 บริษทัฯ มกีารออกและเสนอขายหุน้กู ้

เพิม่ขึ้น จ านวน 18,000 ลา้นบาท และ 10,500 ลา้นบาท ตามล าดบั สาเหตุหลกัมาจากการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัเพิม่ขึ้นเพือ่รองรบัการ

เขา้ซื้อหลกัทรพัย ์บมจ.แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลอปเมน้ท ์เพือ่ใชใ้นการลงขยายธุรกิจของบริษทัและเพือ่ใชใ้นการด าเนินกิจการ  

2.2.3 รำยไดส้ทิธิกำรเช่ำรอตดับญัชี 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มรีายไดส้ทิธิการเช่ารอตดับญัชี จ านวน 7,501.0 ลา้นบาท ลดลง 345.0 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 4.40 เมือ่เปรียบเทยีบกบั ณ สิ้นงวดบญัช ี2562  บริษทัฯ รบัรูร้ายไดส้ทิธิการเช่ารอตดับญัชีจากการใหเ้ช่าทีด่นิ สิง่

ปลูกสรา้งในโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมและการพาณิชยใ์หแ้ก่ กองทรสัต ์FTREIT และ GVREIT โดยสญัญามรีะยะเวลา 25-

30 ปี และบริษทัจะทยอยรบัรูร้ายไดใ้นงบก าไรขาดทุน ตามวธิีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า อย่างไรก็ตามภายหลงั วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษทั

จะตอ้งปรบัมาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า ซึ่งจะมผีลกระทบใหต้อ้งรบัรูร้ายไดส้ทิธิการเช่ารอตดับญัชีเกือบท ัง้

จ านวน (6,303 ลา้นบาท) เป็นรายได ้และปรบัปรุงเขา้เขา้ก าไรสะสมตน้งวด โปรดศึกษารายละเอยีดเพิม่เติมไดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 

39 

           2.3   สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ านวน 32,120.4 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 4,250.0 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโต

รอ้ยละ 15.25 เมื่อเปรียบเทยีบกบั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึ่งเกิดการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ ตาม

สดัส่วนการถอืหุน้ (Right offering) จ านวน 302.5 ลา้นหุน้ รวมมลูค่า 3,206.7 ลา้นบาท ร่วมกบัก าไรจากการด าเนินงานระหว่างปี 

2.4 ควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งเงนิทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่ส  าคญัของบริษทัฯ คือ การจดัใหม้ีซึ่งโครงสรา้งเงนิทุนที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทั และเพิม่มลูค่าหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ในอดตีทีผ่่านมา บริษทัฯ มแีหลง่เงนิทุนหลกัเพือ่ใชใ้นการขยายธุรกิจ คือ เงนิทุนจากการด าเนินงาน เงนิเพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้ หุน้

กู ้และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ โดยการออกหุน้กูค้ือเป็นแหลง่เงนิทุนทีส่  าคญัของบริษทัฯ ทีม่ตีน้ทุนต า่กว่าการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ อย่างไร

ก็ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจของบริษทัฯ ขยายตวัอย่างมาก บริษทัฯ ไดม้ส่ีวนร่วมในการจดัตัง้ TFUND ในปี 2548  GOLDPF ในปี 2550 
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TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH ในปี 2556  TREIT ในปี 2557 และ GVREIT ในปี 2559 เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางระดมทุนของบริษทั ซึง่ท า

ใหบ้ริษทัลดการพึ่งพาการจดัหาเงนิทุนจากการออกหุน้กู ้การกูย้ืมเงนิจากสถาบนัการเงนิ และการเพิ่มทุนซึ่งมค่ีาใชจ่้ายที่มากกว่า ท ัง้นี้ ในเดือน

ธนัวาคม 2560 TFUND TLOGIS และ TGROWTH ไดถู้กแปลงสภาพเป็น TREIT (ปจัจบุนัเปลีย่นชื่อเป็น FTREIT) แลว้ ถงึแมว้่าการทีบ่ริษทั

ไดเ้ขา้ซื้อกิจการของ บมจ.แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์เพือ่ขยายธุรกิจไปสู่โครงการทีอ่ยู่อาศยั และโครงการเชงิพาณิชยกรรม ในปี 

2562 ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิ่มขึ้น แต่บริษทัฯ ยงัสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าว ใหเ้ป็นไป

ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกู ้/ หุน้กูไ้ด ้

2.5 สภำพคล่อง 

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธิทีไ่ดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 

2,032.7 ลา้นบาท กระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน -1,782.0 ลา้นบาท และกระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงนิ -2,173.7 

ลา้นบาท  

จากขอ้มลูการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดตามที่กล่าวขา้งตน้ จะพบว่ารอบระยะเวลาบญัชปีี 2563 กระแสเงนิสดจากกิจการ

การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไดม้าจากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศยั ซึ่งไดช้ะลอการลงทุนซื้อที่ดินและการ

ก่อสรา้ง และเงนิรบัจากการใหเ้ช่าโรงงาน คลงัสนิคา้ และอาคารส านกังานที่เป็นเงนิรบัประจ า (recurring income) ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมไดร้บั

ผลกระทบมาก แต่เนื่องจากสดัส่วนไม่มากนกัและส่วนใหญ่เป็นเซอรว์สิอพารท์เมนท ์ท าใหปี้นี้มีกระแสเงนิสดไดม้าจากการด าเนินงานสูงขึ้น 

ในขณะทีก่ิจกรรมการลงทุนสามารถบริหารใหส้มดุลระหว่างการลงทุนใหม่และการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนได ้กระแสเงนิทีจ่่ายออกในปี

นี้  เป็นเงนิสดที่ส  ารองไวเ้พื่อจ่ายใหก้บัโครงการลงทุนในต่างประเทศ (ตามที่ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 2.1.1 ขา้งตน้) ในขณะที่กระแสเงนิสดใชไ้ปใน

กิจกรรมจดัหาเงนิ ก็เป็นการน ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมาจ่ายช าระและจากการเพิม่ทุนบางส่วน เงนิเพิม่ทุนทีเ่หลอืก็น าไปจ่ายช าระคืนเงนิ

กูย้มืระยะส ัน้ 

ทัง้นี้  ณ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 2.29 เท่า เมื่อเปรียบเทยีบกบัรอบ

ระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2562 ที ่1.71 เท่า  โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่ค านวณจาก 

(เงนิกูย้มื+ตัว๋เงนิจ่าย+หุน้กู+้หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ)  

ส่วนของผูถ้อืหุน้  

เท่ากบั 1.47 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นงวดบญัช ี2562 ซึง่เท่ากบั 1.79 เท่า เนื่องจากในช่วงตน้ปี 2563 บริษทัฯ ไดช้ าระคืนเงนิกูย้ืม

จากสถาบนัการเงนิบางส่วน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ซึง่ค านวณจาก 

(ก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บริษทั+ดอกเบี้ยจ่าย+ภาษเีงนิไดน้ิติบุคคล+ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วม) 

ดอกเบี้ยจ่าย 

เท่ากบั 4.26 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นงวดบญัช ี2562 ซึง่เท่ากบั 6.48 เท่า เนื่องจากบริษทัฯ มภีาระดอกเบี้ยจ่ายทีสู่งขึ้นจากการออก

หุน้กูเ้พือ่เขา้ซื้อกิจการกลุม่ GOLD และเพือ่การลงทุน 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนัทางการเงนิ ซึง่ค านวณจาก 

(ก าไรก่อนภาษ+ีดอกเบี้ยจ่าย+ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)) 

(ดอกเบี้ยจ่าย+เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ+เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

+ตัว๋เงนิจ่ายระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี+หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) 

เท่ากบั 0.43 เท่า เพิม่ขึ้นจาก ณ สิ้นงวดบญัช ี2562 ซึง่เท่ากบั 0.35 เท่า สาเหตุจากการทีบ่ริษทัฯ สามารถลดเงนิกูย้มืระยะส ัน้ลง

ไดบ้างส่วนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 จากการเพิม่ทุนโดยการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัฯ และจากการออกหุน้กูเ้พิม่เติม  

3. แนวโนม้ในอนำคต 

บริษทัฯ มุ่งม ัน่พฒันาการบริหารจดัการองคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใหค้วามส าคญักบัหลกับรรษทัภิบาลที่ดี มีการประเมนิ

ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ส่งผลใหผ้ลประกอบการในปีที่ผ่านมาสามารถกา้วผ่านช่วงเวลาที่ทา้ทายจากสภาพทศิทางตลาดใน

กลุม่อสงัหาริมทรพัยซ์ึง่ไดร้บัผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ การระบาดของไวรสั และมาตรการคุมสนิเชื่อ โดยแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจหลกัยงั

ทยอยฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษทัฯ ยงัคงเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อปรบัเปลีย่นแผนงานไดท้นัท่วงท ีท ัง้นี้ บริษทั

ฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Committee) ท าหนา้ที่ในการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เพื่อปรบัปรุง

แนวปฏบิตัิและมาตรการป้องกนัรบัมอือย่างรดักุม สรา้งความเชื่อม ัน่ในการเตรียมความพรอ้มของบริษทัฯ อย่างเต็มก าลงัความสามารถ เพื่อใ ห ้

ผูเ้กี่ยวขอ้งในทุกภาคส่วนไดร้บัผลกระทบนอ้ยทีสุ่ด และรกัษาผลประโยชนต่์อผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

กลุ่มธุรกิจบา้นมียอดพรีเซลจากการเขา้เยี่ยมชมโครงการมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น หลงัจากที่รฐับาลผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง 

ร่วมกบันโยบายการเงินการคลงัที่เอื้อต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบี้ยที่มีแนวโนม้ทรงตวั อยู่ในระดบัต า่เป็นปัจจยัสนับสนุนให ้

ผูป้ระกอบการทยอยเปิดตวัโครงการใหม่ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2563 คาดว่ารายไดข้องบริษทัฯ จะทยอยปรบัตวัดขีึ้น ภายหลงัการ

ผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน ์ร่วมกบักลยุทธด์า้นราคาเพื่อกระตุน้ก าลงัซื้อในตลาด ซึ่งถอืว่าเราท าไดด้ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการที่พกั

อาศยัแนวราบทีเ่พิม่สูงขึ้น จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะการอยู่อาศยัที่ใหค้วามส าคญัในเรื่องของสุขอนามยั (Wellness) 

และรูปแบบการท างานที่ตอ้งการความสมดุลในการใชช้วีติ (Work-Life Balance) รวมถงึปรบัเปลีย่นการท างานที่ส  านกังานไปสู่การท างานทีบ่า้น 

(Work From Home)  

ขณะเดียวกนักลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่ออุตสาหกรรม และอสงัหาริมทรพัยเ์ชิงพาณิชยกรรม ซึ่งมรีายไดป้ระจ าจากค่าเช่า

ยงัคงสามารถปรบัตวัไดด้ี แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบบา้งจากมาตรการผ่อนปรนค่าเช่าบางส่วนในช่วงที่มกีารแพร่ระบาดของโควดิ -19 บริษทัยงัคง

มุ่งม ัน่ใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้องคก์รผูเ้ช่าอย่างใกลช้ิด พรอ้มด าเนินมาตรการดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัภายในโครงการอย่างเขม้ขน้ เพื่อ

สรา้งความเชื่อม ัน่ใหก้บัผูเ้ช่าและลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ ดา้นกลุ่มธุรกิจรีเทลยงัฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายหลงัศูนยก์ารคา้

กลบัมาเปิดใหบ้ริการ  

ในส่วนธุรกิจโรงแรมยงัคงเป็นที่น่ากงัวล เนื่องจากการปิดประเทศไม่รบันกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และขอ้จ ากดัการเดิน

ทางเขา้ประเทศของนกัธุรกิจ จึงตอ้งรอใหว้คัซีนป้องกนัไวรสัโคโรน่า-19 ไดผ้ลและใชก้นัอย่างแพร่หลาย จนขอ้จ ากดัในการเดินทางระหว่าง

ประเทศหมดไป ซึง่คาดว่าอย่างเร็วทีสุ่ดในไตรมาส 3 ของปีหนา้ และกว่าทีจ่ะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติไดค้งตอ้งรอถงึปี 2565 

ส าหรบัปจัจยับวกตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นปีหนา้คาดว่าอตัราดอกเบี้ยมีแนวโนม้ทรงตวั ขณะที่ผูป้ระกอบการจะเพิ่มความ

ระมดัระวงัในการลงทุนซพัพลายโครงการใหม่ ซึ่งจะช่วยใหต้ลาดปรบัสู่สมดุลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ปจัจยัสงครามการคา้ จะท าใหม้กีารยา้ยฐาน

การผลติจากจีนมาสู่ไทยมากขึ้น และกลยุทธ ์EEC ของรฐับาลใหม่น่าจะผลกัดนัต่อเนื่องท าใหโ้อกาสธุรกิจใน EEC ดีขึ้น คาดว่ารฐับาลจะมี

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่อเนื่องเพื่อชดเชยยอดส่งออกและท่องเที่ยวทีช่ะลอตวัลง ร่วมกบัการเร่งเบกิจ่ายงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เพือ่ดึง
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ความเชื่อม ัน่ในการลงทุนของภาคเอกชน และการบริโภคของประชาชน ซึง่การกระตุน้การบริโภคผ่านภาคธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นแนวทางหนึ่งที่

จะช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวั 

ภายใตยุ้ทธศาสตร ์ไทยแลนด ์4.0 ของภาครฐัในการขบัเคลือ่นทรานสฟ์อรม์ภาคธุรกิจและสงัคมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทลั พรอ้ม

วางรากฐานอุตสาหกรรมสมยัใหม่ บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้มมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจแนวใหม่ โดยมุ่งเนน้ขยายการลงทุนใ น

กลุ่มสมาร์ทโซลูช ัน่ เพื่อน าเอาเทคโนโลยีและนว ัตกรรมเขา้มาสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัแพลตฟอร์มธุรกิจ โดยปจัจุบนัโครงการร่วมลงทุนกบั 

STTelemedia เพื่อพฒันาดาตา้เซ็นเตอรร์ะดบัไฮเปอรส์เกลแห่งแรกในประเทศไทยก าลงัอยู่ในข ัน้ตอนการก่อสรา้ง คาดว่าจะแลว้เสร็จใน ตน้ปี 

2564 พรอ้มใหบ้ริการรองรบัความตอ้งการจดัเก็บขอ้มลูของภาคธุรกิจทีม่แีนวโนม้เติบโตกา้วกระโดด 

บริษทัฯ ตัง้เป้าปี 2564 จะขยายการเปิดโครงการบา้นแนวราบเพิม่ขึ้นไม่ต า่กว่า 20 โครงการ เพือ่ทดแทนโครงการเดมิที่หมดไป

และขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขึ้น และลดผลกระทบที่ยอดขายต่อโครงการลดลงจากก าลงัซื้อและมาตรการจ ากดัสินเชื่อที่ลดอ านาจการซื้อของ

ผูบ้ริโภคลง ซึ่งอาจท าใหบ้ริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากจ านวนโครงการที่เพิ่มขึ้น ในส่วนการพ ัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์ชิงอุตสาหกรรม 

บริษทัมแีผนขยายการพฒันาพื้นทีอ่าคารเชงิอตุสาหกรรมในรูปแบบ Built-to-suit เพิม่ขึ้นในระดบั 1 แสนตารางเมตร โดยมุ่งเนน้การพฒันาศูนย์

กระจายสนิคา้และบริการโลจสิติกสต์ามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายพรอ้มเซน็สญัญาระยะยาว สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การขยายตวัของตลาด

โลจิสติกสใ์นปจัจุบนั ที่องคก์รขนาดใหญ่ตอ้งการพฒันาแบบรวมศูนยก์ลาง ใชเ้ทคโนโลยีสมารท์โซลูช ัน่ สรา้งประสทิธิภาพในการบริหารจดักา ร 

รวมท ัง้การออกแบบอาคารที่บ่งบอกถงึอตัลกัษณ์ขององคก์ร ขณะที่แผนพฒันาธุรกิจเพิ่มเติม โดยเฉพาะการจดัการที่ดิ นขนาดใหญ่ในท าเลบาง

นา-บางพล ีขนาดกว่า 4,300 ไร่ ที่พรอ้มพฒันาที่ดินดงักล่าวเป็นเมอืงอุตสาหกรรม (Township) ซึ่งเฟสแรก บริษทัฯ จะเนน้พฒันาในรูปแบบ               

โลจสิติกส ์คาดว่าจะเปิดตวัมาสเตอรแ์พลนไดใ้นปี 2564 
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กำรรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักลา่วถูกตอ้ง 

ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ บริษทัขอรบัรองว่า  

(1)  งบการเงนิ และขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

เกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษทั และบริษทัย่อยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าคญัท ัง้ของบริษทั และ 

บริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมท ัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามระบบดงักลา่ว  

(3)  บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษทั ไดแ้จง้ขอ้มูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ่งครอบคลุมถึง

ขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมท ัง้การกระท าที่มชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการ

เงนิของบริษทัและบริษทัย่อย  

ในการนี้  เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารท ัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษทัไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ 

นำงสำวกมลกำญจน์ คงคำทอง ต าแหน่งผูช่้วยผูอ้ านวยการใหญ่สายงานกลยุทธก์ารเงนิ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ ไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นำงสำวกมลกำญจน์ คงคำทอง ก ากบัไว ้บริษทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้

ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

1.นายธนพล ศริิธนชยั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร …………………………………………………….. 

2.นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารดา้นการเงนิ …………………………………………………….. 

 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

  

นางสาวกมลกาญจน ์คงคาทอง ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานกลยุทธก์ารเงนิ …………………………………………………….. 
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เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริษทั 

1. รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร 

นำยชำยนอ้ย เผื่อนโกสุม 

อำยุ 70 ปี 

ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  16 มกราคม 2560) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทรแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปริญญาตรี สาขาบญัช ีCalifornia College of Commerce ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 - ปจัจบุนั : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแล

กิจการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 - กนัยายน 2562: ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

และสรรหา และกรรมการอสิระ บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2560 - มกราคม 2562: กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรพัยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน บริษทั               

ดมีเีตอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - 2561 : กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการ เงนิทุนหมนุเวยีน กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั 

• 2554 - 2561  :  กรรมการ สถาบนับรหิารกองทุนพลงังาน (องคก์ารมหาชน) กระทรวงพลงังาน 

• 2552 - 2561  :  กรรมการ สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

• 2553 - 2559  :  กรรมการ คณะกรรมการประเมนิผลงานรฐัวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

• 2556 - 2557  :  ประธานกรรมการ บริษทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 

• 2553 - 2555  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบนัสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• 2551 - 2553  :  ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั อะโรเมติกสแ์ละการกล ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

• 2551 - 2553  :  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

• 2550 - 2551   :  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั อะโรเมติกสแ์ละการกล ัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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• 2547 - 2550  :  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) – ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• 2547 - 2550  :  บริษทั โรงกล ัน่น า้มนัระยอง จ ากดั (มหาชน) – ประธานกรรมการบริหาร 

• 2547 - 2550  :  บริษทั อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จ ากดั – ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารร่วม 

• 2527 - 2547  :   บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) – รองกรรมการผูจ้ดัการ 

• 2517 - 2527  :  ธนาคารเชสแมนฮตัตนั สาขากรุงเทพ - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

- ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บริษทั ทปิโกแ้อสฟลัท ์จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี                       

บริษทั พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- ประธานกรรมการ บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั  

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บริษทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั 

- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และอนุกรรมการปรบัปรุงโครงสรา้งธุรกิจ บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพั

พลาย จ ากดั (มหาชน)  

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี

รองศำสตรำจำรยธ์ิติพนัธุ ์เช้ือบุญชยั 

อำยุ 67 ปี 

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสีย่ง  

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  24 เมษายน 2560) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท (พาณิชยศาสตรมหาบณัฑติ) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปริญญาโท สาขากฎหมาย Harvard Law School ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• เนติบณัฑติไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑติยสภา 

• ปริญญาตรี (นิติศาสตรบ์ณัฑติ เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 



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

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อี  านาจควบคมุและเลขานุการบริษทั                                               260    

• หลกัสูตร Financial Statement for Directors (FSD 40/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 2543) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• งานสมัมนา Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption 

• งานสมัมนา Roles of Executives to Establishing Corruption Protection Mechanism 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 - ปจัจบุนั  :  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

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

• 2538 - 2561 : ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• 2553 - 2556 : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 

• 2521 - 2556 : อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• 2544 - 2552  :  คณบด ีคณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• 2543 - 2544  :  ผูช่้วยอธิการบด ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

- กรรมการอสิระ กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล บริษทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั 

(มหาชน) 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี

นำยปณต สริิวฒันภกัดี 

อำยุ 43 ปี 

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ง   

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  16 มกราคม 2560) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมการผลติ มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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• ประกาศนียบตัร หลกัสูตรวศิวกรรม อตุสาหกรรมและเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมสซาชูเสทส ์ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 46/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 - ปจัจบุนั   :     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสีย่ง   

บริษทั  เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2558 – 2563 : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีโฮลดิ้งส ์(2519) จ ากดั 

• 2560 – 2562 : กรรมการ บริษทั ทรพัยส์มบูรณ์ พรอ็พเพอรต์ี้ส ์พลสั จ ากดั 

• 2553 – 2562 : กรรมการ บริษทั นอรธ์ ปารค์ เรียลเอสเตท จ ากดั 

• 2553 – 2562 : กรรมการ บริษทั นอรธ์ปารค์ กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์คลบั จ ากดั 

• 2552 - 2562 : กรรมการ บริษทั หนองคาย คนัทร ีกอลฟ์คลบั จ ากดั 

• 2554 – 2561 : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีเทรด แอนด ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จ ากดั 

• 2560 – 2561  : กรรมการ บริษทั ฟ้าประทานแผ่นดนิทอง จ ากดั 

• 2560- 2561 : กรรมการ บริษทั วนั แบงค็อก โฮลดิ้งส ์จ ากดั 

• 2557 – 2561 : กรรมการ บริษทั โทนคิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

• 2555 - 2560 : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีภมูพิฒัน ์จ ากดั 

• 2550 – 2560 :  กรรมการ บริษทั ปากซอง แคปปิตอล จ ากดั 

• 2550 – 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 

• 2548 – 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2556 – 2559 : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2549 - 2559  : กรรมการ บริษทั สริวินา จ ากดั 

• 2556 - 2558  : กรรมการ บริษทั ทพิยสุ์โขทยั ไบโอเทค จ ากดั 

• 2556  -2558  : กรรมการ บริษทั ทพิยสุ์พรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จ ากดั 

• 2554 - 2558  : กรรมการ บริษทั ทพิยสุ์โขทยั ไบโอ รีไฟเนอรี่ จ ากดั 

• 2554 - 2558  : กรรมการ บริษทั ทพิยน์ครสวรรค ์ไบโอเอนเนอยี่ จ ากดั 

• 2551 - 2558  : กรรมการ บริษทั ทพิยก์ าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จ ากดั  

• 2551 -2558  : กรรมการ บริษทั น า้ตาลทพิยน์ครสวรรค ์จ ากดั 

• 2549- 2558  : กรรมการ บริษทั น า้ตาลทพิยก์ าแพงเพชร จ ากดั 

• 2549 - 2558  : กรรมการ บริษทั อตุสาหกรรมน า้ตาลสุพรรณบุร ีจ ากดั 

• 2551 - 2557  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

• 2551 - 2557  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีแลนด ์รีเทล จ ากดั  
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• 2548 - 2557  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีแลนด ์จ ากดั 

• 2554 - 2556  : กรรมการ บริษทั วฒันพฒันเ์ทรดดิ้ง จ ากดั 

• 2553 – 2556 : กรรมการ บริษทั โออชิ ิกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

• 2552 - 2556  : กรรมการ บริษทั ปรดีปีระภา จ ากดั 

• 2551 - 2556  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีเรียลเอสเตท ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

• 2550 - 2556  : กรรมการ บริษทั ทซีซี ีโฮเทลส ์กรุป๊ จ ากดั 

• 2547 - 2556  : กรรมการ บริษทั โกลเดน้เวลธ ์จ ากดั 

• 2554 - 2555 :  กรรมการ บริษทั โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั  

• 2553 - 2555  : กรรมการ บริษทั เอ ซ ีเค ริลตี้ จ ากดั 

• 2553 - 2555  : กรรมการ บริษทั ทซีซีซีแีอล 1 จ ากดั 

• 2553 - 2554  : กรรมการ บริษทั ทพิยพ์ฒันอารเ์ขต จ ากดั 

• 2553 - 2554  : กรรมการ บริษทั ท.ีซ.ีซ.ี คอมเมอรเ์ชยีล พร็อพเพอรต์ี้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

- กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา บรษิทั แผ่นดนิทอง 

พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการก ากบัดูแล

บรรษทัภบิาล บรษิทั .ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารกลุม่บริษทั Frasers Property Limited 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอร ์แอสเซท็ส ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั นอรม์ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั นอรม์ (2019) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ควอนตมั เทรดดิ้ง จ ากดั ชื่อเดมิ บริษทั บุรีรมัย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เทอราโกร เฟอรต์ิไลเซอร ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอน็วาย พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั สริดิ  ารงธรรม จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ภกัดวีฒันา จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั น า้ใจไทยเบฟ (วสิาหกิจเพือ่สงัคม )จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอเชยีน แคปปิตอล จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั วฒันภกัด ีจ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ากดั 

- กรรมการ บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ยูนิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ควอนตมั แคปปิตอล ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั วนั แบงค็อก จ ากดั 
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- กรรมการ บริษทั เลคววิ กอลฟ์ แอนด ์ยอรช์ คลบั จ ากดั 

- กรรมการ บรษิทั ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เกษมทรพัยส์ริิ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอส เอม็ เจ ซ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ทซีซี ีเอก็ซบิชิ ัน่ แอนด ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิ ัน่ ออกาไนเซอร ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ีแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั  ชวีาศรม อนิเตอรเ์นชัน่แนล เฮลท ์รีสอรท์ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั  เดอะ ชะอ า ยอรช์ คลบัโฮเต็ล จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั อเดลฟอส จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั คริสตอลลา จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั พรรณธิอร จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เบยีรท์พิย ์บรวิเวอรี่ (1991) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั แก่นขวญั จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลย ีจ ากดั 

- กรรมการ International Beverage Holdings Limited 

- กรรมการ  International Beverage Holdings (UK) Limited 

- กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 

- กรรมการ InterBev (Singapore) Limited ประเทศสงิคโปร ์

- กรรมการ Blairmhor Distillers Limited  

- กรรมการ Blairmhor Limited 

- รองประธานกรรมการ บริษทั เทพอรโุณทยั จ ากดั 

- รองประธานกรรมการ บริษทั สุราบางยี่ขนั จ ากดั 

- รองประธานกรรมการ บริษทั อธมิาตร จ ากดั 

- รองประธานกรรมการ บริษทั เอส.เอส. การสุรา จ ากดั 

- กรรมการ, Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Logistics & 

Industrial Trust (REIT/Trust) 

- กรรมการ, Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Real Estate 

Investment Trust (REIT/Trust) 

- กรรมการ, Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Business Trust 

(REIT/Trust)  

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย :  

เป็นนอ้งเขยของนายโชติพฒัน ์พชีานนท ์กรรมการ 
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ประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี

นำยชำล ีโสภณพนิช 

อำยุ 59 ปี 

กรรมการ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  30 มนีาคม 2548) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาการเงนิ University of Chicago ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร ์Brown University ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 40/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2548 - ปจัจบุนั : กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2541 - ปจัจบุนั : ประธานกรรมการ บริษทั  เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั นคิมอตุสาหกรรมเอเซยี จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บริษทั เอ.ซ.ีแอล.ลสีซิง่ จ ากดั 

- กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั ซติี้เรียลตี้ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไมม่ ี
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นำยโชติพฒัน์ พชีำนนท ์

อำยุ 57 ปี 

กรรมการ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหา  

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  16 มกราคม 2560)  

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงนิการธนาคาร, University of Missouri ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 155/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 - ปจัจบุนั  :  กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหา                                              

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - 2561  : กรรมการ บริษทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2543 - 2550  : Head of Investment Banking, Deutsche Bank ประเทศไทย 

• 2538 - 2543  : Head of Corporate Banking, Local Corporate Team, JP Morgan Chase, Bangkok / 

Hong Kong 

• 2533 - 2538  : Relationship Manager, Local Corporate Team, Bank of America ประเทศไทย 

• 2531 - 2533  : Relationship Manager บริษทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

- กรรมการ บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั (มหาชน) 

- รองประธานกรรมการ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการ บริษทั เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บริษทั อาคเนย ์แคปปิตอล จ ากดั 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เครืออาคเนย ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ทซีซี ีเทคโนโลย ีจ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ เซน็เตอรพ์อยต ์ลมิเิต็ด 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ แอนด ์นีฟ ลมิเิต็ด 

- กรรมการ บริษทั บิก๊ซ ีเซอรว์สิเซส จ ากดั 

- ทีป่รึกษา บริษทั ทซีซี ีโฮลดิ้ง จ ากดั 
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สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย :  

เป็นสามขีองพีส่าว นายปณต สริวิฒันภกัด ีซึง่เป็นกรรมการของบริษทั 

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี

นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์

อำยุ 58 ปี 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 2 เมษายน 2547) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 71/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 13/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง รุ่นที ่9 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 – ปจัจุบนั :  ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2547 – ปจัจุบนั :  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2533 – 2561 : กรรมการ บริษทั เมโทรแมชนีเนอรี่ จ ากดั 

• 2552 – ก.พ. 2560 : กรรมการ บริษทั ทรู อนิเตอรเ์น็ต คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

• 2556 – 2557 : กรรมการ บริษทั ปิคนิค คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

• 2553 – 2556 : กรรมการ บริษทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

• 2552 – 2556 : ประธานกรรมการ บริษทั หลกัทรพัย ์สนิเอเชยี จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

- กรรมการ และผูอ้ านวยการบริหาร - การลงทุนกลุม่ บริษทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
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- กรรมการ บริษทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เทเลคอมโฮลดิ้ง จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั แพนเทอร ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั แซทเทลไลท ์เซอรว์สิ จ ากกดั 

- กรรมการ บริษทั ทรู อโีลจสิติกส ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ทรู มเีดยี โซลูช ัน่ส ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ทรู วชิ ัน่ส ์กรุป๊ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ซนิิเพลก็ซ ์จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บริษทั ไทยโคโพลอีตุสาหกรรมพลาสติก จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอคโค ออโตพ้ารท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ซพีพีซี ีจ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ดบับลวิพ ีแกส๊ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ดบับลวิพ ีโซลูช ัน่ส ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ดบับลวิพ ีโซลลา่ร ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั แซป๊ ปารต์ี้ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ด ิอลัตรา้เวลท ์กรุป๊ จ ากดั 

- รองประธานกรรมการและเหรญัญกิ มลูนิธิออิอนประเทศไทย 

- สมาชกิ Corporate Advisory Board Marshall School Business, University of Southern California 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

ประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี

นำยชำย วินิชบุตร 

อำยุ 45 ปี 

กรรมการ และกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม   

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  13 พฤศจกิายน 2555) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 64/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2555 - ปจัจบุนั   : กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2558 - มกราคม 2560 : กรรมการ บริษทั ไทคอน โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 

• 2555 - มกราคม 2560 : กรรมการ บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั 

• 2558 – 2559  : กรรมการ บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

• 2558 – 2559  : กรรมการ บริษทั ไทคอน (ฮ่องกง) จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

- กรรมการ บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั โรจนะเพาเวอร ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทับริหารสนิทรพัยร์ชัคาร จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ซากูระจูจโิรจนะ เมดคิลั จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั บไีอจ ีโรจนะ ทเีจจ ีแกส๊ จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไมม่ ี

นำยอเุทน โลหชิตพทิกัษ ์

อำยุ 47 ปี 

กรรมการ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง   

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  16 มกราคม 2560) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 144/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI 5/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

• หลกัสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG 50/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 – ปจัจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บริษทั เฟร

เซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

• 2556 – ปจัจุบนั : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารฝ่ายการลงทุนกลุม่บริษทั Frasers Property Limited 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

- ไม่ม ี- 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

- Commissioner, PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอนิโดนีเซยี 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั วนั แบงค็อก โฮลดิ้งส ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั วนั แบงค็อก เวนเจอร ์จ ากดั 

- กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

- กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte., Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

- กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

- กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

- กรรมการ Frasers Property Investments (Europe) SARL ประเทศลกัเซมเบริก์ 

- กรรมการ FCL Imperial Pte. Ltd. 

- กรรมการ Frasers Property Holdings (Vietnam) Company Limited 

- กรรมการ Frasers Property Investments (Vietnam) 1 Pte. Ltd. 

- กรรมการ Frasers Property Investments (Vietnam) 2 Pte. Ltd. 

- กรรมการ Frasers Property Management Services (Vietnam) Pte. Ltd. 

- กรรมการ MLP Co Pte. Ltd. 

- กรรมการ SAJV Co Pte. Ltd. 

- กรรมการ Singapore Logistics Investments Pte. Ltd. 

- กรรมการ Amigos An Phu Holding Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

- กรรมการ Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

- กรรมการ Frasers Property Thailand (Vietnam) Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์
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- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ศูนยบ์ริหารเงนิ (ประเทศไทย) จ ากดั   

- กรรมการ ALPS Ventura Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

- กรรมการ New Motion Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์ 

- กรรมการ Grand Trail Holdings Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

- กรรมการ Grand Trail Investments Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี

นำยสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 

อำยุ 66 ปี 

กรรมการ  

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 13 ธนัวาคม 2562) 

กำรศึกษำ 

• Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

• ปริญญาตรี บญัชบีณัฑติ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• วุฒบิตัรคอมพวิเตอรบ์ริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร DCP Refresher Course 2/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 26/2546) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2562 – ปจัจุบนั  :  กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

• 2562 – ปจัจุบนั  :  กรรมการ บริษทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2561 – ปจัจุบนั  : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  

บริษทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

• 2554 - ปจัจบุนั  : กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที ่2 บรษิทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)  

• 2550 – ปจัจุบนั  : กรรมการ รองประธานกรรมการคนที ่2 บริษทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน)  

• 2549 - ปจัจบุนั  : กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที ่1 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

• 2544 – ปจัจุบนั  : กรรมการ กรรมการบริหาร บริษทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในประเทศไทย 
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- กรรมการ บริษทั ยูนิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ แอนด ์นีฟ ลมิเิต็ด 

- กรรมการ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโส บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิต็ด  

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรพัยฯ์ และสญัญำซื้อขำยล่วงหนำ้  :  ไม่ม ี

2. รำยละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้ริหำร 

คณะผูบ้ริหารของบริษทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีด่  ารงต าแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสดุ 30 

กนัยายน 2563 ประกอบดว้ย  

รำยช่ือคณะผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 

1. นายธนพล ศริิธนชยั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร  

2. นายโสภณ ราชรกัษา ผูอ้  านวยการใหญ่ 

3. นายสมศกัดิ์ ไชยพร ผูจ้ดัการท ัว่ไป 

4. นายศุภรฒัศ ์ศวิะเพช็รานาถ สงิหรา ณ อยุธยา ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานสือ่ดจิทิลั 

5. นายแฮรี ่ยาย เก็ก ว ี ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

6. นางสาวกมลกาญจน ์คงคาทอง ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละการลงทุน 

7. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา รกัษาการประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานการเงนิ และผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบญัช ี

ภายหลงัจากวนัที ่30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการจดัการ ภายหลงัการควบรวมกบับริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพ

เพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทางธุรกิจ โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่8/2019-20 ซึง่จดัขึ้น

วนัที ่18 มถินุายน 2563 ไดม้มีติเหน็ชอบแต่งตัง้ใหน้ายธนพล ศิริธนชยั ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (Country Chief Executive Officer, FPT) โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม 2563 เป็นตน้ไป ท ัง้นี้ภายใต ้

โครงสรา้งองคก์รใหม่ ประกอบไปดว้ยคณะผูบ้ริหารชดุใหม่ทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งในวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

รำยช่ือคณะผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 

1. นายธนพล ศริิธนชยั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) และ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ คอมเมอรเ์ชยีล 

(ประเทศไทย) 

2. นายแสนผนิ สุข ี ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮม (ประเทศไทย) 

3. นายโสภณ ราชรกัษา ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) 
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รำยช่ือคณะผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 

4. นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล  ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารดา้นการเงนิ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

5. นายศุภรฒัศ ์ศวิะเพช็รานาถ สงิหรา ณ อยุธยา  ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารดา้นเทคโนโลยแีละดจิทิลั บริษทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

นำยธนพล ศิริธนชยั     

อำยุ 53 ปี 

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

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  คอมเมอรเ์ชยีล (ประเทศไทย) 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 17 สงิหาคม 2563 และวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

คอมเมอรเ์ชยีล 1 ตุลาคม 2563) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทก็ซสั เมอืงออสติน มลรฐัเทก็ซสั ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 39/2547) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 39/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ (วปอ. รุ่นที ่61) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2563 – ปจัจบุนั  : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ คอมเมอรเ์ชยีล (ประเทศไทย) 

• สงิหาคม 2563 – ปจัจบุนั  : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - ปจัจบุนั   :  กรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2557 - ปจัจบุนั   :  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 - ปจัจบุนั   :  กรรมการบริหาร กรรมการ และประธานอ านวยการ บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

(มหาชน) 

• 2555 – 2559 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เงนิทุนกรุงเทพธนาทร จ ากดั 

• 2546 – 2559 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2546 – 2558 : กรรมการ บจก. แกรนด ์ยูนิตี้ ดเิวลลอ็ปเมนท ์

• 2546 – 2558 : กรรมการ บจก. แกรนด ์ยู ลฟิวิง่ 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และอืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 
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-ไม่ม-ี 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บริษทั เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ากดั 

- กรรมการ บริษทั กรุงเทพบา้นและทีด่นิ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั เฟิรส์ แสควร ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ไพรม์ พลสั แอสเซท็   จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั รีกลั รีเจี้ยน จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ไซด ์วอลค์ แลนด ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แฮบเิทชัน่ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แลนด ์โปโล จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ พร็อพเพอรต์ี้ เซอรว์สิเซส จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั แกรนด ์พาราไดส ์พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั เอม็เอสจแีอล พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั นารายณ์ พาวลิเลยีน จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั นอรท์ สาธร เรียลตี้ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ริทซ ์วลิเลจ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั สาธรทรพัยส์นิ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั สาธรทอง จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ยูไนเต็ด โฮมส ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั วอคเกอร ์โฮมส ์จ ากดั  

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไมม่หีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

นำยแสนผิน สุข ี

อำยุ 56 ปี 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮม (ประเทศไทย)  

(วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 1 ตุลาคม 2563) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Executive) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร ์คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 190/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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• หลกัสูตร วตท. รุ่นที ่21 (ปี 2558)  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

• หลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูง การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรบันกับริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นที ่21 (ปี 2560-

2561) วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสูง (บยส.) รุ่นที ่23 (ปี 2561-2562) วทิยาลยัการยุติธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่าย

ตุลาการศาลยุติธรรม 

• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่62 (ปี 2562 – 2563) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2563 – ปจัจบุนั : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮม (ประเทศไทย) 

• 2557 – พฤศจกิายน 2563 :  กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

(มหาชน) 

• 2556 – พฤศจกิายน 2563 :  กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอป

เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

• ธนัวาคม 2562 – กนัยายน 2563 :  ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์จ ากดั 

• มกราคม 2561 - พฤศจกิายน 2562 :  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – พฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์

จ ากดั 

• กุมภาพนัธ ์2556 - ธนัวาคม 2560 : กรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์จ ากดั 

• 2552 – 2555 :   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คาซ่าวลิล ์จ ากดั 

• 2552 – 2555  :   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ควอลติี้ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2549 – 2551  :  ผูอ้  านวยการอาวุโส – สายโครงการบา้น บริษทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2545 – 2548  :   ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการ – สายคอนโดมเีนียม บริษทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และอืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• ต าแหน่งในกิจการอื่นทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไม่ม-ี 

• ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- กรรมการ บริษทั กรุงเทพบา้นและทีด่นิ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั เฟิรส์ แสควร ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ไพรม์ พลสั แอสเซท็   จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั รีกลั รีเจี้ยน จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ไซด ์วอลค์ แลนด ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ยูไนเต็ด โฮมส ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ริทซ ์วลิเลจ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั วอคเกอร ์โฮมส ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั แกรนด ์พาราไดส ์พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แฮบเิทชัน่ จ ากดั  
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สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

นำยโสภณ รำชรกัษำ 

อำยุ 48 ปี 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 1 ตุลาคม 2563) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์National Graduate Institute for Policy Studies ประเทศญี่ปุ่น 

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์Michigan State University ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 282/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Board Success through Financing & Investment (BFI 5/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตร นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจ อตุสาหกรรมและการลงทุน (2/2558) สถาบนัวทิยาการธุรกจิและอตุสาหกรรม 

(วธอ.) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2563 – ปจัจบุนั :  ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) 

• 2560 – กนัยายน 2563 :  ผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2561 – สงิหาคม 2563 :  รกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2558 – 2559  : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บริษทั ทซีซี ีแลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

• 2555 – 2558  : ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทซีซี ีโฮเทลส ์กรุป๊ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

-ไม่ม-ี 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด จ ากดั 

- กรรมการ  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั 

- กรรมการ  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั 
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- กรรมการ บริษทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (เวยีดนาม) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ศูนยบ์ริหารเงนิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ  บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั จสัโค (ถนนวทิยุ) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั จสัโค (ถนนสาทร) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั บางปะกง โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอน็. ซ.ี ซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิ ัน่ ออกาไนเซอร ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอดเีอท ีเซลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอส เอม็ เจ ซ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั แปซฟิิค เลเช่อร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั โมโช เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ทซีซี ีเอก็ซบิชิ ัน่ แอนด ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แฮบเิทชัน่ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั อนาเธอร ์ซเีนริโอ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เอน็. ซ.ี ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล อเีวน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ  PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอนิโดนีเซยี 

- กรรมการ PT Surya Internusa Timur ประเทศอนิโดนีเซยี 

- กรรมการ Amigos An Phu Holding Pte. Ltd.  

- กรรมการ Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. 

- กรรมการ Alps Ventura Pte. Ltd. 

- กรรมการ New Motion Pte. Ltd 

- กรรมการ Grand Trail Holdings Pte. Ltd 

- กรรมการ Grand Trail Investments Pte. Ltd. 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี
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นำยสมบูรณ์ วศินชชัวำล 

อำยุ 57 ปี 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารดา้นการเงนิ  

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 1 ตุลาคม 2563) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปริญญาตรี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 102/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2563 – ปจัจบุนั  :   ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารดา้นการเงนิ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2557 – ปจัจุบนั   :   กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 – ปจัจุบนั   :   กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ  

    บริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพ เพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 – 2556  : กรรมการบริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2551 – 2555  : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – สายงานวางแผนการเงนิ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และอืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

-ไม่ม-ี 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บริษทั ภกัด ีฮอสพทิาลติี้ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ภกัด ีรีเทล จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เกษมทรพัยภ์กัด ีจ ากดั 

- กรรมการ บริษทั กรุงเทพบา้นและทีด่นิ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั เฟิรส์ แสควร ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ไพรม์ พลสั แอสเซท็   จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั รีกลั รีเจี้ยน จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ไซด ์วอลค์ แลนด ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดน้ซ ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แฮบเิทชัน่ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แลนด ์โปโล จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั โกลเดน้ พร็อพเพอรต์ี้ เซอรว์สิเซส จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั แกรนด ์พาราไดส ์พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั  
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- กรรมการ บริษทั เอม็เอสจแีอล พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั นารายณ์ พาวลิเลยีน จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั นอรท์ สาธร เรียลตี้ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ริทซ ์วลิเลจ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั สาธรทรพัยส์นิ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั สาธรทอง จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั ยูไนเต็ด โฮมส ์จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั วอคเกอร ์โฮมส ์จ ากดั  

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

นำยศุภรฒัศ ์ศิวะเพช็รำนำถ สงิหรำ ณ อยุธยำ 

อำยุ 40 ปี 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารดา้นเทคโนโลยแีละดจิทิลั 

(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 1 ตุลาคม 2563) 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานานาชาติสริินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

- ไม่ม ี- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2563 – ปจัจบุนั  : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารดา้นเทคโนโลยแีละดจิทิลั บริษทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• กนัยายน 2562 -  กนัยายน 2563 : ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานสือ่ดจิทิลั บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

• 2561 - สงิหาคม 2562 : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทรู อนิเทอรเ์น็ต ดาตา้ เซน็เตอร ์จ ากดั   

• 2561 - สงิหาคม 2562  : ประธานกรรมการ บริษทั บบีไีอเอก็ซ ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั    

• 2560    :  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายเทคโนโลย ีโครงสรา้งพื้นฐานและบริหาร  ทรูมนันี่ บริษทั แอสเซน ์กรุป๊ 

จ ากดั 

• 2557 - 2560    :  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายผลติภณัฑ ์และประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายเทคโนโลย ีบริษทั ทรู อนิเทอรเ์น็ต 

ดาตา้ เซน็เตอร ์จ ากดั 

• 2555 – 2557    :  โกลบอล เฮด ฝ่ายดลีเิวอรี่ บริษทั ทอมสนั รอยเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2552 – 2554    :  โกลบอล เฮด ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยแีละคุณภาพผลติภณัฑ ์บริษทั ทอมสนั รอยเตอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

• 2550 – 2552    :  โกลบอล ไดเรคเตอร ์ฝ่ายบริการลูกคา้ บริษทั ทอมสนั รอยเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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• 2547 – 2550    :  โกลบอล เมเนเจอร ์ฝ่ายบริการลูกคา้ บริษทั รอยเตอร ์ซอฟแวร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2546 – 2547    :  ทีป่รึกษามารเ์ก็ตดาตา้ซสิเต็ม ฝ่ายบริการลูกคา้ บริษทั รอยเตอร ์จ ากดั ประเทศสหรฐัอเมริกา 

• 2545 – 2546    :  นกัพฒันาซอฟตแ์วร ์มารเ์ก็ตดาตา้ซสิเต็ม บริษทั รอยเตอร ์ซอฟแวร ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

- ไม่ม ี- 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บริษทั เอสทที ีจดีซี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการบริษทั            บรษิทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

คณะผูบ้รหิำร 

ทีด่  ารงต าแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด 30 กนัยายน 2563 

ดร. สมศกัด์ิ ไชยพร 

อำยุ 69 ปี 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมศาสตร ์Ecole Centrale de Lyon ประเทศฝรัง่เศส 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Management Development Program (1/2561) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2534 - ปจัจบุนั : ผูจ้ดัการท ัว่ไป บริษทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2533 : รกัษาการผูจ้ดัการท ัว่ไป บรษิทั ไทย อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั   

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

- ไม่ม ี- 

• กิจการอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั 
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- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั 

- กรรมการและผูจ้ดัการท ัว่ไป  บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไมม่หีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

นำยแฮรี่ ยำน เกก็ วี 

อำยุ 42 ปี 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาวทิยาศาสตร ์(อสงัหาริมทรพัย)์ National University of Singapore ประเทศสงิคโปร ์

• ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร ์(การจดัการอสงัหาริมทรพัย)์ University of Reading สหราชอาณาจกัร 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

- ไม่ม ี- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2562 – ปจัจบุนั :  ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2561 – กนัยายน 2562 : ผูอ้  านวยการอาวุโสสายงานบริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2552 – 2561 : Head of Singapore Revenue Management, Ascendas Funds Management Ltd., Manager 

of Ascendas-REIT ประเทศสงิคโปร ์

• 2550 – 2552 : Head, Investment & Asset Management (South China), Mapletree Logistics Trust 

Management Ltd. ประเทศสงิคโปร ์  

• 2548 – 2550 : Property Management Executive, Mapletree Investment Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์  

• 2546 – 2548 : Property Officer, Colliers International Asset Management Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

-ไม่ม-ี 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บริษทั บางปะกง โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี
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นำงสำวกมลกำญจน์  คงคำทอง 

อำยุ 38 ปี 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานกลยุทธก์ารเงนิ  

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาการเงนิและการบญัช ีLondon School of Economics and Political Science (LSE) สหราชอาณาจกัร 

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Management Development Program (1/2561) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2563 – ปจัจบุนั : ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานกลยุทธก์ารเงนิ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน 

• ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 :  ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่สายงานกลยุทธแ์ละการลงทุน บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2560 – กนัยายน 2562 : ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยุทธแ์ละการลงทุน บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

• 2559 – 2560   : ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสีย่ง ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ จ ากดั (มหาชน) 

• 2557 – 2559  : ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสีย่ง Standard Chartered Bank (Singapore) Limited

ประเทศสงิคโปร ์

• 2554 – 2557  : ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารสนิเชื่อระดบัภูมภิาค CIMB Bank Berhad ประเทศสงิคโปร ์

• 2549 – 2554  : ผูช่้วยผูอ้  านวยการ DBS Bank Ltd. ประเทศสงิคโปร ์  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และอืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

-ไม่ม-ี 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (อนิเตอรเ์นชัน่แนล) จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ศูนยบ์ริหารเงนิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั พบีเีอ โรบอทคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (เวยีดนาม) จ ากดั 

- กรรมการ Amigos An Phu Holding Pte. Ltd. 

- กรรมการ Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. 

- กรรมการ Alps Ventura Pte. Ltd. 



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

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อี  านาจควบคมุและเลขานุการบริษทั                                               282    

- กรรมการ New Motion Pte. Ltd 

- กรรมการ Grand Trail Holdings Pte. Ltd 

- กรรมการ Grand Trail Investments Pte. Ltd. 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

นำงสำวรจนำ อศัววิเชียรจนิดำ 

อำยุ 53 ปี 

ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ี

กำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาบญัช ี(หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรฝึกอบรม/สมัมนำ 

• หลกัสูตร Modern Managers Program, Chulalongkorn Business School 

• หลกัสูตร Management Development Program (1/2561) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• ตุลาคม 2563 - ปจัจบุนั  :  ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563 :  ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบญัชี และรกัษาการประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานการเงนิ บริษทั 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• 2560 - กนัยายน 2562 : ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิและบญัชี บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

  

• 2553 - 2560  : บริษทั เอ เอน็ บ ีลาบอราตอรี่ (อ านวยเภสชั) จ ากดั  

• 2552 - 2553  : บริษทั พร็อพเพอรต์ี้ แคร ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2550 - 2552  : โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสมีา   

• 2537 – 2550  : บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั : 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร อืน่ ๆ ในปจัจุบนั 

• บริษทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ บเีอฟทแีซด จ ากดั 

- กรรมการ  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ ากดั 

- กรรมการ  บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ ากดั 
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- กรรมการ บริษทั บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั บางปะกง โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั  

- กรรมการ บริษทั วงันอ้ย โลจสิติกส ์พารค์ จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ซสิเต็ม แอสเซท็ส ์จ ากดั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั : ไม่มหีุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือบริษทัย่อย       : ไม่ม ี

3. เลขำนุกำรบริษทั 

เลขานุการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการใหด้ าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการบริษทั โดย

พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมในการท าหนา้ที่เป็นเลขานุการบริษทั และไดก้ าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบของ

เลขานุการบริษทัไวด้งันี้ 

1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารเกี่ยวกบัทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริษทั และรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน  7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่ริษทัไดร้บัรายงานนัน้ 

4. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

5. ใหค้ าแนะน าในการด าเนินงานของบริษทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6. เป็นศูนยก์ลางการติดต่อสือ่สารขอ้มลูข่าวสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถ้อืหุน้ 

7. ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามมติของกรรมการและผูถ้อืหุน้ 

8. ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบัดูแลตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงาน

ทางการ 

9. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 และทีแ่กไ้ข

เพิม่เติม หรือตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติแต่งตัง้ นางสาวศรวีล ีสุขศรี ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2562 ถงึ

วนัที ่30 กนัยายน 2563 นางสาวปรศันีย ์สุระสเถยีร ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่

10/2562-63 เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 
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เอกสำรแนบ 2 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วมคำ้ บริษทัร่วม บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
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เอกสำรแนบ 3 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิติังำน 

1. หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้ นำงมำรศรี โสภำเสถยีรพงศ ์ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตัง้แต่วนัที่ 10 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากมปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน

ดา้นบญัช ีการเงนิ และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มลีกัษณะเดยีวกบับริษทั มาเป็นระยะกว่า 20 ปี เคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานดา้นตรวจสอบภายใน และมคีวาม

เขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั จงึเห็นว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัิหนา้ทีด่งักลา่วไดอ้ย่างเหมาะสมเพยีงพอ 

ทัง้นี้  การพิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมตัิ หรือไดร้บัความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

คุณสมบตัิของผูด้  ารงหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

 

อำยุ (ปี) กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน FPT 

(รอ้ยละ) โดยนับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั

ไม่บรรลนิุติภำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

นำงมำรศรี โสภำเสถยีรพงศ ์

ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

64 กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท บญัชมีหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี บญัชบีณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตัิกำรอบรม 

- Director Accreditation Program 

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

 

0.00 

 

ไม่ม ี 2560 – ปจัจุบนั: ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2559: รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายงานบญัชแีละการเงนิ ซึง่รบัผดิชอบดูแลฝ่าย

ตรวจสอบภายใน บจก. ทซีซี ีแลนด ์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียน

อืน่  

ไม่ม ี
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

 

อำยุ (ปี) กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน FPT 

(รอ้ยละ) โดยนับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั

ไม่บรรลนิุติภำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

- Quality Assurance and 

Improvement Program (QAIP) โดย 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทย 

- หลกัสูตรอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงจดัโดย

สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทรแ์ห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (รุ่นที ่15) 

- New Adopted Accounting 

Standard-TFRS 15&16 โดย บริษทั 

เคพเีอม็จภีูมไิชย ทีป่รึกษาธุรกิจ จ ากดั 

- Updated COSO Enterprise Risk 

Management: Integrating with 

Strategy and Performance โดย 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- การควบคมุภายในตามแนวคิดของ 

COSO (In-house Training) โดย 

บริษทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิ

จ ากดั 

- Digital Transformation in Finance 

& Accounting 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจ ำกดัอืน่  

ไม่ม ี
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

 

อำยุ (ปี) กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน FPT 

(รอ้ยละ) โดยนับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั

ไม่บรรลนิุติภำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

-  Adopting data science & 

automation in internal audit 

- PDPA (Personal Data Protection 

Act) Online training โดย บริษทั 

Baker and Mckenzie จ ากดั 
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2. หวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำน 

บริษทัมอบหมายให ้นำงสำวศรีวลี สุขศรี ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแล (Legal & Compliance Department) เพื่อท าหนา้ที่ก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามกฏเกณฑข์อง

หน่วยงานทางการทีก่ ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ โดยคุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน มดีงันี้  

ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

 

อำยุ (ปี) กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน FPT(

รอ้ยละ) โดยนับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั

ไม่บรรลนิุติภำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

นำงสำวศรีวล ีสุขศรี 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและ

ก ากบัดูแล 

32 กำรศึกษำ 

- Master of Laws (LL.M.) University 

of San Francisco, USA 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกียรติ

นิยมอนัดบัสอง) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- The State Bar of California, 

Attorney 

ประวตัิกำรอบรม 

- PDPA (Personal Data Protection 

Act) Online training โดย บริษทั 

Baker and Mckenzie จ ากดั 

 

 

 

0.00 ไม่ม ี 2562 - ปจัจุบนั: ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและ

ก ากบัดูแล บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2561 – 2562: ผูช่้วยอ านวยการฝ่ายกฎหมายและ

ก ากบัดูแล บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2561: ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายบริษทั ทซีซี ี

แอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียน

อืน่  

ไม่ม ี

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจ ำกดัอืน่  

ไม่ม ี
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เอกสำรแนบ 4 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรประเมินรำคำทรพัยส์นิ 

1. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรม 

นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม / เขตสง่เสริมอตุสำหกรรม / 

เขตอตุสำหกรรม / โลจสิติกส ์พำรค์ / โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์

บริษทัประเมิน 

ผูป้ระเมนิหลกั 

มูลค่ำประเมิน  

(บำท) 

วนัทีป่ระเมิน 

วนัที่รำยงำน 

โรงงำน    

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ี บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์

ชารเ์ตอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

โดยนาย สุรศกัดิ์ 

ลมิปอารยะกุล 

1,246,300,000   30 กนัยายน 2563 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 785,000,000 30 กนัยายน 2563 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 439,700,000 30 กนัยายน 2563 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 467,000,000 30 กนัยายน 2563 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 1,924,100,000 30 กนัยายน 2563 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 37,500,000 30 กนัยายน 2563 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 271,300,000 30 กนัยายน 2563 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ี 522,700,000 30 กนัยายน 2563 

 เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 130,500,000 30 กนัยายน 2563 

 นิคมอตุสาหกรรมเอเชยี 1,454,000,000 30 กนัยายน 2563 

 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ปราจนีบุร ี 1,101,000,000 30 กนัยายน 2563 

 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 665,500,000 30 กนัยายน 2563 

 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ปราจนีบุร ี  27,700,000 30 กนัยายน 2563 

รวมโรงงำน  9,072,300,000  

 คลงัสนิคำ้    

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (บางนา) บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์

ชารเ์ตอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

โดยนาย สุรศกัดิ์ 

ลมิปอารยะกุล 

3,286,200,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (แหลมฉบงั 1) 51,000,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (แหลมฉบงั 2) 1,639,400,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(วงันอ้ย 1) 1,031,992,263 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (วงันอ้ย 2) 2,668,200,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 บ)ี 179,000,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 เอ) 452,500,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 บ)ี 336,000,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 3) 873,900,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 ซ)ี 208,200,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ศรรีาชา) 694,000,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(พานทอง 1) 777,100,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(พานทอง 2) 194,700,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(พานทอง 3) 229,100,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี1) 1,303,300,000 30 กนัยายน 2563 
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1. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรม (ต่อ) 

นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม / เขตสง่เสริมอตุสำหกรรม / 

เขตอตุสำหกรรม / โลจสิติกส ์พำรค์ / โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์

บริษทัประเมิน 

ผูป้ระเมนิหลกั 

มูลค่ำประเมิน  

(บำท) 

วนัที่ประเมิน 

วนัที่รำยงำน 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี2) บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์

ชารเ์ตอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

โดยนาย สุรศกัดิ์ 

ลมิปอารยะกุล 

2,064,100,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี3) 606,400,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี4) 1,633,600,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี5) 456,300,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี6) 2,786,500,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(บางพล ี7) 163,800,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์พารค์ (ขอนแก่น) 515,799,999 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(อมตะซติี้ ระยอง) 736,000,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(ล  าพูน) 413,800,000 30 กนัยายน 2563 

 เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โลจสิติกส ์เซน็เตอร ์(สมทุรสาคร) 2,082,000,000 30 กนัยายน 2563 

 บางกอก โลจสิติกส ์พารค์ 223,336,831 30 กนัยายน 2563 

 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ปราจนีบุร ี 117,900,000 30 กนัยายน 2563 

 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 637,800,000 30 กนัยายน 2563 

 บางปะกง 699,300,000 30 กนัยายน 2563 

 พนสันิคม 180,000,000 30 กนัยายน 2563 

 สุราษฎรธ์าน ี 172,900,000 30 กนัยายน 2563 

รวมคลงัสนิคำ้  27,414,129,093  

รวมโรงงำนและคลงัสนิคำ้  36,486,429,093  
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2. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยัและอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชยกรรม 

ล ำดบั วตัถปุระสงคแ์ละ 

รำยละเอยีดสนิทรพัยท์ี่ประเมิน 

บริษทัประเมิน 

ผูป้ระเมนิหลกั 

มูลค่ำประเมิน  

(บำท) 

วนัที่ประเมิน 

วนัที่รำยงำน 

1 เพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะ และใชเ้ป็นราคายุติธรรมในการ

พจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์

 

  

 - ทีด่นิเปลา่บริเวณดา้นหนา้โครงการ เดอะ แกรนด ์ป่ิน
เกลา้ 

บริษทั เอเจนซี ่             

ฟอร ์เรียลเอสเตท                 

แอฟแฟรส์ จ ากดั 

โดย นายจ านงค ์     

บวัไขย 

103,910,000 17 กรกฎาคม 2561 

 - ทีด่นิว่างเปลา่ติดซอยโครงการบา้นราชพฤกษ ์ถนนวง
แหวน-เพชรเกษม ซอย14 กรุงเทพมหานคร 

บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์

ชารเ์ตอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

โดยนายสุรศกัดิ์  

ลมิปอารยะกุล 

21,800,000 30 กนัยายน 2563 

 - ทีด่นิว่างเปลา่แยกจากซอยราชพฤกษ ์17 และซอยอนิทรา
วาส 35  ถนนราชพฤกษ ์แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร 

25,900,000 30 กนัยายน 2563 

 - อาคารโกลเดน้แลนด ์ถนนราชด าริ กรุงเทพมหานคร 65,000,000 30 กนัยายน 2563 

 - ทีด่นิเปลา่บริเวณดา้นหนา้โครงการรามอนิทรา - วงแหวน 18,300,000 30 กนัยายน 2563 

 - ทีด่นิเปลา่ว่างเปลา่ติดซอยทางเขา้โครงการรามอนิทรา -  
- คูบ้อน1 

35,700,000 30 กนัยายน 2563 

 - สทิธิการเช่าทีด่นิใหเ้ช่าช่วงกบัโรงแรมดบัเบิ้ลยู 675,000,000 30 กนัยายน 2563 

 - ทีด่นิติดภาระการใหเ้ช่า ทีต่ ัง้โรงแรม เดอะ แอสคอท 
สาทร กรุงเทพ 

1,139,000,000 30 กนัยายน 2563 

 - สทิธิการเช่าทีด่นิ พรอ้มอาคารส านกังานโครงการเอฟ  
- วาย ไอ เซน็เตอร ์

5,637,000,000 30 กนัยายน 2563 

 - หอ้งชดุจ านวน 3 ยูนิต หอ้งเลขที ่3009 3109 3402 และ 
3502 โครงการ สกาย วลิลา่ส ์ภายในอาคารแอสคอท 

สาทร บางกอก 

60,300,000  30 กนัยายน 2563 

 - อาคารสาทร สแควร ์ ถ.สาทรเหนือ กทม. สทิธิการเช่า
ทีด่นิ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

บริษทั ซ.ีไอ.ท.ีแอพเพร

ซลั จ ากดั 

โดยนายวรีะมาศ           

จรสัเลศิรงัส ี

6,899,000,000 9 กรกฎาคม 2562 
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2. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยัและอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชยกรรม (ต่อ) 

ล ำดบั วตัถปุระสงคแ์ละ 

รำยละเอยีดสนิทรพัยท์ี่ประเมิน 

บริษทัประเมิน 

ผูป้ระเมนิหลกั 

มูลค่ำประเมิน  

(บำท) 

วนัที่ประเมินวนัที่

รำยงำน 

2 เพือ่ตัง้ราคาขาย และเพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะ และใชเ้ป็น

ราคายุติธรรมในการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์

   

 - ทีด่นิว่างเปลา่ติดถนนสายบา้นดนิแดงนอ้ย-บา้นคลอง

ทราย จงัหวดักระบี ่

บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์

ชารเ์ตอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

โดยนาย สุรศกัดิ์    

ลมิปอารยะกุล 

188,000,000 30 กนัยายน 2563 

 - โครงการสนามกอลฟ์ พานอราม่า กอลฟ์ แอนด ์คนัทรี่ 
คลบั 

501,400,000 30 กนัยายน 2563 

 รวม  15,370,310  
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