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Property is an asset.
Experiences are 
true wealth.
It’s experiences that transform lives.

At Frasers Property, we don’t just 
develop land, we create experiences.

Experiences. Made meaningful.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum 
quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi tempora 
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam 
quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
reprehenderit qui in ea voluptate velit esse 
quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo voluptas.

Neque porro quisquam est, qui dolorem 
adipisci velit, sed quia non numquam eius.

www.frasersproperty.com

Driving synergy, 
thriving through uncertainties
รายงานประจําปี
แบบ 56-1 One Report 
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20-23 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: +66 2 483 0000

www.frasersproperty.co.th

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เฟ
รเซอร์ส พ

ร็อพ
เพ

อร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
รายงานประจําปี 2564





สารบัญ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 23

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 31

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุม่บริษัท 70

การบริหารจดัการความเส่ียง 90

การขบัเคลือ่นธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื 94

การวิเคราะหแ์ละคำาอธิบายของฝ่ายจดัการ 124 

ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสำาคญัอ่ืน 143

นโยบายการกำากบัดแูลกจิการ 145

โครงสร้างการกำากบัดแูลกจิการ 155

รายงานผลการดำาเนนิงานสำาคญัด้านการกำากบัดแูลกจิการ 168

การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 183 

การรับรองความถกูต้องของขอ้มลู 197

รายงานความรับผดิชอบของ 199 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

รายงานของผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต 200

งบการเงนิ 207

การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

การก�ากับดูแลกิจการ

งบการเงิน

สารจากประธานกรรมการ 12

สารจากประธานกรรมการบริหาร 14

สารจากประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 15

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 16

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 18

รายงานคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ 20 
และการพัฒนาอยา่งย่ังยนื 

เอกสารแนบ*

1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงนิ และเลขานุการบริษัท
2 รายละเอียดเกีย่วกบัการดำารงตำาแหน่งของกรรมการในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกีย่วข้อง
3 รายละเอียดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกำากบัดูแลการปฏบิติัตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
4 สินทรัพย์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ
5 นโยบายและแนวปฏิบตักิารกำากบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณธุรกจิ

* ในกรณทีีร่ายงานประจำาปี แบบ 56-1 One Report ฉบบันีอ้้างอิงขอ้มูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ใหถ้อืว่าขอ้มูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ดังกลา่ว  
 เป็นส่วนหนึง่ของแบบ 56-1 One Report ฉบบันี ้โดยคณะกรรมการบริษัทรับผดิชอบต่อความถกูต้องครบถว้นของขอ้มลูทีอ้่างอิงนัน้  
 เช่นเดยีวกบัการนำาข้อมลูมาแสดงใหป้รากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบบัน้ี



เมือง

ประเทศ

พันล้าน 
สิงคโปร์ดอลลาร์

สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร1 

ณ 30 กันยายน 2564

70+

24

42.6

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และ 

ผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร

กลุ่มบริษัทมีธุรกิจอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย  

ยุโรป และจีน

เครือข่ายเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมที่มีคุณภาพ มากกว่า 70 แหง่ 

ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมไปถึงแอฟริกา

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จำานวน 3 กองทรัสต์

1 ครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภทที่ถือหุน้โดยกลุ่มบริษัท 
 รวมถึงทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์ กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วมทุน

Leveraging
Frasers Property’s 
multi-national scale



เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจผ่านการส่งมอบประสบการณ์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะคงอยู่อย่างยั่งยืน  

เพ่ือประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นที่จะสร้างสรรค์ส่ิงที่แตกต่าง

ค่านิยมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ความร่วมแรงร่วมใจ การใหเ้กียรติ ความก้าวหน้า และความจริงใจ  

เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของเรา อันก่อใหเ้กิดวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงในการทำางาน  

เพ่ือมอบประสบการณ์ที่ดีใหก้ับลูกค้า เสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างธุรกิจที่พร้อมรองรับอนาคต  

ด้วยเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน พร้อมปรับเปลี่ยนสู่ยุคแหง่การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในทุกภาคส่วน

เราเชื่อว่าการเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับชุมชน พร้อมความสนับสนุนร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง  

จะสามารถสร้างคุณค่าเพ่ือส่วนรวมในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

Inspiring experiences, creating places for good.

•

•

“สร้างประสบการณ์ เสริมแรงบันดาลใจ พัฒนาให้อยู่ คู่กับคุณ”
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พันล้านบาท 
มูลค่าโครงการเปิดใหม่รวม  
14 โครงการในปี 2564

พันล้านบาท 
มูลค่ายอดขายรวมทั้งส้ิน 
63 โครงการ

โครงการบ้านเดี่ยว 
และบ้านแฝดโครงการทาวน์โฮม

ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย 

ผ่านการใช้ชีวิตในอุดมคติ ในโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ 

ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม

ครอบคลุมทุกระดับราคาของกลุ่มเป้าหมาย

Residential 
Properties

สาทรสแควร์, กรุงเทพฯ | ประเทศไทยปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย

สามย่านมิตรทาวน์, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย



ตารางเมตร
241,000

อสังหาริมทรัพย์แลนด์มาร์ค และโครงการรูปแบบมิกซ์ยูสใจกลางกรุงเทพฯ 

ผสานแนวคิดเชื่อมองค์ประกอบการใช้ชีวิต ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

ส่งมอบอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง เสริมสร้างการเติบโตของอัตราการเช่า 

และความสามารถในการสร้างกระแสเงนิสดที่แข็งแกร่ง 

พร้อมแรงบันดาลใจในการเดินหน้าสู่ความสำาเร็จในอนาคต 

พ้ืนที่เช่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการพาณิชยกรรม และรีเทล  

ใน 5 อาคารสำานักงานภายใต้การบริหารงาน

Commercial and Hospitality

โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ, กรุงเทพฯ | ประเทศไทยเอฟวายไอ เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย

แกรนดิโอ สาทร, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย โกลเดน้ นีโอ รามอินทรา-วงแหวน, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย

แกรนดิโอ รามอินทรา-วงแหวน, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย



ส่งมอบโซลูชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรมด้วยความสามารถแบบครบวงจร  

ทั้งการพัฒนาสินทรัพย์ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการเสนอขายสินทรัพย์ 
ใหแ้ก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุน

Industrial Properties

3.0

100k

45

85%

903ล้านตารางเมตร 
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

ตารางเมตร 
โครงการ Built-to-Suit  
พร้อมสัญญาเช่าที่ 
อยู่ระหว่างการพัฒนาในปี 2564

ทำาเลยุทธศาสตร์
ใน 11 จังหวัด

อัตราเช่าโดยรวมของ
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

โรงงานและคลังสินค้า 
ทั่วประเทศ



การลงทุนและการเป็นหุน้ส่วน 
การร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจกับพันธมิตร 
เพ่ือผลักดันการเติบโต

ดาต้าและเทคโนโลย ี
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการปฏิวัติดิจิทัล 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคต

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
การสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำาใหแ้ก่ลูกค้า

การพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ที่หลากหลาย 
การพัฒนาแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 
ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลายทางธุรกิจ 
เพ่ือผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน

อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร แพลตฟอร์มท่ียั่งยืน

ONE Platform For Sustainable Growth 
FY21/22 Strategy
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คณะกรรมการบริษัท

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ

นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบริหารความเส่ียง

นายชาลี โสภณพนิช
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหารความเส่ียง



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

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

นางบุษยา มาทแล็ง
กรรมการอิสระ

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร
กรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหารความเส่ียง

นายชาย วินิชบุตร 
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

นายธนพล ศิริธนชัย
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร
กรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหารความเส่ียง

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม



นายธนพล ศิริธนชัย  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Country CEO 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

 
คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)

นายโสภณ ราชรักษา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงนิ

นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

นายแสนผิน สุขี 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย)

คณะผู้บริหาร
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ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท

เติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก “ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรม” 
 

สู่ความเป็นผู้นำาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย 

ด้วยความเชี่ยวชาญในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพหลากหลายประเภททั่วทุกภูมิภาค

Thailand’s First Fully Integrated 
Real Estate Platform

สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ | ประเทศไทย

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



สารจาก
ประธานกรรมการ

 ปี 2564 เป็นปีแรกท่ีบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินงำนเต็มปี ภำยใต้โครงสร้ำงใหม่ท่ีขยำยฐำนธุรกิจ

 
เพิ่มข้ึนจำกกำรเข้ำซื้อกิจกำรท้ังหมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 

 
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อปลำยปี 2563 โดยครอบคลุมธุรกิจ 
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย และอสังหำริมทรัพย์เชิงพำณิชย์ 
เพิ่มขึ้นจำกธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม ธุรกิจดำต้ำ
เซ็นเตอร์และสมำร์ทโซลูชั่นท่ีบริษัทฯ ด�ำเนินกำรอยู่เดิม ท้ังน้ีกำรมีธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์หลำกหลำยประเภทท่ีมีปัจจัยควำมเส่ียงท่ีแตกต่ำงกัน 
นอกจำกจะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่บริษัทแล้ว 

 ยังเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีอำจเกดิจำกปัจจยัภำยนอก และเป็นกำรสร้ำงให้เกดิ
กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืนขององค์กรในระยะยำว

 ควำมหลำกหลำยของธุรกิจดังกล่ำว ได้ช่วยลดผลกระทบจำก
 

กำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงรุนแรง ท่ีเกิดจำกกำรแพร่
ระบำดของไวรัส COVID-19 ตลอดท้ังปี 2564 ท่ีมีต่อผลประกอบกำร 
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงมำก โดยในรอบระยะเวลำ 12 เดือน ส้ินสุดวันท่ี  
30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีรำยได้รวมท้ังสิ้น 15,721 ล้ำนบำท และมีก�ำไร
สุทธิ 1,567 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563  
ร้อยละ 23 และร้อยละ 45 ตำมล�ำดับ ซึ่งเป็นอัตรำกำรลดลงท่ีสอดคล้อง

 
กับสภำวะอุตสำหกรรม เม่ือพิจำรณำถึงธุรกิจภำคอสังหำริมทรัพย์ท่ีได้รับ 
ผลกระทบโดยตรงจำกมำตรกำร Lockdown ของรัฐบำล และกำรใหพ้นักงำน
ท�ำงำนจำกบ้ำน (Work From Home) ของภำคธุรกิจเป็นเวลำนำนเพื่อ 
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรติดเชื้อ COVID-19 ส่วนด้ำนกำรเงิน บริษัทฯ สำมำรถ 
รักษำสถำนะทำงกำรเงินท่ีมั่นคง มีสภำพคล่องท่ีแข็งแกร่งจำกกำรกระจำย 
กำรลงทุนอย่ำงสมดุลในสินทรัพย์หลำยประเภท ท่ีสร้ำงรำยได้และ

 กระแสเงินสดได้อย่ำงสม�ำเสมอ และมีโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม 
 

ซึ่งส่งผลให้สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ทริสเรตติ้ง (TRIS Rating) 
 

ปรับเพิ่มอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท จำกระดับ “A-” เป็น “A” ในปี 
2564 น้ีด้วย
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 ผลประกอบกำรท่ีลดลงในปี 2564 ส่วนหน่ึงมำจำกกำรปรับใช้
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญำเช่ำ (TFRS 16) ท่ีก�ำหนด 
โดยสภำวิชำชีพบัญชี ท�ำให้ไม่สำมำรถรับรู้รำยได้สิทธิกำรเช่ำรอตัดบัญชี

 ภำยใต้สญัญำเช่ำชว่งท่ีดนิ เมือ่ร่วมกบักำรลดรำคำคำ่เชำ่อำคำรและคำ่บริกำร
 ให้แก่ผูเ้ช่ำท่ีเป็นผูป้ระกอบกำรธุรกจิ ซึง่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกมำตรกำร 
 Lockdown ของรัฐบำล และกำรชะลอกำรปล่อยสินเชื่อของสถำบัน

กำรเงินให้แก่ลูกค้ำผู้ซื้อบ้ำนอยู่อำศัย เน่ืองจำกขำดควำมมั่นคงทำง
รำยได้ในช่วงท่ียังมีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนของภำคธุรกิจ

 ท่ีได้รับผลกระทบจำก COVID-19 แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ กลับได้รับ
 

ประโยชน์จำกกำรเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และกำรย้ำยฐำนกำรผลิต
 

ของอุตสำหกรรมขนำดเล็กมำยังประเทศไทยเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของ 
ห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) และลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ ท�ำให้ธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมของบริษัทฯ สำมำรถให้เช่ำ 
พื้นท่ีคลังสินค้ำและโรงงำนอุตสำหกรรม เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนกว่ำ 500,000 
ตำรำงเมตร เปรียบเทียบกับ 300,000 ตำรำงเมตรในปี 2563 โดยพื้นท่ีเช่ำ 
ท่ีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ มำจำกกำรพัฒนำคลังสินค้ำ และระบบโลจิสติกส์

 ขนำดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ มีควำมช�ำนำญเป็นท่ียอมรับของลูกค้ำผู้ประกอบกำร
ชั้นน�ำในหลำกหลำยอุตสำหกรรม

 นอกจำกน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ยังมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรขำย
สนิทรัพยโ์รงงำนและคลงัสินค้ำท่ีมผีูเ้ชำ่ท่ีมคีณุภำพ และมสีญัญำเชำ่ท่ีแน่นอน

 ให้แก่กองทรัสต์ FTREIT ซึ่งบริษัทถือหน่วยลงทุนร้อยละ 26.62 ส่วนธุรกิจ
ดำต้ำเซ็นเตอร์และสมำร์ทโซลูชั่น ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมทุนท่ีบริษัทถือหุ้น

 ในสัดส่วนร้อยละ 51 ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรดำต้ำเซ็นเตอร์แคมปัส

 หลังแรก สูง 7 ชั้น เน้ือท่ี 30,000 ตำรำงเมตร และมีก�ำลังไฟพร้อมใช้ 20  
เมกะวัตต์ แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกล
เมื่อเดือนสิงหำคม 2564 ซึ่งได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีจำกลูกค้ำขนำดใหญ่

 ท่ีเป็นองค์กรชั้นน�ำของประเทศจ�ำนวนมำก ณ เดือนกันยำยน 2564 มีลูกค้ำ
ใช้บริกำรกว่ำร้อยละ 50 และบริษัทฯ ยังมีแผนจะสร้ำงอำคำรดำต้ำเซ็นเตอร์
หลังท่ีสองต่อ ซึ่งจะท�ำให้ดำต้ำเซ็นเตอร์แคมปัสของบริษัทฯ มีก�ำลังไฟรวม

 ถึง 40 เมกะวัตต์ ด้ำนกำรลงทุนในเวียดนำมปีน้ี บริษัทฯ ได้เร่ิมเดินหน้ำ
 พัฒนำโครงกำรบนท่ีดินกว่ำ 300 ไร่ ในเขตอุตสำหกรรมและโลจิสติกส
 ์

เมืองบิณห์เดือง ซึ่งคำดว่ำเฟสแรกของโครงกำรจะเร่ิมรับรู้รำยได้ในช่วง
กลำงปี 2565 

 ควบคูก่บักำรบริหำรงำนภำยใตว้กิฤตกำรณด์งักลำ่วข้ำงต้น บริษัทฯ 
มีควำมภูมิใจท่ีได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมในกำรต่อสู้กับกำรแพร่ระบำดของ

 ไวรัส COVID-19 โดยกำรให้ภำครัฐใช้พื้นท่ีในศูนย์กำรค้ำสำมย่ำนมิตรทำวน์
 ของบริษัทฯ ส�ำหรับกำรฉีดวัคซีนให้ประชำชนท่ัวไป และร่วมมือกับ

หน่วยงำนของรัฐ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ชลบุรี และระยอง จัดตั้ง 
โรงพยำบำลสนำมและศูนย์พักคอยชุมชน โดยใช้พื้นท่ีโรงงำนอุตสำหกรรม 
ส�ำเร็จรูปท่ีตั้งอยู่ในท้ัง 3 จังหวัดดังกล่ำว ส่วนในด้ำนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยให้ทุกกลุ่มธุรกิจยึดหลักธรรมำภิบำลใน

 
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ทุกฝ่ำย รวมถึงสังคม และส่ิงแวดล้อม พร้อมให้ควำมส�ำคัญในด้ำนจริยธรรม 
และกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำเมื่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส 
COVID-19 คลี่คลำยลง ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ จะปรับตัวดีขึ้นได้ 
อย่ำงรวดเร็ว เน่ืองจำกนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดท่ียืดหยุ่น 

 
ใส่ใจค�ำนึงถึงปัญหำและควำมจ�ำเป็นของลูกค้ำ (Customer-Centric) 
โดยเฉพำะในช่วงวิกฤต ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงรักษำอัตรำกำรปล่อยให้เช่ำ

 อสังหำริมทรัพย์กลุ่มอำคำรส�ำนักงำนภำยใต้กำรจัดกำรอยู่ ท่ีระดับสูง
 ถึงร้อยละ 91 ในขณะท่ีลูกค้ำท่ีเช่ำพื้นท่ีร้ำนค้ำก็อยู่ในอัตรำร้อยละ 96 
 ส่วนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัยในระหว่ำง
 ปี 2564 บริษัทฯ คัดเลือกท�ำเลและรูปแบบโครงกำรให้สำมำรถตอบโจทย ์

ควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีเปลี่ยนไปท้ังในด้ำนไลฟ์สไตล์ ควำมเป็นส่วนตัว 
 สุขอนำมัยและควำมสะดวกในกำรเดินทำงท่ีสำมำรถเข้ำถึงระบบ

ขนส่งสำธำรณะได้ง่ำย ท�ำให้ยอดจองและพรีเซลล์ของโครงกำรใหม่
 อยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปีท่ีผ่ำนมำ และจำกกำรที่บริษัทฯ ยังมีสถำนะ

ทำงกำรเงินท่ีเข้มแข็ง และมีควำมตั้งใจท่ีจะให้ผลตอบแทนกำรลงทุนแก่
 

ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ือง คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงมีมติเสนอจ่ำยเงินปันผล
ประจ�ำปีส�ำหรับผลประกอบกำรปี 2564 จ�ำนวน 0.34 บำทต่อหุ้น คิดเป็น 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมของ 
บริษัทฯ โดยจะน�ำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี 
2565 น้ี

 สดุท้ำยน้ี ผมและคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ขอขอบคณุ ทำ่นผูถ้อืหุน้ 
 พันธมิตรทำงธุรกิจ ท่ำนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทรัสต์ของบริษัทฯ 
 สถำบันกำรเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ท่ีให้ควำมไว้วำงใจและสนับสนุน

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงต่อเน่ือง และขอขอบคุณผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกท่ำน ท่ีได้ร่วมมือกันปฏิบัติงำนด้วยควำมทุ่มเท

 อย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ จนท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถก้ำวข้ำมช่วงเวลำ
ท้ำทำยท่ีผ่ำนมำในระดับท่ีน่ำพอใจมำก ด้วยศักยภำพของบุคลำกร รวมถึง
โครงสร้ำงธุรกิจและกำรเงินท่ีเข้มแข็ง ผมมั่นใจว่ำบริษัทฯ จะข้ำมผำ่นวิกฤต
และเติบโตต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน

(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
ประธานกรรมการ

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



สารจาก
ประธานกรรมการบริหาร

 นับตั้งแต่ปี 2563 ทุกภำคส่วนธุรกิจในประเทศไทยต้องเผชิญกับ
 

ควำมท้ำทำยอย่ำงต่อเน่ือง อันเกิดจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
 โควดิ-19 รวมถงึกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกจิ ภำพรวม GDP ของประเทศลดลง 

ธุรกจิมกีำรปรับตวั ตดัลดคำ่ใช้จำ่ยเน่ืองจำกรำยได้หดตวัลง 

 ในปีท่ีผำ่นมำ บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) “บริษัทฯ” ก้ำวสู่กำรเป็นบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ครบวงจร 
(Fully Integrated Real Estate Platform) ผนวกกลุ่มอสังหำริมทรัพย์  
3 ประเภท คอื ท่ีอยูอ่ำศยั อุตสำหกรรม และพำณิชยกรรม เข้ำด้วยกันภำยใต้

 กลยทุธ ์One Platform ซ่ึงเป็นกำรปรับตัวท่ีมปีระสทิธภิำพ เหมำะสม และ 
ถูกจังหวะ ส่งผลให้บริษัทฯ มีควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงิน มีควำมแข็งแกร่ง

 ในกำรสร้ำงระบบกำรท�ำงำน บริหำรค่ำใช้จำ่ยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท�ำให้
สำมำรถรองรับสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนในปัจจุบัน รวมถึงควำมผันผวน

 
ท่ีอำจเกดิขึน้ในอนำคตได้อยำ่งดเียีย่ม

 บริษัทฯ มีควำมส�ำคัญเชิงกลยุทธ์กับทำงกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส 
 

พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศสิงคโปร์ (บริษัทแม่) ซึ่งให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุน
บริษัทในกลุ่มท่ัวโลกให้มีกำรปรับทิศทำง และสร้ำงเป้ำหมำยใหม่ หรือ 
“Purpose” ของบริษัทโดยเน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ควำมยั่งยืนให้เกิด

 แรงบันดำลใจ “Inspiring Experiences, Creating Places for Good.”  
เพือ่ให้มทิีศทำงและกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงยัง่ยนื มคีวำมยดืหยุน่ และค�ำนึงถงึ

 
ประโยชน์ของลกูค้ำ ชมุชน สังคม และสิง่แวดล้อมเป็นส�ำคญั 

 กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จึงมุ่งเน้นกำรหล่อหลอมวัฒนธรรม
องค์กรท่ีเป็นหน่ึงเดียวกัน เพื่อสร้ำงรำกฐำนกำรประกอบธุรกิจท่ีเข้มแข็ง  
ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์ท่ีมีศักยภำพสูง ด้วยขนำดธุรกิจท่ีเหมำะสม 

 
ผสำนควำมเชี่ยวชำญจำกแต่ละตลำดในทุกภูมิภำค ประยุกต์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ 
ท่ีหลำกหลำย ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนสู่องค์กรท่ีมีควำมพร้อม

 พชิติโอกำส และควำมท้ำทำยของภำคอสังหำริมทรัพย์แหง่อนำคต เพือ่สร้ำง
มูลคำ่เพิม่อยำ่งย่ังยืนแกผู่ถื้อหุน้ในระยะยำว
 
 ในนำมของประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ท่ีให้ควำมเชื่อมั่นและ
สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมำ รวมถึงขอบคณุผูบ้ริหำร 
และพนักงำนทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกำยและแรงใจในกำรช่วยให้บริษัทฯ 

 เดนิหน้ำตอ่ไปได้แม้ในชว่งเวลำแหง่ควำมท้ำทำย และผมเชือ่ม่ันวำ่ เฟรเซอร์ส 

 พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จะก้ำวผ่ำนวิกฤตคร้ังน้ีไปได้และจะกลับมำ
 อยำ่งแขง็แกรง่ เพือ่ก้ำวไปสูก่ำรเป็นผูน้�ำธุรกจิอสงัหำริมทรัพยแ์บบครบวงจร

ท่ีเตบิโตได้อย่ำงม่ันคงและย่ังยืน

(นายปณต สิริวัฒนภกัด)ี
ประธานกรรมการบริหาร
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 นับตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2563 ท่ีบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ก้ำวสู่กำรเป็นผู้น�ำอสังหำริมทรัพย์ครบวงจร
 รำยแรกในประเทศไทย (Thailand’s Fully Integrated Real Estate 

Platform) ผนวกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีศักยภำพ 3 กลุ่ม คือ ท่ีอยู่อำศัย 
อุตสำหกรรม และพำณิชยกรรม เข้ำมำบริหำรภำยใต้กลยุทธ ์One Platform

 ผำ่นไป 1 ปีท่ีกำรท�ำงำนในทุกสว่นธุรกจิหลอมรวมเข้ำด้วยกันภำยใต้
กลยทุธ ์One Platform เรำได้ก้ำวไปอกีขัน้ของควำมส�ำเร็จ ด้วยกำรหลอมรวม
ระบบกำรปฏิบัติงำน ไม่วำ่จะเป็น ระบบบัญชี ระบบข้อมูลสำรสนเทศ ระบบ
ทรัพยำกรบุคคล รวมถึงกำรหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงำนท�ำงำน
ร่วมกนัได้ส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย ซึ่งเป็นรำกฐำนท่ีท�ำให้กำรบริหำรธุรกจิเตบิโต
อย่ำงมั่นคง (Performance) 

 เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของ One Platform ในก้ำวต่อไป 
 ท�ำให้บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรท่ีครบครันและแตกต่ำงจำก
 ผู้ให้บริกำรรำยอื่น อันจะส่งผลให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน
 ในทุกสถำนกำรณ์ บริษัทฯ วำงทิศทำงเชงิกลยทุธส์�ำหรับธุรกจิแต่ละประเภท

ท่ีต้องเจอกับควำมท้ำทำยจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
 โดยมีรำยละเอยีดท่ีแตกต่ำงกัน ดังน้ี 

 1. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮม ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์เชงิทีอ่ยูอ่าศัย 

 แม้จะมีข้อจ�ำกัดในกำรเปิดขำยในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
 ของ COVID-19 และกำรปฏิเสธสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินท่ีเข้มงวดขึ้น  

แต่ควำมต้องกำรท่ีอยู่อำศัยยังคงเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองโดยเฉพำะส�ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีก�ำลังซื้อระดับกลำง-บน และโครงกำรในท�ำเลศักยภำพ 
ภำยใต้สภำวะกำรประกอบธุรกิจท่ีท้ำทำย บริษัทวำงแผนมุ่งเน้นกำรพัฒนำ

 โครงกำรใหม่เพ่ือตอบโจทย์พฤตกิรรมของผูบ้ริโภคดงักล่ำว และให้ควำมส�ำคญั
 ในเร่ืองของสุขอนำมัย (Wellness) พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงกำรและ 

รูปแบบบ้ำนเพ่ือเตรียมพร้อมกำรท�ำงำนท่ีบ้ำน (Work From Home) ในสภำวะ
ปัจจุบนั 

 2. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
เชงิอุตสาหกรรม 

 ปีน้ีถือว่ำเติบโตดีมำก จำกกำรขยำยตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
และเทรนด์กำรซื้อของออนไลน์ ท�ำให้เกิดกำรเช่ำคลังสินค้ำเพิ่มมำกข้ึน

 อย่ำงต่อเน่ือง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เร่งขับเคลื่อนแผนธุรกิจเชิงรุกประกำศ
 กลยุทธ ์Purple Ocean Strategy เสริมสร้ำงควำมพร้อมและควำมแตกต่ำง
 เพือ่รองรับควำมต้องกำรของตลำดและกำรแขง่ขนัท่ีเพิม่สงูขึน้ มุง่เน้นพฒันำ
 โซลูชั่นด้ำนอุตสำหกรรมและโลจสิติกส์ท่ีทันสมัยครบวงจร

(นายธนพล ศิริธนชัย)
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร

 3. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอเชียล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
เชงิพาณิชยกรรม
 
 ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรจ�ำกัดกำรแพร่ระบำดจำกภำครัฐ  
ส่งผลให้ต้องปิดศูนย์กำรค้ำชั่วครำว และในส่วนของธุรกิจอำคำรส�ำนักงำน

 ให้เชำ่ กไ็ด้รับผลกระทบจำกมำตรกำรท�ำงำนจำกท่ีบ้ำน (Work From Home) 
และธุรกิจโรงแรมก็ได้รับผลกระทบจำกธุรกิจท่องเท่ียว และมำตรกำร 
ขอควำมร่วมมือในกำรงดเดินทำงด้วยเช่นกัน บริษัทฯ วำงกลยุทธ์

 กำรบริหำรสินทรัพย์มุ่งเน้นกำรรักษำควำมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้เช่ำและคู่ค้ำ 
(Retention Strategy) ด้วยบริกำรท่ียืดหยุ่นและตอบโจทย์ควำมต้องกำร

 ใช้พื้นท่ีอย่ำงแท้จริง ภำยใต้คอนเซ็ปต์ Core & Flex ส�ำหรับผู้เช่ำกลุ่ม
ออฟฟิศ ขณะท่ีกลุม่ธุรกจิรีเทลมุง่เน้นกำรท�ำงำนรว่มกนัในรูปแบบพำรท์เนอร์

 เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีแตกต่ำงแก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

 ท่ีเข้ำมำใช้บริกำรศนูยก์ำรค้ำ สว่นธุรกิจโรงแรมน้ัน บริษัทฯ เตรียมควำมพร้อม
 ปรับมำตรกำรสุขอนำมัย และกำรบริหำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธภิำพ ร่วมกับ

กำรเสริมฐำนผู้เข้ำพักระยะยำวและกลุ่มลูกค้ำในประเทศ 

 อย่ำงไรก็ตำม ภำพรวมผลประกอบกำรของบริษัท เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ยังอยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจ 

 สะท้อนให้เห็นว่ำ กลยุทธ์ One Platform อสังหำริมทรัพย์ครบวงจร
 ได้เดนิมำถูกทำง สำมำรถกระจำยควำมเสี่ยง เสริมควำมยดืหยุน่ในกำรรับมอื

กบัควำมผนัผวนทำงเศรษฐกจิเชน่ในปัจจุบนัได้ รวมถงึสภำวกำรณท่ี์ไมแ่น่นอน
 ซึ่งอำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกำรรักษำสถำนะ
 ทำงกำรเงนิท่ีแขง็แกร่ง เสริมควำมพร้อมในกำรเข้ำลงทุนธุรกจิท่ีมศีกัยภำพใน

กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกิจกำร ควบคู่กับกำรบริหำรจดักำรองค์กรเพื่อเพิ่ม
 ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำนตำมเป้ำหมำย พร้อมกำรควบคมุค่ำใช้จำ่ยอยำ่งรัดกมุ 

 ส�ำหรับปีท่ีจะมำถึงนับเป็นอีกปีท่ีบริษัทฯ ยังต้องเผชิญควำม
ท้ำทำยในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์โควิด-19 

 ควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ และกำรเมืองในประเทศ ในนำมของประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) ผมขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ และลูกค้ำ เชื่อม่ัน

 
ในกำรด�ำเนินงำนตำมกลยุทธ ์One Platform ของบริษัทฯ บวกกับฐำนเงิน
ทุนท่ีเข้มแข็ง และควำมพร้อมของทีมงำนจะพำบริษัทฯ ก้ำวผ่ำนช่วงเวลำ
แหง่ควำมท้ำทำยไปได้ เพื่อก้ำวสูก่ำรเป็นบริษัทอสังหำริมทรัพยช์ัน้น�ำท่ีสร้ำง
ผลตอบแทนแก่ทุกภำคส่วนอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

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



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประจ�าปี 2564

 ท้ังน้ี กำรประชุมดังกล่ำวมีฝ่ำยจัดกำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมด้วยทุกคร้ังโดยจะมี 1 วำระกำรประชุม

 ท่ีเป็นกำรประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ เข้ำร่วมด้วย เพื่อสอบถำมให้มั่นใจว่ำผู้สอบบัญชีมีควำมเป็นอิสระในกำรก�ำหนดขอบเขต

 แนวทำงและกำรด�ำเนินกำรสอบบัญชีประจ�ำปีโดยปรำศจำกกำรชี้น�ำของฝ่ำยบริหำร โดยสำมำรถสรุปสำระส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในรอบปี 2564 ได้ดังน้ี

 1) การสอบทานรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลท่ีส�ำคัญของรำยงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำส และประจ�ำปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564  
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือซึ่งได้รับกำรสอบทำน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหำร และผู้ตรวจสอบภำยใน รวมถึงสอบทำน

 ประเด็นเก่ียวกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญ กำรเปลี่ยนแปลงในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ผลกระทบในอนำคตท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี  
และสอบทำนรำยกำรท่ีไม่ใช่รำยกำรปกติท่ีมีนัยส�ำคัญ และมีควำมเห็นว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้แสดงฐำนะทำงกำรเงินและ

 ผลกำรด�ำเนินงำน ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สมเหตุสมผล โดยจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีรับรองโดยท่ัวไปและมีกำรเปิดเผยข้อมูล
 

อยำ่งเพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตำมหลักกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน

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

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน กำรบริหำรธุรกิจและด้ำนกฎหมำย และมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่ำน โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ธติิพันธุ ์ เชื้อบุญชัย เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และอกี 2 ท่ำน ได้แก่ นำยชำยน้อย 
 เผื่อนโกสุม และนำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระ โดยเน้นกำรสอบทำนควำมเพียงพอ กำรมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน โดยส่งเสริมแนวทำงกำรตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัทและ
 บริษัทในเครือ และในรอบปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัให้มีกำรประชุมรวมท้ังสิ้น 4 คร้ัง ซึ่งมีรำยละเอยีดของกำรเข้ำร่วมประชุมดังน้ี

รายนาม ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

นำยธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4 คร้ัง / 4 คร้ัง

นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม กรรมกำรตรวจสอบ 4 คร้ัง / 4 คร้ัง

นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ กรรมกำรตรวจสอบ 4 คร้ัง / 4 คร้ัง
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 2) การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรประเมินควำมเพียง
พอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นประจ�ำ 
ทุกไตรมำส ตำมแนวทำงกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพเพียงพอกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส โดยไม่พบ
ประเด็นท่ีเป็นสำระส�ำคัญอันอำจกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย 
ต่อต้ำนคอร์รัปชัน

 3) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย 
และระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ ซึ่งรวมถึงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ และ

 ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีควำมเห็นว่ำ
บริษัทฯ ได้ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบียบตำ่ง ๆ  อยำ่งครบถ้วน และถกูตอ้ง

 4) การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีส�ำหรับรอบบัญชีปี 2565 โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมจำก
คณุสมบตั ิควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์ผลกำรปฏบัิติงำน ควำมเป็นอสิระ 
และควำมสมเหตุสมผลของค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
มีมติเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ควำมเห็นชอบ และน�ำเสนอต่อ 
ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง

 
ผู้สอบบัญชจีำกบริษัท เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ำกดั ได้แก ่นำยเอกสทิธิ ์
ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4195 หรือ นำงสำวยุวนุช  
เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5371 หรือ นำงสำววิไลวรรณ  
ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 8420 หรือ นำงสำวกนกอร  
ภูริปัญญวำนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 10512 หรือ นำงสำวนำฎศศิน  
วัฒนะไพศำล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 10767 เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัท
ส�ำหรับรอบบัญชี ปี 2565

 5) การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม

 ข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏบิตัิ
ของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งอำจเกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ และมีควำมเห็นว่ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันเป็นกำรด�ำเนินกำร
ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำปกติท่ัวไป ไม่มีควำมขัดแย้งกันทำงผลประโยชน์ 

 มีควำมเป็นธรรม และมีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนที่รัดกุมสมเหตุสมผล โดย 
ไม่พบรำยกำรใดท่ีผดิปกต ิและมกีำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศอยำ่งครบถ้วน
เพียงพอ

 6) การสอบทานและก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำน 
กำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 2564 ซึ่งจัดท�ำตำมผล 
กำรประเมนิควำมเสีย่งท้ังองคก์ร รวมถงึกำรพจิำรณำควำมส�ำคญัของแตล่ะ
ระบบงำน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยธุรกิจขององค์กร และสถำนกำรณ์
ท่ีเปลี่ยนแปลงพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำนแก่ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ และมีควำมเหน็ว่ำบริษัทฯ 
มรีะบบกำรควบคมุภำยในและกำรก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยใน 
ท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธผิลตำมวธิกีำรและมำตรฐำนสำกล นอกจำกน้ี  
ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ในภำพรวม ประจ�ำปี 
2564 รวมท้ังเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบต่อโครงสร้ำงองค์กรและอตัรำก�ำลังคน

 ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีขยำยขอบข่ำยควำมรับผิดชอบเพิ่มข้ึน 
จำกกำรควบรวมกจิกำรระหวำ่งบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 
จ�ำกัด มหำชน และ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด 
(มหำชน) และเป็นผู้ให้ควำมเหน็ชอบในกำรคดัเลอืก แตง่ตัง้ โยกย้ำย เลิกจำ้ง 
และจดัสรรอตัรำก�ำลังของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

 7) การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ร ำยงำนกำรปฏิบั ติ ง ำนของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพร้อมกับผลกำรสอบทำนงบกำรเงินเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย ไตรมำสละ 1 คร้ัง และจัดท�ำรำยงำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ ในรำยงำนประจ�ำปี 2564  
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีส� ำ นักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยในรอบปี

 
ท่ีผ่ำนมำไม่มีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใดท่ีเป็นข้อบ่งชี้ว่ำมีรำยกำรหรือ

 กำรกระท�ำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผล 
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ นอกจำกน้ีในระหว่ำงปี 2564 ได้มีกำรทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบข่ำยงำนท่ีเพิ่มขึ้น และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

 โดยสรุปในภำพรวมปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้ำท่ี 
อย่ำงเป็นอิสระ ตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
ได้จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินในสำระส�ำคัญอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ มีกำร

 เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรอง
 

โดยท่ัวไป มีระบบกำรควบคุมภำยใน มีกระบวนกำรควบคุมและติดตำม 
กำรปฏิบัติงำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 ระเบยีบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ รวมทัง้  
และมีกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตำม 
วิธีกำรและมำตรฐำนสำกล และในกำรเข้ำท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด

ในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(รองศาสตราจารย์ ธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงาน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจ�าปี 2564

 คณะกรรมกำรบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งถือเป็น 
กระบวนกำรส�ำคัญท่ีจะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

 ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกิจกำร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 
ทุกกลุ่ม รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่ำงม่ันคงและยั่งยืน จึงได้

 แต่งตั้งให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 
5 ท่ำน คือ นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
นำยปณต สิริวัฒนภักดี นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ นำยธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย  
และนำยธนพล ศิริธนชัย เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งท�ำหน้ำท่ีก�ำกับ
ดแูลและสนับสนุนใหม้กีำรด�ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสีย่งให้สอดคล้อง
กับกลยุทธแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกิจของบริษัทฯ

 ในปีท่ีผ่ำนมำ สภำพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีควำมไม่แน่นอน 
 

อันเกิดจำกท้ังปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน ซึ่งส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จึงมุ่งเน้นถึงกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมท้ังสิ้น 4 คร้ัง มีเน้ือหำสำระส�ำคัญดังน้ี
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 1. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำทบทวนปรับปรุงนโยบำย
กำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้เหมำะสมกับสภำวะธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ 
และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เป็นกรอบแนวทำงให้ฝ่ำยบริหำรน�ำไปใช้
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

 2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงพิจำรณำทบทวนปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อให้เหมำะสม และสอดคล้องกับหลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีก�ำกับดูแล 
ของคณะกรรมกำรบริษัท เกีย่วกบักำรพจิำรณำปัจจยัเสีย่งส�ำคญัท่ีอำจเกดิขึน้  
และก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงครอบคลุม ดูแลให้ 
ผู้บริหำรมีระบบ หรือกระบวนกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจที่อำจจะเกิดขึ้นจำก 
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว

 3. ให้ความเห็นชอบขอบเขตความเ ส่ียง ท่ีบริ ษัทยอมรับได้  
(Risk Tolerance Limit) 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ขอบเขตควำมเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมท้ังก�ำหนดให้กำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงของบริษัทอยู่ในควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกบัแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม รวมถึงดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบ หรือ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
และติดตำมผลกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงจำกฝ่ำยบริหำรเป็นประจ�ำอย่ำง
ต่อเน่ือง เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

 4. ใหค้วามเหน็และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งชดุยอ่ย ได้รวบรวมขอ้มลูควำมเสีย่ง 
(Risk Profile) เพื่อท�ำหน้ำท่ีประเมินหำควำมเส่ียงท่ีส�ำคัญจำกขนำดของ 
ผลกระทบท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นกับเป้ำหมำยและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
รวมท้ังควำมเส่ียง ด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชันและ 
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบควำมเส่ียงน้ัน ๆ ในหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของควำมเส่ียง  

มีกำรวำงแผน ก�ำหนดมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียง จัดให้มีกำรติดตำม 
กำรบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นประจ�ำ และรำยงำน 
ผลกำรติดตำมต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเส่ียงจะให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

 ส�ำหรับควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ในอีก  
3-5 ปีข้ำงหน้ำ ท่ีมีนัยส�ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจและกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งได้ให้ข้อเสนอแนะในกำรจดักำร
ควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นใหม่ของปี 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย ควำมเสี่ยงจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) และ
ควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 
Data Protection Act – PDPA)

 5. ก�าหนดใหจั้ดฝึกอบรมพนักงานเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก�ำหนดให้บริษัทต้องจัดฝึกอบรม 
ให้ควำมรู้เร่ืองควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่พนักงำนอย่ำง
สม�ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจและตระหนักรู้ถึงควำมส�ำคัญ

 
ของกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีจะต้องกระท�ำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ�ำทุกปี 

 
โดยปีท่ีผ่ำนมำได้เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกองค์กรท่ีมีประสบกำรณ์ 

 และมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ เข้ำมำเป็นวิทยำกรให้กับบริษัท

 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงยังคงมุ่งมั่น 
ในกำรท�ำหน้ำท่ีติดตำมกำรท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทุกกลุ่มมั่นใจได้ว่ำ บริษัทฯ มีกระบวนกำร

 บริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพ สำมำรถจัดกำรกับควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญ 
ของบริษัทฯ อย่ำงได้ผล เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน
และต่อผลประกอบกำรในระยะยำว

(นายโชติพัฒน์ พีชานนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2564

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
“บริษัทฯ” มีควำมมุ่งม่ันในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
โดยให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อหลักจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำร

 
ด�ำเนินธุรกิจท่ีให้ควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย รวมถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐำนของควำมซื่อสัตย์ กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน

 ทุกรูปแบบ และกำรด�ำเนินกำรท่ีโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว ดงัน้ันคณะกรรมกำรบริษัท 

 จึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
ท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลและติดตำมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม 
แนวทำงดังกล่ำว และสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และท�ำหน้ำท่ีทบทวน และเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุง
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเปลี่ยนไปอย่ำงน้อยปีละคร้ัง 

 ในปี 2564 (1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564) คณะกรรมกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
จ�ำนวน 4 ท่ำน คือ นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม เป็นประธำน และม ี
รองศำสตรำจำรยธ์ติพินัธุ ์เชือ้บญุชยั นำยอุเทน โลหชติพทัิกษ์ และนำยธนพล 

 
ศิริธนชัย เป็นกรรมกำร ได้จัดให้มีกำรประชุมรวม 4 คร้ัง โดยท่ีกรรมกำร 
ท้ัง 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบทุกครั้ง และมีเลขำนุกำรบริษัท ท�ำหน้ำท่ี
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
เป็นผู้รำยงำนผลกำรตรวจติดตำม และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนท่ีเกี่ยวกับ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของทุกสำยงำนในองค์กร เพื่อให้คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รับทรำบและพิจำรณำ โดย
สำมำรถสรุปสำระส�ำคัญได้ดังน้ี
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 1) ภำยหลังจำกกำรควบรวมธุรกิจของบริษัทฯ และบมจ. 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์เข้ำด้วยกัน คณะกรรมกำรก�ำกับ
ดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื ได้ทบทวนนโยบำยด้ำนกำรก�ำกับดแูล 
รวมถงึแนวปฏิบตัต่ิำง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจและนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมกับปรับปรุง

 ให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงธุรกจิใหม่ซึง่ครอบคลมุธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทย่อย
 และบริษัทร่วม และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

 2) ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้ควำมส�ำคัญ
 ในกำรพฒันำควำมยั่งยนืขององคก์ร โดยก�ำหนดเป็นกลยทุธท์ำงธุรกิจท่ีต้อง

ยึดหลักธรรมำภิบำลและค�ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ำย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่
องค์กรในระยะยำว และยังสำมำรถลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตด้วย

 3) เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 ระลอกสอง มีแนวโน้ม 
จะรุนแรงมำกข้ึน คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดัประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563-

 2564 โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shareholders Meeting 
(e-AGM)) ในเดือนมกรำคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถด�ำเนินกำร 
ได้เรียบร้อยทุกด้ำน รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอ
วำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรได้  
ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 (AGM Checklist 2563) ท่ีระดับ 100 คะแนนเต็มจำกสมำคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้รับผลกำรประเมินด้ำนกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี ในระดับ 5 ดำว “ดีเลิศ” (Excellent) ตำมโครงกำรส�ำรวจ 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies (CGR)) ประจ�ำปี 2564 จำกสมำคม 
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 4) เสนอแนะให้บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่มี
ผู้บริหำรหรือกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย เพื่อให้กรรมกำร
สำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรบริษัทของ 
ฝ่ำยจดักำรได้อย่ำงเป็นอสิระ

 5) จดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรรำยคณะและ
รำยบุคคล ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ 

 6) สง่เสริมให้บริษัทฯ จดักจิกรรมเพือ่สงัคมท้ังทำงด้ำนกำรอนุรักษ์
 สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และให้กำรสนับสนุนภำครัฐในกำร

จัดหำสถำนท่ีส�ำหรับฉีดวัคซีนและจัดตั้งโรงพยำบำลสนำม เพื่อบรรเทำ 
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ให้แก่ประชำชน
ท่ัวไป

 7) ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ จดัท�ำรำยงำนประจ�ำปี 56-1 หรือ One 
Report โดยเปิดเผยข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืนอย่ำงครบถ้วน

 8) ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำควำมยั่งยืนอย่ำงเคร่งครัด โดยมีหน่วยงำนก�ำกับ

 
ดูแลกิจกำรท่ีดีท�ำหน้ำท่ีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในด้ำนน้ีเป็นระยะ ๆ 

 โดยสรุป คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
มีควำมเห็นว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น

 ของบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมมีจริยธรรม โปร่งใส ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำลและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกขั้นตอนในห่วงโซ่มูลค่ำเพิ่ม 
รวมถงึสงัคมและสิง่แวดล้อมอยำ่งเคร่งครัด โดยมีเป้ำหมำยชดัเจนเพือ่ให้เกดิ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กรในระยะยำว
      

(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ I ประเทศไทย
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วิสัยทัศน์

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ

เป็นผู้นำาการใหบ้ริการ 
แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร  
เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าน่าจดจำา

 
แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 

 
พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารจดัการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบครบวงจร 
 

ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  
เพ่ือก้าวสู่ความเป็นผู้นำาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ด้วยการสร้างมูลค่าผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
 ในการแข่งขันและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ภายใต้ปรัชญาการดำาเนินงานที่คำานึงถึง  

การสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นส่ิงสำาคัญเสมอ

บริษัทมีเป้าหมายในการเสริมสร้างองค์กรและฐานธุรกิจใหแ้ข็งแกร่ง 
 สร้างสมดุลของสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำาอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมาย

 เป็นผู้ใหบ้ริการอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 เพ่ือการอยู่อาศัย บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ  

พร้อมสร้างการรับรู้และความนิยมแบรนด์ในวงกว้าง ขณะที่อสังหาริมทรัพย์
 เพ่ือการพาณิชยกรรม บริษัทวางแนวทางการพัฒนาโครงการในรูปแบบมิกซ์ยูส 

เพ่ิมเติมบนทำาเลยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโต  
ของแพลตฟอร์มทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการ 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่ดี ควบคู่กับการสร้างทีมงานที่มีความรู้ความชำานาญ 

 
เพ่ือความสำาเร็จในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจในระยะยาว

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

23บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



กลยุทธ์

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย วางเป้าหมายเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 เพ่ือมุ่งไปสู่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของประเทศ ภายใต้กลยุทธ์หลักในการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้

 การลงทุนและการเป็นหุน้ส่วน  
 การร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ 
 กับพันธมิตรเพ่ือผลักดันการเติบโต

 ดาต้าและเทคโนโลย ี
 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
 และการปฏิวัติดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้าง 
 ความมั่นคงในอนาคต

 ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 การสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า 
 และน่าจดจำาสู่ลูกค้าของเรา

 การพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ที่หลากหลาย
 การพัฒนาแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย ์
 แบบครบวงจรครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย

ค่านิยมองค์กร

เราร่วมแรงร่วมใจ เราก้าวไปข้างหน้า เราจริงใจ เราใหเ้กียรติกันและกัน

24 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่ส�าคัญ

ปี 2562

• ตุลาคม 2561
 
 บริษัท ทีอำร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด (“ทีอำร์เอ”) ซึ่งเป็น 
บริษัทร่วมทุน ระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัท นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย จ�ำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 
ในทีอำร์เอร้อยละ 50 และโรจนะกับนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย แต่ละบริษัท

 
ถือหุ้นในทีอำร์เอร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุ้นท้ังหมด ได้เข้ำร่วมและเป็นผู้ชนะ
กำรประมูลขำยทอดตลำดท่ีดินซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนน บำงนำ-ตรำด กม.32 
อ�ำเภอบำงบ่อ จงัหวัดสมุทรปรำกำร รวมท้ังสิ้น กว่ำ 4,315 ไร่ ณ ส�ำนักงำน
บังคับคดีจงัหวัดสมุทรปรำกำร ด้วยวงเงินประมูลรวมท้ังสิ้น 8,914 ล้ำนบำท

• มกราคม 2562 

 บริษัทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำร่วมลงทุนกับบริษัท สหไทย เทอร์มินอล 
จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อจดัตั้ง บริษัท บำงกอก โลจสิติกส์ พำร์ค จ�ำกัด ด้วยทุน 
จดทะเบียน 300 ล้ำนบำท ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 75 และ

 สหไทยถอืหุน้ในสัดสว่นร้อยละ 25 เพือ่ลงทุนพฒันำโครงกำร โลจสิตกิส์พำร์ค
 และศูนย์กระจำยสินค้ำแบบทันสมัยในพ้ืนท่ีเชิงกลยุทธ์แห่งใหม่บริเวณ
 ขอบเมืองกรุงเทพมหำนครย่ำนปู่ เจำ้ ส�ำหรับรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ

พนัธมติร และผูป้ระกอบกำรในกลุม่อ-ีคอมเมริซ์ โลจสิติกส ์ชปิป้ิงขนสง่สนิค้ำ 
ซึ่งมีแนวโน้มกำรเติบโตสูง

 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติ 
 

ในกำรเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท จำกชื่อเดิมบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  
คอนเน็คช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่คือ “บริษัท เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)” พร้อมเปลี่ยนชื่อยอ่ หลกัทรัพย์

 เดมิจำก TICON เป็น “FPT” และเปลีย่นตรำประทับของบริษัทเพือ่ให้สอดคล้อง 
กับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่

• กุมภาพันธ์ 2562 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติกำรเข้ำซื้อกิจกำรของบริษัท 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) (“GOLD”) โดย
กำรท�ำค�ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ท้ังหมดของ GOLD โดยสมคัรใจ รวมจ�ำนวนหุ้น
ท้ังสิ้น 2,323,720,000 หุ้น ในรำคำเสนอ ซื้อหุ้นละ 8.50 บำท คิดเป็นมูลค่ำ
กว่ำ 19,752 ล้ำนบำท โดยมีก�ำหนดกำรเสนอซื้อระหว่ำงวันท่ี 5 มิถุนำยน - 

 
8 สิงหำคม 2562 ท้ังน้ี ผลจำกกำรท�ำค�ำเสนอซื้อมีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนำ
ขำยและบริษัทได้รับซื้อหุ้นไว้ รวมทั้งส้ิน 2,195,898,701 หุ้น คิดเป็น

 ร้อยละ 94.50 ของจ�ำนวนหุ้นท่ี จ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของกิจกำร รวมเป็น
มูลค่ำท้ังส้ิน 18,665 ล้ำนบำท

• เมษายน 2562 

 บริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของ PBA International Pte. Ltd. 
(“PBAI”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริกำรระบบปฏิบัติกำรอัตโนมัติ ครบวงจร 
ในประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นท้ังหมดของ PBAI 

 นอกจำกน้ัน บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซท็ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
ได้เข้ำท�ำสัญญำร่วมทุนกับ PBA Systems Pte. Ltd. จำกประเทศสิงคโปร์

 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PBAI เพื่อจดัตัง้บริษัท พบีเีอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจ

 
ให้บริกำรระบบปฏบิตักิำรอตัโนมตั ิส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและคลงัสินค้ำ  
ซึ่งบริษัทร่วมทุนดังกล่ำวมีสัดส่วนกำรถือหุ้นโดย ออโตเมชั่น แอสเซ็ท 

 ร้อยละ 51 และ PBA Systems ถือหุ้นร้อยละ 49

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(“FPIT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้ำท�ำสัญญำร่วมลงทุนกับ บริษัท 
มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“MFAT”) เพื่อจดัตั้งบริษัทร่วมทุน 
2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บำงปะกง โลจสิติกส์ พำร์ค จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 
296.5 ล้ำนบำท และบริษัท วงัน้อย โลจสิตกิสพ์ำร์ค จ�ำกดั ด้วยทุนจดทะเบยีน 
1 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำ และบริหำรจดักำรคลังสินค้ำให้เช่ำ 

 รวมถึงส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก ด้ำนโลจิสติกส์ในประเทศไทย ซึ่งบริษัท 
ร่วมทุนท้ังสองแห่งมีสัดส่วน กำรถือหุ้นโดย FPIT ร้อยละ 51 และ MFAT 

 ถือหุ้นร้อยละ 49

• กรกฎาคม 2562 

 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัตใิห้ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญั 
เพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 182,620,600 หุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) 

 ให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด ในรำคำ 17.90 บำทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่ำ 
 ท้ังสิ้น 3,268,908,740 บำท โดยกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็น 

กำรเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนำจท่ัวไป (General Mandate) ตำมมติท่ีประชุม 
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ของบริษัท เมื่อวันท่ี 25 มกรำคม 2562  
ซึ่งกำรเพิ่มทุนส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วเปลี่ยนแปลงจำก

 
เดิมท่ี 1,834,142,375 บำท เป็น 2,016,762,975 บำท ท้ังน้ี วัตถุประสงค ์
ของกำรเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มกำรกระจำยกำรถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรำยย่อย 

 เพิ่มสภำพคล่องของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และขยำยฐำนผู้ถือหุ้นของ
 บริษัท โดยเงนิเพิ่มทุนดงักลำ่วจะน�ำไปใช้เป็นเงนิลงทุนส�ำหรับแผนกำรขยำย

ธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในช่วงรอบระยะเวลาการดำาเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำาคัญเกี่ยวกับบริษัท ดังนี้

25บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



• สิงหาคม 2562 

 บริษัทฯ ได้เข้ำซื้อหุ้นของบริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด 
 (“ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์”) ซึ่งประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จ�ำนวน 

40,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีออกและจ�ำหน่ำย 
 ได้ท้ังหมด ในรำคำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นมูลค่ำท้ังสิ้น 400,000,000 บำท 
 

โดยซิส เต็ม  แอสเซ็ทส์มีท รัพย์สิ น เ ป็น ท่ีดินตั้ งอยู่ ท่ี เ ขตบำงกะ ปิ 
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งบริษัทจะวำงแผนพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 
บนท่ีดินดังกล่ำวในอนำคต

• กันยายน 2562 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อนุมัติ ใ ห้น� ำส่งหนังสือแจ้ง 
ควำมประสงค์ในกำรท�ำค�ำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ GOLD ออกจำก 
กำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

 
กำรเข้ำท�ำค�ำเสนอซื้อหุ้นของ GOLD ท่ีเหลือท้ังหมด

ปี 2563

• ตุลาคม 2562 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
 ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ภำยใต้ชื่อ บริษัท ศูนย์บริหำรเงิน 
 เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ�ำกดั มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นศนูย์กลำง

ในกำรบริกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยแห่งน้ี
 มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท

• มีนาคม 2563 

 บริษัทฯ แจง้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ว่ำ Shanghai TICON Investment 
Management Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศจีน และ 
บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ได้เลิกกิจกำรบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี

 ท่ีผำ่นมำบริษัทย่อยดังกล่ำวยังมิได้มีกำรลงทุนใด ๆ

• พฤษภาคม 2563 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ 
เพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท โดยมีมูลค่ำ

 ท่ีตรำไว้หุน้ละ 1 บำท เพือ่เสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบริษัทฯ ตำมสดัสว่น
 กำรถือหุ้น (Right offering) ภำยใต้แบบมอบอ�ำนำจท่ัวไป (General 

mandate) โดยมีอตัรำส่วนกำรจดัสรรท่ี 1 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 0.15 หุ้นสำมัญ
ใหม่ และมีรำคำเสนอขำยท่ี 10.60 บำทต่อหุ้น บริษัท ได้ก�ำหนดวันจองซื้อ
และช�ำระค่ำหุ้นระหว่ำงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2563 ถึงวันท่ี 3 กรกฎำคม 2563

 บริษัทฯ ได้อนุมติและย่ืนค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของ GOLD 
ในรำคำ 8.50 บำทต่อหุ้น เพ่ือกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจำกกำรเป็น

 
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไป
ตำมแผนกำรด�ำเนินงำนภำยหลังกำรท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ 
ตำมท่ีได้ระบุไว้ในค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำร (แบบ 247-4) 

 
ฉบับลงวันท่ี 4 มิถุนำยน 2562

• มิถุนายน 2563 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นำยธนพล  
ศริิธนชยั ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรของบริษัท (Country Chief 
Executive Officer) โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันท่ี 17 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป

• กรกฎาคม 2563 

 บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์มูลค่ำ 
3,206.65 ล้ำนบำทผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ
เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right offering) จ�ำนวน 302.5 หุ้น 

 
โดยมียอดกำรจองซื้อหุ้นมำกกว่ำจ�ำนวนเสนอขำย บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำร

 
จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบยีนช�ำระแล้วของบริษัทฯ กับกรมพัฒนำ 
ธุรกิจกำรค้ำ เป็น 28,138 ล้ำนบำท และหุ้นเพิ่มทุนเร่ิมซื้อขำยวันท่ี 

 
14 กรกฎำคม 2563

 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือเดือนกันยำยน ปี 2562  
ท่ีได้อนุมัติกำรท�ำค�ำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหุ้นของ GOLD ออกจำกกำร 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเข้ำท�ำ

 ค�ำเสนอซื้อหุ้นของ GOLD ท่ีเหลือท้ังหมด ปัจจุบันบริษัทฯ ประสบควำม
ส�ำเร็จในกำรเข้ำท�ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นท่ีเรียบร้อย โดยมีจ�ำนวนหุน้ท่ีรับซือ้ไว้

 ท้ังสิ้น 87.8 ล้ำนหุ้น ในรำคำเสนอซื้อหุ้นละ 8.50 บำท รวมมูลค่ำท้ังสิ้น 
 746.4 ล้ำนบำท ช่วงระยะเวลำกำรรับซื้อหลักทรัพย์อยู่ระหว่ำงวันท่ี 
 20 พฤษภำคม 2563 ถึงวันท่ี 23 กรกฎำคม 2563 โดยมีจ�ำนวนหุ้นท่ีรับซื้อ 

ไว้ท้ังสิ้นคิดเป็นร้อยละ 99.43 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด
 ของกิจกำร ส่งผลให้บริษัทฯ กลำยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD

• สิงหาคม 2563 

 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ GOLD ออกจำกสถำนะ
กำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นท่ี
เรียบร้อย ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 4 สิงหำคม 2563 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้อนุมัตกิำรเพกิถอนน้ีและให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 สงิหำคม 2563 โดยหุน้สำมญั
ของ GOLD จะซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เป็นวนัสดุท้ำยในวนัท่ี 10 สงิหำคม 
2563

26 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ปี 2564

• พฤศจิกายน 2563 

 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มมีตอินุมตัใิห้บริษัท แผน่ดนิทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เข้ำซื้อหุ้นท้ังหมดในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (“UVRM”) 
ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 
(REIT Manager) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นท้ังหมดของ UVRM 
จำกบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) โดยมีมูลค่ำรำยกำรรวมท้ังสิ้น 
32,000,000 บำท กำรลงทุนในคร้ังน้ีเป็นไปตำมกลยทุธก์ำรเตบิโตของบริษัท
ในกำรลงทุนและพัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 

• มีนาคม 2564 

 บริษัทฯ ประกำศกำรจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 8 แห่ง เพื่อรองรับ
 

กำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนำมและกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 
ของกลุ่มบริษัทในต่ำงประเทศ โดยมีบริษัท Frasers Property Thailand 
(Vietnam) Pte. Ltd. เป็นศนูยก์ลำงกำรลงทุนของบริษัทในประเทศเวยีดนำม  
ร่วมกับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับแผนกำรลงทุนของกลุ่ม  
ประกอบไปด้วย บริษัท New Motion Pte. Ltd. บริษัท Alps Ventura  
Pte. Ltd. บริษัท Grand Trail Holdings Pte. Ltd. บริษัท Amigos An 
Phu Holding Pte. Ltd. บริษัท Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd.  
บริษัท Grand Trail Investment Pte. Ltd. และบริษัท New Motion Industrial 
Co., Ltd. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ด้ำนอุตสำหกรรม 
ในประเทศเวียดนำม โดยบริษัทย่อยดังกล่ำวได้เข้ำท�ำธุรกรรมซื้อท่ีดิน

 ในเมืองบินห์เดือง (Binh Duong) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ 
เขตอุตสำหกรรมและโลจสิติกส์ ส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกจิด้ำนนิคมอุตสำหกรรม 
และธุรกิจโรงงำนและคลังสินค้ำให้เช่ำในประเทศเวียดนำม มูลค่ำธุรกรรม

 รวมท้ังส้ิน 47.6 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ หรือ 1,435.2 ล้ำนบำท (อ้ำงองิ
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 3 มีนำคม 2564  
ซึ่งเป็นวันท่ีธุรกรรมเสร็จสิ้น)

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท โกลเด้น แลนด์ 
 

(เมย์แฟร์) จ�ำกัด (“GOLD MF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อม ยื่นข้อเสนอ
 ซื้อสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรท่ีเหลืออยู่ในโครงกำรเมย์แฟร์ แมริออท 
 เอ็กเซกคิวทีฟ อพำร์ทเมนท์ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณซอยหลังสวน แขวงลุมพินี 
 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ภำยใต้สัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรระหว่ำง GOLDMF 
กับกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลด์ (“GOLDPF”) ซึ่งมีสิทธิ
กำรเช่ำโครงกำรดังกล่ำวเหลืออยู่ท้ังสิ้นประมำณ 46 ปี รวมถึงทรัพย์สิน
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของโครงกำร และสิทธิประโยชน์ท้ังหมดท่ีกองทุน 
GOLDPF มีอยู่ในโครงกำร ด้วยรำคำเสนอซื้อเท่ำกับ 1,743 ล้ำนบำท ท้ังน้ี
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรก่อให้เกิดรำยได้ของ
โครงกำรในอนำคต โดยกำรเข้ำท�ำธุรกรรมดังกล่ำวขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำ
ของกองทุน GOLDPF ซึ่งต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

 
กำรได้รับควำมยินยอม กำรผ่อนผัน หรือกำรอนุญำตจำกบุคคลภำยนอก 
หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) ต่อไป

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
ซึง่เป็นบริษัทย่อย ได้รับโอนหุน้สำมัญในบริษัท วงัน้อย โลจสิตกิส์ พำร์ค จ�ำกดั 
จำกผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ท�ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
เมื่อรวมกับบริษัทย่อยดังกล่ำวใน บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด 

 เพิ่มขึ้นจำกสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

• เมษายน 2564 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริษัท 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น

 บริษัทย่อย เข้ำซื้อหุ้นสำมัญท้ังหมดจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็น
 ร้อยละ 100 ของหุ้นสำมัญท้ังหมดใน บริษัท สีลม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 
 

รวมถึงรับโอนสิทธิ ในกำรได้รับเงินตำมตั๋วสัญญำใช้เงินท่ีออกโดย  
บริษัท สีลม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด จ�ำนวน 457,344,170 บำท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำ
กำรเข้ำท�ำธุรกรรมรวมทั้งสิ้น 1,090,000 บำท เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร 
เข้ำลงทุนโครงกำรสีลมเซ็นเตอร์ ส�ำหรับประกอบธุรกิจให้เช่ำพื้นท่ีส�ำนักงำน
และพื้นท่ีเชิงพำณิชย์ ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนสีลมและถนนพระรำม 4

27บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



โรงงาน
ของบริษัทและโรงงานภายใต้การบริหารของบริษัท 

7 17
จงัหวัด ทำาเล*

พระนครศรีอยุธยา
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน - 15
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 4 40
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 15 60

134 โรงงาน

ปทุมธานี
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 2 23

25 โรงงาน

กรุงเทพมหานคร
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง - 1

1 โรงงาน

สมุทรปราการ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู - 13
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 28 -
โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) 2 -

43 โรงงาน

ปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 7 -
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุรี 8 -

15 โรงงาน

ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 11 104
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 30 -
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี - 7
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (3 แหง่) - 41

ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ระยอง 5 38

193 โรงงาน

43 โรงงาน

 สินทรัพย์ของบริษัท

 สินทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์
*ไม่รวมพ้ืนที่รอการพัฒนา

28 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



คลังสินค้า
ของบริษัทและคลังสินค้าภายใต้การบริหารของบริษัท

9 28
จงัหวัด ทำาเล*

 สินทรัพย์ของบริษัท

 สินทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์
*ไม่รวมพ้ืนที่รอการพัฒนา

** รายการขายและเช่ากลับ

ล�าพูน
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (ลำาพูน) 9 -

9 ยูนิต

44 ยูนิต

พระนครศรีอยุธยา
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1) 2 16
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
โลจสิติกส์ พาร์ค (วังน้อย 2) 14 8
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะอยุธยา) - 3
คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  
(หอ้งเย็น CTD)** - 1

สมุทรสาคร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (สมุทรสาคร) 2 -

สมุทรปราการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์  (บางพลี 1-6) 11 47
โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) 5 -

63 ยูนิต

2 ยูนิต

ชลบุรี
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 1) - 21
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 2) 18 26
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 3) - 26
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ 
เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 เอ) - 7
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ 
เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เอ) 10 4
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ 
พาร์ค (อีสเทิร์นซีบอร์ด 3) 8 -
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ พาร์ค (ศรีราชา) - 22
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (บ่อวิน) - 9
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (พานทอง 1) 10 5
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ 
เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ชลบุรี) - 7

173 ยูนิต

ขอนแก่น
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น) 14 -

14 ยูนิต

ปราจีนบุรี
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ 
เซ็นเตอร์ (โรจนะปราจนีบุรี) - 8

8 ยูนิต

ฉะเชิงเทรา
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โลจสิติกส์ พาร์ค (บางนา) 26 83

109 ยูนิต

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

27 ยูนิต

29บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
ภายใต้การบริหารของบริษัท 

12 63
จงัหวัด โครงการ

เชียงราย
บ้านเดี่ยว 1 โครงการ
ทาวน์โฮม 1 โครงการ

เชียงใหม่ 
ทาวน์โฮม 2 โครงการ

พระนครศรีอยุธยา
ทาวน์โฮม 1 โครงการ

นนทบุรี 
บ้านแฝด 2 โครงการ
ทาวน์โฮม 7 โครงการ

กรุงเทพมหานคร 
บ้านเดี่ยว 10 โครงการ
บ้านแฝด 7 โครงการ
ทาวน์โฮม 12 โครงการ

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

สมุทรปราการ 
บ้านแฝด 2 โครงการ
ทาวน์โฮม 4 โครงการ

ขอนแก่น
บ้านแฝด 1 โครงการ

นครราชสีมา  
บ้านแฝด 1 โครงการ

ปทุมธาน ี
บ้านเดี่ยว 1 โครงการ
ทาวน์โฮม 4 โครงการ

ฉะเชิงเทรา 
ทาวน์โฮม 1 โครงการ

ชลบุรี 
ทาวน์โฮม 3 โครงการ

สมุทรสาคร 
บ้านเดี่ยว 1 โครงการ
บ้านแฝด 1 โครงการ
ทาวน์โฮม 1 โครงการ

30 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ภาพรวมของธุรกิจ

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัท”) หรือที่รู้จกัในชื่อเดิมว่ำบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 
จ�ำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษัทในปี 2533 และในปี 2545 บริษัท
ได้เร่ิมซ้ือขำยหุน้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยด�ำเนินธุรกิจเก่ียวกับ

 กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรมให้เช่ำ (Ready-Built 
Factory) และอำคำรคลังสนิค้ำให้เชำ่ (Ready-Built Warehouse) ในบริเวณ
พื้นท่ีอุตสำหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสำหกรรม เหตุกำรณ์อุทกภัยใหญ่ 
ในปี 2554 ส่งผลให้เกิดกำรโยกย้ำยฐำนกำรผลิตจำกนิคมอุตสำหกรรม

 
ในภำคกลำงซึ่งประสบปัญหำน�ำท่วมรุนแรงไปยังพื้นท่ีอื่น ทำงบริษัทฯ จงึได้ 
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรักษำอัตรำกำรเช่ำและฐำนลูกค้ำ ประกอบกับทำง

 
กลุ่มเฟรเซอร์สได้เข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จงึได้ริเร่ิมกำรน�ำองค์ควำมรู้เร่ือง

 
กำรพัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ำตำมควำมต้องกำรเฉพำะของผู้เช่ำ (Built-
to-Suit) เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้
ในระยะยำว

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อสัญลักษณ์
กำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์เป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) หรือ “FPT” และเริ่มต้นด�ำเนินธุรกิจภำยใต้
แบรนด์อสังหำริมทรัพย์ระดับนำนำชำติ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” โดย
บริษัทฯ จะเป็นหน่ึงในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

 ลิมิเต็ด ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นเจ้ำของ 
ผู้พัฒนำ และผู้บริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์แบบครบวงจร ครอบคลุม
กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 5 ประเภท ประกอบด้วย เซอร์วิสอพำร์ตเมนต์
และโรงแรม ท่ีอยู่อำศัย อำคำรส�ำนักงำน ศูนย์กำรค้ำ และอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรอุตสำหกรรมในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ยุโรป จนี 

 และภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภำยใต้ทิศทำงเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม 
 ทำงบริษัทฯ ได้เข้ำท�ำค�ำเสนอซือ้หลกัทรัพยบ์ริษัท แผน่ดนิทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือโกลเด้นแลนด์ ภำยหลังกำรท�ำ
 ค�ำเสนอซื้อกิจกำร บริษัทจะได้รับประโยชน์จำกกำรขยำยไปยังแพลตฟอร์ม

อสังหำริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อำศัย อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรพำณิชย์ 
และอสังหำริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที่มีคุณภำพ ถือเป็นแพลตฟอร์ม
อสังหำริมทรัพย์ครบวงจรรำยแรกและรำยเดียวในประเทศไทย 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ย้ำยส�ำนักงำนใหญ่มำท่ีอำคำรมิตรทำวน์
ออฟฟิศทำวเวอร์ พร้อมประกำศควำมส�ำเร็จในกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร 
ควบรวมธุรกิจกับกลุ่มโกลเด้นแลนด์ ถือเป็นก้ำวส�ำคัญขององค์กรในกำร
ก้ำวขึ้นเป็นหน่ึงในห้ำผู้น�ำธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ระดับประเทศ 
ปัจจุบันกำรท�ำงำนในทุกภำคส่วนได้หลอมรวมเข้ำด้วยกันภำยใต้กลยุทธ ์
One Platform รวมถึงกำรหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับ
เจตจ�ำนงของบริษัท ท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ผสำนแรงบันดำลใจ 
ภำยใต้แนวคิด “Inspiring Experiences, Creating Places for Good” เพื่อ
ก�ำหนดทิศทำงและกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงยั่งยืน มีควำมยืดหยุ่น พร้อม
สร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Business Transformation 

 
ปรับรูปแบบกำรท�ำงำนเพื่อตอบสนองพฤติกรรมลูกค้ำท่ีเปลี่ยนไป ทิศทำง
เชิงกลยุทธ์นับจำกน้ี บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรเสริมควำมแข็งแกร่ง เพื่อสร้ำง
แพลตฟอร์มอสงัหำริมทรัพยท่ี์ครบวงจร ผสำนควำมเชี่ยวชำญในกำรพฒันำ
และบริหำรจัดกำรสินทรัพย์หลำกหลำยประเภทด้วยควำมเป็นหน่ึงเดียวกัน 
อนัจะน�ำไปสูร่ำกฐำนทำงธุรกจิท่ีมัน่คงเพือ่สนับสนุนก้ำวตอ่ไปของกำรเตบิโต
อย่ำงเข้มแข็ง พร้อมสร้ำงสมดุลของโครงสร้ำงรำยได้ เพื่อป้องกันควำมเส่ียง
ด้ำนผลประกอบกำรอย่ำงย่ังยืน ร่วมกับกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์และกำรสร้ำง
พันธมิตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนำคต เพื่อบูรณำกำรควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันทุกมิติ และสร้ำงสรรค์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรท่ี

 เข้ำถงึควำมต้องกำรของภำคอสังหำริมทรัพย์ยคุใหม่ ภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลท่ีดี 
 โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ 

 โดยภำพรวมกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสำยธุรกิจ 
3 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี

 1. กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย
 2. กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชกรรม
 3. กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม   
  และกำรลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง
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2. โครงสร้างรายได้
 ในรอบผลกำรด�ำเนินงำนปี 2564 (ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ครอบคลุมรำยได้หลักจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรอยูอ่ำศยั และกำรขำยอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรอุตสำหกรรม รวมถึงรำยได้จำกกำรให้เชำ่และกำรบริกำรจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรอุตสำหกรรม และ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชยกรรม

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

2562* 2563 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย 15,552,858 72.10 14,648,050 71.42  11,426,709 72.68%

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรท่ีเกี่ยวข้อง 2,758,501 12.79 2,751,771 13.42  2,191,931 13.94%

รำยได้จำกธุรกิจโรงแรม 565,826 2.62 331,434 1.62  162,649 1.03%

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร 540,902 2.51 666,702 3.25  716,356 4.56%

รำยได้จำกกำรลงทุน 186,893 0.87 77,098 0.38  74,089 0.47%

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 10,322 0.05 384,270 1.87 20,330 0.13%

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 1,710,149 7.93 1,360,602 6.63  860,552 5.47%

รำยได้อื่น 245,902 1.13 288,150 1.41  268,400 1.71%

รวมรายได้ 21,571,353 100.0 20,490,369 100.00 15,721,016 100.00

*หมำยเหต ุบริษัทฯ มกีำรปรับปรุงงบกำรเงนิรวมปี 2562 ภำยหลงักำรรวมงบกำรเงนิกบับริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ำกดั (มหำชน) ภำยใต้กำรควบคมุเดยีวกนั

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามสายงาน  

 3.1 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจจดัสรรบ้ำนและท่ีดิน พร้อมพัฒนำโครงกำรท่ีอยู่อำศัยแนวรำบเพื่อจ�ำหน่ำยในหลำกหลำยรูปแบบ ท้ังบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด และ
ทำวน์โฮม ร่วมกับกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ในโครงกำรให้ครอบคลุมทุกระดับรำคำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่ำงกัน 

 โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีแบรนด์ตำ่ง ๆ ดังน้ี

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ระดับราคา

บ้ำนเดี่ยว

15 – 40 ล้ำนบำท

6 – 15 ล้ำนบำท

บ้ำนแฝด 5 – 10 ล้ำนบำท

32 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ประเภทผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ระดับราคา

ทำวน์โฮม 2 - 3 ชั้น

 

3 - 6 ล้ำนบำท

ทำวน์โฮม 2 ชั้น 2 - 4 ล้ำนบำท

อำคำรพำณิชย์ 4 ชั้น 5 - 7 ล้ำนบำท

 โครงกำรปัจจุบัน ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 มีจ�ำนวน 63 โครงกำร แบ่งเป็นมูลคำ่โครงกำร มูลค่ำขำย และรำยได้ ดังน้ี

โครงการ
จ�านวน 

โครงการ

รายละเอียดโครงการ ยอดขาย รายได้ ยอดเหลือขาย

หน่วย มูลค่า 
(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า 
(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า  
(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า 
(ล้านบาท)

โกลเด้น ทำวน์ 33 11,839 34,406 6,743 20,676 6,481 19,809 5,096 13,730

โกลเด้น ซิตี้ 2 286 1,438 169 864 162 827 117 574

ยอดรวม โครงการทาวน์โฮม 35 12,125 35,844 6,912 21,540 6,643 20,636 5,213 13,156

โกลเด้น นีโอ 15 3,497 18,277 1,401 8,148 1,281 7,371 2,096 10,129

ยอดรวม โครงการบ้านแฝด 15 3,497 18,277 1,401 8,148 1,281 7,371 2,096 10,129

แกรนดิโอ 6 1,149 12,504 462 4,744 399 3,834 687 7,760

เดอะ แกรนด์ 4 494 9,624 400 7,153 398 7,080 94 2,471

โกลเด้น วิลเลจ 1 99 462 56 276 52 258 43 186

โกลเด้น เพรสทีจ 1 152 1,337 151 1,326 149 1,308 1 11

ทู แกรนด์ โมนำโค 1 77 1,947 62 1,673 59 1,603 15 274

ยอดรวม โครงการบ้านเดี่ยว 13 1,971 25,874 1,131 15,172 1,057 14,083 840 10,702

ยอดรวมท้ังหมด 63 17,593 79,995 9,444 44,860 8,981 42,090 8,149 33,987
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 แผนการด�าเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ในปี 2564

 ในปี 2564 บริษัทฯ ด�ำเนินงำนกำรเปิดโครงกำรใหม่ท้ังสิ้น 14 โครงกำร มูลคำ่โครงกำรรวมกว่ำ 19 หมื่นล้ำนบำท ซึ่งแบ่งตำมประเภทของโครงกำร
 ท่ีอยู่อำศัยได้ดังน้ี

  โครงกำรทำวน์โฮม จ�ำนวน 5 โครงกำร
  โครงกำรบ้ำนแฝด จ�ำนวน 5 โครงกำร
  โครงกำรบ้ำนเดี่ยว จ�ำนวน 2 โครงกำร
  โครงกำรตำ่งจงัหวัด จ�ำนวน 2 โครงกำร

 โดยแต่ละโครงกำรมีรำยละเอยีดดังน้ี

 1. โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม 81  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 7 - 8 พฤศจกิำยน 2563 
รำยละเอยีดโครงกำร : ทำวน์โฮม 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 314 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 1,046 ล้ำนบำท

 2. โกลเด้น นีโอ ๒ บางแค

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 14 - 15 พฤศจกิำยน 2563 
รำยละเอยีดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 172 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 1,164 ล้ำนบำท

 3. โกลเด้น ทาวน์ ๒ รามอินทรา-วงแหวน  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 6 - 7 กุมภำพันธ ์2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : ทำวน์โฮม 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 289 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 940 ล้ำนบำท

 4. โกลเด้น นีโอ สุขสวัสดิ์-พระราม 3  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 13 - 14 กุมภำพันธ ์2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 215 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 1,595 ล้ำนบำท

 5. โกลเด้น นีโอ สุขุมวิท-ลาซาล  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 20 - 21 กุมภำพันธ ์2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 154 ยูนิต
มูลค่ำโครงกำร  : 1,416 ล้ำนบำท

 6. โกลเด้น ทาวน์ สุขุมวิท-ลาซาล   

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 27 - 28 กุมภำพันธ ์2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : ทำวน์โฮม 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 239 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 914 ล้ำนบำท
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 7. โกลเด้น นีโอ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น 

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 6 - 7 มีนำคม 2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 118 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 979 ล้ำนบำท

 8. โกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ์-พระราม 3  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 6 - 7 มีนำคม 2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : ทำวน์โฮม 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 433 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 1,613 ล้ำนบำท

 9. โกลเด้น นีโอ ขอนแก่น-บึงแก่นนคร  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 8 – 9 พฤษภำคม 2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น 
จ�ำนวนหน่วย  : 261 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 692 ล้ำนบำท

 10. โกลเด้น ทาวน์ ราชพฤกษ์-พระราม 5  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 22 – 23 พฤษภำคม 2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : ทำวน์โฮม 2 ชั้น 
จ�ำนวนหน่วย  : 193 ยูนิต
มูลค่ำโครงกำร  : 676 ล้ำนบำท

 11. โกลเด้น ทาวน์ อ่างศิลา-สุขุมวิท  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 22 – 23 พฤษภำคม 2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : ทำวน์โฮม 2 ชั้น 
จ�ำนวนหน่วย  : 492 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 1,186 ล้ำนบำท

 12. โกลเด้น นีโอ ศิริราช-ราชพฤกษ์  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 29 – 30 พฤษภำคม 2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : บ้ำนแฝด 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 236 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 2,060 ล้ำนบำท

 13. แกรนดิโอ สุขสวัสดิ์-พระราม 3  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 5 – 6 มิถุนำยน 2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : บ้ำนเดี่ยว 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 96 ยูนิต  
มูลค่ำโครงกำร  : 1,388 ล้ำนบำท

 14. แกรนดิโอ สาทร  

วันเปิดโครงกำร 
: วันท่ี 21 - 22 สิงหำคม 2564 
รำยละเอยีดโครงกำร : บ้ำนเดี่ยว 2 ชั้น  
จ�ำนวนหน่วย  : 189 ยูนิต 
มูลค่ำโครงกำร  : 2,477 ล้ำนบำท
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 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

 บริษัทมีนโยบำยผสำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำกับกำรด�ำเนินงำน โดยถือเป็นส่วนส�ำคัญของแผนกลยุทธ์ระยะยำวเพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถ
 

ในกำรแข่งขัน ในปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทมีกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นท่ีเรียกว่ำ Home+ เพื่อเป็นช่องทำงติดต่อสื่อสำรท่ีเข้ำถึงได้ง่ำย และช่วยอ�ำนวยควำม

 สะดวกให้กับลูกค้ำอย่ำงครบวงจรตลอดกระบวนกำรขำยและบริกำร ครอบคลุมข้อมูลและรำยละเอยีดโครงกำรในท�ำเลตำ่ง ๆ กำรจองซื้อบ้ำน บริกำรแนะน�ำ
และยืน่กูส้นิเชือ่ บริกำรตรวจรับบำ้น ตลอดจนกำรท�ำสญัญำซือ้ขำยและโอนกรรมสทิธิบ้์ำน พร้อมรับสทิธพิเิศษและสทิธปิระโยชน์มำกมำย รวมถงึกำรเชือ่มโยง

 หลำกหลำยบริกำรท่ีจะช่วยจดักำรเร่ืองท่ีอยู่อำศัยของลูกบ้ำนให้งำ่ยขึ้น ด้วยมืออำชีพท่ีพร้อมตอบทุกควำมต้องกำร เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีสอดคล้องและ
เติมเต็มกับทุกไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ผ่ำนกิจกรรมและข้อเสนอท้ังออนไลน์และออฟไลน์ ส�ำหรับลูกค้ำ Frasers property home และลูกค้ำท่ัวไป

 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

 สภำวะอุตสำหกรรมของตลำดท่ีอยูอ่ำศยัโดยรวม เมือ่ดจูำกตวัเลขจ�ำนวนยนิูตท่ีอยูอ่ำศยัท่ีขำยได้คร่ึงปีแรกของปี 2564 เฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนครและ 
ปริมณฑล และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำเพิ่มขึ้นจำกเดิม 10,369 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 38 โดยแบ่งตำมประเภทท่ีอยู่อำศัยต่ำง ๆ  ดังต่อไปน้ี 

	 •	 บ้านเดี่ยว	 มียอดขายคร่ึงปีแรก	2564		 :	5,717	 หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	16	 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า	
	 •	 บ้านแฝด	 มียอดขายคร่ึงปีแรก	2564		 :	3,639	 หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	113	 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า	
	 •	 ทาวน์โฮม	 มียอดขายคร่ึงปีแรก	2564		 :	14,282	 หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	68	 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า	
	 •	 อาคารชุด	 มียอดขายคร่ึงปีแรก	2564		 :	14,066	 หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	15	 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า	
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 โดยสถิติจ�ำนวนยูนิตท่ีอยู่อำศัยท่ีขำยได้รำยหกเดือน ในช่วงปี 2563 - คร่ึงปีแรก 2564 แบ่งตำมผลิตภัณฑ์ตำ่ง ๆ ดังท่ีแสดงในแผนภูมิต่อไปน้ี

 หำกพิจำรณำกำรเติบโตของจ�ำนวนหน่วยท่ีอยู่อำศัยเปิดใหม่จะพบว่ำ ในช่วงคร่ึงปีแรก 2564 มีท่ีอยู่อำศัยเปิดใหม่จ�ำนวนท้ังสิ้น 30,028 หน่วย ลดลง
ร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้ำคร่ึงปีแรก 2563 โดยแบ่งตำมประเภทท่ีอยู่อำศัยต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี

	 •	 บ้านเดี่ยว		 มีหน่วยเปิดขายใหม่คร่ึงปีแรก	2564	 :	3,001	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	33	 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า	
	 •	 บ้านแฝด		 มีหน่วยเปิดขายใหม่คร่ึงปีแรก	2564	 :	2,870	 หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	9	 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า	
	 •	 ทาวน์โฮม		 มีหน่วยเปิดขายใหม่คร่ึงปีแรก	2564	 :	9,211	 หน่วย	 ลดลงร้อยละ	34	 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า	
	 •	 อาคารชุด		 มีหน่วยเปิดขายใหม่คร่ึงปีแรก	2564	 :	9,959	 หน่วย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	13	 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า	

 โดยสถิติจ�ำนวนหน่วยท่ีอยู่อำศัยเปิดใหม่รำยหกเดือน ในช่วงปี 2563 - คร่ึงปีแรก 2564 แบ่งตำมผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ดังท่ีแสดงในแผนภูมิต่อไปน้ี

ท่ีมำ : ฝ่ำยวิจยัและฐำนข้อมูล AREA (www.area.co.th)

กราฟเปรียบเทียบยูนิตขายที่อยู่อาศัย รายคร่ึงปี 2563-2564
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 หำกเทียบสัดส่วนหน่วยท่ีอยู่อำศัยเปิดใหม่ในคร่ึงปีแรก 2564 จะเห็นได้ว่ำสัดส่วนกำรเปิดขำยอำคำรชุดเป็นอันดับสูงสุดในตลำด รองลงมำคือ
 ทำวน์โฮม และบ้ำนเดี่ยว ตำมล�ำดับ

ท่ีมำ : ฝ่ำยวิจยัและฐำนข้อมูล AREA (www.area.co.th)

ยูนิตรวม  
25,257  
หน่วย

บ้านเดี่ยว 

บ้านแฝด 

ทาวน์โฮม 

อาคารชุด
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 กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

 จำกสภำพตลำดท่ีอยู่อำศัยท่ีมีผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์จ�ำนวนมำก กำรแข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
 ในปัจจุบันท่ีใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจมำกขึ้น บริษัทฯ จงึได้ก�ำหนดกลยุทธใ์นกำรแข่งขันไว้ดังน้ี

  กลยุทธด้์านแบบบ้านหรือสินค้า 

 เน่ืองจำกพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคและเทรนด์ของสินค้ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ บริษัทฯ จงึพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสัมพันธ์กับฐำนลูกค้ำในแต่ละช่วงเวลำน้ัน ๆ โดยขยำยสินค้ำให้มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน มีตัวเลือกไว้เป็นทำงเลือก

 ให้ลกูค้ำ อกีท้ังบริษัทฯ ยงัใหค้วำมส�ำคญัในกำรศกึษำวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภคในแตล่ะกลุม่อยำ่งตอ่เน่ือง กำรออกแบบยงัคงค�ำนึงถงึกำรสรำ้งประโยชน์
จำกพื้นท่ีใช้สอยให้สูงท่ีสุดจำกพื้นท่ีท่ีมีอยู่ รวมถึงกำรเพิ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับสินค้ำ อกีท้ังยังพัฒนำรูปแบบสินค้ำประเภททำวน์โฮมให้ทันสมัยมำกขึ้น และ
ประเภทบ้ำนแฝดให้มีฟังก์ชั่นบ้ำนท่ีเทียบเท่ำหรือดีกว่ำบ้ำนเดี่ยวของคู่แข่งในย่ำนน้ัน ๆ  โดยมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในรำคำท่ีเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ภำยใต้
แนวคิด An Affordable Stylish Living 

  กลยุทธด้์านท�าเลท่ีตั้ง 

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเลือกท�ำเลท่ีตั้งโครงกำร โดยทุกท�ำเลท่ีบริษัทฯ เลือกจะต้องตรงตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ตั้งไว้และต้องตอบโจทย์
 ควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละระดับกลุ่มลูกค้ำท่ีไม่เหมือนกัน หลักเกณฑ์ในกำรเลือกท�ำเลท่ีตั้ง 4 ข้อ หลัก ๆ

 1. Accessibility เลือกท�ำเลท่ีเข้ำถึงได้สะดวกต่อควำมต้องกำรของตลำด 
 2. Community เลือกซื้อท่ีดินในเมืองและเป็นแหล่งชุมชน มีต้นทุนท่ีดินสูง แต่มีควำมต้องกำรซื้อ สูงด้วยเช่นเดียวกัน 
 3. Near Facility อยู่ใกล้สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เช่น ตลำดและห้ำงสรรพสินค้ำ นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำแล้ว บริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญกับท�ำเล

   ตำมแนวโน้มกำรขยำยตัวของชุมชน และแผนกำรขยำยเครือข่ำยคมนำคมในอนำคตอีกด้วย เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเน่ืองจำก
   รำคำท่ีดินท่ีปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จงึมีกำรวำงแผนกำรเลือกซื้อท่ีดินท่ีเหมำะสมเพื่อใช้รองรับกำรพัฒนำโครงกำรในอนำคต

 4. Visibility มองเห็นได้ง่ำย เมื่อน�ำมำออกแบบแล้วต้องสะดุดตำ

38 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



  กลยุทธด้์านราคา 

 กำรตั้งรำคำสินค้ำของบริษัทฯ น้ัน จะมีกำรส�ำรวจสภำพตลำด 
บริเวณท�ำเลเป้ำหมำย ท้ังรำคำ โปรโมชั่น สินค้ำ สภำพโครงกำร และอื่น ๆ  
เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรตลำดอย่ำงเป็นประจ�ำและต่อเน่ือง 

 เพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้เหมำะสมกับตลำดอย่ำงสม�ำเสมอและสร้ำง
 แรงจูงใจในกำรขำยให้เหนือกว่ำตลำด (Leader Pricing) โดยมุ่งเน้น
 ควำมคุ้มค่ำ ด้ำนต้นทุน ท�ำเล รูปแบบโครงกำร ซึ่งบริษัทท�ำรำคำได้เหมำะสม
 กับตลำดท่ีจะพัฒนำ และค�ำนึงถึงกำรยอมรับในมูลค่ำของสินค้ำอยู่เสมอ
 

เมื่อเทียบกับรำคำท่ีผู้บริโภคต้องจำ่ย (Value for Money) 

  กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด 

 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรท�ำกำรตลำดโดยใช้สื่อแบบผสมผสำน  
เพื่อผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลโครงกำรได้มำกท่ีสุด ซึ่งจะครอบคลุม

 สื่อต่ำง ๆ ดังน้ี 

 1) กำรโฆษณำผ่ำนป้ำยโฆษณำ (Billboard) เพื่อโฆษณำโครงกำร 
  ของบริษัทฯ
 2) กำรโฆษณำตำมสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสำร 
 3) กำรโฆษณำผ่ำนระบบโทรศัพท์มือถือ โดยกำรประชำสัมพันธ

 ์
  โครงกำรผ่ำน SMS ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยในช่วงกิจกรรมต่ำง ๆ 
 4) กำรโฆษณำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 

   https://www.frasersproperty.co.th/en Facebook Instagram  
  และเว็บไซต์ต่ำง ๆ 
 5) กำรโฆษณำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น Shopee ประมูลบ้ำน

   ออนไลน์ และ Application Home+
 6) กำรโฆษณำผ่ำนกำรบอกต่อของลูกค้ำ เช่น กิจกรรม Member 

   Gets Members เพื่อให้ลูกค้ำเดิมได้แนะน�ำให้ลูกค้ำใหม่
   ซื้อโครงกำร 

 อีกท้ังบริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญกับรูปแบบในกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ ท่ีจะต้องมีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ทันสมัย น่ำติดตำม และง่ำย
ต่อกำรเข้ำถึงและค้นหำข้อมูลได้อย่ำงดี

  กลยุทธด้์านการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทฯ จะบริหำรจดักำรงำนก่อสร้ำงด้วยตัวเอง โดยงำนก่อสร้ำง
 จะแบ่งงำนออกเป็นส่วน ๆ เช่น งำนฐำนรำก งำนปูน งำนติดตั้งชิ้นส่วน 
 งำนปูพื้นกระเบื้อง และงำนหลังคำ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะว่ำจำ้งผู้รับเหมำ

ท่ีมีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนเพ่ือรับผิดชอบงำนดังกล่ำวและจะควบคุม 
กำรก่อสร้ำงเองโดยกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ อันได้แก่ วิศวกรและ

 ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง (Foremen) เข้ำไปตรวจสอบให้เป็นไปตำมรูปแบบ
และมำตรฐำนท่ีก�ำหนด ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหำวัสดุก่อสร้ำงเอง

 
ซึง่ท�ำให้สำมำรถบริหำรตน้ทุนกำรกอ่สร้ำงได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกน้ี

 ยังจดัตั้งฝ่ำยพัฒนำคุณภำพสินค้ำ (Quality Development) เพื่อพัฒนำวิธี
กำรก่อสร้ำง และหำนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกำรก่อสร้ำง เพื่อให้ได้คุณภำพและ
ต้นทุนท่ีเหมำะสม 

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ท่ีดิน

 ท่ีดินเพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรของบริษัทฯ จะเลือกท�ำเลเดิม 
ซึ่งมีฐำนลูกค้ำชัดเจนเพื่อทดแทนสินค้ำในโครงกำรเดิมท่ีก�ำลังจะหมดไป  
และในท�ำเลใหม่ท่ีแตกต่ำงกัน เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกิจ  
โดยบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดหำท่ีดินเพื่อน�ำมำพัฒนำโครงกำร 
เป็นอย่ำงมำกเน่ืองจำกเป็นปัจจยัหลักในกำรแข่งขัน

 ดังน้ันรำคำท่ีดินท่ีปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้ต้นทุนโครงกำร
เพิ่มสูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้พยำยำมจดัหำท่ีดินในท�ำเลท่ีเหมำะสม
กับรำคำ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต ถึงแม้จะไม่อยู่ติดสถำนีรถไฟฟ้ำ 
หรือทำงดว่นมำก แตก่ส็ำมำรถเดนิทำงเข้ำออกได้สะดวก อกีท้ังบริษัทฯ ยงัมี

 นโยบำยในกำรซือ้ท่ีดนิผนืใหญ ่เพือ่พฒันำหลำยโครงกำรครอบคลมุทุกระดบั
รำคำสนิค้ำท่ีอยู่อำศยัในท�ำเลเดยีวกัน โดยในขัน้ตอนกำรจดัหำท่ีดนิและพฒันำ
โครงกำร บริษัทฯ มีทีมวจิยัในกำรส�ำรวจสภำวะตลำดและกำรแข่งขนั รวมท้ัง
พฤติกรรมผู้บริโภค จำกน้ันจะท�ำกำรประมวลผลกำรศึกษำเพื่อน�ำมำก�ำหนด
แนวคดิรูปแบบ ท�ำเลท่ีตัง้ท่ีเหมำะสมของโครงกำร และประเมนิควำมเป็นไปได้ 
ของโครงกำร เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติ

 กำรจัดซื้อท่ีดิน ท่ีมีศักยภำพและสำมำรถน�ำมำพัฒนำได้ทัน 
ตำมแผนธุรกิจท่ีบริษัทฯ ก�ำหนด แบ่งออกเป็น 3 แนวทำง คือ

 1) จำก ท่ีดิน ท่ีนำยหน้ำขำยท่ีดินน� ำมำเสนอ และบริษัทฯ  
  เป็นคนก�ำหนดท�ำเลเพื่อให้นำยหน้ำด�ำเนินกำร
 2) ติดต่อซื้อท่ีดินโดยทีมงำนของบริษัทฯ โดยตรงกับเจำ้ของท่ีดิน
 3) ลงประกำศโฆษณำแสดงควำมต้องกำรซื้อท่ีดินในส่ือต่ำง ๆ  
  ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ อนิเทอร์เน็ต เป็นต้น

  วัสดุก่อสร้าง

 บริษัทฯ ได้มีกำรเจรจำต่อรองผู้ผลิตวัสดุก่อสร้ำงเพื่อให้ได้สินค้ำ

 ท่ีมีคุณภำพดีในรำคำท่ีเหมำะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จดัซื้อวัสดุก่อสร้ำงเอง 
โดยวัสดุบำงรำยกำรมีกำรยืนยันรำคำล่วงหน้ำประมำณ 6 เดือนขึ้นไปกับ 
ผู้จ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง อีกท้ังกำรสั่งซื้อเป็นจ�ำนวนมำกจะท�ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถต่อรองรำคำและเงื่อนไขกับผู้ขำยและควบคุมต้นทุนค่ำก่อสร้ำงได้ 

 ท้ังน้ีฝ่ำยจัดซื้อจะท�ำหน้ำท่ีติดตำมกำรเคลื่อนไหวของรำคำวัสดุก่อสร้ำง 
 แล้วน�ำมำประเมินและค�ำนวณเป็นต้นทุนค่ำก่อสร้ำง ซึ่งโดยปกติรำคำ
 จะมกีำรเปลีย่นแปลงอยูใ่นกรอบท่ีประเมนิไว้ แตใ่นกรณีท่ีมกีำรเปล่ียนแปลง

สูงเกินกว่ำท่ีประมำณไว้ บริษัทฯ จะจัดหำวัสดุอื่นท่ีมีคุณภำพใกล้เคียงกัน
ทดแทน

39บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



  การพัฒนาโครงการ

 บริษัทฯ จะศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรขำยและพัฒนำโครงกำร โดยฝ่ำยขำย กำรตลำด และฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ จะท�ำงำนร่วมกันในกำรส�ำรวจตลำด 
 กำรออกแบบ กำรตัง้รำคำ หลงัจำกบริษัทฯ ได้ซือ้ท่ีดนิแล้วจะด�ำเนินกำรออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรมทัง้ออกแบบเอง และวำ่จำ้งบริษัทออกแบบ ในกำรออกแบบ

รูปแบบของโครงกำร กำรออกแบบตัวบ้ำน และกำรออกแบบภำยในบ้ำน จำกน้ันจะว่ำจำ้งผู้รับเหมำเพื่อวำงแผน/ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงบ้ำนและกำรตรวจสอบ
คุณภำพโดยมีขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร ดังต่อไปน้ี

ล�าดับ ขั้นตอน
ระยะเวลา (เดือน) 

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

(1) พัฒนาโครงการ

ถมดิน / สำธำรณูปโภค / ออกแบบ / สร้ำงบ้ำนตัวอย่ำง

ก่อสร้ำงบ้ำน / ระบบไฟฟ้ำ / ประปำ

ตรวจสอบ

(2) กฎหมาย

ขอค้ำท่ีดิน / ขออนุญำตก่อสร้ำง

ขออนุญำตจดัสรร

ออกโฉนดแปลงย่อย

(3) การขาย

เตรียมกำรขำย และโฆษณำ

ขออนุมัติเงินกู้ล่วงหน้ำ / ผ่อนดำวน์

  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ส�ำหรับโครงกำรท่ีอยู่อำศัย บริษัทฯ ได้มีกำรออกแบบพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคท่ีเหมำะสมในทุก ๆ โครงกำร เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดว้ำงระบบบ�ำบดัน�ำเสยีส�ำหรับบ้ำนแตล่ะหลงัและระบบบ�ำบดัน�ำเสยีสว่นกลำง รวมถงึจดัใหม้กีำรตรวจสอบคณุภำพน�ำท้ิง ตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำย

ก�ำหนดก่อนท่ีจะระบำยลงสู่ทำงน�ำสำธำรณะต่อไป

 ส�ำหรับโครงกำรท่ีต้องจัดท�ำผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพื่อเตรียมกำรดังกล่ำว รวมถึงกำรขออนุญำตขอควำมเห็นชอบ
 ในรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส�ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเร่ิมขออนุญำตก่อสร้ำงโครงกำรและด�ำเนินมำตรกำร

ต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยงำนฯ เพื่อลดผลกระทบจำกงำนก่อสร้ำงต่อชุมชนโดยรอบโครงกำร

 งานระหว่างการพัฒนา

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มียอดบ้ำนท่ีได้รับกำรจองแล้วและรอโอนใน 63 โครงกำร จ�ำนวนรวม 463 หน่วย คิดเป็นมูลค่ำขำยท้ังสิ้น 2,771 
ล้ำนบำท

 3.2 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชยกรรม

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 ในกำรด�ำเนินธุรกิจโครงกำรอำคำรเชิงพำณิชยกรรม บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพในกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
อย่ำงต่อเน่ือง ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและเสริมกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มอัตรำกำรเช่ำ และท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถรับรู้รำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงกำรอำคำรเชิงพำณิชยกรรมซึ่งประกอบด้วยธุรกิจประเภท อำคำรส�ำนักงำน โรงแรม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ศูนย์กำรค้ำ และรับบริหำร
อสังหำริมทรัพย์ ดังน้ี

40 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)
 โครงกำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ต้ังอยู่บนหัวมุมถนนพระรำม 4 ตัดกับถนน
รัชดำภิเษก (ไผ่สิงโต) ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ และสำมำรถเดินทำงมำยังตัวอำคำรได้
ด้วยรถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) ซึ่งมีทำงเข้ำ-ออกจำกตัวสถำนีศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์อยู่ด้ำนหน้ำ
อำคำร โครงกำรดังกล่ำวเป็นอำคำรส�ำนักงำนสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น มีพื้นท่ีเช่ำท้ังหมด
ประมำณ 50,000 ตำรำงเมตร โดยออกแบบให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรจดัพื้นท่ีใช้งำน ภำยใต้คอนเซ็ปต์ 
Business+Creativity โดยก่อสร้ำงเสร็จพร้อมเปิดใช้งำนตั้งแต่ไตรมำสท่ี 2 ปี 2559 เป็นต้นมำ และ
ได้รับรำงวัลอำคำรอนุรักษ์พลังงำน รำงวัล Leadership in Energy and Environmental Design 
(“LEED”) โดย สภำอำคำรเขียวแห่งสหรัฐอเมริกำ U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ 
GOLD ในชว่งปลำยปี 2559 และรำงวลัโครงกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พือ่คณุภำพชวีติดเีดน่ ประจ�ำปี 2561 
ประเภทอำคำรส�ำนักงำน จำกสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์

โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

โครงการ โกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง

โครงการ โกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง 
(Goldenland Building)
 โครงกำรโกลเด้นแลนด์ บวิดิง้ เป็นอำคำร
ส�ำนักงำนมีพื้นท่ีให้เช่ำท้ังหมดประมำณ 11,000 
ตำรำงเมตร ตัวอำคำรสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น 
อำคำรตั้งอยู่ซอยมหำดเล็กหลวง 1 ถนนรำชด�ำริ 
หำ่งจำกสถำนีรถไฟฟ้ำบทีีเอส (BTS) สถำนีรำชด�ำริ 
รำว 400 เมตร และยังอยู่ใกล้กับย่ำนช้อปป้ิง
ใจกลำงเมืองและโรงแรมที่ส�ำคัญ เช่น เซ็นทรัล
เวลิด ์เกษรวลิเลจ เซน็ทรัลชดิลม โรงแรมอนันตรำ  
สยำม กรุงเทพ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอรำวัณ 
และโรงแรมอนิเตอร์ คอนติเนนตัล โกลเด้นแลนด์ 
บิวดิ้ง ได้รับกำรออกแบบมำให้สำมำรถมีควำม
ยืดหยุ่นในกำรจดัพื้นท่ี เพื่อตอบรับควำมต้องกำร
ของผู้เช่ำอำคำรท่ีเป็นบริษัทขนำดเล็กและกลำง

 นอกจำกน้ียังมีอำคำรส�ำนักงำนท่ีบริษัทฯ ได้รับเป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ดังน้ี
โครงการสาทรสแควร์ (Sathorn Square)
 โครงกำรสำทรสแควร์ เป็นโครงกำร
อำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำเกรดเอ สูง 40 ชั้นและ 
ชัน้ใต้ดนิ 5 ชัน้ มีพืน้ท่ีเชำ่กวำ่ 73,000 ตำรำงเมตร 

 
ตั้งอยู่ในย่ำนธุรกิจท่ีส�ำคัญหัวมุมถนนนรำธิวำส
รำชนครินทร์ – สำทร ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่ำง
ถนนสำทรและถนนนรำธวิำสรำชนครินทร ์สำมำรถ
เข้ำถึงอำคำรได้โดยตรงผ่ำนทำงเชื่อมจำกสถำนี

 
รถไฟฟ้ำบีทีเอส (BTS) ช่องนนทรี โครงกำรสำทร  
สแควร์เป็นอำคำรอนุรักษ์พลังงำนในระดับ LEED 
GOLD Certificated จำก USGBC โดยมีรูปแบบ
สถำปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นท่ีเช่ำ
ในแต่ละชั้นท่ีเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งไม่มีเสำกลำงและมี
ฝ้ำเพดำนสูงท�ำให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดพื้นท่ี
ส�ำนักงำนได้หลำยแบบ ในเดือนเมษำยน 2559 
บริษัทฯ ได้ให้เช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำระยะยำวของ
ท่ีดนิและอำคำรดงักล่ำวให้แกท่รัสต์เพือ่กำรลงทุน
ในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 
(GVREIT)

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
(Park Ventures Ecoplex) 
 โครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็กซ์ เป็น
อำคำรส�ำนักงำนใหเ้ชำ่เกรดเอ ยำ่นใจกลำงเมอืง มี
พื้นท่ีให้เชำ่กวำ่ 27,000 ตำรำงเมตร ตั้งอยู่หัวมุม
ถนนเพลินจติและถนนวิทยุ เชื่อมต่อโดยตรงจำก
รถไฟฟ้ำ (BTS) สถำนีเพลินจติ เป็นอำคำรอนุรักษ์
พลังงำนในระดับ LEED Platinum Certificated 
จำก USGBC

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โครงการสาทรสแควร์

41บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



โครงการสามย่านมิตรทาวน์
 สำมย่ำนมิตรทำวน์ เป็นโครงกำรพัฒนำ
พื้นท่ีเชิงพำณิชยกรรมแบบผสม (Mixed-Use) 
มูลค่ำกว่ำ 9,000 ล้ำนบำท ท่ีบริษัทฯ พัฒนำภำย
ใต้บริษัทร่วมทุน (บริษัทลงทุนร้อยละ 49) ตัง้อยูท่ี่

 หัวมุมถนนพระรำม 4 ตัดกับถนนพญำไท และ
ท�ำทำงเชื่อมเป็นอุโมงค์จำกสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน 
สถำนีสำมย่ำน พ้ืนท่ีโครงกำรมีองค์ประกอบ  
3 ส่วน ได้แก่ 1) พื้นท่ีส�ำนักงำน 2) ส่วนท่ีพักอำศัย

 และโรงแรม และ 3) พ้ืนท่ีศูนย์กำรค้ำ โดยม ี
รำยละเอยีดดังน้ี

 • ส่วนที่พักอาศัย: อำคำรท่ีพักอำศัยสูง 33 ชั้น ประกอบไปด้วย 
ทริปเป้ิล วำย เรสซิเด้นซ์ (Triple Y Residence) อำคำรชุดแบบสิทธกิำรเชำ่ 

 
516 ยูนิต ครบครันด้วยสระว่ำยน�ำ ห้องออกก�ำลังกำย ห้องครัวกลำง 

 ห้องซักรีด ฟิตเนส ห้องอำ่นหนังสือ ฯลฯ และโรงแรม ทริปเป้ิล วำย (Triple 
Y Hotel) จ�ำนวน 102 ห้อง ท่ีแยกเป็นสัดส่วนต่ำงหำกจำกส่วนพักอำศัย 

 พร้อมระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยคีย์กำร์ดในทุกห้องพักและประตู
 พื้นท่ีส่วนกลำงทั้งหมด ทั้งฟิตเนส ห้องประชุม และห้องอเนกประสงค์ 
 สว่นอำคำรชดุ เปิดกำรขำยและเร่ิมจดทะเบยีนสทิธกิำรเชำ่ไปเมือ่ปลำยเดอืน

สงิหำคม 2562 และสว่นโรงแรมเร่ิมเปิดให้บริกำรตัง้แตเ่ดอืนกนัยำยน 2562 

 • พ้ืนท่ีส�านกังาน: มติรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ (Mitrtown Office 
Tower) เป็นอำคำรส�ำนักงำนเกรดเอ สูง 31 ชั้น มีพื้นท่ีส�ำนักงำนให้เช่ำ  
48,000 ตำรำงเมตร พร้อมระบบ Turnstile แบบ Face scan เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวก เพิ่มระบบรักษำควำมปลอดภัยและลดกำรสัมผัส (Touchless) 
พร้อมประหยัดพลังงำนด้วยหลอดไฟ LED ท้ังอำคำร ระบบปรับอำกำศ
สำมำรถปรับอุณหภูมิในพื้นท่ีย่อยได้ (ระบบ VAV) และ พื้นท่ีส�ำนักงำน 
แบบไร้เสำกลำงและฝ้ำเพดำนสูงเพื่อควำมยืดหยุ่นในกำรจดัพื้นท่ีส�ำนักงำน 
โดยอำคำรส�ำนักงำนเปิดใช้งำนตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2562 และล่ำสุด ได้รับ
กำรรับรองเป็นอำคำรอนุรักษ์พลังงำนในระดับ LEED Gold Certificated 
จำก USGBC ในเดือนสิงหำคม 2563

 • พ้ืนที่ศูนย์การค้า: สำมย่ำนมิตรทำวน์ เป็นศูนย์กำรค้ำ 6 ชั้น 
 มีพื้นท่ีให้เช่ำท้ังสิ้น 36,000 ตำรำงเมตร ด้วยแนวคิด “คลังอำหำรและ
 

กำรเรียนรู้” พร่ังพร้อมไปด้วยร้ำนอำหำรท่ีมีชื่อเสียงในบริเวณสำมย่ำนเดิม 
และร้ำนค้ำท่ีเป็นท่ีต้องกำรในปัจจุบนั มโีซนเปิด 24 ชัว่โมงไว้ส�ำหรับคนนอนดกึ 

 และมีพื้นท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้ Co-learning space ภำยใต้ช่ือ สำมย่ำน 
 โค-ออป (Samyan CO-OP) ซึ่งเป็นพื้นท่ีอ่ำนหนังสือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 

อกีท้ังยงัมสีำมย่ำนมติรทำวน์ฮอลลข์นำดประมำณ 1,800 ตำรำงเมตร ส�ำหรับ
จดัอเีวนท์ ประชมุ สมัมนำ ฯลฯ โดยได้เปิดให้บริกำรในเดอืนกันยำยน ปี 2562

โครงการสามย่านมิตรทาวน์

42 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



โครงการ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok)
 เป็นอำคำรโรงแรมสูง 30 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีจ�ำนวน
ห้องพักรวม 403 ห้อง ตั้งอยู่ในท่ีดินแปลงเดียวกับอำคำรสำทร 
สแควร์ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลำงย่ำนธุรกิจ และใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ

 บีทีเอสช่องนนทรี ได้รับกำรออกแบบให้เป็นโรงแรมหรู ระดับ 
 

5 ดำว แบรนด์ ดับเบิ้ลยู (W) ภำยในเครือข่ำยแมริออทและ 
อยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของเครือข่ำยโรงแรมชั้นน�ำของโลก 
บจ.แมริออท อนิเตอร์เนชั่นแนล โรงแรมดังกล่ำวเคยได้รับรำงวัล
ต่ำง ๆ มำกมำย เช่น Best Design Hotel Worldwide 2015  
บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทต่ำงชำติเพื่อด�ำเนินงำนโครงกำรน้ี 

 
โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok) 
 โรงแรมโมเดน่ำ บำย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ สูง 14 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และ

 
มีห้องพักจ�ำนวนท้ังสิ้น 239 ห้อง ภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของเฟรเซอร์ฮอสปิธำลิตี้ 

 (Fraser Hospitality) ผู้เข้ำพักจะได้รับประสบกำรณ์ควำมสะดวกสบำยเหมือนอยู่
ท่ีบ้ำน ด้วยบริกำรอำหำรท้ังวัน พร้อมฟิตเนส และห้องประชุม ซึ่งตัวอำคำรตั้งอยู่

 ในท่ีดินเดียวกันกับอำคำรส�ำนักงำนเอฟ วำย ไอ เซ็นเตอร์ ด้วยท�ำเลท่ีตั้งของโรงแรม 
ท่ีใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ท่ำเรือคลองเตย และย่ำนกำรค้ำท่ีสำมำรถ

 เดินทำงได้ด้วยรถไฟฟ้ำใต้ดิน จงึเหมำะส�ำหรับผู้ท่ีต้องกำรจะเดินทำงมำติดต่อธุรกิจ

โครงการ เดอะ แอสคอท สาทร 
(Ascott Sathorn) และสกาย วิลลา่ส์  
(Sky Villa)
 เป็นอำคำรเซอร์วสิอพำร์ทเม้นท์

 ท่ี ทันส มัยตั้ งอยู่ ใจกลำง ย่ำน ธุรกิ จ 
บนถนนสำทร ใกล้กับสถำนีรถไฟฟ้ำ 
ช่องนนทรี มีควำมสูง 35 ชั้น มีห้อง 
เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำจ�ำนวน 177 
ยูนิต บริหำรอำคำรโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป 
จ�ำกัด ท่ีเป็นผู้น�ำในกำรบริกำรจัดกำร
โรงแรมและท่ีพกัอำศยัชัน้น�ำจำกประเทศ
สิงคโปร์ นอกจำกน้ี พื้นท่ีของอำคำร 
ระหวำ่งชัน้ 21 ถงึ 35 เป็นที่ตัง้ของ สกำย  
วิลล่ำส์ ซึ่งเป็นท่ีอยู่อำศัยให้เช่ำระยะยำว

 และออกแบบหรูหรำโดยดีไซเนอร์ท่ีมี 
ชื่อเสียง 

โครงการ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ

โครงการ เดอะ แอสคอท สาทร และสกาย วิลล่าส์  

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ (Mayfair Marriott Executive 
Apartments)
 เมยแ์ฟร์ แมริออท ถูกออกแบบใหเ้ป็นเซอรว์สิอพำร์ทเม้นท์ท่ีหรูหรำท่ีสดุแหง่หน่ึงของกรุงเทพฯ 
ตวัอำคำรสงู 25 ชัน้ ปัจจุบันได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงแรมได้ ตวัอำคำรประกอบด้วยห้องพกั
จ�ำนวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนำดตั้งแต่ 1 – 3 ห้องนอน พร้อมสรรพด้วยบริกำรอำหำรท้ังวัน สระว่ำยน�ำ 
ฟิตเนสและพูลบำร์ ภำยใต้กำรบริหำรโครงกำรโดย บจ.แมริออท อนิเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบริหำร
งำนด้ำนกำรโรงแรมชัน้น�ำของโลก โครงกำรตัง้อยูใ่จกลำงซอยหลงัสวน ไมไ่กลจำกสถำนีรถไฟฟ้ำบทีีเอส 
และใกล้สวนลุมพินี ซึ่งถือเป็นบริเวณท่ีเป็นสวนสำธำรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในย่ำนธุรกิจของกรุงเทพฯ

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์

43บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

  การน�าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช้ด้านสขุอนามยัและการใหบ้ริการ

 สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ที่มีควำมรุนแรง  
ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เชิงพำณิชย์ ท้ังออฟฟิศให้เช่ำ 

 โครงกำรมกิซยู์ส และศนูยก์ำรค้ำอยำ่งตอ่เน่ืองมำตัง้แตปี่ 2563 ซึง่ท�ำให้เกดิ
 กำรปรับตวัของผูค้นในวงกว้ำงภำยใต้ “กำรใช้ชวีติวถิใีหม่” หรือ “New Normal” 
 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงกำรปรับตัวให้ทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
 อย่ำงทันท่วงที จึงพัฒนำแนวทำงตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตวิถีใหม่ของลูกค้ำ

และผู้เช่ำด้วยบริกำรท่ีสะดวกรวดเร็วไร้รอยต่อมำกขึ้น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ
 ในกำรกลบัเข้ำออฟฟิศมำท�ำงำน รวมถงึกำรเข้ำใช้บริกำรศนูย์กำรค้ำ เร่ิมตัง้แต่
 มำตรกำรดูแลควำมสะอำดโดยกำรน�ำเทคโนโลยีเคร่ือง Face Detect Scan  

มำใช้ในกำรตรวจวัดอุณหภมู ิเพือ่คดักรอง ผูเ้ชำ่สว่นออฟฟิศ ลกูคำ้ พนักงำน
 ร้ำนค้ำ และพนักงำนของศูนย์กำรค้ำ ทุกทำงเข้ำออกได้จดัเตรียมเคร่ืองจำ่ย

 แอลกอฮอล์อัตโนมัติให้บริกำรเพื่อลดกำรแพร่กระจำยของเชื้อ และมีกำร
 

ตดิตัง้ฉำกกนับริเวณท่ีน่ังรับประทำนอำหำรในโซน Take Home เพือ่ให้ลกูค้ำ 
ใช้บริกำรได้อย่ำงสบำยใจหลีกเลี่ยงกำรใกล้ชิดกับบุคคลอื่น อีกท้ังยังน�ำ
เทคโนโลยีเคร่ืองฉำยรังสี UVC ฆ่ำเชื้ออุปกรณ์และสถำนท่ี รวมถึงกำรอบ 
ละอองฆ่ำเชื้อในระบบระบำยอำกำศทุกวัน เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นใจ 
ในกำรกลับเข้ำมำใช้บริกำรศูนย์กำรค้ำอีกคร้ัง นอกจำกน้ียังพัฒนำติดตั้ง

 ระบบ Call Point จุดกดสัญญำณขอควำมช่วยเหลือภำยในบริเวณท่ีจอดรถ  
หำกผู้ใช้บริกำรประสบปัญหำเพียงกดปุ่ มจะมีเจำ้หน้ำท่ีเข้ำมำให้บริกำรทันที 

 

รวมถึงกำรสร้ำงช่องทำงออนไลน์ Chat & Shop ผ่ำน Line OA เพื่อ
อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรตอบสนองรวดเร็ว ในสถำนกำรณ์
ท่ีมำตรกำรภำครัฐกระทบกับกำรเปิดให้บริกำรศูนย์ตำมเวลำท่ีก�ำหนด  
อีกท้ังยังเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรขำยเพื่อช่วยสนับสนุนร้ำนค้ำภำยใน
ศูนย์กำรค้ำอกีด้วย

  การน�าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช้เพือ่สร้างประสบการณเ์ชงิดจิทัิล
ในการให้บริการร้านค้าและลูกค้า

 บริษัทพัฒนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหลำกหลำยเพื่อน�ำนวัตกรรม 
เข้ำมำสร้ำงให้ธุรกิจเติบโตอยำ่งยั่งยืน โดยเปิดตัว “Mitr App” แอปพลิเคชั่น

 ท่ีพัฒนำโดยยึดหลักลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer-Centric) ระหว่ำง
ลกูค้ำ ผูเ้ชำ่ และศนูยก์ำรค้ำ ผำ่นกำรสง่เสริมประสบกำรณเ์ชงิดจิทัิลท่ีทันสมยั 

 ภำยใต้แนวคิด Funiverse Retail Experience ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งำน
ถึง 140,000 คน อีกท้ังยังเป็นช่องทำงเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและน�ำควำมต้องกำรของลูกค้ำมำปรับปรุงพัฒนำธุรกิจ
ให้ดีย่ิงขึ้น นอกจำกน้ี บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
แก่ลูกค้ำในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำด COVID-19 จึงเดินหน้ำต่อยอด
แพลตฟอร์มเพิ่มเติม “Mitr-to-go” บริกำรส่ังอำหำรและสินค้ำออนไลน์จำก

ร้ำนภำยในศูนย์กำรค้ำ ผ่ำนกำรเดลิเวอร่ีด้วยระบบ Cashless Payment 
 ส่งออกไปยังลูกค้ำโดยไม่จ�ำเป็นต้องเดินทำงมำ สอดคล้องกับมำตรกำร

ควบคุมกำรแพร่ระบำด COVID-19 ของรัฐ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้พัฒนำ
ระบบสนับสนุน “Mitr Care” เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ร้ำนค้ำ ครอบคลุม
ท้ังบริกำรแจ้งซ่อม กำรเข้ำงำนตกแต่ง กำรขอใช้บริกำรจำกศูนย์กำรค้ำ 

 กำรติดตำมข่ำวสำร และส่ือประชำสัมพันธต์่ำง ๆ จำกศูนย์กำรค้ำได้สะดวก
รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น นอกจำกน้ัน ในส่วนอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ บริษัทฯ 

 
เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “Fix It Now” เพื่อให้บริกำรซ่อมบ�ำรุงอย่ำงมืออำชีพ
ด้วยควำมรวดเร็วแก่ผู้เช่ำออฟฟิศ พร้อมแจง้สถำนะติดตำมงำน เสริมสร้ำง
ประสำนควำมร่วมมือกันอย่ำงมีประสิทธภิำพ

44 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

 ตลำดอำคำรส�ำนักงำนยังมีโอกำสเติบโตได้อย่ำงต่อเน่ือง แต่ในปี 
2564 น้ี กำรเติบโตมีแนวโน้มชะลอตัวลงเน่ืองจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของ COVID-19 ส่งผลลบต่อกำรขยำยธุรกจิและกำรลงทุนในประเทศ รวมถงึ 
กดดันกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลก ข้อมูลจำกศูนย์วิจัยของบริษัท  
ซีบีอำร์อ ี(ประเทศไทย) (“ซีบีอำร์อ”ี) ระบุวำ่ ณ ไตรมำส 2 ปี 2564 ปริมำณ
พื้นท่ีส�ำนักงำนให้เช่ำของอำคำรส�ำนักงำนท่ีสร้ำงเสร็จในกรุงเทพฯ ทั้งหมด
มีประมำณ 9.37 ล้ำนตำรำงเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2563 
และจำกพ้ืนท่ีดังกล่ำวเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูเชำ่แล้ว 8.31 ล้ำนตำรำงเมตร หรือ อตัรำ
พื้นท่ีวำ่งมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 11.3 ของพื้นท่ีส�ำนักงำนให้เชำ่ท้ังหมด เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกบัปี 2563 โดยอตัรำคำ่เชำ่เฉลี่ยของส�ำนักงำนเกรดเอ 
ค่อนข้ำงคงท่ีอยู่ในรำคำ 1,102 บำทต่อตำรำงเมตร 

 จำกสภำวะเศรษฐกิจและกำรลงทุนชะลอตัวทั่วโลกในปี 2564 น้ี  
ซบีอีำร์อ ีคำดกำรณว์ำ่ควำมต้องกำรพ้ืนท่ีส�ำนักงำนให้เชำ่ลดลง ท�ำใหป้ริมำณ
กำรเช่ำใหม่ลดน้อยลงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ และอตัรำค่ำเช่ำโดยรวมคงท่ีไม่เพิ่มขึ้น 
โดยควำมต้องกำรยงัคงเป็นอำคำรส�ำนักงำนในยำ่นศนูยก์ลำงธุรกจิ Central 
Business District (CBD) ท่ีอยู่ในแนวรถไฟฟ้ำ BTS หรือ MRT กลุ่มธุรกิจ
ท่ีมีควำมต้องกำรเช่ำส�ำนักงำนเพ่ิมขึ้นในปีน้ี ยังคงเป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ 
E-commerce ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพและสุขอนำมัย และธุรกิจที่มี 
กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น คือ ธุรกิจลงทุนหรือให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี

 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ 
 ร่วมกับสภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทต่ำง ๆ ต้องกำรลดต้นทุนพื้นท่ีและ
 ลดค่ำใช้จ่ำยประกอบกำร อำจส่งผลให้ตลำดส�ำนักงำนชะลอตัวต่อเน่ืองใน 
 1-2 ปีข้ำงหน้ำ นอกจำกน้ี ตลำดอำคำรส�ำนักงำนยังมีปัจจัยกดดันจำก

ส�ำนักงำนให้เช่ำรูปแบบใหม่ หรือ “Co-working space” ท่ีมีลักษณะพื้นท่ี
เป็นส�ำนักงำนเตม็รูปแบบพร้อมด้วยอุปกรณ์พืน้ฐำนท่ีจ�ำเป็น โดยคดิคำ่ใช้จำ่ย
ตำมปริมำณกำรใชส้อย ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูเ้ชำ่ท่ีไมต้่องกำรลงทุน
ตบแต่งพ้ืนท่ีส�ำนักงำนและต้องกำรควำมยืดหยุ่นสูง Co-working space 

 
จึงเข้ำมำมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำเพิ่มขึ้น 

 นอกจำกน้ี ในระยะ 1-3 ปีข้ำงหน้ำ จะมีปริมำณพ้ืนท่ีส�ำนักงำนเพิ่มขึ้น 
อย่ำงต่อเน่ือง โดยมีอำคำรส�ำนักงำนอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง คิดเป็น
พื้นท่ีส�ำนักงำนใหม่ให้เชำ่อกีประมำณ 1,010,000 ตำรำงเมตร และจะทยอย

 
สร้ำงเสร็จในช่วงปี 2564-2566 ข้อมูลจำก ซีบีอำร์อี ระบุเพ่ิมว่ำ ขณะน้ี

 มีท่ีดินใจกลำงเมืองหลำยแปลงก�ำลังถูกพัฒนำและอยู่ในขั้นตอนวำงแผน
กอ่สร้ำงเป็นอำคำรส�ำนักงำนให้เชำ่อกี ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อตลำดส�ำนักงำน
ให้เช่ำในอนำคต โดยในระยะยำว หำกพื้นท่ีให้เช่ำมีมำกกว่ำควำมต้องกำร 

 อำจส่งผลกระทบให้อัตรำพื้นท่ีว่ำงจะเพ่ิมขึ้นและอัตรำค่ำเช่ำจะลดลง
 ตำมล�ำดับ

 ส�ำหรับกำรแข่งขันในตลำดพื้นท่ีค้ำปลีกในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย
 

ผู้พัฒนำโครงกำรหลักครอบคลุมร้อยละ 49 ของตลำดรวม ได้แก่ 
 กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเดอะมอลล์ สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ บิ๊กซี ซุปเปอร์

เซ็นเตอร์ สยำมพิวรรธน์ และเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม โดยกลุ่มเซ็นทรัล
มีส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุดท่ีร้อยละ 16 ตำมด้วย บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

 ร้อยละ 7 และ สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ร้อยละ 6 ตำมล�ำดับ ขณะท่ี
 ผู้บระกอบกำรรำยอื่น ๆ  คิดเป็นร้อยละ 57 ของตลำด มักเป็นกลุ่มทุนในพื้นท่ี

หรือเป็นกลุ่มนักลงทุนท่ีมีท่ีดินสะสมในมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนพื้นท่ีค้ำปลีก
ขนำดเล็ก โดยเฉพำะคอมมูนิตี้มอลล์ 

 สภำวะตลำดพื้นท่ีค้ำปลีกในปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจำก 
กำรระบำดของ COVID-19 อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรปรับตัวลดลงของ 
กำรบริโภค และกำรเพิ่มขึ้นของหน้ีครัวเรือนสะสม ส่งผลให้ก�ำลังซื้อโดยรวม
ยงัคงเปรำะบำงและผูบ้ริโภคมคีวำมระมดัระวงักำรใช้จำ่ยมำกขึน้ ประกอบกบั

 
ภำคท่องเท่ียวท่ียังฟ้ืนตัวช้ำมำก เน่ืองจำกกำรเปิดประเทศอำจล่ำช้ำออกไป 

 ท�ำให้ดีมำนด์ยังคงจ�ำกัดเฉพำะในประเทศซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรฟ้ืนตัว
 ของธุรกิจ อีกท้ังยังเผชิญควำมท้ำทำยด้ำนกำรแข่งขันกับร้ำนค้ำออนไลน์ 

(E-commerce) ท่ีเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น รวมถึงแรงกดดันจำกอุปทำนใหม่ 
ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองจำกโครงกำรขนำดใหญ่ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
จำกข้อมูลของ ซีบีอำร์อี ระบุว่ำอุตสำหกรรมค้ำปลีกฟ้ืนตัวขึ้นเล็กน้อย

 ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม
 เม่ือเผชิญกำรระบำดระลอกใหญ่ ในเดือนเมษำยนท่ีมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้น

เป็นประวตักิำรณ์ สง่ผลกระทบอย่ำงมนัียส�ำคญัตอ่ภำพรวมของธุรกจิค้ำปลกี 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจ�ำนวนผู้มำใช้บริกำรศูนย์กำรค้ำท่ีลดลง ท�ำให้ไตรมำส 2 

 ปี 2564 อัตรำกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีก (Total Supply) ชะลอตัวลง
อยู่ท่ีร้อยละ 1.4 ปริมำณพื้นท่ีค้ำปลีกให้เช่ำท้ังหมดในกรุงเทพ ปริมณฑล 
และจังหวัดหลักของภูมิภำคประมำณ 7.9 ล้ำนตำรำงเมตร เป็นพื้นท่ี 
ท่ีถูกเช่ำแล้วประมำณ 7.4 ล้ำนตำรำงเมตร ภำพรวมอัตรำกำรเช่ำพื้นท่ี

 ค้ำปลีก (Occupancy Rate) อยู่ท่ีร้อยละ 94.6 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 
 มีพื้นท่ีค้ำปลีกท่ียังอยู่ในแผนพัฒนำและก�ำลังอยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำงท้ังสิ้น 

1.33 ล้ำนตำรำงเมตร โดยคำดกำรณ์ว่ำในปี 2564 จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
 ท้ังสิน้ 600,000 ตำรำงเมตร ท้ังน้ี มผีูพ้ฒันำโครงกำรหลำยรำยประกำศชะลอ

กำรขยำยกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ และบำงโครงกำรท่ีกอ่สร้ำงเสร็จแล้ว 
 ก็ชะลอกำรเปิดให้บริกำร เน่ืองจำกควำมกังวลเก่ียวกับสภำพเศรษฐกิจ 

ท่ีชะลอตัว และหน้ีสินครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง และกลับไปให้
 

ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพโครงกำรท่ีมีอยู่ เพื่อรอจงัหวะกำรลงทุน 
ท่ีเหมำะสม ส�ำหรับภำพรวมผู้ประกอบกำรมีรำยได้ลดลงจำกกำรให้ส่วนลด

 ค่ำเช่ำเพื่อช่วยเหลือร้ำนค้ำ ภำยใต้สภำวะดัชนีควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภค
 หดตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรหันมำใช้กลยุทธท่ี์มีควำมคล่องตัวสูง สำมำรถ

ปรับเปลี่ยนกำรด�ำเนินงำนให้ทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีคำดเดำได้ยำก มีกำร
พฒันำกิจกรรมทำงกำรตลำดท่ีชว่ยกระตุ้นและเพิ่มชอ่งทำงในกำรขำยสินค้ำ 

 ขณะเดียวกัน กำรปรับขนำดและรูปแบบพื้นที่เช่ำจะกลำยเป็นแนวทำง 
ท่ีมีควำมส�ำคัญมำกขึ้นเร่ือย ๆ เน่ืองจำกเป็นวิธีท่ีสำมำรถช่วยประหยัด
ต้นทุน รวมถึงประยกุตใ์ช้นวตักรรมตำ่ง ๆ  เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นใจให้ลกูค้ำ
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กลับมำใช้บริกำรเพิ่มขึ้น ในแง่ของร้ำนค้ำมีแนวโน้มพื้นท่ีค้ำปลีกขนำดใหญ่

 จะเร่ิมเจรจำขอเช่ำพื้นท่ีขนำดเล็กลง คำดว่ำควำมต้องกำรพ้ืนท่ีของผู้เช่ำ
รำยหลักจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัด อำทิ ธนำคำรต่ำงทยอยย้ำย
ไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และต้องกำรพื้นท่ีสำขำน้อยลง ธุรกิจอำหำรและ
เคร่ืองดื่มจะให้ควำมส�ำคัญกับบริกำรส่งอำหำรมำกขึ้น จงึจ�ำเป็นต้องมีครัว
ขนำดใหญข่ึน้ ร้ำนขำยสินค้ำแฟชัน่จะมชีอ่งทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยท่ีหลำกหลำย 
Omni-channel มำกขึ้น

 ด้ำนสถำนกำรณ์ของธุรกิจโรงแรมในปีที่ผ่ำนมำ ได้รับผลกระทบ
 อย่ำงมำกจำกกำรระบำดของ COVID-19 เช่นเดียวกัน จำกต้นปีท่ีมีกำร

ระบำดระลอกใหม่ และทวีควำมรุนแรงช่วงปลำยเดือนเมษำยนจนกระท่ังถึง 
ปลำยปี ส่งผลให้รัฐบำลวำงมำตรกำรควบคุมกำรระบำดโดยกำรขอควำม
ร่วมมือไม่ให้เดินทำงข้ำงจังหวัด ห้ำมรับประทำนในร้ำนอำหำร ห้ำมจัดกำร
ประชุม สัมมนำ และจัดเลี้ยง ส่งผลให้โรงแรมในกลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำ

 
กำรเข้ำพักไม่ถึง 30% และรำคำขำยลดลงค่อนข้ำงมำก ขณะท่ีภำพรวม

 ท้ังตลำดพบวำ่หลำยโรงแรมปิดกิจกำร หรือปรับมำเป็น ASQ และ Hospitel 
บ้ำง แตบ่ำงโรงแรมกม็ข้ีอจ�ำกดัท�ำให้ไมส่ำมำรถปรับเปลี่ยนได้ อยำ่งไรก็ตำม 
ผลกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมในกลุม่บริษัทฯ ถอืว่ำดกีว่ำตลำดอยูพ่อสมควร 
โดยเฉพำะโรงแรมท่ีเป็น Serviced Apartments ซึ่งมีฐำนลูกค้ำเป็นกลุ่ม 
เข้ำพกัระยะยำว ซึง่เป็นท่ีน่ำยนิดสี�ำหรับโรงแรมในกลุม่บริษัทฯ ท่ีได้รับรำงวลั
จำกผลงำนในปีน้ี ได้แก่ “Traveller’s Choice Award 2021 – Modena by 
Fraser Bangkok & Triple Y Hotel”, “Traveller’s Review Award by 
Agoda.com & Booking.com – Triple Y Hotel” และ “Traveller’s Review 
Award by Hotels.com – Modena by Fraser Bangkok” ส�ำหรับแนวโน้ม
ธุรกิจคำดว่ำ อัตรำกำรเข้ำพักรวมของตลำดในปีหน้ำจะทยอยปรับเพิ่มขึ้น
อยู่ท่ีระดับ 50% โดยในช่วงคร่ึงปีแรกคำดว่ำอตัรำกำรเข้ำพักยังคงไม่ฟ้ืนตัว
ชัดเจนมำก และยังคงต้องมุ่งตลำดคนไทยเป็นหลัก สืบเน่ืองจำกสำยกำรบิน
ยังไม่กลับมำบริกำร และจ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติยังไม่กลับมำ รวมถึง
บริษัทต่ำงประเทศท่ีมีกำรจัดประชุมขนำดใหญ่ก็ยังมีจ�ำนวนไม่มำกพอกับ
ห้องพักในกรุงเทพฯ ท่ีมีจ�ำนวนมำก ท้ังน้ี คำดว่ำไตรมำสท่ี 3 นักท่องเท่ียว
ต่ำงชำติจะเร่ิมเดินทำงเข้ำมำ ขณะท่ีแนวโน้มรำคำห้องพักน่ำจะเร่ิมมีกำร

 ปรับเพิ่มได้ตำมปริมำณลูกค้ำ 

 กลยุทธท์างธุรกิจโดยรวม
 
 เพ่ือรักษำควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์เร่ง

 อตัรำกำรเชำ่ในอำคำรสร้ำงใหม่ ผสมผสำนกลยุทธรั์กษำผู้เช่ำด้วยกำรสร้ำง

 ควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่ำ พัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีมำตรกำรควำมปลอดภัยและช่วยเหลือผู้เช่ำ 
ชว่งกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยงัจดักจิกรรมตำ่ง ๆ  
ให้แก่ผู้เช่ำอยำ่งตอ่เน่ือง ยกเว้นชว่งกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 บริษัทฯ 
จ�ำเป็นต้องงดกิจกรรมบำงรำยกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำดและ 
เพื่อควำมปลอดภัยสูงสุดของผู้เช่ำ ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น กิจกรรมขำยสินค้ำ
ลดรำคำจำกแบรนด์สินค้ำชั้นน�ำ กิจกรรมเทศกำลอำหำรและขนม (Food 
Fest & Sweet Treats) กิจกรรมประกวดร้องเพลง Singing contest (งดจดั 
ในปี 2564) และกิจกรรมวิ่ง “Vertical Run” (งดจดัในปี 2564) กิจกรรม
ตำมงำนประเพณี เช่น ตักบำตรรับปีใหม่ สรงน�ำพระช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 

กิจกรรมเพื่อช่วยสังคมต่ำง ๆ กิจกรรมเพื่อควำมปลอดภัย ได้แก่ กำรซ้อม
อพยพคนภำยในของผู้เช่ำอำคำรหำกเกิดเหตุอัคคีภัยประจ�ำปี ซึ่งกิจกรรม
ตำ่ง ๆ  ท่ีจดัขึน้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ควำมบนัเทิง สนัทนำกำร ควำมสะดวก
สบำย เน้นย�ำควำมปลอดภัยในอำคำรสูง และสร้ำงสังคมท่ีน่ำอยู่ในอำคำร 

 จำกกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจกำรบริกำรในปี 2564 ควำมพึงพอใจเฉลี่ย 
ทุกอำคำรมำกกว่ำร้อยละ 83 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำกปี 2563 จึงเป็นส่วน

 ชว่ยสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนของอำคำรท้ังของบริษัทฯ และอำคำรท่ีบริษัทฯ 
เป็นผู้บริหำรอำคำร ให้รักษำระดับอัตรำกำรเช่ำเกินร้อยละ 90 และอัตรำ

 ค่ำเชำ่ได้สูงเป็นอนัดับต้น ๆ ในระดับเดียวกันในตลำด

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำโครงกำร กำรออกแบบ และ
กำรอนุรักษ์พลังงำนทั้ง 4 อำคำร ได้แก่ อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

 อำคำรสำทร สแควร์ อำคำรเอฟวำยไอ เซน็เตอร์ และอำคำรมิตรทำวน์ ออฟฟิศ 
ทำวเวอร์ ได้รับกำรรับรองเป็นอำคำรท่ีก่อสร้ำงให้ประหยัดพลังงำนและ

 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล LEED (Leadership in Energy 
and Environment Design) ของ USGBC ระดบั Gold อำคำรปำร์คเวนเชอร์  
อีโคเพล็กซ์ ระดับ Platinum นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้รับรำงวัลในด้ำน
กำรออกแบบ และ พัฒนำโครงกำร ในระดับภูมิภำค เอเชีย แปซิฟิค (Asia 
Pacific Property Awards Development) โดย IPA ประเภท Mixed Use 
Development โดยตัดสินจำกกำรออกแบบสถำปัตยกรรมท้ังภำยนอกและ
ภำยใน ภูมิสถำปัตย์ รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อกำรอยู่อำศัย ควำมปลอดภัย 
และกำรค�ำนึงถึงกำรอยู่อำศัยท่ียั่งยืนเป็นอีกหน่ึงควำมตั้งใจท่ีสะท้อน 
ควำมมุ่งม่ันพัฒนำโครงกำรท่ีมีคุณภำพ เพื่อส่งมอบควำมสุขให้กับลูกค้ำ 
และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่ำงแท้จริง ส�ำหรับอำคำรปำร์คเวนเชอร์ 

 อีโคเพล็กซ์ และอำคำรสำทร สแควร์ ยังได้รับรำงวัล Thailand Energy 
Awards และ ASEAN Energy Awards เมื่อปลำยปี 2560 ขณะท่ีอำคำร
เอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ได้รับรำงวัล 4 รำงวัล Best Office Development และ 
Best Green Development จำก Thailand Property Awards 2017 และ
อำคำรเอฟ วำย ไอ เซ็นเตอร์ ยังได้รับรำงวัลด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประเภท
อำคำร – อำคำรสร้ำงสรรค์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน (อำคำรใหม่) จำกกำร
ประกวดโครงกำร Thailand Energy Awards 2018 เม่ือเดือนสิงหำคม  
ปี 2561 และรำงวัลโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อคุณภำพชีวิตดีเด่น  
ประจ�ำปี 2561 ประเภทอำคำรส�ำนักงำน จำกสมำคมสถำปนิกสยำม  
ในพระบรมรำชปูถมัภ์ และล่ำสดุ โครงกำรสำมย่ำน มติรทำวน์ ยงัได้รับรำงวัล
ด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประเภทอำคำรสร้ำงสรรค์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
(อำคำรใหม่) จำกกำรประกวดโครงกำร Thailand Energy Awards 2021 
เมื่อเดือนสิงหำคม ปี 2564 และ ASEAN Energy Awards 2021 เมื่อเดือน
กันยำยน ปี 2564

 ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรเช่ำพื้นท่ีส�ำนักงำน จะมีท้ัง
 กลุ่มบริษัทในประเทศ และบริษัทต่ำงชำติชั้นน�ำจ�ำนวนประมำณ 500 รำย  

โดยผู้เช่ำต้องกำรสร้ำงภำพลักษณ์ทำงกำรตลำดขององค์กรบนท�ำเล
 ใจกลำงเมือง สถำนท่ีตั้งใกล้ระบบขนส่งสำธำรณะหรือเชื่อมกับรถไฟฟ้ำ
 

บีทีเอสหรือเอ็มอำร์ทีท่ีลูกค้ำและพนักงำนของผู้เช่ำสำมำรถเข้ำถึงอำคำร
ส�ำนักงำนได้โดยสะดวก กำรเป็นอำคำรประหยัดพลังงำนส่งเสริมกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมท่ีดีต่อกำรท�ำงำนของพนักงำนจะช่วยให้พนักงำนรักองค์กร
และภูมิใจต่อควำมใส่ใจท่ีองค์กรมีให้ต่อพนักงำน นอกจำกน้ีผู้เช่ำมักจะ

 

46 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



เลือกพ้ืนท่ีเช่ำท่ีมีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดส�ำนักงำนได้หลำกหลำยรูปแบบ
 

ท่ีตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ขององค์กรผู้เชำ่ได้ ซึ่งอำคำรต่ำง ๆ 
 ภำยใต้กำรดูแลของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่สำมำรถรองรับผู้เช่ำบริษัท
 

ขนำดเล็กจนถึงองค์กรขนำดใหญ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรดังกล่ำว
 ของลูกค้ำได้ท้ังหมดท่ีกล่ำวมำ

 ด้ำนกลยุทธใ์นกำรปล่อยเชำ่พื้นท่ี บริษัทฯ ด�ำเนินกำรผ่ำน Agency 
ชั้นน�ำซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำนท่ีลูกค้ำจะติดต่อผ่ำน 
Agency ดังน้ัน บริษัทฯ จะประสำนงำนกับ Agency อย่ำงใกล้ชิด คัดสรร 
และตรวจสอบประวัติลูกค้ำ ประเภทธุรกิจของลูกค้ำ พร้อมให้ข้อมูลท่ีลูกค้ำ
ต้องกำร และเสนอรำคำค่ำเช่ำท่ีเหมำะสม รวมถึงติดตำมผลจนถึงท่ีสุด 
นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังมีกำรท�ำกิจกรรมลูกค้ำสัมพันธ์อย่ำงต่อเน่ือง และ
รักษำระดับกำรบริกำร มีมำตรฐำนและกระบวนกำรจัดกำรอำคำร มีระบบ
รักษำควำมปลอดภัยท่ีเข้มงวด มีกำรตรวจสอบงำนระบบและบ�ำรุงรักษำ 
อยู่สม�ำเสมอ อกีท้ังยงัมช่ีองทำงสื่อสำร ประชำสัมพนัธ ์กบัผู้เชำ่ผำ่นชอ่งทำง

 ต่ำง ๆ รวมท้ังอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ เช่น เว็บเพจ เฟซบุ๊ค 
 อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อตอกย�ำแบรนด์ของอำคำรส�ำนักงำน

 ด้ำนโครงกำรศูนย์กำรค้ำยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ท่ีมีควำมคล่องตัว 
ยืดหยุ่นสูง และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ภำยใต้กำรบริหำรต้นทุนท่ีมี
ประสทิธภิำพ เพือ่ให้สำมำรถรับมอืกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและ
มคีวำมไมแ่น่นอนสงู โดยตอ่ยอดแนวคดิ “คลงัอำหำรและกำรเรียนรู”้ ผำ่นกำร
สร้ำงประสบกำรณ์ในกำรใช้ชวีติประจ�ำวนั ท้ังร้ำนค้ำท่ีเพิ่มมำใหม่และร้ำนค้ำ
หมนุเวยีน ใหเ้กดิควำมหลำกหลำยและตอบโจทยแ์นวคดิหลัก รวมถงึกจิกรรม
ทำงกำรตลำดท่ีจดัขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือสร้ำงชมุชนแห่งควำมเป็น “มติร” เป็น
พืน้ท่ีให้เข้ำมำท�ำกจิกรรมได้หลำยรูปแบบ นอกเหนือจำกน้ี ยงัให้ควำมส�ำคญั
กับกำรให้บริกำรกับลูกค้ำและผู้เชำ่ภำยใต้กลยุทธ ์“ Retail as a Service” 

 โดยกำรพัฒนำ ปรับปรุงมำตรฐำนกำรบริกำรอย่ำงสม�ำเสมอ พร้อมให้ควำม
ชว่ยเหลือและสนับสนุนกำรน�ำนวตักรรมใหม ่ๆ  เข้ำมำประยกุตใ์ช้ เพือ่สง่เสริม
ให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรใช้บริกำรและสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน

 ส�ำหรับกำรขับเคล่ือนธุรกิจโรงแรมภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีมีควำมไม่
แน่นอน บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรต้นทุนค่ำใช้จำ่ย ปรับตำรำง
กำรให้บริกำร วำงแผนก�ำลังพล เพิ่มช่องทำงกำรขำยผ่ำนแพลตฟอร์มต่ำง ๆ  

 อำทิ Travel Fairs ออนไลน์ และขำยบริกำรอำหำรเดลิเวอรี่ นอกจำกน้ัน  
ยังต้องขยำยฐำนผู้เข้ำพักแบบรำยเดือนให้มำกขึ้น รวมถึงเพิ่มรำยได้จำก

 ห้องอำหำร งำนประชุม และงำนเลีย้งขนำดเลก็ถงึกลำงให้มำกขึน้ พร้อมด�ำเนิน
 

มำตรกำรสขุอนำมยัอย่ำงตอ่เน่ืองเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่แขกผู้เข้ำพกัอำศัย
และใช้บริกำร

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ท่ีดิน

 ท่ีดินท่ีเหมำะสมต่อกำรพัฒนำโครงกำรเชิงพำณิชยกรรม ควรเป็น
ท�ำเลท่ีตั้งอยู่ในย่ำนธุรกิจ มีกำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำย หำกอยู่ในแนว
รถไฟฟ้ำจะเป็นปัจจัยหนุนต่อโครงกำรยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดหำท่ีดิน
ในท�ำเลดังกล่ำวมีควำมท้ำทำยมำกขึ้นเน่ืองจำกข้อจ�ำกัดของพื้นท่ี และรำคำ
ท่ีดนิท่ีปรับตวัสงูขึน้ทุกปี นอกจำกน้ีเงือ่นไขของกรรมสทิธิข์องท่ีดนิในบริเวณ
ดังกล่ำวมักจะเป็นกำรขำยสิทธิ์กำรเช่ำระยะยำวแทนท่ีจะขำยโอนกรรมสิทธิ์
ขำด ดังน้ัน ในกำรจดัหำท่ีดินเพื่อพัฒนำโครงกำรจงึต้องรอให้ท่ีดินผืนน้ัน ๆ 
หมดภำระผูกพันตำมสัญญำเดิมหรือปลอดจำกภำระใด ๆ เสียก่อน 

 อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรท่ีบริษัทฯ มีท้ังประสบกำรณ์และควำมพร้อม
ในกำรพัฒนำโครงกำรในรูปแบบท่ีหลำกหลำยทั้งอำคำรส�ำนักงำน โรงแรม 
เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ และศูนย์กำรค้ำ อกีท้ังบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ในกำร
เช่ำและพัฒนำท่ีดินกับเจ้ำของท่ีดินรำยใหญ่มำอย่ำงยำวนำนและได้ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ในสัญญำเช่ำมำด้วยดีโดยตลอด จนมีชื่อเสียงและได้รับ
กำรยอมรับโดยท่ัวไป เหล่ำน้ีส่งผลให้บริษัทฯ ได้มีโอกำสในกำรพัฒนำท่ีดิน
แปลงท่ีมีศักยภำพเช่น ท่ีดินโครงกำร เอฟ วำย ไอ เซ็นเตอร์ ท่ีตั้งอยู่บริเวณ
สี่แยกคลองเตยถนนรัชดำภิเษกตัดกับถนนพระรำม 4 และโครงกำรสำมย่ำน
มิตรทำวน์ ท่ีตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสำมย่ำนถนนพระรำม 4 ตัดกับถนนพญำไท 
เป็นต้น 

 ในกำรเช่ำท่ีดินน้ันบริษัทฯ จะท�ำสัญญำกำรเช่ำท่ีดินโดยท่ัวไปเป็น
เวลำ 30 ปี และ/หรืออำจมเีงือ่นไขในกำรเชำ่ตอ่อกี 30 ปี กำรพฒันำโครงกำร
จงึต้องเน้นพัฒนำในท่ีมีศักยภำพสูงและกำรคมนำคมสะดวก กำรจดัหำท่ีดิน
ในแตล่ะคร้ังฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูเ้ข้ำไปดพูืน้ท่ีด้วยตนเอง โดยมกีำรศกึษำข้อดี
ข้อเสยี ข้อมูลด้ำนกฎหมำยและผงัเมืองและข้อมูลทำงกำรตลำดอยำ่งละเอยีด 
ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมัติกำรซื้อหรือเช่ำท่ีดิน

 
ในแต่ละแปลง

  วัสดุก่อสร้าง

 ปัจจุบันผู้รับเหมำท่ีบริษัทฯ ว่ำจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำ
วัสดุส�ำหรับกำรก่อสร้ำง บริษัทฯ ได้ระบุรำยละเอียดรำคำของวัสดุก่อสร้ำง
ไว้ในสัญญำจ้ำง เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำก
รำคำวัสดุก่อสร้ำงท่ีอำจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหำท่ีเกิดจำกวัสดุก่อสร้ำง
ขำดแคลนในระหวำ่งกอ่สร้ำง อกีท้ังกำรจำ้งเหมำจะท�ำกำรคดัเลอืกผู้รับเหมำ
ท่ีมีประสบกำรณ์ มีควำมเชี่ยวชำญ และผลงำนท่ีผ่ำนมำเป็นท่ียอมรับ เพื่อ
สำมำรถส่งมอบงำนท่ีมีคุณภำพได้ตำมก�ำหนดกำรตำมสัญญำ

47บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



ขั้นตอนของโครงการอาคารสูง

ศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร

วำงแผนโครงกำรเบื้องต้น

ออกแบบโครงสร้ำงอำคำร

วำงรำยละเอยีดของแบบ

วำงรำยละเอยีดกำรก่อสร้ำง

ก�ำหนดผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้ำง

เปิดประมูลผู้รับเหมำ

ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง

ส่งมอบงำน

ระยะเวลำกำรรับประกันกำรก่อสร้ำง

ระยะเวลาโดยประมาณ

1-3 เดือน

2-4 เดือน

2-4 เดือน

4-6 เดือน

12-36 เดือน แล้วแต่ขนาดของโครงการ

12 เดือน

  การพัฒนาโครงการ

 บริษัทฯ จะเปิดประมลูรำคำในสว่นของงำนผูรั้บเหมำโครงกำร โดยผูท่ี้ชนะกำรประมลูจงึจะท�ำสญัญำกำรกอ่สร้ำงแบบทัง้โครงกำรและมกีำรรับประกนั
รำคำ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี

  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ส�ำหรับอำคำรขนำดใหญ่หรืออำคำรสูง บริษัทฯ ได้มีกำรออกแบบพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคท่ีเหมำะสมในทุก ๆ โครงกำร เพื่อมิให้ส่งผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้วำงระบบบ�ำบัดน�ำเสียรวมส�ำหรับส่วนใช้สอยท้ังหมด รวมถึงจัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพน�ำท้ิงตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก�ำหนด
 ก่อนท่ีจะระบำยลงสู่ทำงน�ำสำธำรณะต่อไป เพื่อท�ำให้เกิดสภำพแวดล้อมท่ีดีบริษัทฯ จงึค�ำนึงถึงกำรเพิ่มต้นไม้หรือพื้นท่ีสีเขียวของโครงกำร มำกกว่ำท่ีก�ำหนด

ในกฎหมำยเสมอ

 นอกเหนือจำกน้ัน บริษัทฯ ยังว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพื่อเตรียมกำรดังกล่ำว รวมถึงกำรขออนุญำตขอควำมเห็นชอบในรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ
 ส�ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเสียก่อนเร่ิมขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร และด�ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุในรำยงำนฯ เพื่อลด

ผลกระทบจำกงำนก่อสร้ำงต่อชุมชนโดยรอบโครงกำร

 อีกท้ัง บริษัทฯ ยังออกแบบและก่อสร้ำงอำคำรเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนโดยเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล “LEED (Leadership in Energy and 
Environment Design) Certificated” กับ USGBC เช่น โครงกำรอำคำรส�ำนักงำนสำทร สแควร์ โครงกำรอำคำรส�ำนักงำนเอฟ วำย ไอ เซ็นเตอร์ และอำคำร
ส�ำนักงำนมิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ในโครงกำรสำมย่ำนมิตรทำวน์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของอำคำรท่ีเน้นกำรออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีระบบระบำย
อำกำศ ควบคุมระดับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ กำรหมุนเวียนของระบบท�ำควำมเย็นโดยใช้ระบบน�ำเย็น (ไม่มีสำรเคมี) และระบบแสงสว่ำงในพื้นท่ีอำคำรจะใช้

 หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) หรือ หลอด LED เพื่อประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ เป็นต้น

48 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 งานระหว่างการพัฒนา

 บริษัทฯ เป็นผู้บริหำรโครงกำรพัฒนำปรับปรุงและดัดแปลงอำคำรศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center 
Extension) บนท่ีดินของกระทรวงกำรคลัง ขนำดเน้ือท่ีท้ังหมด 53-0-15 ไร่ (84,860 ตำรำงเมตร) โดยเป็นกำรพัฒนำปรับปรุงและดัดแปลงอำคำรเดิมเป็น
อำคำรใหม่สูง 3 ชั้น ชั้นลอย 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น ซึ่งประกอบด้วยอำคำรแสดงสินค้ำ ห้องโถงอเนกประสงค์ พื้นท่ีพำณิชยกรรม ภัตตำคำร และท่ีจอดรถยนต์
จ�ำนวน 2,755 คัน พื้นท่ีก่อสร้ำงรวม 286,627 ตำรำงเมตร โดยโครงกำรดังกล่ำวได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยตั้งแต่เดือน
กันยำยน 2562 ก่อนเร่ิมงำนก่อสร้ำง และนอกจำกน้ีโครงกำรยงัได้มีกำรสร้ำงทำงเดนิเชื่อมใต้ดนิจำกชัน้ใต้ดนิของโครงกำรไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำศนูย์กำรประชมุ
แห่งชำติสิริกิติ์ ของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงให้แก่ผู้มำใช้บริกำรศูนย์ประชุมฯ โดยบริษัทฯ 
ด�ำเนินกำรขออนุญำตก่อสร้ำงและได้รับอนุญำตก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเมื่อเดือนพฤศจกิำยน 2562 

 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงและดัดแปลงอำคำรศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ได้เร่ิมงำนปรับปรุงและก่อสร้ำงในเดือนกันยำยน 2562 โดยส่วนงำน
 เสำเข็มเจำะและก�ำแพงกันดินได้ท�ำกำรคัดเลือกให้บริษัท ไพลอน จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนกุมภำพันธ ์ 2563 และส่วนงำนผู้รับเหมำหลัก
 ได้ท�ำกำรคดัเลือกให้บริษัท นันทวนั จ�ำกดั เข้ำเร่ิมงำนก่อสร้ำงตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2563 และปัจจุบันโครงกำรก�ำลงัด�ำเนินกำรก่อสร้ำงในส่วนของงำนโครงสร้ำง

ชั้นใต้ดินและมีแผนงำนท่ีจะด�ำเนินกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จพร้อมทำงเชื่อมใต้ดินในเดือนกันยำยน 2565

 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ด�ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงอำคำรสีลมเอจ (Silom Edge) บนท่ีดินของส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ขนำดเน้ือท่ี  
2-2-71 ไร่ (3,471 ตำรำงเมตร) โดยเป็นกำรพัฒนำปรับปรุง (Re-development) ปรับโฉมอำคำรเก่ำท้ังพื้นท่ีส�ำนักงำนและค้ำปลีก เป็นอำคำร Mixed-Use 
สูง 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นท่ีก่อสร้ำงประมำณ 49,900 ตำรำงเมตร เป็นพื้นท่ีให้เชำ่ประมำณ 20,300 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยพื้นท่ีส�ำนักงำนให้เช่ำ 

 12 ชั้น 11,500 ตำรำงเมตร และพื้นท่ีค้ำปลีกให้เช่ำ 7 ชั้น 8,800 ตำรำงเมตร และมีชั้นจอดรถ 5 ชั้น รองรับรถยนต์จ�ำนวน 300 คัน โครงกำรตั้งอยู่
 ใจกลำงเมืองบนท�ำเลศักยภำพสูงบริเวณหัวมุมถนนสีลมตัดกับถนนพระรำม 4 สำมำรถเข้ำถึงอำคำรได้โดยตรงผ่ำนทำงเชื่อมจำกสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส (BTS) 

สถำนีศำลำแดง และจำกสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) สถำนีสีลม 

 ปัจจุบันโครงกำรสีลมเอจได้เร่ิมด�ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงไปแล้วกว่ำร้อยละ 65 ด้วยทีมออกแบบและทีมก่อสร้ำงท่ีมีคุณภำพ มีแผนงำนท่ีจะด�ำเนิน
กำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในเดือนกันยำยน 2565

 3.3 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมแบบครบวงจร ปัจจุบันมีพื้นท่ีโรงงำนและคลังสินค้ำภำยใต้กำรบริหำรจดักำร
รวมท้ังส้ินกว่ำ 3.0 ล้ำนตำรำงเมตร บนท�ำเลท่ีตั้งยุทธศำสตร์ ซึ่งโรงงำนและคลังสินค้ำของกลุ่มบริษัทมีท้ังแบบพร้อมใช้ (Ready-Built) และสร้ำงตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ (Built-to-Suit) โดยตั้งเป้ำท่ีจะเพิ่มกำรพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำตำมควำมต้องกำรเฉพำะของผู้เช่ำ (Built-to-Suit) ให้
มำกขึ้น ซึ่งโรงงำนและคลังสินค้ำของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในท�ำเลนิคมอุตสำหกรรม สวนอุตสำหกรรม เขตอุตสำหกรรม เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม และเขตอื่น ๆ ท่ีมี
ศักยภำพในประเทศไทย 

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

ที่ตั้ง จังหวัด
จ�านวนโรงงาน

สินทรัพย์ 
ของบริษัท 

สินทรัพย์ 
ภายใต้กองทรัสต์

นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอนิ พระนครศรีอยุธยำ - 15

นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยุธยำ 4 40

สวนอุตสำหกรรมโรจนะ-อยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 15 60

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ชลบุรี 11 104

นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี 30 -

นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี ชลบุรี - 7

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ระยอง 5 38

49บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



*หมำยเหตุ ไม่รวมพื้นท่ีรอกำรพัฒนำ

ที่ตั้ง จังหวัด
จ�านวนโรงงาน

สินทรัพย์ 
ของบริษัท 

สินทรัพย์ 
ภายใต้กองทรัสต์

นิคมอุตสำหกรรมบำงปู สมุทรปรำกำร - 13

นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย สมุทรปรำกำร 28 -

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 2 23

นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร - 1

เขตอุตสำหกรรมกบินทร์บุรี ปรำจนีบุรี 7 -

สวนอุตสำหกรรมโรจนะ-ปรำจนีบุรี ปรำจนีบุรี 8 -

นิคมอุตสำหกรรมป่ินทอง (3 แห่ง) ชลบุรี - 41

โครงกำรเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (บำงพลี 2) สมุทรปรำกำร 2 -

 และมีคลังสินค้ำของบริษัทและคลังสินค้ำท่ีอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 28 ท�ำเล* ดังต่อไปน้ี

ที่ตั้ง จังหวัด
จ�านวนคลัง

สินทรัพย์ 
ของบริษัท 

สินทรัพย์ 
ภายใต้กองทรัสต์

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ พำร์ค (บำงนำ) ฉะเชิงเทรำ 26 83

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 1) ชลบุรี - 21

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ พำร์ค (แหลมฉบัง 2) ชลบุรี 18 26

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ พำร์ค (แหลมฉบัง 3) ชลบุรี - 26

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1) พระนครศรีอยุธยำ 2 16

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ พำร์ค (วังน้อย 2) พระนครศรีอยุธยำ 14 8

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (อสีเทิร์นซีบอร์ด 1 บี) ระยอง 4 12

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (อสีเทิร์นซีบอร์ด 1 เอ) ชลบุรี - 7

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (อสีเทิร์นซีบอร์ด 2 เอ) ชลบุรี 10 4

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ พำร์ค (อสีเทิร์นซีบอร์ด 3) ชลบุรี 8 -

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ พำร์ค (ศรีรำชำ) ชลบุรี - 22

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (บ่อวิน) ชลบุรี - 9

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (พำนทอง 1) ชลบุรี 10 5

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (บำงพลี 1-6) สมุทรปรำกำร 11 47

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะปรำจนีบุรี) ปรำจนีบุรี - 8

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะอยุธยำ) พระนครศรีอยุธยำ - 3

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ชลบุรี) ชลบุรี - 7

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ พำร์ค (ขอนแก่น) ขอนแก่น 14 -

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ระยอง) ระยอง 11 -

50 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ที่ตั้ง จังหวัด
จ�านวนคลัง

สินทรัพย์ 
ของบริษัท 

สินทรัพย์ 
ภายใต้กองทรัสต์

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (สมุทรสำคร) สมุทรสำคร 2 -

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

คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD)** พระนครศรีอยุธยำ - 1

โครงกำรเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (บำงพลี 2) สมุทรปรำกำร 5 -

หมำยเหตุ  *ไม่รวมพื้นท่ีรอกำรพัฒนำ

 ** รำยกำรขำยและเช่ำกลับ

 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 1) ธุรกิจโรงงานพร้อมเช่า (Ready-Built Factory)

 บริษัทฯ ได้จัดสร้ำงโรงงำนส�ำเร็จรูปพร้อมเช่ำท่ีมีคุณภำพระดับสำกล เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร ท่ีเข้ำมำตั้งฐำนกำรผลิตใน
ประเทศไทย โดยไมต้่องกำรถอืกรรมสทิธิใ์นโรงงำน เพื่อลดต้นทุนในกำรด�ำเนินกำร และลดควำมเสี่ยงจำกควำมไมแ่น่นอนตำ่ง ๆ  ท่ีอำจเกดิขึน้ บริษัทฯ ได้เลอืก
สร้ำงโรงงำนในท�ำเลท่ีตัง้ท่ีมศีกัยภำพ และพฒันำโรงงำนท่ีมรูีปแบบมำตรฐำนเหมำะสมส�ำหรับผูป้ระกอบกำรหลำกหลำยอุตสำหกรรม นอกจำกน้ี เน่ืองจำกกลุม่
ผู้เช่ำโรงงำนของบริษัทฯ ประมำณร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติ บริษัทฯ จงึได้เน้นกำรให้บริกำรให้ควำมช่วยเหลือในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรเร่ิมต้นประกอบกำรผลิตในประเทศไทย

 บริษัทฯ เลือกท�ำเลท่ีตั้งส�ำหรับกำรพัฒนำโรงงำน โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำในปัจจุบัน และกำรคำดกำรณ์ในอนำคต นอกจำกน้ัน 
 

ยังพิจำรณำถึงเขตส่งเสริมกำรลงทุน ควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปยังท่ำเรือ สนำมบิน ระยะห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ตลอดจนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
 ท่ีได้มำตรฐำนของท�ำเลท่ีตั้งน้ัน ๆ

 บริษัทฯ มีกำรพัฒนำโรงงำนท้ังในเขตประกอบกำรเสรี และเขตท่ัวไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งจะแตกต่ำงกันในแต่ละท�ำเลท่ีตั้ง ตัวอย่ำงเช่น 
 ควำมต้องกำรโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ติดกับท่ำเรือน�ำลึกท่ีส�ำคัญของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นควำมต้องกำรของโรงงำนในเขต
 ประกอบกำรเสรี โรงงำนของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นอำคำรชั้นเดียวพร้อมชั้นลอยเพื่อใช้เป็นส�ำนักงำน ซึ่งพัฒนำในบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีร้ัวกั้นเป็นสัดส่วน 
 

พร้อมด้วยป้อมยำม พ้ืนท่ีจอดรถ และพื้นท่ีส�ำหรับขนถ่ำยสินค้ำ ท้ังน้ี โรงงำนท่ีบริษัทฯ พัฒนำขึ้นเป็นแบบมำตรฐำน แต่สำมำรถดัดแปลงให้เหมำะสมกับ
 ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ ขนำดของโรงงำนมีตั้งแต่ 550 ถึง 12,000 ตำรำงเมตร โรงงำนของบริษัทฯ ท่ีสร้ำงในระยะหลังมีขนำดเล็กลง เน่ืองจำกปัจจุบัน

แนวโน้มควำมต้องกำรโรงงำนขนำดเล็กของลูกค้ำมีสูงขึ้น นอกจำกน้ีพื้นโรงงำนสำมำรถรับน�ำหนักได้ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ตันต่อตำรำงเมตร ตัวอำคำรพัฒนำ โดยใช้
โครงสร้ำงหลังคำเหล็ก ซึ่งไม่ต้องมีเสำรองรับหลังคำโรงงำน ท�ำให้ได้พื้นท่ีใช้สอยสูงสุด

 สัญญำเช่ำระหว่ำงลูกค้ำกับบริษัทฯ เกือบท้ังหมดมีอำยุสัญญำ 3 ปี โดยเปิดโอกำสให้ลูกค้ำมีทำงเลือกในกำรต่อสัญญำเช่ำได้ นอกจำกน้ัน บริษัทฯ 

 ยังให้ทำงเลือกแก่ลูกค้ำในกำรเปลี่ยนไปเช่ำโรงงำนอื่นของบริษัทฯ ในท�ำเลท่ีตั้งหรือขนำดท่ีแตกต่ำงไป ตลอดจนให้ทำงเลือกแก่ลูกค้ำในกำรซื้อโรงงำน 

 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังให้บริกำรสร้ำงโรงงำนตำมควำมต้องกำรเฉพำะของผู้เช่ำ (Built-to-Suit) ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

 ได้ดีขึ้นและเป็นผลดีต่อบริษัทในแง่กำรลงทุนกับผลตอบแทนระยะยำว เนื่องจำกอำยุสัญญำเช่ำของโรงงำนประเภทน้ีจะยำวกว่ำอำยุสัญญำเช่ำของโรงงำน
ท่ัวไปประมำณ 5-10 ปี 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 และ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทมีโรงงำนเช่ำ และโรงงำนว่ำงพร้อมให้เช่ำ ดังน้ี

51บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



153,925

207,260

361,185

2562

137 โรงงาน

57%

132,250

185,437

317,687

2563

123 โรงงาน

58%

102,550

169,610

272,160

2564

110 โรงงาน

59%

อตัรำกำรเชำ่โรงงำน (ร้อยละ)

โรงงำนท่ีมีสัญญำเชำ่ (ตร.ม.)

โรงงำนวำ่งพร้อมให้เช่ำ (ตร.ม.)

 อัตรำกำรเช่ำโรงงำน (Occupancy rate) ของบริษัทฯ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 59 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นเดือนกันยำยน 2563 ซึ่งอยู่ท่ี ร้อยละ 58 เน่ืองจำกควำมต้องกำรพ้ืนท่ีโรงงำนในภำคตะวันออกที่เพิ่มมำกข้ึน จำกสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรตั้งโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมและ
 เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กำรเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีเช่ำมำจำกกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มลูกค้ำอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำอุปโภคบริโภค 

และอุปกรณ์กำรแพทย์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 ลูกค้ำท่ีเช่ำโรงงำนของบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตจำกประเทศต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรมหลำยประเภท ดังน้ี

หมำยเหตุ : สัดส่วนข้ำงต้นค�ำนวณจำกรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564

 2) ธุรกิจคลังสินค้าพร้อมเช่า (Ready-Built Warehouse)

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือชื่อเดิมคือบริษัท ไทคอน โลจสิติคส์ พำร์ค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
เป็นผู้พัฒนำและบริหำรอำคำรคลังสินค้ำส�ำเร็จรูปท่ีมีคุณภำพระดับสำกลเพื่อให้เช่ำ

ญี่ปุ่ น 20.6%
จนี 18.9%
สวีเดน 13.8%
สิงคโปร์ 11.5%
อเมริกำ 9.1%
เยอรมนี 6.6%
ไทย 6.2%
ไต้หวัน 3.3%
เดนมำร์ก 2.9%
อื่น ๆ 7.1%

ประเทศ/ภูมิภาค

อเิล็กทรอนิกส์/ คอมพิวเตอร์ 28.4%
ยำนยนต์  22.1%
อำหำร เคร่ืองดืม่และกำรเกษตร 7.5%
ผู้ให้บริกำรโลจสิติกส์ 6.5%
พลำสติก 6.2%
แม่พิมพ์ เคร่ืองจกัร และเหล็ก 3.7%
สินค้ำอุปโภคบริโภค 2.9%
แพคเกจจิง้และกระดำษ 2.9%
เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ 2.5%
อื่น ๆ 17.3%

อุตสาหกรรม

52 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



69,516

639,359

708,875

2562

171 โรงงาน

90%

70,723

705,455

776,178

2563

157 โรงงาน

91%

35,142

618,562

653,704

2564

144 โรงงาน

95%

อตัรำกำรเชำ่คลังสินค้ำ (ร้อยละ)

คลังสินค้ำท่ีมีสัญญำเชำ่ (ตร.ม.)

คลังสินค้ำวำ่งพร้อมให้เชำ่ (ตร.ม.)

 ธุรกิจโลจสิติกส์นับเป็นกิจกรรมท่ีส�ำคัญในกำรกระจำยสินค้ำ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สินค้ำส�ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  สู่ภูมิภำคต่ำง ๆ  ท่ัวประเทศ 
และถอืเป็นธุรกจิท่ีส�ำคญัตอ่กำรพฒันำประเทศให้เป็นศนูยก์ลำงประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน โดยปัจจุบนัน้ัน ผู้ประกอบกำรตลอดจนผู้ให้บริกำรด้ำนโลจสิตกิส์
ส่วนใหญ่ ยังจ�ำเป็นต้องใช้เงินจ�ำนวนมำกส�ำหรับกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบโลจสิติกส์ ยำนพำหนะและอุปกรณ์ต่ำง ๆ บริษัทฯ จงึเล็งเห็น
โอกำสของกำรพัฒนำคลังสินค้ำท่ีมีคุณภำพ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเหลำ่น้ันเช่ำ แทนกำรลงทุนสร้ำงเพื่อเป็นเจำ้ของเอง

 คลังสินค้ำของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในท�ำเลท่ีเป็นยุทธศำสตร์ท่ีส�ำคัญ เหมำะแก่กำรเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำท่ีดี อำคำรคลังสินค้ำสำมำรถรองรับกำรจดักำร
คลงัสินค้ำสมยัใหม่ กำรออกแบบตัวอำคำรจะค�ำนึงถงึระยะห่ำงของช่วงเสำ กำรรับน�ำหนักของพืน้อำคำร ควำมสงูของอำคำร จ�ำนวนประตสู�ำหรับขนถ่ำยสินค้ำ 
และอุปกรณ์ช่วยปรับระดับพื้นให้มีควำมลำดชันท่ีเหมำะสมกับควำมสูงของรถขนสินค้ำ

 สัญญำเช่ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีอำยุ 3 ปี โดยเปิดโอกำสให้ลูกค้ำต่อสัญญำได้ อย่ำงไรก็ตำม สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุเกิน 3 ปี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จำกลูกค้ำ
ท่ีเช่ำคลังสินค้ำท่ีมีรูปแบบเฉพำะ (Built-to-Suit) ซึ่งมีอำยุสัญญำอยู่ท่ีประมำณ 10 ปี และในอนำคตบริษัทฯ จะน�ำเสนอสินค้ำรูปแบบเฉพำะน้ีมำกขึ้น เพื่อ

 
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ดีมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรลงทุนระยะยำวของบริษัทฯ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังมีบริกำรซื้อคลังสินค้ำจำกลูกค้ำ
เพื่อให้เช่ำกลับคืน (Sale and Leaseback) อกีด้วย

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 และ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีคลังสินค้ำให้เช่ำแก่ลูกค้ำ และคลังสินค้ำวำ่ง
 พร้อมให้เช่ำ ดังน้ี

 อตัรำกำรเช่ำคลังสินค้ำ (Occupancy rate) ของบริษัทฯ ณ เดือนกันยำยน ปี 2564 เท่ำกับร้อยละ 95 เมื่อเทียบ ณ เดือนกันยำยน 2563 เท่ำกับ
 ร้อยละ 91 เน่ืองจำกในปีท่ีผ่ำนมำมีผู้เช่ำคลังสินค้ำเพ่ิมมำกขึ้นในเขตแหลมฉบัง ศรีรำชำ บำงพลี และวังน้อย โดยมีปัจจัยหลักมำจำกลูกค้ำกลุ่มโลจิสติกส์

 ท่ีมีกำรขยำยตัวของธุรกิจอย่ำงมำกในปีท่ีผ่ำนมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์ รวมถึงกำรย้ำยฐำนกำรผลิตเพื่อสร้ำงควำมยืดหยุ่นในระบบซัพพลำยเชน 
ส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรเช่ำใช้พื้นท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังในกลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองใช้ภำยในท่ีอยู่อำศัยและออฟฟิศ กลุ่มเทรดดิ้ง สินค้ำอุปโภคบริโภค และกลุ่มยำนยนต์

53บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 ลูกค้ำท่ีเช่ำคลังสินค้ำของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรจำกประเทศต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรมหลำยประเภท ดังน้ี

ไทย 47.7%
เยอรมนี 9.4%
ญี่ปุ่ น 9.1%
ฝร่ังเศส 8.6%
อเมริกำ 7.3%
จนี 6.4%
เกำหลี 4.0%
มำเลเซีย 3.8%
อื่น ๆ 3.7%

ผู้ให้บริกำรโลจสิติกส์ 37.6%
พำณิชยกรรม และค้ำปลกีค้ำสง่ 11.9%
สินค้ำอุปโภคบริโภค 11.9%
ยำนยนต์ 10.5%
อำหำร เคร่ืองดืม่และกำรเกษตร 9.7%
เคร่ืองใช้ภำยในท่ีอยู่อำศัย 7.0% 
และออฟฟิศ 
เวชภัณฑ์ กำรสำธำรณสุข 6.0% 
และเวชส�ำอำง 
อเิลก็ทรอนิกส ์และคอมพวิเตอร์ 2.4%
อื่น ๆ 3.0%

อุตสาหกรรม ประเทศ/ภูมิภาค

หมำยเหตุ : สัดส่วนข้ำงต้นค�ำนวณจำกรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรของบริษัท ณ ส้ินปี 2564

 3) ธุรกิจอาคารโรงงานและคลังสินค้าท่ีพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit)

 บริษัทฯ ได้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมท่ีมีกำรออกแบบตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Built-to-Suit) โดยมุ่งมั่นท่ีจะตอบสนอง
 ควำมต้องกำรใช้งำนท่ีแตกต่ำงกันให้กับผู้ประกอบกำรในแต่ละประเภทกลุ่มอุตสำหกรรม ทั้งยังเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนอำคำรโรงงำนหรือ

 คลงัสินค้ำอยำ่งสงูสดุ รวมถงึเป็นกำรลดต้นทุน และท�ำให้เกดิประสิทธภิำพในกระบวนกำรผลติและกำรจดัเก็บสินค้ำแก่ผูป้ระกอบกำร โดยบริษัทฯ มพีืน้ท่ีในท�ำเล
ยทุธศำสตร์ท่ีจะสำมำรถรองรับกำรพฒันำอำคำรแบบ Built-to-Suit ทัง้ในเขตนิคมอุตสำหกรรม สวนอุตสำหกรรม เขตอุตสำหกรรม เขตสง่เสริมอุตสำหกรรม 
และเขตอื่น ๆ  ท่ีมีศักยภำพในประเทศไทย ท้ังน้ีอำคำรแบบ Built-to-Suit จะเป็นสัญญำเช่ำระยะยำวอำยุสัญญำอยู่ระหว่ำง 10-15 ปี ซึ่งจะส่งผลบวกกับอตัรำ
กำรเช่ำ สำมำรถช่วยลดต้นทุนค่ำใช้จำ่ยกำรตลำดต่ำง ๆ ได้ และท�ำให้บริษัทฯ มีรำยได้ท่ีแน่นอนในระยะยำว

 ในปีท่ีผ่ำนมำโครงกำร Built-to-Suit ได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงดี ซึ่งบริษัทฯได้ส่งมอบอำคำรรวมถึงให้เช่ำอำคำรแบบ Built-to-Suit ท่ีสร้ำง

 ตำมควำมต้องกำรเฉพำะบนพื้นท่ียุทธศำสตร์ให้กับลูกค้ำ นอกจำกน้ียังมีโครงกำรส่วนท่ียังอยู่ในแผนกำรพัฒนำอยำ่งต่อเน่ืองอกีด้วย

 4) ธุรกิจการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์

 บริษัทฯ มีนโยบำยลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด เพื่อผลตอบแทน

 ในรูปเงินปันผลสม�ำเสมอเป็นประจ�ำทุกปี นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับทรัพย์สินของ กองทรัสต์ FTREIT 
 จงึท�ำให้บริษัทฯ มีรำยได้ประจ�ำจำกคำ่บริหำรอสังหำริมทรัพย์อกีด้วย

 5) ธุรกิจการบริหารและจดัการกองทรัสต์

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบริหำรและจดักำรกองทรัสต์ FTREIT ผ่ำนบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเมนท์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ FIRM (ชื่อเดิมคือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด หรือ TMAN) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 โดยเมื่อวันท่ี 28 ธนัวำคม 2560 
บริษัทฯ ได้มีกำรแปลงสภำพกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ท้ัง 3 กองได้แก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH เข้ำสู่กองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
และสิทธกิำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT หรือปัจจุบันชื่อ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธกิำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT นอกจำกน้ีในปี 2564 FTREIT ยังได้ซื้อทรัพย์จำกบริษัทฯ อกี 196,195 ตำรำงเมตร ท�ำให้มูลค่ำสินทรัพย์รวมสูงถึง 

 4.5 หมื่นล้ำนบำท ซึ่งในปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสำหกรรมและโลจสิติกส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดย FIRM จะได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำรจดักำร
 กองทรัสต์เป็นรำยได้ประจ�ำทุกปี และจำ่ยเป็นเงินปันผลกลับคืนมำให้กับบริษัทฯ

54 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 6) การบริการอื่น ๆ

	 •	 การดัดแปลงงานอาคารโรงงาน/คลังสินค้า

 บริษัทฯ มทีีมงำนออกแบบ พฒันำ ตลอดจนรับบริหำรโครงกำร ท�ำให้
บริษัทฯ สำมำรถให้ควำมชว่ยเหลอืลกูค้ำในกำรออกแบบ และดดัแปลงอำคำร

 
โรงงำน/คลังสินค้ำ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรเฉพำะของ
ลูกค้ำได้

	 •	 การจดัหาสาธารณปูโภค

 บริษัทฯ ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจดัหำระบบสำธำรณูปโภค รวมถึง 
ให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภคเพื่อให้พอเพียงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

 รวมถึงแนะน�ำให้เหมำะสมต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ

	 •	 การขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ

 บริษัทฯ ให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำ ในเร่ืองกำรขอใบอนุญำตท่ีจ�ำเป็น
 

ต่อกำรเร่ิมด�ำเนินกำรบริษัท เช่น ใบอนุญำตประกอบกำร นอกจำกนั้น 
บริษัทฯ ยังมีบริกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำในกำรขอ และต่อใบอนุญำต
ท�ำงำนในรำชอำณำจักรส�ำหรับพนักงำนของลูกค้ำ ซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว 

 
โดยบริกำรน้ีถือเป็นกำรบริกำรท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกครบวงจรให้กับลูกค้ำ
ต่ำงชำติ (One-Stop-Service)

 •	 บริการอื่น	ๆ

 เน่ืองจำกบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจมำนำน และมีสำยสัมพันธ์อันดีกับ 
กลุ่มคู่ค้ำหลำย ๆ รำยในอุตสำหกรรม บริษัทฯ จึงสำมำรถให้บริกำรและ

 ควำมช่วยเหลืออื่น ๆ ตำมควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำเท่ำท่ีจะสำมำรถ
กระท�ำได้ เช่น กำรแนะน�ำผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำและบุคลำกรท่ีส�ำคัญให้แก่ลูกค้ำ 

 สิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ประกอบการจากเขตส่งเสริม 
การลงทุน

 หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์ตำมนโยบำยกำรส่งเสริม
 กำรลงทุน ประกอบด้วย 1. สิทธปิระโยชน์พื้นฐำน โดยจะได้รับสิทธปิระโยชน์

ในด้ำนกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอำกรน�ำเข้ำเคร่ืองจกัร ยกเว้น
อำกรของน�ำเข้ำเพื่อวิจัยและพัฒนำ ยกเว้นอำกรวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก 
และสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ  ท่ีไมใ่ชภ่ำษี ซึ่งจะแบ่งตำมประเภทกจิกำร (Activity-
based Incentive) รวมท้ังมีสิทธปิระโยชน์เพิ่มเติมด้ำนกำรพฒันำเทคโนโลยี 
(Technology-based Incentives) ในกรณีเป็นกิจกำรท่ีมีกำรน�ำระบบ
อัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ หรือมีกำรใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกำรเชื่อมโยงหรือ
สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตเคร่ืองจกัรระบบอัตโนมัติในประเทศ โดยจะ
ต้องยื่นค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
2. สิทธปิระโยชน์เพิม่เตมิตำมคณุค่ำของโครงกำร (Merit-based Incentives) 
ประกอบด้วย สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั สทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิเพือ่กระจำยควำมเจริญสูภ่มูภิำค และสทิธิ
และประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนำพื้นท่ีอุตสำหกรรม ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ 
เพิ่มเติมจำกสิทธปิระโยชน์พื้นฐำน 

 1. สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ 
  ธุรกิจโรงงานให้เช่า

 โครงกำรพัฒนำอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรมให้เช่ำบำงส่วนซึ่ง
 

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง สวนอุตสำหกรรมโรจนะ-ปรำจีนบุรี 
เขตอุตสำหกรรมกบินทร์บุรี นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย สวนอุตสำหกรรม 
โรจนะ-อยุธยำ และนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยมีสิทธิประโยชน์ส�ำหรับอำคำร
โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีได้รับกำรอนุมัติกำรส่งเสริมดังน้ี

	 •	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาดังต่อไปน้ี:

  - 8 ปีส�ำหรับโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
   สวนอุตสำหกรรมโรจนะ-ปรำจีนบุรี และเขตอุตสำหกรรม 
   กบินทร์บุรี
  - 7 ปีส�ำหรับโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี  
   นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรีุ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ- 
   อยุธยำ และนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค 
  - 3 ปีส�ำหรับโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย 

	 •	 โดยในกรณีท่ีกิจการมีการขาดทุนในระหว่างน้ัน	 จะสามารถ 
  น�ำผลขำดทุนประจ�ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งเวลำน้ัน ไปหกัออกจำก 
  ก�ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้

 
  นิตบิคุคล โดยมกี�ำหนดเวลำไมเ่กนิ 5 ปีนับแตว่นัพ้นก�ำหนดเวลำน้ัน

	 •	 ได้รับยกเว้น	 ไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษี
   เงนิได้นิตบิคุคล ไปรวมค�ำนวณเพือ่เสยีภำษีเงนิได้ตลอดระยะเวลำ 

  ท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลน้ัน

	 •	 ได้รับอนุญาต	 ให้น�าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือช่าง
   ช�ำนำญกำร เข้ำมำในรำชอำณำจกัรได้ตำมจ�ำนวนและระยะเวลำ 

  ท่ีก�ำหนดไว้ โดยให้ท�ำงำนเฉพำะต�ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีก�ำหนดไว้

	 •	 ได้ รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักร
 

  เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

 2. สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ 
  ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ระยอง) 
 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจสิตกิส์ พำร์ค (วงัน้อย 2) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
 โลจสิติกส์ พำร์ค (อีสเทิร์นซีบอร์ด 3) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ 
 พำร์ค (ขอนแก่น) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ พำร์ค (บำงนำ) และ
 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บำงพลี 2) ได้รับอนุมัติ
 กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยมีสิทธิ

ประโยชน์ส�ำหรับเขตอุตสำหกรรมโลจิสติกส์และอำคำรคลังสินค้ำท่ีได้รับ
อนุมัติกำรส่งเสริมดังน้ี

55บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



	 •	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาดังต่อไปน้ี:	

  - 8 ปี ส�ำหรับคลังสินค้ำในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
   เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พำร์ค (วังน้อย 2) 

    เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจสิตกิส์ พำร์ค (อสีเทิร์นซบีอร์ด 3) 
    เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ พำร์ค (ขอนแก่น) และ
    เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ พำร์ค (บำงนำ)

  - 3 ปี ส�ำหรับคลังสินค้ำในเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ 
    เซ็นเตอร์ (บำงพลี 2)

	 •	 โดยในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างน้ัน	 จะสามารถ 
  น�ำผลขำดทุนประจ�ำปีทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่งเวลำน้ัน ไปหักออกจำก 
  ก�ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้

 
  นิตบิคุคล โดยมกี�ำหนดเวลำไมเ่กนิ 5 ปี นับแตว่นัพ้นก�ำหนดเวลำ

 
  น้ัน

	 •	 ได้รับยกเว้น	 ไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษี
   เงนิได้นิตบิคุคล ไปรวมค�ำนวณเพือ่เสียภำษีเงนิได้ตลอดระยะเวลำ 

  ท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลน้ัน

	 •	 ไ ด้ รับการยกเ ว้นอากรขาเ ข้าส� าห รับเค ร่ืองจักรตามท่ี
 

  คณะกรรมกำรอนุมัติ

 3. สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของ
 

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 จำกกำรท่ีบริษัทฯ มกีำรประกอบธุรกจิกำรจดัสรำ้งโรงงำนมำตรฐำน
ในเขตนิคมอุตสำหกรรม ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของ กนอ. ผู้ประกอบกำร 
จงึพึงได้รับสิทธปิระโยชน์ในเขตอุตสำหกรรมจำก กนอ. ดังน้ี

	 •	 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร	 (เขตประกอบการเสรี)	 ได้แก	่
   กำรได้รับกำรยกเว้นคำ่ธรรมเนียมพเิศษอำกรขำเข้ำ ภำษีมลูค่ำเพิม่
   และภำษีสรรพสำมิต ส�ำหรับเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ตำ่ง ๆ รวมท้ัง 

  วัตถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิต และได้รับกำรยกเว้นภำษีอำกรขำออก
 

  ส�ำหรับของส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร

	 •	 สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับภาษีอากร	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการ
   จะได้รับอนุญำตให้ถือกรรมสิทธิ์ ท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรม 

  เพื่อประกอบกิจกำร ได้รับอนุญำตให้น�ำคนต่ำงชำติซึ่งเป็น
 

  ผู้เชี่ยวชำญ และช่ำงฝีมือเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรตลอด
   ระยะเวลำท่ีได้รับอนุญำตพร้อมให้บริกำรขอวซ่ีำและ work permit 
   และสำมำรถส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำ 

  ต่ำงประเทศได้ หำกเงินจ�ำนวนน้ันเป็นเงินทุนน�ำเข้ำหรือเป็นเงิน
 

  ท่ีมีข้อผูกพันกับต่ำงประเทศ รวมท้ังสิทธปิระโยชน์เพิ่มเติมจำก 
 

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI”) ในกรณี 
  ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

	 •	 	สทิธปิระโยชน์อื่น	ๆ 	ได้แก	่การย่ืนขอใบอนุญาตท่ีจ�าเป็นส�าหรับ 
  กำรประกอบกำรท้ังหมดจำก กนอ. (โดยปกติต้องได้รับอนุมัต ิ
  จำกหลำยหน่วยงำนรำชกำร) เช่น ใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดิน

   เพื่อประกอบกิจกำร ใบอนุญำตปลูกสร้ำงและ ใบอนุญำต 
  ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม รวมไปถงึ กำรได้รับบริกำรส�ำหรับ 
  ผู้ลงทุนในเร่ืองค�ำแนะน�ำค�ำปรึกษำเอกสำรต่ำง ๆ 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

 ในฐำนะผู้น�ำด้ำนอสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรมท่ีมำกด้วย
ประสบกำรณ์กว่ำ 30 ปี เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อนิดัสเทรียล นับว่ำเป็น
ผู้พัฒนำท่ีโดดเด่นด้วยควำมสำมำรถในกำรส่งมอบโซลูชั่น โรงงำนและ

 คลังสินค้ำท่ีรองรับทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกตลำด ภำยใต้แนวคิด
 กำรด�ำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดี 
 และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ (Customer-centric) เป็นส�ำคัญ 

บริษัท ได้พัฒนำองค์ควำมรู้และรูปแบบกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยให้
 ควำมส�ำคัญกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และกำรท�ำงำนด้วย
 ระบบดิจิทัล ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญของแผนกลยุทธ์ระยะยำวขององค์กร  

ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของระบบปัญญำประดิษฐ์ (AI) 
และ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของ
ภำคอุตสำหกรรม จงึได้วำงแผนลงทุนด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อช่วย
ยกระดบัควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจดักำรอสงัหำริมทรัพย์ รวมถงึพฒันำ
บริกำรโซลูชั่นให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น
 
 ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ เปิดตัวแพลตฟอร์มอัจฉริยะท่ีน�ำนวัตกรรม
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ หรือ PropTech มำใช้ในกำรบริหำรโลจิสติกส์ 

 
พำร์คของบริษัทฯ เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรตำมแนวคิด Smart 
& Sustainable Logistics Park ท้ังด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย และ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนอย่ำงเต็มรูปแบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยภำยใต้นโยบำย
อุตสำหกรรม 4.0 ทั้งน้ี กำรคิดค้นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะดังกล่ำว 
บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีคลำวด์ (Cloud) ในกำรสนับสนุนกำรท�ำงำนระบบ 
AI ของแพลตฟอร์ม ท่ีผสำนเทคโนโลยีทันสมัยหลำกหลำยเข้ำไว้ด้วยกัน 
อำทิ Computer Vision, Geofencing, Drone Inspection และ Machine 
Learning เพื่อใช้ในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยในพื้นท่ี รวมถึงกำรบริหำร
จดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม โดยแพลตฟอรม์เทคโนโลยอีจัฉริยะน้ีสำมำรถตรวจวดั
ปริมำณกำรปลอ่ยกำ๊ซ วดัระดบักำรใช้พลงังำน และดชันีชีว้ดัดำ้นสิง่แวดล้อม
อื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับควำมยั่งยืนตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อเป็นประโยชน์ 
ตอ่กำรพฒันำและบริหำรจดักำรสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภยั ตลอดจนเป็นมิตร
ต่อท้ังชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 โดยปัจจุบนั บริษัทฯ ได้เร่ิมต้นตดิตัง้แพลตฟอร์มเทคโนโลยอีจัฉริยะ 
ในโครงกำรโลจิสติกส์พำร์คท่ีอยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรเสร็จสิ้นแล้วกว่ำ 

 80% บริษัทฯตั้งเป้ำท่ีจะน�ำแพลตฟอร์มดังกล่ำวน้ีมำใช้กับทุกโครงกำร
 ในอนำคต เพื่อส่งมอบโซลูชั่นอจัฉริยะท่ีจะเพิ่มประสิทธภิำพในกำรให้บริกำร

แก่ลูกค้ำตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนช่วยส่งเสริมควำมยั่งยืนในกำร
 ด�ำเนินงำนของภำคอุตสำหกรรมโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยีควบคุมและ 

ตรวจวัดมลพิษท่ีมีประสิทธภิำพ

56 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

 1) ธุรกิจโรงงานพร้อมเช่า

 ธุรกิจโรงงำนส�ำเร็จรูปพร้อมเช่ำถือเป็นธุรกิจท่ีส�ำคัญต่อผู้ประกอบ
กำรชำวต่ำงชำตท่ีิเข้ำมำตัง้ฐำนกำรผลติในประเทศไทย โดยเฉพำะผูป้ระกอบ
กำรขนำดกลำงและเล็ก (SMEs) ซึ่งอำจเลือกเช่ำโรงงำนเพื่อลดต้นทุนในกำร
ด�ำเนินกำรและเพื่อเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรเริ่มกำรผลิต และลดควำมเสี่ยง
จำกควำมไม่แน่นอนต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หำกกำรให้เช่ำโรงงำนน้ัน 

 มีบริกำรแบบครบวงจรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำร 

 กำรท่ีประเทศไทยตั้งอยู่ในท�ำเลท่ีเชื่อมต่อประเทศอื่นในภูมิภำคซึ่ง
เปรียบเสมือนศูนย์กลำงของภูมิภำค CLMV มีแรงงำนท่ีมีทักษะ และมีระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีดน้ัีน ได้ดงึดดูนักลงทุนจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศ
ญี่ปุ่ น จนี และยุโรป ให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิต โดยนโยบำยส่งเสริม
กำรลงทุนต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) และโครงกำร
ระเบียงเศรษฐกิจภูมิภำคตะวันออก (EEC) ของรัฐบำลได้มีส่วนสนับสนุน 
กำรขยำยตัวของพื้นท่ีอุตสำหกรรม และควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
ต่ำงประเทศในประเทศไทยและพื้นท่ีเขต EEC มำกยิ่งขึ้น 

 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

 ปัจจุบันผู้พัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมให้เชำ่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 

 - ผู้พัฒนำโรงงำนบนท่ีดินอุตสำหกรรมท่ีตนเองพัฒนำขึ้น ได้แก่  
  เจำ้ของนิคมอุตสำหกรรม เช่น บริษัท เหมรำชพฒันำท่ีดนิ จ�ำกดั  
  (มหำชน) บริษัท อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บิลด ์จ�ำกดั และ บริษัท ป่ินทอง  
  อนิดัสเตรียล ปำร์ค จ�ำกัด (มหำชน)
 - ผู้พัฒนำโรงงำนบนท่ีดินอุตสำหกรรมท่ีซื้อหรือเช่ำจำกเจ้ำของ

 
  ท่ีดนิอุตสำหกรรมในท�ำเลทีต่ัง้ท่ีหลำกหลำย เชน่ บริษัท เฟรเซอรส์  
  พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยพัฒนำ 
  โรงงำนอุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ  
  คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
 - ผู้พัฒนำโรงงำนรำยย่อยอื่น ๆ ในตลำด ซึ่งบริษัทไม่ถือว่ำ

   เป็นคูแ่ข่งขนัโดยตรงเน่ืองจำกผูเ้ชำ่สว่นใหญเ่ป็นผูเ้ชำ่ขนำดเลก็ 

   ท่ีมีควำมต้องกำรเช่ำโรงงำนด้วยต้นทุนท่ีไม่สูงนัก

 ถงึแม้วำ่กำรแข่งขนัโดยรวมของธุรกจิโรงงำนส�ำเร็จรูปพร้อมเชำ่น้ัน
ค่อนข้ำงสูง แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนำโรงงำนให้เช่ำท่ีใหญ่ท่ีสุด

 ในประเทศไทย และมีควำมได้เปรียบในด้ำนท�ำเลท่ีมีศักยภำพหลำกหลำย  
รวมถึงมีบริกำรท่ีครบวงจรให้กับผู้ประกอบกำรซึ่งเป็นลูกค้ำ ให้ควำม

 ชว่ยเหลอืในกำรตดิต่อขอใบอนุญำตต่ำง ๆ  กบัหน่วยงำนรำชกำร และกำรขอรับ
 กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI

 ลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทฯ ส�ำหรับธุรกิจโรงงำนส�ำเร็จรูป 
พร้อมเช่ำ คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่

 
อยู่ในอุตสำหกรรมยำนยนต์และอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยควำมเส่ียง
ในกำรเลกิเช่ำเมือ่หมดสญัญำของลกูค้ำกลุม่โรงงำนน้ันคอ่นข้ำงต�ำ เน่ืองจำก
ลูกค้ำมีกำรลงทุน และติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองจักร และสำยกำรผลิตต่ำง ๆ 

 
เข้ำกับโรงงำน ท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรโยกย้ำยเป็นไปได้ยำก โดยลูกค้ำ

 ส่วนมำกจะท�ำกำรต่อสัญญำเช่ำกับบริษัทเมื่อสัญญำหมดอำยุ เว้นเสียแต่
 จะเลกิกำรผลติหรือมคีวำมตอ้งกำรท่ีจะขยำยพืน้ท่ีกำรเชำ่ ซึง่บริษัทฯ จะเสนอ

ท�ำเลและขนำดโรงงำนอื่น ๆ ตำมควำมต้องกำรท่ีเปลี่ยนแปลงของลูกค้ำได้ 
โดยบริษัทฯ มีขนำดโรงงำนและพื้นท่ีในกำรให้เช่ำท่ีหลำกหลำย 

 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังมีบริกำรรับสร้ำงโรงงำนแบบ Built-to-Suit 
ซึ่งกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมขนำดกลำงถึงใหญ่ 
และมีระยะเวลำสัญญำเช่ำท่ีค่อนข้ำงยำว ท�ำให้บริษัทฯ มีรำยได้ท่ีแน่นอน

 ในระยะยำวมำกขึ้น 

 2) ธุรกิจคลังสินค้าพร้อมเช่า

 ธุรกิจคลังสินค้ำให้เช่ำเป็นธุรกิจท่ีส�ำคัญในกำรสนับสนุนธุรกิจ
 

โลจสิติกส์เพื่อกำรกระจำยสินค้ำของประเทศ โดยระบบกำรจดักำรโลจสิติกส์ 
ท่ีมีประสิทธิภำพจะเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้มีผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศ

 ใช้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำในระดบัภมูภิำค และท�ำให้เกดิ
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันคลังสินค้ำให้เช่ำจะกระจำย
อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์กระจำยสินค้ำในจงัหวัดส�ำคัญแต่ละ
ภำคของประเทศ และในเขตท่ำเรือแหลมฉบังและท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

 ผู้พัฒนำคลังสินค้ำให้เช่ำแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 - ผู้พัฒนำคลังสินค้ำท่ีมีคุณภำพเพื่อขำยและเช่ำ ได้แก่ บริษัท 
   เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)  

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และ 
  บริษัท เหมรำชพัฒนำท่ีดิน จ�ำกัด (มหำชน) 
 - ผู้พฒันำคลงัสินค้ำรำยย่อยอื่น ๆ  ซึ่งบริษัทไม่ถือว่ำเป็นคูแ่ขง่ขนั

   โดยตรงเน่ืองจำกผู้เช่ำส่วนใหญ่เป็นผู้เช่ำขนำดเล็ก ท่ีมีควำม
   ต้องกำรเช่ำด้วยต้นทุนท่ีไม่สูงนัก และรูปแบบโครงสร้ำงของ
   อำคำรอำจไม่ได้มำตรฐำนกำรรับน�ำหนักระดับสำกล

 โดยส�ำหรับกำรแข่งขันกับคู่แข่งโดยตรงของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ 
 

มีควำมได้เปรียบจำกท�ำเลท่ีตั้งท่ีหลำกหลำยและมีศักยภำพ และยังมีท่ีดิน
พร้อมสร้ำงเพื่อน�ำมำต่อยอดส�ำหรับลูกค้ำกลุ่ม Built-to-Suit 

 โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทฯ ได้แก่

 - ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนส่งและบริหำรคลังสินค้ำ (Logistics 
 

  Service Providers) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำจำก 
  ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยบริษัทเหล่ำน้ีมีควำมสำมำรถ 
  ในกำรบริหำรและจดักำรโดยใช้ระบบ Software และระบบจดักำร 
  ท่ีทันสมัยและโดยท่ัวไปจะไม่ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ แต่มี

 
  ควำมต้องกำรเชำ่คลังสินค้ำ
 - ผู้ประกอบกำรประเภทศูนย์กระจำยสินค้ำด้วยระบบท่ีทันสมัย 

   (Distribution Center) และผู้ประกอบกำรศูนย์จัดหำจัดซื้อ 
  ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่ำงประเทศ (International 

 
  Procurement Office) 
 - ผู้ผลิตและผู้ค้ำปลีกขนำดใหญ่ โดยลูกค้ำกลุ่มน้ีมีควำมต้องกำร

   ท่ีจะจัดตั้งศูนย์กระจำยสินค้ำ เพื่อจัดส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำ และ
   ผู้บริโภคท้ังในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภำคต่ำง ๆ

 - กลุ่มบริษัทน�ำเข้ำและส่งออก ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้อำคำร
   คลังสินค้ำท่ีตั้งอยู่ใกล้สนำมบินและท่ำเรือ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
   พื้นท่ีเขตปลอดอำกร
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 - ผู้ประกอบกำรธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจอคีอมเมิร์ซ ท้ังท่ีมำจำก
 

  ต่ำงประเทศและในประเทศ
 - ผู้ประกอบกำรอื่น ๆ ท่ีมีธุรกิจสนับสนุนกำรกระจำยสินค้ำและ 
  กิจกำรโลจสิติกส์ เช่น ผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรขนส่ง 

   ผูใ้ห้บริกำรบรรจุสินค้ำและถำ่ยบรรจุสินค้ำ ผูใ้ห้บริกำรสร้ำงมูลคำ่

   เพิ่ม (กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรติดฉลำก กำรซ่อมแซม และ 
  กำรประกอบ/บรรจุสนิค้ำ) รวมถงึผูใ้ห้บริกำรเชำ่อุปกรณ์ขนถ่ำย 

   ผู้ให้บริกำรแรงงำนชั่วครำวและยกขนสินค้ำ เป็นต้น

 ท้ังน้ี บริษัทฯ มีกลยุทธส์่งเสริมกำรตลำดท่ีส�ำคัญ ได้แก่ กำรติดต่อ
ลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยเองโดยตรง และกำรตดิตอ่ผำ่นตวักลำงตำ่ง ๆ  เชน่ ตดิตอ่
ผู้ผลติรำยใหญ่เพือ่เสนอบริกำรให้เชำ่โรงงำน/คลงัสินค้ำให้แกคู่ค้่ำของผูผ้ลติ
เหล่ำน้ัน กำรติดต่อผำ่นหน่วยงำนรัฐบำล สถำนทูตส�ำนักงำนกำรค้ำ สมำคม
หอกำรค้ำ เจ้ำของนิคมอุตสำหกรรม ตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ และ
ตัวกลำงอื่น ๆ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังมีกำรใช้สื่อทำงกำรตลำดประเภทอื่น 
ท่ีมีประสิทธผิลตำมควำมเหมำะสม ได้แก่ กำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำ งำนแสดง
สินค้ำ และกำรประชุมต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำยใน และต่ำงประเทศ

 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

 เศรษฐกิจไทยในไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 ขยำยตัวร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งหดตัวร้อยละ 12.1 จำกสถำนกำรณ์ระบำด 

 โควิด-19 ในรอบเดือนเมษำยน 2563 ขณะท่ีภำพรวมไตรมำสแรกปี 2564  
เศรษฐกิจหดตัวร้อยละ 2.6 จำกผลกระทบของกำรระบำดโควิด-19 
ระลอกใหม่ตั้งแต่ช่วงต้นปีซึ่งแพร่กระจำยในวงจ�ำกัดและสำมำรถควบคุม
สถำนกำรณ์ได้ด ีสง่ผลให้ไตรมำสท่ีสอง กจิกรรมทำงเศรษฐกจิ และกำรส่งออก

 กลับมำขยำยตัวสอดคล้องกับทิศทำงกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยดัชนี 
ผลผลิตอุตสำหกรรมขยำยตัวร้อยละ 20.4 ซึ่งอุตสำหกรรมท่ีขยำยตัว 
อย่ำงเห็นได้ชัดเจนในคร่ึงปีแรก ได้แก่ กำรผลิตรถยนต์มีปริมำณกำรผลิต
เพิ่มขึ้นจำกฐำนต�ำในปีท่ีแล้วซึ่งมีกำรหยุดสำยกำรผลิตชั่วครำวเพื่อรับมือ
กับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดในระลอกแรก รวมถึงก�ำลังซื้อในประเทศและ
ต่ำงประเทศท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกท้ังยังได้รับ
ปัจจยับวกจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในหลำยประเทศอกีดว้ย นอกจำกน้ี 
อุตสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำก็ได้รับอำนิสงส์จำกกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 
โดยมีปริมำณค�ำส่ังซือ้สินค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำเพิม่มำกขึน้จำกตลำดสหรัฐอเมริกำ 
จนี และญี่ปุ่ น ขณะท่ีอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์ ก็ปรับตัว 
ดข้ึีนตำมควำมต้องกำรชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสใ์นตลำดโลกท่ีขยำยตวัตอ่เน่ือง 
ซึ่งตลำดผู้บริโภคหลักท่ีเร่ิมฟ้ืนตัว ได้แก่ ประเทศจนี สหรัฐอเมริกำ และยุโรป 
อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 กลับมำทวีควำมรุนแรง
ขึ้นอีกในไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 ส่งผลให้มีมำตรกำรล็อกดำวน์ในเขตพื้นท่ี

 
สีแดงหลำยจังหวัด เกิดกำรชะลอตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ 
ควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภค ขณะท่ีภำครัฐเร่งกระจำยวัคซีนให้กับประชำชน

 
ในพื้นท่ีเร่งด่วนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อควบคุมสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
สำยพันธุ์เดลต้ำ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้ำต่อไป

 อย่ำงสมดุลระหว่ำงมำตรกำรทำงสำธำรณสุขและกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจ พร้อมวำงเป้ำหมำยเปิดประเทศในช่วงปลำยปี 2564 เพื่อพลิกฟ้ืน

 
กำรบริโภคและภำคกำรบริกำรโดยเฉพำะกำรท่องเท่ียวในช่วงไฮซีซั่น 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและควำมเชื่อมั่น

 ธุรกิจโรงงำนและคลงัสนิค้ำให้เช่ำ เป็นธุรกิจท่ีภำครัฐให้ควำมส�ำคญั
 และให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะโครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจ

ภำคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศำสตร์ประเทศภำยใต้นโยบำยไทย
แลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับเขตเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมให้เป็นเขตพัฒนำ
อุตสำหกรรมระดับโลก โดยแผนกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนหลักท้ัง  
5 โครงกำร รวมมูลค่ำ 650,000 ล้ำนบำท ซึ่งมีสัดส่วนกำรลงทุนของ

 
ภำครัฐ 42% และเอกชน 58% ปัจจุบันมีเพียงโครงกำรศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
อำกำศยำน (TG MRO) ท่ีชะลอโครงกำรไปก่อน ส่วนอกี 4 โครงกำรสำมำรถ
เดนิหน้ำไปได้ตำมแผน ล่ำสดุท่ีประชมุคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำพเิศษ
ภำคตะวันออก (กพอ.) ปรับแผนลงทุนอีอีซีเป็น 2.2 ล้ำนล้ำนบำทใน 5 ปี  
(ปี 2565-2569) จำกแผนแรกของออีซีี (2561-2565) ก�ำหนดเงินลงทุนไว้ 
1.7 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งเกิดเงินลงทุนแล้วกว่ำ 94% โดยแผนลงทุนออีซีีระยะ 2 
จะชว่ยขบัเคลือ่นตอ่ยอดและเรง่รัดกำรลงทุนด้วยกำรใช้เทคโนโลย ีนวตักรรม 
และวิจยัพัฒนำ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ

 ณ เดือนตุลำคม 2564 มีควำมคืบหน้ำของโครงกำรต่ำง ๆ ดังน้ี 

	 •	 โครงการท่าเรือมาบตาพดุ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
(กนอ.) ไดล้งนำมสญัญำร่วมลงทุนกับ บริษัทกัลฟ์ เอม็ทีพ ีแอลเอน็จ ีเทอรม์นิอล 

 จ�ำกัด ถือเป็นโครงกำรแรกท่ีประสบควำมส�ำเร็จในกำรเซ็นสัญญำร่วมทุน
ระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public-Private-Partnership หรือ 
PPP โดยสถำนะล่ำสุดเอกชนได้ด�ำเนินกำรออกแบบและก่อสร้ำงในส่วนของ
โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และได้ส่งรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และสุขภำพ (EHIA) เรียบร้อยแล้ว ล่ำสุด กนอ. เปิดรับฟังควำมคิดเห็นจำก

 
ภำคเอกชน (Market Sounding) โครงกำรท่ำเรือมำบตำพุด (ช่วงท่ี 2)  
ผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อน�ำไปประกอบกำรจดัท�ำเอกสำรกำรคัดเลือกเอกชน 
(Request for Proposal : RFP) ร่วมลงทุนกอ่สร้ำงท่ำเทียบเรือ ตดิตัง้อุปกรณ์ 
และกำรบริหำรจดักำรท่ำเรือบริกำรสินค้ำเหลว คำดชวนภำคเอกชนเข้ำร่วม

 ลงทุนพร้อมลงนำมสญัญำร่วมทุนได้ภำยในปลำยปี 2564 และจะเร่ิมกอ่สร้ำง
คลงักำ๊ซธรรมชำตเิหลว (LNG Terminal) ในปี 2567 โดยพรอ้มเปิดด�ำเนินกำร 
ได้ในปี 2569 

	 •	 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	 3	 สนามบิน	 (ดอนเมือง-
สุวรรณภูมิ- อู่ตะเภำ) ผู้ชนะกำรประมูลกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำบริษัท

 เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด และพันธมิตร ได้เข้ำลงนำมสัญญำร่วมทุน
 และบันทึกควำมเข้ำใจ กับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย และส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) เป็นที่
เรียบร้อย เอกชนก�ำหนดกรอบเวลำเปิดให้บริกำรไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 
สนำมบิน เบื้องต้นในเดือนมกรำคม 2569 พร้อมท้ังให้ข้อมูลถึงแผนพัฒนำ
พื้นท่ีเชิงพำณิชย์โดยรอบสถำนี (TOD) ควำมคืบหน้ำกำรส่งมอบพื้นท่ี

 
ให้เอกชนด�ำเนินงำน ณ เดือนสิงหำคม 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 91.81 

	 •	 โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ช่วงพญาไท-สุวรรณภูมิ	
 มีควำมคืบหน้ำกำรโอนได้ด�ำเนินกำรไปแล้วร้อยละ 62.36 โดยเอกชนได้
 เข้ำปรับปรุงพื้นท่ีทำงเดินบริเวณสถำนีและชั้นจ�ำหน่ำยตั๋ว ปรับปรุงระบบ 

ต่ำง ๆ เช่น พื้นผิวทำงเท้ำ ระบบพื้นผิวต่ำงสัมผัสรองรับคนพิกำร
 ทำงกำรมองเหน็ จุดจอดรับ-สง่ ระบบป้ำยแนะน�ำ ป้ำยบอกทำง ไฟสอ่งสวำ่ง 

และห้องน�ำ โดยวำงแผนรองรับกำรเปิดเดินรถวันแรกในวันท่ี 25 ตุลำคม 
2564 ส่วนกำรก่อสร้ำงช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภำคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ตำมแผนในปี 2567

 

58 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ท่ีมำ : CBRE Research, ไตรมำส 2 ปี 2564

	 •	 โครงการท่าเรือแหลมฉบัง	 ระยะท่ี	 3	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 (กทท.)	 เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการว่า	 หลังจากคณะกรรมการนโยบาย
 เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (กพอ.) พิจำรณำผลกำรคัดเลือกเอกชน ผลกำรเจรจำ และร่ำงสัญญำร่วมลงทุนแล้ว โดยมีมติให้กลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ GPC 

ประกอบด้วย บมจ.กัลฟ์ เอน็เนอร์จ ีดีเวลลอปเมนท์ (GULF) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด และบริษัท ไชน่ำ ฮำร์เบอร์ เอน็จเินียร่ิง จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินกำร 

 
ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงรออัยกำรสูงสุดพิจำรณำร่ำงสัญญำร่วมลงทุนกับเอกชน และคำดว่ำจะเซ็นสัญญำได้ในปลำยปี 2564 ส่วนกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ F1 

 
คำดว่ำจะด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ ปี 2568 และท่ำเรือ F2 จะด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จในปี 2572 สอดรับกับก�ำลังกำรรองรับของท่ำเรือแหลมฉบังซึ่งปัจจุบัน

 มีขีดควำมสำมำรถที่ 11 ล้ำนทีอียูต่อปี จำกปริมำณสินค้ำรวมท่ีมีกว่ำ 8 ล้ำนทีอียู หำกเติบโตเฉลี่ย 4-5% ต่อปีคำดว่ำจะเต็มขีดรองรับภำยใน 5-6 ปีน้ี 
 ซึ่งจะพอดีกับกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 ท่ีจะเพิ่มขีดควำมสำมำรถเป็น 18 ล้ำนทีอยีูต่อปี ในปี 2567

	 •	 โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก	ผู้รับสัมปทานระบุว่าการออกแบบสนามบินอู่ตะเภามีความคืบหน้าพอสมควร	 โดยยื่น
แผนแม่บท หรือมำสเตอร์แพลนให้ส�ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจำรณำแล้ว และระหว่ำงน้ีได้ลงพื้นท่ีเพื่อเตรียมกำรต่ำง ๆ เม่ือกำรออกแบบ
รำยละเอียดแล้วเสร็จพร้อมเร่ิมงำนก่อสร้ำงทันที กำรพัฒนำโครงกำรเมืองกำรบินจะไม่ได้เป็นแค่เมืองอุตสำหกรรม แต่จะเป็นไลฟ์สไตล์ซิตี้ ตอบโจทย์

 
กำรใช้งำนครบถ้วน ท้ังด้ำนโรงแรม ร้ำนอำหำร ช้อปป้ิง ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกและสมำร์ทซิตี้ อีกท้ังจะเป็นเมืองแห่งกำรใช้จำ่ยแบบไร้เงินสด (Cashless) 

 
เป็นเมืองดิจทัิล และจะเป็นจุดเชื่อมต่อกำรเดินทำง ท้ังคนและสินค้ำ ท้ังน้ี คำดว่ำกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยในปี 2568 

	 •	 โครงการศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	(MRO)	รอความชัดเจนจากแผนฟ้ืนฟูกิจการของการบินไทย	สกพอ.	มีแผนจะปรับพื้นท่ีศูนย์ซ่อมอากาศยาน
ของกำรบินไทยให้เล็กลง เน่ืองจำกปัจจุบันกำรบินไทยยังมีแผนลงทุนโครงกำรไม่ชัดเจน เพื่อวำงแผนเพิ่มพื้นท่ีให้เอกชนรำยอื่นเข้ำมำลงทุนอุตสำหกรรม

 เกี่ยวเน่ือง เบือ้งต้น สกพอ. อยูร่ะหว่ำงจดัท�ำแผน คำดว่ำจะเร่ิมทดสอบควำมสนใจของนักลงทุน และเชญิชวนนักลงทุนภำยในปลำยปีน้ี คำดว่ำจะเห็นกำรลงทุน
และพัฒนำโครงกำรอยำ่งเป็นรูปธรรมในอกี 2 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งจะสอดคล้องไปกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีท่ำทีจะคลี่คลำยใน 2565 

	 •	 โครงการเขตสง่เสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรมดจิทัิล	(EECd)	ได้เตรียมพร้อมท่ีจะขบัเคลือ่น	4	แผนหลกัได้แก	่การจดัท�าแผนการด�าเนินโครงการ	
(Master Plan) จดัท�ำแนวคิดออกแบบโครงกำร (Conceptual Design) วำงแผนพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนและสำธำรณูปโภค และจดัท�ำแผนดงึดดูนักลงทุนและ
สิทธปิระโยชน์ ในปี 2564 - 2565 โดยตั้งเป้ำให้ EECd เป็นเมืองดิจทัิลระดับโลกในภูมิภำค 

	 •	 โครงการศูนย์นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EECi)	ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่า	90%	และคาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการ
ภำยในปี 2564 น้ี โดยจะเป็นพื้นที่รองรับกำรด�ำเนินกิจกรรมวิจยัพัฒนำของภำคเอกชน ศูนย์พัฒนำวิสำหกิจเร่ิมต้น (Startups and Innovation Center)  
แหลง่รวมศนูย์วเิครำะห์ทดสอบและโครงสร้ำงพืน้ฐำนคณุภำพของประเทศ (National Quality Infrastructure) รวมถึงโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่อขยำยผลงำนวิจยั

 ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ (Translational Research Infrastructure) ควบคู่กับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นท่ีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อุปทาน, อุปสงค์ และอัตราการเช่าสำาหรับคลังสินค้าพร้อมใหเ้ช่า
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 ธุรกจิโรงงำนพร้อมให้เชำ่ในไตรมำส 2 ปี 2564 มอุีปทำนอยูใ่นระดบั
 ใกล้เคียงกับไตรมำสก่อนท่ี 2.35 ล้ำนตำรำงเมตร ขณะท่ีอัตรำกำรเช่ำอยู่ท่ี
 ร้อยละ 82.7 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 79.5 ณ ไตรมำส 2 ปี 2563 จำกดัชนี

อุตสำหกรรมท่ีขยำยตัวมำกขึ้นจำกฐำนท่ีต�ำในปีท่ีแล้ว และภำคกำรส่งออก
ท่ีขยำยตวัสอดคล้องกบัเศรษฐกจิโลก อย่ำงไรกต็ำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
โลกยังไม่ท่ัวถึงในแต่ละประเทศ จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสสำย
พนัธุใ์หมแ่ละกำรเข้ำถงึวคัซนี สง่ผลให้ IMF ยงัคงประมำณกำรเศรษฐกิจไว้ท่ี
ร้อยละ 6 ด้ำนภำวะกำรส่งเสริมกำรลงทุนช่วง เดอืนมกรำคม-มถินุำยน ของปี 
2564 BOI เปิดเผยว่ำมีสถิติยอดขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนรวมท้ังสิ้น 801 
โครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนตัวเลข
สถิติกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ (FDI) ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 มีจ�ำนวน
โครงกำรท่ีได้รับกำรอนุมตั ิ403 โครงกำร มลูค่ำเงนิลงทุน 278,658 ล้ำนบำท 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 287 จำกในช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว ในปีน้ีประเภทของกำร
ลงทุนท่ีได้รับควำมสนใจส่วนใหญ่เป็นหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส์ 
รองลงมำเป็นหมวดบริกำรและสำธำรณูปโภค โดยแหล่งท่ีมำของมูลค่ำเงิน
ลงทุนในโครงกำรต่ำงชำตท่ีิได้รับอนุมติัให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนส่วนใหญ่มำ
จำกญีปุ่่ น สหรัฐอเมริกำ และจนี คดิเป็นร้อยละ 15 ร้อยละ 9 และร้อยละ 7 ของ
มูลค่ำกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศท้ังหมดตำมล�ำดับ ท้ังน้ีในแง่มูลค่ำโครงกำร
ต่ำงชำติส่วนใหญ่ท่ีได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรม

 เป้ำหมำยในชว่ง 6 เดอืนของปีน้ี คดิเป็นร้อยละ 57 ของมลูค่ำโครงกำรตำ่งชำติ
 ท่ีได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมท้ังหมด ซึ่งส่งผลดีต่อควำมต้องกำรของพื้นท่ี

ธุรกิจโรงงำนให้เชำ่ท่ีมีโอกำสจะเพิ่มขึ้นต่อไป

 ธุรกิจคลังสินค้ำพร้อมให้เช่ำในไตรมำส 2 ปี 2564 อุปทำนยังคง
 เติบโตอย่ำงต่อเน่ืองไปอยู่ท่ี 4.02 ล้ำนตำรำงเมตร ขณะท่ีอตัรำเช่ำค่อนข้ำง

ทรงตวัอยูท่ี่ร้อยละ 85.2 จำกร้อยละ 86.0 ในไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นหน้ำ 
ในส่วนอุปสงค์ยังคงขับเคลื่อนมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจ E-commerce  
ท่ีท�ำให้มีควำมต้องกำรในกำรใช้คลังสินค้ำเพิ่มมำกขึ้น และได้รับอำนิสงส์

 เชิงบวกจำกโควิด-19 ท่ีท�ำให้กำรเดินทำงและกำรขนส่งสินค้ำใช้ระยะเวลำ
 นำนข้ึน ดังน้ัน จึงเห็นกำรย้ำยฐำนของผู้ผลิตเข้ำมำตั้งใกล้กับผู้บริโภค

มำกขึ้น ขณะท่ี คอลลิเออร์ส ประเทศไทย เปิดเผยถึงภำพรวมธุรกิจ
คลังสินค้ำและโรงงำนให้เช่ำในช่วงคร่ึงหลังปี พ.ศ. 2564 ว่ำทิศทำง
ธุรกิจคลังสินค้ำและโรงงำนยังสำมำรถเติบโตได้ดี ควำมสนใจเช่ำพื้นท่ี

 
คลังสินค้ำส�ำเร็จ (Built-to-Suit) และ Warehouse Farm ยังคงเติบโต 
อย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ ยังมีควำมสนใจจะลงทุน

 ในหลำกหลำยอุตสำหกรรมในประเทศไทยอยู่มำก ร่วมกับควำมต้องกำร
 

ในภำคกำรส่งออกสินค้ำหลำยกลุ่ม เช่น ธุรกิจแปรรูปอำหำร ธุรกิจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เคร่ืองมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ธุรกิจออกแบบและ

 ผลิตบรรจุภัณฑ์ นอกจำกน้ีพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปล่ียนมำจับจ่ำย
 ซื้อสินค้ำบนออนไลน์มำกขึ้น ในขณะท่ีผู้ซื้อมีเวลำและควำมสะดวกสบำย
 

ในกำรพิจำรณำเลือกซื้อสินค้ำ ท�ำให้สำมำรถเลือกช่องทำงท่ีสะดวก ณ เวลำ
 

ท่ีต้องกำรซื้อได้ ในส่วนของผู้ขำยก็เล็งเห็นโอกำสในกำรขำยสินค้ำออนไลน์
มำกขึ้น จึงตอบโจทย์ด้วยกำรขยำยช่องทำงกำรขำยให้ครอบคลุมทุก

 ควำมต้องกำรของผู้บริโภค ท้ังน้ี ภำครัฐและภำคเอกชนตำ่งมุ่งเน้นกำรสร้ำง
แพลตฟอร์มช้อปป้ิงแบบไร้รอยต่อเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรเติบโตของธุรกิจ 
E-commerce ซึ่งกำรมศีนูย์กระจำยสินค้ำท่ีได้มำตรฐำนและระบบโลจสิตกิส์

 ท่ีทันสมัย ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญของกำรขำยแบบ Omni-channel เพื่อเติม
สินค้ำท่ีสโตร์ และส่งสินค้ำตำมค�ำส่ังซื้อของผู้บริโภคในทุกแพลตฟอร์ม 
นอกจำกน้ีแนวโน้มกำรรวมศูนย์กระจำยสินค้ำจะสำมำรถเพิ่มศักยภำพ

 
กำรส่งสนิค้ำให้เร็วขึน้ และถอืเป็นอกีหน่ึงองค์ประกอบส�ำคญัในกำรให้บริกำร
ลูกค้ำ อนัจะส่งผลบวกต่อธุรกิจคลังสินค้ำพร้อมให้เชำ่ในอนำคต

 กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

 1) ตั้งเป้าเป็นผู้น�าในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้าน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระดับสากล

 บริษัทฯ เป็นผู้น�ำในกำรพัฒนำโรงงำน/คลังสินค้ำให้เช่ำประเภท 
Ready Built อนัดับหน่ึงของประเทศไทย ซึ่งมีกำรพัฒนำและบริหำรโรงงำน 
และ คลังสินค้ำแล้วเสร็จมำกกวำ่ 3.0 ล้ำนตำรำงเมตร โดยในอนำคตบริษัทฯ 
จะยงัคงกำรพฒันำโครงกำรประเภท Ready-Built ในท�ำเลท่ีมีศกัยภำพสงูและ
มคีวำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยบริษัทฯ จะลดควำมเสีย่งจำกกำรหำผูเ้ชำ่โดยมี
มำตรกำรเปิดใหล้กูค้ำสำมำรถเชำ่ลว่งหน้ำ (Pre-lease) โครงกำรของบริษัทฯ 
ท่ีก�ำลงัจะพฒันำได้ บริษัทฯ ยังมีเป้ำหมำยท่ีจะเพิ่มสดัสว่นกำรพฒันำโรงงำน
และคลงัสนิค้ำประเภท Built-to-Suit โดยจะน�ำองคค์วำมรู้และประสบกำรณ์
ของบริษัทในเครือกลุม่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ลมิิเตด็ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

 รำยใหญ่ของบริษัทฯ มำปรับใช้ โดยกำรพัฒนำโครงกำร Built-to-Suit  
จะมีกำรท�ำงำนร่วมกันกับลูกค้ำตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบเพื่อให้รองรับ
ควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมท้ัง 

 
กำรพัฒนำอำคำรสีเขียวตำมมำตรฐำนระดับโลก เช่น LEED และ EDGE  
โดยบริษัทฯ ได้มีกำรลงทุนร่วมกับเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจ ท่ีจะน�ำเสนอ

 
บริกำรครบวงจรท้ังในด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล รวมถึงพื้นท่ีส�ำนักงำนให้เช่ำ
ท่ีอยู่ในท�ำเล CBD เพื่อให้บริกำรกับลูกค้ำท่ีอยู่ในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์

 เพื่อกำรอุตสำหกรรม

 2) บริหารสินทรัพย์อย่างเบ็ดเสร็จ (Asset Management 
Strategy) 

 บริษัทฯ มีควำมร่วมมือกบัเครือกลุม่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
ลมิิเตด็ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญข่องบริษัทฯ จดัตัง้ทีมงำนในกำรบริหำรสนิทรัพย์
ของบริษัทฯ อยำ่งเบด็เสร็จ โดยไดท้�ำกำรศกึษำโรงงำนและคลงัสนิค้ำท้ังหมด
ของบริษัทฯ เพือ่พจิำรณำกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรัพยเ์หลำ่น้ัน โดยสนิทรัพย์
บำงอยำ่งอำจสำมำรถน�ำมำดดัแปลง ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง หรือปรับเปลี่ยน
ประโยชน์ใช้สอย เช่น กำรปรับเปลี่ยนคลังสินค้ำให้เป็นโรงงำนหรือเป็น
โครงกำร Built-to-Suit กำรปรับเปลีย่นขนำดของอำคำรให้เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของตลำด หรือแม้แตก่ำรร่วมมอืกบัพนัธมติรในกำรลงทุนและพฒันำ
สนิทรัพย์เหลำ่น้ันให้เป็นอสังหำริมทรัพย์ประเภทอืน่ รวมถึงกำรขำยสินทรัพย์
เหล่ำน้ันให้กับผู้ประกอบกำรรำยอื่น หรือผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรม 

 ท้ังน้ี กำรบริหำรสินทรัพย์ของบริษัทอย่ำงเบด็เสร็จ จะช่วยให้บริษัทฯ 
ใช้สินทรัพย์ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด และยังสำมำรถน�ำรำยได้ท่ี

 เพิม่ขึน้มำเสริมสภำพคล่อง และน�ำมำลงทุนพฒันำโครงกำรในธุรกจิของบริษัท 
อกีด้วย 

 3) เพิ่มศักยภาพให้กับโรงงานและคลังสินค้า

 บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงและเพิ่มศักยภำพให้กับโรงงำนและคลัง
สนิค้ำ โดยนอกเหนือจำกกำรปรับปรุงเบือ้งตน้และกำรปรับแบบใหเ้ป็นไปตำม

 
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ บริษัทฯ ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรศึกษำเพือ่น�ำเอำเทคโนโลยี
และนวตักรรมใหม่ ๆ  มำปรับใช้ เช่น กำรน�ำระบบอตัโนมัตใินกระบวนกำรผลติ 

 
(Automation) หรือกำรพัฒนำโรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อ 
เตรียมพร้อมและสนองนโยบำยภำครัฐในกำรยกระดับอุตสำหกรรมแห่ง 
อนำคต หรือ Thailand 4.0

60 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 4) ต่อยอดสู่ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรต่อยอดสู่ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง
 อื่น ๆ โดยอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำธุรกิจด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ครบวงจรหรือโครงกำรมิกซ์ยูสโดยมี

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมเป็นตัวหลัก และกำรศึกษำเขตธุรกิจ
และเขตกำรค้ำควบคู่กับศูนย์โลจิสติกส์ โดยบริษัทฯ คำดว่ำธุรกิจเหล่ำน้ี

 จะสร้ำงแพลตฟอร์มในกำรต่อยอดและเพิ่มมูลค่ำให้กับธุรกิจในปัจจุบัน

 5) การขยายฐานลูกค้าสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 บริษัทฯ มกีลยทุธท่ี์จะขยำยธุรกจิสูป่ระเทศในกลุม่อำเซยีนนอกเหนือ
 

จำกประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (CLMV)  
ซ่ึงประเทศดังกล่ำวน้ันยังมีศักยภำพและมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูง 
ในขณะท่ีค่ำแรงยังต�ำกว่ำประเทศไทย ท�ำให้มีควำมต้องกำรของ
อสังหำริมทรัพย์ประเภทอุตสำหกรรมท้ังในด้ำนโรงงำนและคลังสินค้ำ 

 
ซึ่งบริษัทสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงหลำกหลำยและมีผลิตภัณฑ์ท่ีครบวงจร 
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกำศขยำยกำรลงทุนเพิ่มเติมในประเทศ
เวียดนำม โดยวำงแผนพัฒนำท่ีดินกว่ำ 300 ไร่ เป็นพื้นท่ีเช่ำรวมกว่ำ 2 แสน
ตำรำงเมตร ในเขตอุตสำหกรรมและโลจสิติกสพ์ำร์ค เมอืงบินหเ์ดอืง ประเทศ
เวียดนำม ซึ่งกำรพัฒนำในเฟสแรกท่ีเร่ิมด�ำเนินกำรแล้ว คำดว่ำจะเร่ิมรับรู้

 
รำยได้ในช่วงกลำงปี 2565

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 1) การจดัหาท่ีดิน

 บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ำให้เช่ำ และมีนโยบำย
 กำรจัดหำท่ีดินท่ีเหมำะสม อยู่ในท�ำเลท่ีมีศักยภำพ สะดวกต่อกำรคมนำคม

และมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์จำก BOI ทั้งน้ี รำคำท่ีดินของ
 

บริษัทฯ จะต้องไม่สูงเกินไป และขนำดของท่ีดินจะต้องเหมำะสมเพื่อให้
สำมำรถพัฒนำโครงกำรได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ 

 ขั้นตอน/หลักเกณฑ์กำรจดัหำท่ีดิน

	 •	 ท�าเลท่ีตัง้เหมาะสมอยูใ่นท�าเลยทุธศาสตร์	มกีารคมนาคมสะดวก	 
  ตอบโจทยค์วำมต้องกำรของผูเ้ชำ่ และสำมำรถได้รับสิทธปิระโยชน์

   จำก BOI 
	 •	 ราคาท่ีดินเหมาะสม	 ในการท่ีบริษัทฯ	 จะสามารถสร้างผล 
  ตอบแทนจำกค่ำเช่ำได้ และสำมำรถแข่งขันกับผู้เล่นรำยอื่น ๆ 

   ในตลำดได้
	 •	 ค�านึงถึงการรองรับการขยายโครงการหรือการปรับเปลี่ยน 
  รูปแบบโครงกำร ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
  ของผู้เชำ่รำยต่อไป

 2)	 ทีมงานพฒันา/การออกแบบ	และการคัดเลอืกผูรั้บเหมากอ่สร้าง

 บริษัทฯ พัฒนำโรงงำน/คลังสินค้ำบนท่ีดินท่ีมีศักยภำพ ด้วยทีมงำน 
ออกแบบและทีมงำนพัฒนำโครงกำรท่ีมีประสบกำรณ์ โดยมีทั้งส่วนท่ี 
ด�ำเนินกำรโดยทีมงำนภำยในของบริษัทฯ เอง ซึ่งช่วยให้เกิดควำมคล่องตัว

 
ในกำรบริหำรงำนพัฒนำและลดต้นทุนกำรพัฒนำของบริษัทฯ รวมถึงมี 

ทีมงำนผูอ้อกแบบและท่ีปรึกษำโครงกำรท่ีวำ่จำ้งมำโดยเฉพำะ ซึง่ชว่ยให้งำน
ท่ีต้องกำรควำมช�ำนำญและเชี่ยวชำญพิเศษมีศักยภำพตรงกับวัตถุประสงค์ 
ของบริษัทฯ และลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของวัสดุท่ีส�ำคัญในกำรพัฒนำ
โรงงำน/คลังสินค้ำของบริษัทฯ ได้แก่ เหล็ก และคอนกรีต บริษัทฯ สำมำรถ
สั่งซื้อวัสดุท่ีมีคุณภำพโดยตรงจำกผู้ผลิตหลำยรำย ในคุณภำพและรำคำ 
ท่ีเหมำะสมและใกล้เคียงกัน 

 ส�ำหรับกำรคดัเลอืกผูรั้บเหมำก่อสร้ำง บริษัทฯ มกีำรก�ำหนดนโยบำย
กำรเลอืกคูค้่ำท่ีเป็นรูปธรรม รวมถงึกำรก�ำหนดวธิกีำรปฏบิตังิำน กำรก�ำหนด 
คุณภำพของสินค้ำและบริกำร กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ค้ำและ

 กำรปฏิบัติต่อผู้ค้ำอย่ำงยุติธรรมและเท่ำเทียม โปร่งใส และ สำมำรถ
 ตรวจสอบได้ นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังมีกำรพิจำรณำจำกรำคำกลำง เพื่อให้

บริษัทฯ ได้รับสินค้ำหรือบริกำรในรำคำท่ีเหมำะสมอกีด้วย 

 ขั้นตอน/หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำง

	 •	 จัดท�าบัญชีรายชื่อคู่ค้าท่ีผ่านการรับรอง	 (Approved	Vendor	 
  List) โดยรวบรวมขอ้มลูผูค้้ำท่ีมคีณุสมบตัติรงตำมควำมต้องกำร 

   แยกตำมประเภทของสินค้ำและบริกำร พร้อมท้ังปรับปรุงข้อมลู
 

  จำกผู้ค้ำท่ีเข้ำมำติดต่อซื้อขำยกับบริษัทฯ
	 •	 พิจารณาคู่ค้าท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	เช่น	มีประวัติหรือชื่อเสียง 
  ท่ีดี ส่งมอบของท่ีมีคุณภำพ ครบถ้วน ตรงเวลำ และมีควำมรู้ 

 
  ควำมเชี่ยวชำญในสินค้ำหรือบริกำรน้ัน มีควำมพร้อมท้ัง 
  ด้ำนเคร่ืองมือ อุปกรณ์และก�ำลังคน มีผลงำนในอดีตท่ีด ี
  เป็นท่ียอมรับ รวมถึงมีบริกำรหลังกำรขำยท่ีดี 
	 •	 จดัให้มีคณะกรรมการประมูลเพื่อให้บริษัทฯ	ได้รับผลประโยชน์

   สูงสุด โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำร่วมกับรำคำกลำงท่ีเหมำะสม
	 •	 การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ

   ทุกคร้ัง
	 •	 มีกระบวนการในการตรวจสอบและประเมินว่า	 สินค้าท่ีจัดซื้อ 
  จดัจำ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนด
	 •	 มีเกณฑ์ในการประเมิน	และคัดเลือกผู้ค้าท่ีชัดเจนและโปร่งใส	
	 •	 มกีารเปิดโอกาสให้ผูค้้ารายใหม่	ๆ 	ได้เข้ามาเสนอสินค้าและบริการ

   กับบริษัทฯ

 งานระหว่างการพัฒนา

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีงำนท่ียังไม่ส่งมอบซึ่งอยู่
ระหว่ำงกำรพัฒนำและคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 2565 โดยเป็นอำคำร
คลังสินค้ำทันสมัยในท�ำเลยุทธศำสตร์ ประกอบไปด้วย โครงกำรบำงนำ 2 
โลจสิติกส์พำร์ค ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทมิตซุย ฟุโดซัง ตั้งอยู่ในบน
ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 46 ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเขต EEC อ�ำเภอบำงปะกง จงัหวัด
ฉะเชิงเทรำ มีพื้นท่ีรวมกว่ำ 187 ไร่ ภำยในโครงกำรมีคลังสินค้ำคุณภำพสูง

 
แบบพร้อมใช้ หรือ Ready-Built Warehouse และแบบสร้ำงตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ หรือ Built-to-Suit รูปแบบใหม่ท่ีสำมำรถรองรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนโลจิสติกส์ของลูกค้ำ เช่น ระบบออโตเมชั่น และระบบควบคุมกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำและน�ำ โดยเฟสแรกมีพื้นท่ีส�ำหรับเช่ำรวมท้ังสิ้นกว่ำ 22,000 
ตำรำงเมตร ในรูปแบบของพื้นที่คลังสินค้ำในเขตท่ัวไป (General Zone)  
ซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อตอบรับแนวโน้มควำมต้องกำรใช้อำคำรคลังสินค้ำ
ท่ีก�ำลังเปลี่ยนไป ทั้งน้ี แผนกำรพัฒนำรวมทุกเฟสจะมีพื้นที่อำคำรให้เช่ำ 

61บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



รวมกว่ำ 160,000 ตำรำงเมตร พร้อมรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำทุก
กลุม่ได้เป็นอย่ำงด ีขณะเดยีวกนั บริษัทฯ อยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำโครงกำรใหม่

 ซึ่งเปิดตัวในปีท่ีผ่ำนมำ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 
บำงพลี 7” มีพื้นท่ีอำคำรรวม 74,000 ตำรำงเมตร บนพ้ืนท่ีกว่ำ 80 ไร่  
ในท�ำเลยุทธศำสตร์บำงพลี สมุทรปรำกำร โดยในเฟสแรกมีพื้นท่ีเช่ำรวม
กว่ำ 40,000 ตำรำงเมตร พร้อมยกระดับเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำคุณภำพสูง 

 ตอบสนองเทรนด์พื้นท่ีจัดเก็บสินค้ำหลำกหลำยประเภท รวมถึงสินค้ำแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษำคุณภำพของสินค้ำกลุ่มอุปโภคบริโภค อำหำร
และเคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑ์ควำมงำม ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และเภสัชกรรม 
นอกจำกน้ัน บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรบำงกอกโลจิสติกส์  
พำร์ค ภำยใต้สัญญำร่วมทุนกับบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหำชน) 

 โดยมีพื้นท่ีเช่ำประมำณ 40,000 ตำรำงเมตร ตั้งอยู่ในเขตปู่ เจ้ำสมิงพรำย 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งคำดว่ำจะก่อสร้ำงเสร็จภำยในไตรมำสที่สองของ
ปี 2565

 การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 1) สายธุรกิจ “เทคโนโลยี”

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 ประเทศไทยเป็นตลำดท่ีมศีกัยภำพและมคีวำมต้องกำรใช้งำนบริกำร
ศนูยข้์อมลู (Data center หรือ ดำต้ำเซน็เตอร์) ซึง่ถอืเป็นหน่ึงในเทคโนโลยสี�ำคญั
ท่ีใช้ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในยุคดจิทัิล ควบคูไ่ปกบับรอดแบนด์ คลำวด์ บิก๊ดำต้ำ 
และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีชี้วัดระดับควำมก้ำวหน้ำ
ของประเทศต่ำง ๆ ในกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ยุคดิจทัิล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

 ของประเทศไทยท่ีมุ่งสู่ดิจิทัลทรำนส์ฟอร์เมชั่นและนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 
ซึ่งภำครัฐได้วำงแผนกำรพัฒนำด้ำนดิจิทัลอย่ำงครอบคลุม โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนดิจิทัลในภำคส่วนต่ำง ๆ และกำรวำง
ยทุธศำสตรก์ำรลงทุนด้ำนไอซทีี ซึง่จะกลำยเป็นกลไกสร้ำงเสริมและเรง่อตัรำ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจให้มำกยิ่งขึ้น 

 อยำ่งไรกต็ำม แม้โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนบรอดแบนดข์องประเทศไทย
จะมีศักยภำพในกำรแข่งขัน แต่ประเทศไทยยังต้องพัฒนำในแง่ของปัจจัย

 ขบัเคล่ือนทำงเทคโนโลยอีืน่ ๆ  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรใช้งำนบ๊ิกดำต้ำซึง่ได้มำ
จำกกำรจดัเกบ็ข้อมูลจ�ำนวนมหำศำลจำกแหล่งข้อมลูท่ีแตกต่ำงกนั พร้อมเข้ำสู่

 กระบวนกำรวเิครำะหป์ระมวลผลอยำ่งเป็นระบบและถกูต้อง และสำมำรถดงึ
ข้อมลูท่ีมปีระโยชน์มำใช้สนับสนุนกำรท�ำงำนเพือ่สร้ำงมลูคำ่เพิม่ได้จริง ถือเป็น
ควำมท้ำทำยของผู้ประกอบกำรในกำรบริหำรจดักำรข้อมลูให้มปีระสทิธภิำพ 
จำกปัจจัยดังกล่ำว ส่งผลให้กำรพัฒนำในขั้นต่อไป มีแนวโน้มมุ่งเน้นไปท่ี

 กำรพัฒนำโครงกำรดำต้ำเซ็นเตอร์มำกขึ้น ซึ่งเป็นกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
 

ด้ำนไอทีท่ีมีบทบำทส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของอุตสำหกรรมยุค 4.0 เพื่อ
ให้กำรเชื่อมโยงกำรส่ือสำรสำมำรถบูรณำกำรข้อมูลแบบเรียลไทม์และ

 
สร้ำงควำมโดดเด่นเหนือคู่แข่งทำงธุรกิจได้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รุก

 ตลำดดำต้ำเซ็นเตอร์ โดยประกำศควำมร่วมมือกับ “กลุ่มเอสที เทเลมีเดีย 
โกลบอล ดำต้ำ เซ็นเตอร์ (STT GDC)” ผู้ให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ชั้นน�ำ
จำกสิงคโปร์ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและมีศักยภำพสูง พร้อมด้วยองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ด้วยมำตรฐำนระดับโลก 

 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในอนำคต 

 กำรผลกัดนักำรเตบิโตของเศรษฐกิจดจิทัิลในประเทศไทยนัน้ สำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำธุรกิจ Data center บนควำมได้เปรียบด้ำนท�ำเล
ท่ีตัง้ของประเทศ และควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน ตลอดจนบคุลำกรที่
มีคุณภำพ จะช่วยดึงดูดกำรลงทุนจำกนักลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำได้เป็นจ�ำนวน
มำก และผลักดันให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรเป็น “ดิจทัิลฮบัของอำเซียน” ตำม
เป้ำหมำยของรัฐบำลท่ีคำดว่ำในปี 2570 ธุรกิจดิจทัิลจะสำมำรถสร้ำงรำยได้
เกือบหน่ึงในส่ีของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) ซึ่งจะช่วยสร้ำง
เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้อย่ำงม่ันคงและยั่งยืน อีกท้ัง
เป็นกำรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำระบบนิเวศดิจิทัล (Digital 
Ecosystem) ท่ีจะสนับสนุนภำคธุรกิจให้ร่วมมือกันได้อยำ่งท่ัวถึง โดยก้ำวข้ำม
ข้อจ�ำกัดด้ำนภูมิศำสตร์และควำมแตกต่ำงของอุตสำหกรรม ท�ำให้สำมำรถ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มร่วมกันได้อย่ำงต่อเน่ือง อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตใน

 ระดับมหภำคต่อไป 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 กำรให้บริกำรดำต้ำเซน็เตอร์แบบ Co-location คอืกำรบริกำรให้เชำ่
 พื้นท่ีรับฝำกเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ เพื่อใช้เป็น
 ศนูย์หลกั (Main Site) และศนูย์ส�ำรอง (Back Up Site) แก่ผูม้ำใช้บริกำร เพือ่
 บริหำรจดักำรศูนย์ข้อมูลขององค์กร หรือเพื่อให้บริกำรศูนย์ข้อมูลแก่ลูกค้ำ

ภำยนอกท่ีเป็นรำยย่อย โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรท่ีมีมำตรฐำน และมีควำม
ปลอดภยัในระดบัสงู ซึง่รวมถงึระบบจำ่ยไฟฟ้ำส�ำรองท่ีท�ำให้เซร์ิฟเวอร์ท�ำงำน
ได้อย่ำงมีเสถียรภำพต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง ระบบควบคุมควำมเย็นและ
ควำมชื้นท่ีจะควบคุมอุณหภูมิให้เหมำะสมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่ำง ๆ 
เพือ่ให้อุปกรณ์ได้ท�ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพและยดือำยกุำรใชง้ำน และระบบ
ควำมปลอดภัยเพื่อปกป้องและดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด 
ท้ังน้ี กำรลงทุนพฒันำด้ำนดำต้ำเซน็เตอร์ ต้องมคีวำมเหมำะสมและสอดคล้อง
กันระหว่ำงท�ำเลท่ีตั้งและระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของโครงกำร พร้อมท้ังทีม

 
ผูพ้ฒันำท่ีเชีย่วชำญ และระบบรักษำควำมปลอดภยัของศนูย์ข้อมูลท่ีเข้มงวด 
ในปัจจุบนั ดำต้ำเซน็เตอร์จะต้องสำมำรถรองรับและตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรขยำยกำรให้บริกำร และท่ีส�ำคัญคือ 
มีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรท่ีมี 
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

 ดำต้ำเซ็นเตอร์ ถือวำ่มีบทบำทและควำมส�ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยีท้ังหมดในปัจจุบัน นอกจำกจะเป็นศูนย์กำรจัดเก็บและ 
ขับเคลื่อนกำรท�ำงำนของข้อมูลแล้ว ดำต้ำเซ็นเตอร์ยังมีส่วนส�ำคัญท่ีจะช่วย
ขับเคลื่อนเสถียรภำพและควำมม่ันคงขององค์กร โดยในช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำ 
ควำมล�ำหน้ำของเทคโนโลย ีท�ำให้ดำต้ำเซน็เตอร์ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมยั
ขึ้น โดยมีขนำดเล็กลง ประสิทธิภำพสูง และใช้งำนได้จริง เพื่อรองรับควำม
ต้องกำรของตลำดในยุคดิจทัิล 

 นอกจำกน้ี ทำงบริษัทฯ ได้รับอนุมัติในส่วนสิทธิประโยชน์ส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI) จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ในวันท่ี 20 กันยำยน 
2562 เพื่อประกอบกิจกำรเขตดำต้ำเซ็นเตอร์ เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมมำตรำแห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน

62 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในช่วงท่ีผ่ำนมำ 
 นับเป็นตัวเร่งส�ำคัญท่ีส่งผลให้ภำคธุรกิจน�ำเอำเทคโนโลยีมำใช้มำกขึ้น 
 ซึ่งธุรกิจดำต้ำเซ็นเตอร์เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีได้ประโยชน์โดยมีปัจจัยสนับสนุน

มำจำก กำรเปลี่ยนผ่ำนวิถีชีวิตและกำรท�ำงำนสู่ยุควิถีใหม่ (New Normal) 
ส่งผลให้ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมำใช้งำนแพลตฟอร์มออนไลน์ในกำร

 ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันมำกขึ้น ท�ำให้มีควำมต้องกำรใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
 กำรท�ำงำนจำกท่ีบ้ำน (Work from Home) ทีถ่อืเป็นแนวปฏบิตัท่ีิหลำยองคก์ร 

ตอบสนองต่อนโยบำยภำครัฐ รวมถึงกำรน�ำเทคโนโลยี หรือ Digital 
Transformation เข้ำมำช่วยในกำรด�ำเนินธุรกิจในระดับองค์กรซึ่งมี

 
กำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกน้ีหน่วยงำนภำครัฐมีแนวโน้มผลักดันให้

 เกิดโครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนคลำวด์กลำงของภำครัฐ  
รวมถึงกำรสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำนดิจทัิลแห่งอำเซียน

 จำกรำยงำนของ Economic Intelligence Center (EIC) คำดกำรณ์
วำ่มลูค่ำตลำดกำรให้บริกำรดำต้ำเซน็เตอร์รวมของโลก จะมอีตัรำเตบิโตต่อปี

 ท่ีร้อยละ 23 ในช่วงปี 2563-2565 อยู่ท่ี 394 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
 และ โดยมีปัจจยัหนุนจำกตลำด Public Cloud ท่ีเติบโตโดดเด่น เน่ืองจำก

สำมำรถตอบโจทย์กำรใช้งำนในระดับองค์กรภำยใต้วิถีใหม่ (New Normal) 
ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกน้ียังหนุนโดยปริมำณกำรใช้ข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำง

 ตอ่เน่ืองตำมกำรพฒันำของเทคโนโลยีดจิทัิล และอตัรำกำรเข้ำถงึสมำร์ตโฟน
 

และอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงของผู้บริโภคท่ีเพิ่มมำกขึ้น คำดว่ำในอนำคต
จะเห็นบริษัทต่ำง ๆ น�ำเทคโนโลยีคลำวด์เข้ำมำช่วยในกำรด�ำเนินธุรกิจ
มำกขึ้น เน่ืองจำกเทคโนโลยีคลำวด์สำมำรถช่วยลดต้นทุนในด้ำนไอที

 ให้กับองค์กร และยังช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำนในองค์กรสำมำรถ
ท�ำงำนได้ทุกท่ีทุกเวลำผ่ำนซอฟต์แวร์ตำ่ง ๆ  เช่น ซอฟต์แวร์กำรจดักำรลูกค้ำ 
(Customer Relationship Service, CRM) ซอฟต์แวร์กำรประชุมระยะไกล 
(Teleconference), ซอฟต์แวร์กำรจดัท�ำเอกสำรออนไลน์และ e-Signature 
เป็นต้น ในส่วนตลำดเอเชียแปซิฟิก CBRE ระบุวำ่มีกำรลงทุนในธุรกิจดำต้ำ
เซ็นเตอร์ในคร่ึงแรกปี 2564 มูลค่ำถึง 18 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็น

 ร้อยละ 80 ของมูลค่ำกำรลงทุนของปีก่อน หนุนจำกข้อก�ำหนดท่ีเข้มงวด
 จำกภำครัฐ ส่งผลให้มีกำรลงทุนในด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูล
 ผู้ใช้งำน โดยประเทศจนีถอืเป็นศนูย์กลำงของตลำดดำต้ำเซน็เตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ในภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิก แตก่ย็งัมผีูเ้ลน่หลกัรำยอืน่ ๆ  อำทิ ออสเตรเลยี ญีปุ่่ น 
สิงคโปร์ ฮอ่งกง และประเทศไทยเองก็พร้อมจะเติบโตในตลำดน้ีเช่นเดียวกัน

 ส่วนมูลค่ำตลำดให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ของไทย มีแนวโน้มเติบโต
 ในอัตรำท่ีน้อยกว่ำตลำดโลก โดยมีอัตรำเติบโตเฉลี่ยในปี 2563-2565  

ท่ีร้อยละ 20 อยู่ท่ีรำว 32 พันล้ำนบำท โดยภำวะเศรษฐกิจของไทยท่ีคำดว่ำ
 จะฟ้ืนตวัชำ้กวำ่เศรษฐกจิโลก จำกผลกระทบของกำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 
 

ระลอกใหม่ ท�ำให้ผู้ประกอบกำรในบำงธุรกิจตัดสินใจชะลอกำรลงทุนด้ำน
สินทรัพย์ไอที หรือบำงส่วนมีกำรเปลี่ยนไปใช้งำน Public Cloud มำกขึ้น 

 
เน่ืองจำกใช้เงินลงทุนเร่ิมต้นน้อยกว่ำ อย่ำงไรก็ดี ธุรกิจดำต้ำเซ็นเตอร์

 ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคตท้ังในแง่รำยได้
 และอัตรำท�ำก�ำไรท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งใช้งำนแพลตฟอร์มออนไลน์ในชีวิต
 ประจ�ำวันและกำรท�ำงำนมำกขึ้น สะท้อนจำกปริมำณกำรใช้งำนข้อมูลบน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเฉลี่ยของไทยท่ีเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 38 เช่นเดียวกับ

จ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 นอกจำกน้ีภำครัฐ
ได้สนับสนุนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนคลำวด์ โดยให้สิทธิประโยชน์
ทำงภำษีและสทิธปิระโยชน์พเิศษอืน่ท่ีไม่เกีย่วข้องกบัภำษีของคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวเหล่ำน้ีจะส่งผลเชิงบวกต่อ

 อุตสำหกรรมดำต้ำเซ็นเตอร์ รวมถึงควำมต้องกำรใช้งำนระบบดิจิทัลท่ี
 ครบวงจรของผู้ให้บริกำรแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นมำกยิ่งขึ้น

 ผู้ให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีผู้ให้บริกำรรำยใหญ่

 หลำยรำย จำกกลุ่มเทเลคอมและ ISP โอเปอเรเตอร์ ไม่ว่ำจะเป็นบมจ. 
แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น 
(ILINK) บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CSL) บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
(INET) บริษัท เอน็ทีทีคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (NTT) บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี 
จ�ำกัด (TCC Tech) บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) บริษัท ทรูไอดีซี  
จ�ำกัด บริษัท ยูไนเต็ด อนิฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด หรือจะเป็นดำต้ำเซ็นเตอร์
ท่ีเกิดจำกท่ีหลำยบริษัทร่วมลงทุนเช่น บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (SUPERNAP) และล่ำสุด เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดำต้ำเซ็นเตอร์ 
(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) ได้เปิดตวัอย่ำงเป็นทำงกำร “STT Bangkok 1” 
ดำต้ำเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลแห่งแรกในกรุงเทพ ท่ีเปิดกว้ำงให้เชื่อมต่อ

 แบบเสรี (Carrier-Neutral) ภำยใต้กำรรับรองมำตรฐำนระดับโลก เพื่อ
สนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจในประเทศไทยท่ีมีควำมต้องกำรใช้งำนด้ำน
ดจิทัิลเพิม่มำกขึน้ ซึง่พฤตกิรรมกำรเชำ่ใช้ดำต้ำเซน็เตอรท่ี์เตบิโตสงูในองคก์ร
ภำคธุรกิจจะสนับสนุนใหผู้ใ้ห้บริกำรเตบิโตตอ่เน่ือง โดยฐำนลกูคำ้กลุม่หลกั คอื 
ผู้ให้บริกำรคลำวด์เซอร์วิส อนิเทอร์เน็ต มีเดีย สถำบันกำรเงิน โทรคมนำคม 
ภำครัฐ และกลุ่มผู้ให้บริกำรโซลูชั่นด้ำนระบบไอทีให้กับองค์กรต่ำง ๆ ท้ังน้ี
โดยภำพรวม กำรท่ีมีผู้ให้บริกำรจ�ำนวนมำกในตลำดย่อมเป็นเร่ืองท่ีดีต่อ

 ผู้ใช้และอุตสำหกรรมในระยะยำว เน่ืองจำกจะเกิดกำรแข่งขันในด้ำนรำคำ 
 ด้ำนกำรบริกำร รวมไปถงึด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกรในอุตสำหกรรม

 กลยุทธท์างธุรกิจโดยรวม

 บริษัทฯ วำงเป้ำเป็นผู้น�ำในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรดำต้ำ
เซน็เตอร์ท่ีทันสมัยและรองรับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ได้สงูสดุในประเทศไทย 
โดยใช้เทคโนโลยแีละควำมเชีย่วชำญขัน้สงูจำกกลุม่เอสที เทเลมเีดยี โกลบอล 
ดำต้ำ เซ็นเตอร์ ท่ีได้พิสูจน์ถึงควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนให้ลูกค้ำสำมำรถ
ด�ำเนินงำนและขยำยธุรกิจให้เติบโตได้ ในหลำกหลำยตลำดท่ีให้บริกำร

 
ในภูมิภำคเอเชียซึ่งภำคอุตสำหกรรมมีควำมซับซ้อนและเติบโตอย่ำงรวดเร็ว 
ส่งผลให้ บริษัทฯ วำงระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีทันสมัยมีเสถียรภำพและ 
ควำมปลอดภัยได้มำตรฐำนระดับสำกล เพื่อรองรับควำมต้องกำรของ 
ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ พร้อมมีพันธมิตร
มืออำชีพดูแลพัฒนำระบบและโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมถึงกำรใส่ใจกับกำร
ประหยัดพลงังำน เพือ่เสริมสร้ำงควำมม่ันใจตอ่คณุภำพกำรให้บริกำร บริษัทฯ 
มีแนวทำงกำรท�ำกำรตลำดล่วงหน้ำกับพันธมิตรเพื่อเจำะลูกค้ำรำยใหญ่

 ท้ังในและต่ำงประเทศให้เข้ำมำใช้บริกำร ซึ่งลูกค้ำท่ีมองหำดำต้ำเซ็นเตอร์
 สเกลน้ี คือกลุ่มท่ีมีฐำนข้อมูลจ�ำนวนมำก ใช้คลำวด์คอมพิวติ้ง เช่น 

มหำวทิยำลยั โรงพยำบำล กลุม่ธุรกจิมีเดยี และสถำบนักำรเงนิต่ำง ๆ  เป็นต้น 
ท้ังน้ีตลำดดำต้ำเซ็นเตอร์ ถือเป็นธุรกิจท่ีน่ำจับตำมอง จำกแนวโน้มองค์กร
หลำยแห่งท่ีทรำนส์ฟอร์มเร่ิมแตกธุรกิจใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน หันมำ

 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบประมวลผล และบริหำรจัดกำรข้อมูล 
ผำ่นศนูยข้์อมลูอยำ่งมปีระสทิธภิำพ โดยเฉพำะองค์กรท่ีมุง่เน้นกำรพฒันำเพือ่

 รองรับอุตสำหกรรมท่ีต้องใช้เทคโนโลยีดิจทัิลขั้นสูงตำมนโยบำยของรัฐบำล

63บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ส�ำหรับกำรท�ำธุรกิจดำต้ำเซ็นเตอร์ของบริษัทร่วมทุนภำยใต้กลุ่ม
บริษัทได้วำงมำตรฐำนรองรับกำรปฏิบัติกำรในระดับสูงสุด ที่มีเสถียรภำพ 
ในกำรเก็บรักษำข้อมลู และอุปกรณ์เซร์ิฟเวอร์ตำ่ง ๆ  ภำยใต้กำรจดัวำงสภำวะ
แวดล้อมท่ีปลอดภัย มีควำมยืดหยุ่นสูง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

 
ตำมมำตรฐำนของกลุ่มอุตสำหกรรม 

 จำกควำมร่วมมือในกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัทและกลุ่มเอสที 
 เทเลมีเดีย โกลบอล ดำต้ำ เซ็นเตอร์ บริษัทร่วมทุนจงึมีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้

ควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำโครงกำรศูนย์ข้อมูล รวมถึงแหล่งเงินทุนและ
 ผูท่ี้มสีว่นร่วมในกำรพัฒนำท้ังหมด ส�ำหรับกำรสร้ำงอำคำรดำต้ำเซน็เตอร์น้ัน 

กำรตดิตัง้โครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง ระบบไฟฟ้ำ ระบบรักษำควำมปลอดภยัและ
ระบบพลังงำนส�ำรอง ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนหลักในกำรพัฒนำโครงกำร 
โดยบริษัทฯ วำงแผนกำรลงทุนสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีควำมยืดหยุ่น เพื่อ
ให้ทันกบักำรเปลี่ยนแปลงเวร์ิกโหลดท่ีรวดเร็ว โดยโครงกำรดงักล่ำวสำมำรถ
รองรับกำรให้บริกำรเอสเอม็อจีนถงึองค์กรขนำดใหญใ่นกำรจดักำรทรัพยำกร
ได้สะดวก ซึ่งช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถแข่งขันขององค์กรในกำรประมวลผล 
และเป็นกำรเพิ่มทำงเลอืกให้กบัผู้ใช้ในประเทศและต่ำงประเทศท่ีสนใจกำรใช้
บริกำรพ้ืนท่ีจดัเก็บข้อมลู ท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสือ่สำรเข้ำถงึเจำ้หน้ำท่ี
ได้อยำ่งรวดเร็ว ซึ่งจะชว่ยลดต้นทุนค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำรจดักำรข้อมูล และ
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยได้ครบวงจร 

 ส�ำหรับ STT Bangkok 1 เป็นหน่ึงในสองอำคำรของดำต้ำเซ็นเตอร์
แคมปัส STT Bangkok ซึง่ตัง้อยู่บนถนนหวัหมำก หน่ึงในยำ่นธุรกจิส�ำคญัของ
กรุงเทพ ตวัอำคำรมคีวำมสงู 7 ชัน้ บนพืน้ท่ีท้ังหมด 30,000 ตำรำงเมตร และ
มีก�ำลังไฟพร้อมใช้สูงถึง 20 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับกำรเติบโตทำงธุรกิจของ
ลูกค้ำ หลังจำกพัฒนำท้ังสองอำคำรจนเสร็จสมบูรณ์ ดำต้ำเซ็นเตอร์แคมปัส
แห่งน้ีจะมีก�ำลังไฟรวมถึง 40 เมกะวัตต์ 

 ปัจจุบัน STT Bangkok 1 นับเป็นดำต้ำเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกล
แห่งแรกของประเทศไทยท่ีคว้ำมำตรฐำนดำต้ำเซ็นเตอร์จำกท้ัง TIA-942 
Certification Rated-3 และ Uptime Institute Tier III Certification ด้ำน
กำรออกแบบและด้ำนกำรก่อสร้ำงจำกสถำบัน The Telecommunications 
Industry Association (TIA) และ Uptime Institute ตำมล�ำดับ ซึ่งเป็น
องค์กรรับรองมำตรฐำนดำต้ำเซ็นเตอร์ระดับโลก โดยมำตรฐำน TIA-942 จะ
ครอบคลุมในเร่ืองโครงสร้ำงพืน้ฐำนของระบบโทรคมนำคมและองค์ประกอบ
ส�ำคัญของดำต้ำเซ็นเตอร์ เช่น ท�ำเลท่ีตั้ง กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
โครงสร้ำงอำคำร ระบบไฟฟ้ำ โครงสร้ำงระบบ ระบบป้องกนัอคัคภียั และควำม
ปลอดภัยทำงกำยภำพ เป็นต้น ส่วนมำตรฐำน Uptime Tier III ให้กำรรับรอง
ว่ำ STT Bangkok 1 จะสำมำรถท�ำงำนได้อยำ่งต่อเน่ือง แม้จะอยู่ในระหว่ำง
กำรบ�ำรุงรักษำหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ นอกจำกน้ี STT Bangkok 1 ยังได้
รับกำรรับรองมำตรฐำนอำคำรสีเขียว LEED® (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ระดับ Gold Version 4 จำกองค์กร U.S. Green 
Building Council (USGBC) ซึง่เป็นมำตรฐำนระดบัสำกลท่ีใช้ประเมนิอำคำร
ด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมำตรฐำน 
LEED Gold ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ ดำต้ำเซ็นเตอร์ STT Bangkok 1 

 มีกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธภิำพสูง ในเร่ืองกำรใช้ทรัพยำกรน�ำ พลังงำน 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในอำคำร และกำรใช้วัสดุและทรัพยำกร รวมถึง 
กำรบริหำรจดักำรสำธำรณูปโภคและกำรคมนำคมท่ีมีผลต่อชุมชนท่ีตั้งอยู่ 

 ท่ีส�ำคัญดำต้ำเซ็นเตอร์ STT Bangkok 1 ยังออกแบบมำพร้อมกับ
มำตรฐำนควำมปลอดภยัระดบัสงูสดุ ประกอบดว้ย ระบบป้องกนัภยัหลำยชัน้  
(Multi-Layer Security) กำรควบคุมกำรเข้ำออก กล้องวงจรปิดตลอด  
24 ชั่วโมง รวมถึงมำตรฐำน Threat and Vulnerability Risk Assessment 
(TVRA) เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมของกำรปฏิบัติกำรท่ีมีควำมปลอดภัย
สูงสุด ในขณะเดียวกันดำต้ำเซ็นเตอร์ STT Bangkok 1 ยังได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนในด้ำนควำมปลอดภยัข้อมูลและกำรบริหำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย
มำตรฐำน ISO 27001 และมำตรฐำน PCI-DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard) ซึ่งช่วยตอกย�ำถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัท ในกำร 
ให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อมในกำรเก็บข้อมูล 

 
เพื่อปกป้องข้อมูลท่ีมีค่ำของลูกค้ำจำกกำรร่ัวไหลทุกรูปแบบ รองรับด้วย
มำตรฐำนควำมปลอดภยัระดบัสำกล เพือ่ให้ตอบโจทยค์วำมต้องกำรทำงธุรกจิ

 
ของลูกค้ำให้มำกท่ีสุด

 สิทธแิละประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 ในเดอืนกันยำยน 2562 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้พจิำรณำ
อนุมัตใิห้บริษัท เอสทีที จดีซี ี(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รับกำรส่งเสริมในประเภท 
7.9.2.3 กิจกำรนิคมหรือเขต Data Center โดยได้รับสิทธปิระโยชน์ ดังน้ี

	 •	 ได้รับอนุญาตน�าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ
   กับคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ ในอุปกำระของบุคคลท้ังสอง 

  ประเภทน้ีเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ตำมจ�ำนวนและก�ำหนด 
  ระยะเวลำให้อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ

 
  เห็นสมควร
	 •	 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ

   ท่ีได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำตท�ำงำน
   เฉพำะต�ำแหน่งหน้ำท่ีกำรท�ำงำนท่ีคณะกรรมกำรให้ควำมเหน็ชอบ
 

  ตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจกัร
	 •	 ได้รับอนุญาตให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจักร

   ตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ
	 •	 ได้รับอนุญาตให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ

   ก�ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม
 

  มีก�ำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ 
  กิจกำรน้ัน ในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำ 
  ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะได้รับ

   อนุญำตให้น�ำผลขำดทุนประจ�ำปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงเวลำน้ัน 
  ไปหกัออกจำกก�ำไรสทุธท่ีิเกดิขึน้ภำยหลงัระยะเวลำไดรั้บยกเว้น 
  ภำษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้น

   ก�ำหนดเวลำน้ัน โดยจะเลือกหักจำกก�ำไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง 
  หรือหลำยปีก็ได้
	 •	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับส่งเสริม

   ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมค�ำนวณเพื่อ
 

  เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับ
   ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลน้ัน

	 •	 ให้ได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักร	
   เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้

64 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 งานระหว่างการพัฒนา

 ส�ำหรับโครงกำรพัฒนำดำต้ำเซ็นเตอร์ บริษัทร่วมทุนเร่ิมเปิดให้
บริกำรในปี 2564 โดยมีแผนทยอยเปิดให้บริกำรเป็นเฟส ด้วยกำรวำงระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของดำต้ำเซ็นเตอร์ท่ีดี โครงกำรจึงสำมำรถขยำยก�ำลัง

 
กำรให้บริกำรได้ตำมควำมต้องกำรของตลำดท่ีเตบิโตอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบนั 
และในอนำคตคำดว่ำจะมีกำรวำงแผนลงทุนดำต้ำเซ็นเตอร์แห่งใหม่เพิ่มเติม
เพื่อรองรับควำมต้องกำรของตลำดอกีด้วย 

 2) สายธุรกิจ “สมาร์ทโซลูชั่น”

 ส�ำหรับสำยงำนสมำร์ทโซลูชั่น เป็นกำรลงทุนในธุรกิจแนวใหม่ท่ีใช้
เทคโนโลยใีนกำรเชือ่มโยงและผสมผสำนบริกำรท่ีหลำกหลำย ผ่ำนกำรพฒันำ
ร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรแบ่งปันทรัพยำกร 
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ เทคโนโลยี และฐำนลูกค้ำร่วมกัน โดยสมำร์ทโซลูชั่น
จะเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของทุกกลุ่มธุรกิจบนแพลตฟอร์มอสังหำริมทรัพย์

 
แบบผสมผสำนของกลุ่มบริษัท เพรำะท�ำหน้ำท่ีเป็น Enabler ช่วยยกระดับ

 
ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันเพือ่ก้ำวสูย่คุดจิทัิลภำยใต้โครงสร้ำงเศรษฐกจิ
และอุตสำหกรรม 4.0 ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ

 2.1) บริการในส่วนโคเวิร์คกิ้งสเปซ

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นกำรขยำยตัวของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 
ท่ีผู้ประกอบกำรพัฒนำโครงกำรแบบผสมผสำน มีฟังก์ชั่นและองค์ประกอบ
ท่ีเป็นเทคโนโลยีทันสมัยตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ มีแนวโน้มในกำร
เติบโตท่ีดี บริษัทฯ จึงวำงแผนต่อยอดและพัฒนำโซลูชั่นให้เกิดประโยชน์
ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรุกตลำดเข้ำจับมือร่วมทุนกับ “จัสโค” (JustCo) 

 
ผู้ให้บริกำรโคเวิร์คกิ้งสเปซระดับพรีเมียมท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออก

 เฉียงใต้ ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญเร่ืองกำรวิเครำะห์ข้อมูล เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับ
สถำนท่ีท�ำงำน และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มลูกค้ำสมำชิก พร้อมฐำนลูกค้ำ

 ท่ีกว้ำงขวำงในระดับภูมิภำค 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 กำรประกอบธุรกิจโคเวิร์คกิ้งสเปซ หรือ กำรเปิดให้เชำ่พื้นท่ีท�ำงำน
ร่วม ถือเป็นกำรต่อยอดจำกกำรท�ำเซอร์วิสออฟฟิศแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นธุรกิจ
ท่ีจับกลุ่มลูกค้ำรำยเล็ก โดยมีข้อแตกต่ำงคือกำรให้ควำมส�ำคัญกับฟังก์ชั่น 
และเทคโนโลยีในกำรออกแบบด้วยดีไซน์ท่ียืดหยุ่นคล่องตัว พร้อมจัดสรร

 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกครบครัน รองรับขนำดองค์กรท่ีหลำกหลำย ท�ำให้
ลูกค้ำท่ีมำใช้บริกำรโคเวิร์คกิ้งสเปซ ไม่ต้องเช่ำแบบกั้นห้องก็ได้ สำมำรถ

 เลือกเช่ำแบบ “Hot Desk” ซึ่งเป็นโต๊ะท�ำงำนกลำงท่ีใครก็สำมำรถมำใช้ได้ 
เหมำะส�ำหรับหน่วยงำนท่ีไมไ่ด้เข้ำใช้สถำนท่ีตลอดเวลำท�ำให้สำมำรถใช้พืน้ท่ี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือหำกกรณีมีนัดประชุมก็สำมำรถเช่ำเป็นห้องได้ 

 อีกท้ังจุดเด่นของโคเวิร์คกิ้งสเปซคือ แนวคิดกำรสร้ำงสมดุลกำรท�ำงำนกับ
 

กำรพักผ่อน ท�ำให้มีกำรจดัวำงส่วนกลำงท่ีรองรับกำรท�ำงำนของคนรุ่นใหม่
ด้วยรีครีเอช่ันเซอร์วสิ มมุกำแฟ กำรตกแตง่ดไีซน์ให้มคีวำมหำ่งไกลรูปแบบเดมิ

 ของออฟฟิศท่ัวไปอยำ่งชดัเจน โดยสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเกือ้หนุนเสริมสร้ำง
คอมมูนิตี้ท่ีสมำชิกสำมำรถมำพูดคุยสร้ำงปฏิสัมพันธ์ สร้ำงเน็ตเวอร์คกิ้ง

 ใหม่ ๆ เชื่อมโยงธุรกิจทุกรูปแบบเข้ำด้วยกัน จดักิจกรรมสัมมนำ เวิร์คช็อป 
 แลกเปลี่ยนวิธีกำรท�ำงำนและแนวควำมคิดเพื่อมองหำโอกำสต่อยอดธุรกิจ 

ให้ก้ำวไกลไปกว่ำเดิม พร้อมกับมีเครือข่ำยหลำยสำขำหลำยท�ำเลเพื่อ
 ดึงดูดผู้เช่ำด้วยออปชั่นสำมำรถน่ังท�ำงำนได้หลำยท่ี ถือเป็นควำมได้เปรียบ
 ท่ีเหนือกว่ำกำรเช่ำเซอร์วิสออฟฟิศแบบเดิม

 ส�ำหรับควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับจสัโคน้ัน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปิด 
ให้บริกำรโคเวร์ิคกิง้สเปซสำขำแรกในกรุงเทพท่ีอำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ 
โดยมีพื้นท่ีให้บริกำรสองชั้น รวมขนำดพื้นท่ีท้ังหมด 3,200 ตำรำงเมตร และ
สำขำท่ีสองท่ีตกึแคปปิตอล ทำวเวอร์ ออลซซีัน่สเ์พลส บนพืน้ท่ีให้บริกำรขนำด 
3,636 ตำรำงเมตร ตำมด้วยสำขำท่ีสำมคือ สำขำท่ีตึกสำมย่ำน มิตรทำวน์ 

 
โดยมีพื้นท่ีให้บริกำรหกชั้น รวมขนำดพื้นท่ีท้ังหมด 11,812 ตำรำงเมตร และ
สำขำล่ำสุดคือสำขำอมัรินทร์พลำซ่ำ บนพื้นท่ี 4,396 ตำรำงเมตร

 สิทธแิละประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 ในเดือนกันยำยน 2563 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ได้พิจำรณำอนุมัติให้โครงกำรจัสโค ณ อำคำรอัมรินทร์พลำซ่ำของบริษัท 

 จัสโค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รับกำรส่งเสริมในประเภท 7.9.2.6 กิจกำร  
Co-working Space โดยได้รับสิทธปิระโยชน์ ดังน้ี

	 •	 ได้รับอนุญาตน�าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ
   กบัคูส่มรส และบคุคลซึง่อยูใ่นอุปกำระของบคุคลท้ังสองประเภทน้ี 

  เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ตำมจ�ำนวน และก�ำหนดระยะเวลำ 
  ให้อยู่ในรำชอำณำจกัรเท่ำท่ีคณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็สมควร
	 •	 ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ

   ท่ีได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำตท�ำงำน
   เฉพำะต�ำแหน่งหน้ำท่ีกำรท�ำงำนท่ีคณะกรรมกำรให้ควำมเหน็ชอบ 
 

  ตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจกัร
	 •	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ

 
  พิจำรณำอนุมัติ
	 •	 ได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัร	เป็นเงนิตรา

 
  ต่ำงประเทศได้

 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

  Co-working Space เป็นธุรกิจให้เช่ำท่ีน่ังท�ำงำนร่วม มีกำรเติบโต
อยำ่งรวดเร็ว จำกท่ีมผีูป้ระกอบกำร Co-working Space แบรนดต์ำ่งประเทศ
ท้ังระดับภูมิภำค และระดับโลกทยอยเข้ำมำเปิดและขยำยสำขำในกรุงเทพฯ 
และมีแนวโน้มจะเติบโตสูงขึ้นในอนำคต โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริกำรโคเวิร์คกิ้ง

 สเปซหลำยรำยในตลำด อำทิ โกลว์ฟิช (GlowFish) เดอะไฮฟ์ (The Hive) 
ฮบับ้ำ (Hubba) สเปซ (Spaces) จสัโค (JustCo) รีจสั (Regus) และวีเวิร์ค  
(WeWork) ท้ังน้ี Research and Markets คำดกำรณ์มูลค่ำตลำดของ  
Co-working Space ท่ัวโลกในปี 2564 อยูท่ี่ 8,140 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึน้จำก 
ปีท่ีผ่ำนมำท่ีมีมูลค่ำอยู่ท่ี 7,970 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และมีอัตรำกำรเติบโต

 เฉลี่ยในปี 2564-2568 อยู่ท่ีร้อยละ 12 โดยคำดว่ำในปี 2568 จะมีมูลค่ำถึง 
13,030 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งตลำดเอเชียแปซิฟิกจะเป็นแรงขับเคลื่อนท่ี
ส�ำคัญจำกกำรเติบโตของธุรกิจ Start-Up จำกหลำกหลำยธุรกิจ นอกจำกน้ี
รำยงำนของ JLL คำดกำรณว์ำ่ตลำด Co-working Space ในเอเชยีจะเพิม่สงูขึน้ 
เป็นร้อยละ 30 ในปี 2573 โดยมีปัจจัยหนุนจำกพนักงำนมีควำมต้องกำร 
ใช้พื้นท่ีท่ีมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น

65บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท�ำให้วิถีชีวิตของ
ผู้คนในหลำย ๆ ด้ำนเปล่ียนไป โดยเฉพำะด้ำนกำรท�ำงำน ซึ่งหลำยบริษัท
ได้เปลี่ยนรูปแบบกำรท�ำงำนของพนักงำนเป็น Work From Home หรือ 
Remote Working มำกขึ้น เพื่อลดกำรแพร่กระจำยของไวรัส คอลลิเออร์ส 
ประเทศไทย คำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มกำรท�ำงำนในประเทศไทยจะเปลี่ยนไป 
โดยมีกำรผสมผสำนกำรท�ำงำนนอกพื้นท่ีส�ำนักงำนมำกขึ้น ส่งผลให้ฟังก์ชั่น

 
ของพื้นท่ีส�ำนักงำนในอนำคต จะเปลี่ยนจำกพื้นท่ีแบบดั้งเดิมไปสู่พื้นท่ี 
ท่ีส่งเสริมกำรท�ำงำนร่วมกัน และมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรขององค์กรและสังคมของพนักงำน ถือเป็นโอกำสของธุรกิจ 
Co-working Space ที่เข้ำมำตอบโจทยพ์ฤติกรรมในกำรท�ำงำนใหมห่ลงัจำก

 
เกิดโควิด-19 กำรใช้ส�ำนักงำนจะเปลี่ยนไปสู่รูปแบบผสมผสำนเน่ืองจำก
บริษัทมุง่เน้นกำรใช้พ้ืนท่ีส�ำนักงำนใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ นอกจำกน้ี แนวโน้ม
ท่ี Co-working Space จะได้รับควำมนิยมจำกกลุ่มธุรกิจขนำดกลำง-ใหญ่ 
ก็มมีำกเช่นกนั เน่ืองจำกควำมยืดหยุ่นท่ีมสีงูและไม่มข้ีอผกูมดัด้วยสัญญำเช่ำ

 ยำวเหมือนกำรเช่ำส�ำนักงำนปกติท่ัวไป และกำรให้บริกำรในรูปแบบสมำชิก 
บริษัท/องค์กรจึงสำมำรถปรับลดหรือเพ่ิมจ�ำนวนท่ีน่ังในกำรใช้งำนได้

 
ตำมต้องกำร ท�ำให้มีแนวโน้มกำรเช่ำใช้เป็นท่ีท�ำงำนให้กับพนักงำนท่ีท�ำงำน
ในรูปแบบใหม่ ซึ่งสำมำรถรองรับท้ังกำรท�ำงำนเดี่ยวและเป็นกลุ่ม ส่งผลให้
องค์กรควบคุมค่ำใช้จำ่ยและตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่มำกขึ้น 

 กลยุทธท์างธุรกิจโดยรวม

 กระแสกำรขับเคลื่อนควำมอย่ำงย่ังยืนภำยใต้แนวคิด Circular 
Economy บนแพลตฟอร์มธุรกิจท่ีมีกลไกหมุนเวียนใช้งำนทรัพยำกร 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรในหลำกหลำยอุตสำหกรรมในปัจจุบัน บริษัทฯ เชื่อว่ำกลยุทธ ์
กำรลงทุนในโคเวิร์คกิ้งสเปซน้ัน สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ท่ีสำมำรถ

 
สร้ำงโอกำสในกำรเติบโตและต่อยอดธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี 

 ด้วยกำรน�ำเสนอประสบกำรณ์ใหม่ให้กลุ่มคนท�ำงำนรุ่นใหม่ นักท่องเท่ียว

 เชิงธุรกิจ และองค์กรธุรกิจทุกขนำดในประเทศไทยได้สัมผัสบรรยำกำศ
กำรท�ำงำนแบบใช้พ้ืนท่ีหมุนเวียนร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด บนแนวคิด

 กำรออกแบบสร้ำงสมดุลย์ให้ชีวิตและกำรท�ำงำนมำกขึ้น โดยแฝงควำม
สนุกสนำน มีชีวิตชีวำ มีปฏิสัมพันธ์กัน และกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์

 ใหม่ ๆ โดยบริษัทฯ วำงแผนเชิงรุกในกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองในพื้นท่ี
 

ไพร์มโลเคชั่น เพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น�ำกำรให้บริกำรโคเวิร์คกิ้งสเปซ
 ในประเทศไทยและอำเซียน

 ท้ังน้ี ควำมร่วมมือกับจสัโคน้ัน ถือเป็นกำรเพิ่มเติมแพลตฟอร์มกำร
ให้บริกำรออฟฟิศแบบทันสมยัครบวงจรส�ำหรับลกูค้ำปัจจุบนั อกีท้ังยงัถอืเป็น 
อีกก้ำวหน่ึงท่ีส�ำคัญในกำรต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อมุ่งไปสู่แนวทำง

 กำรยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (Customer-Centric) ในกำรวำงระบบบริหำร
จัดกำรท่ีตอบสนอง เข้ำถึงและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดีให้กับลูกค้ำ 

 ผำ่นกำรใช้เทคโนโลยดีำ้นกำรวเิครำะหข้์อมลูเชงิลกึ กำรพฒันำแอปพลเิคชัน่ 
และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีสนับสนุนกำรท�ำงำนและตอบโจทย์ผูป้ระกอบกำร 
เพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจให้กว้ำงขวำงขึ้น 

 การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 โคเวิร์คก้ิงสเปซจัดเป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนสูง ต้องมีเครือข่ำย
 หลำยสำขำ บนท�ำเลท่ีเป็นไพร์มโลเคชัน่เดนิทำงสะดวกเข้ำถงึง่ำย ส�ำหรับสเกล

พื้นท่ีในกำรพัฒนำแต่ละสำขำน้ันมีท้ังขนำดกลำง 1,000-3,000 ตำรำงเมตร 
และขนำดใหญ่ต้ังแต่ 3,000-8,000 ตำรำงเมตร ทุก ๆ ส่ิงท่ีใช้ในออฟฟิศ
จ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีทีมงำนซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังทั้งกำร

 
แก้ปัญหำ กำรบ�ำรุงรักษำ กำรอพัเกรดแอปพลเิคชัน่ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบกำรจะต้องวำงแนวทำงควบคุมค่ำใช้จ่ำย

 ในกำรด�ำเนินกำรท่ีดี ส�ำหรับรูปแบบกำรหำรำยได้ของโคเวิร์คกิ้งสเปซน้ัน  
มำจำกกำรเพิม่จ�ำนวนสมำชกิทัง้ในกลุม่ลกูค้ำองคก์ร และกลุม่ลกูค้ำรำยยอ่ย
ท่ัวไป ด้วยแพ็คเกจท่ียืดหยุ่นตำมควำมต้องกำรใช้งำนท้ังในส่วนสตูดิโอ หรือ
พื้นท่ี Hot Desk พร้อมห้องประชุม พื้นท่ีจดัอเีวนต์ คำเฟ่ และมุมสันทนำกำร
โดยสมำชิกมีควำมยืดหยุ่นสำมำรถท�ำสัญญำเช่ำรำยเดือน หรือสัญญำเช่ำ
ระยะยำว 1-3 ปี 

 งานระหว่างการพัฒนา

 ไม่มี

 2.2) บริการในส่วนออโตเมชั่นและโรบอทิคส์

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 ส�ำหรับสำยงำนออโตเมชัน่และโรบอทิคส ์เป็นกำรลงทุนในธุรกจิใหม่
เพือ่สร้ำงมลูคำ่เพิม่ตอบโจทยผ์ูป้ระกอบกำรในยคุอุตสำหกรรม 4.0 ท่ีมคีวำม
ต้องกำรใช้งำนสมำร์ทแฟคทอร่ี และสมำร์ทโลจสิตกิสเ์พื่อเสริมประสทิธภิำพ 
และขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรลูกค้ำ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ
และนวตักรรมสมยัใหม่ในส่วนออโตเมชัน่และโรบอทิคส์ เช่น ระบบกำรขนถ่ำย

 วัสดุ รถโฟล์คลิฟท์อตัโนมัติ รถล�ำเลียงสินค้ำอตัโนมัติ หุ่นยนต์ และ หุ่นยนต์
 ท่ีท�ำงำนร่วมกับมนุษย์ (Collaborative robots) ที่ได้รับกำรพิสูจน์และ
 ใช้งำนในวงกว้ำงหลำกหลำยอุตสำหกรรมท่ัวโลก รวมถึงตลำดในภมูภิำคเอเชยี 

ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีกำรเติบโตสูง และถือเป็นหน่ึงในคลัสเตอร์ท่ีได้รับ
กำรส่งเสริมจำกนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 โดยภำพรวมโรบอทิคส์ เพื่อกำร
อุตสำหกรรมในประเทศไทยเร่ิมขยำยตวัมำกขึน้ในช่วงท่ีผำ่นมำ จำกควำมคดิ 
ริเร่ิมของรัฐบำลท่ีจะขับเคลือ่นกำรใช้ออโตเมชัน่และโรบอทิคส ์ควำมก้ำวหน้ำ

 ของเทคโนโลยีท่ีพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว ร่วมกับรำคำของหุ่นยนต์และ
 ออโตเมชั่นท่ีเร่ิมปรับลดลง กำรเพิ่มข้ึนของอุปสงค์ในกลุ่ม E-Commerce 

และกำรพัฒนำคลังสินค้ำท่ีทันสมัยเพื่อรองรับซัพพลำยเชนยุคใหม่ ล้วนเป็น
 

ปัจจัยบวกท่ีจะสนับสนุนให้ระบบนิเวศของอุตสำหกรรมน้ีเติบโตต่อไปได้ 
 

ส่งผลให้บริษัทฯ ได้เข้ำจบัมือร่วมทุนกับ “พีบีเอ” PBA International Pte. 
Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริกำรระบบปฏิบัติกำรอัตโนมัติครบวงจร ก่อตั้ง 
และมีส�ำนักงำนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ด้วยควำมเชี่ยวชำญระดับสูง

 
ในออโตเมชั่นเพื่อกำรอุตสำหกรรมมำกว่ำ 30 ปี โดยร่วมกันจัดตั้งบริษัท  
พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจ 
ให้บริกำรระบบปฏบิตักิำรอตัโนมตั ิส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและคลงัสินค้ำ 

66 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 กำรประกอบธุรกจิออโตเมชัน่และโรบอทิคส ์ถอืเป็นกำรให้บริกำรแก่
ลกูค้ำท่ีมคีวำมต้องกำรเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสิทธภิำพในกำรด�ำเนินงำนเพือ่
กำรอุตสำหกรรม เช่น กำรป้อนวัตถุดิบ กำรผลิต กำรสุ่มตรวจ กำรจดัเรียง 

 
กำรบรรจุ รวมถึงกำรขนส่ง ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้ำวหน้ำและศักยภำพของ

 หุ่นยนต์ท่ีสำมำรถท�ำงำนซับซ้อนได้มำกขึ้น บวกกับต้นทุนกำรผลิตหุ่นยนต์
 ท่ีถกูลงท�ำให้หุน่ยนตจ์ะเข้ำมำทดแทนแรงงำนคน ซึง่ในปัจจุบนัหลำยประเทศ

รวมถึงประเทศไทย ประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำนเพรำะโครงสร้ำง
ประชำกรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรทดแทนแรงงำน
ด้วยแรงงำนหุน่ยนต์ในภำคอุตสำหกรรมหลกั เช่น อุตสำหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 
และอุตสำหกรรมยำนยนต์ ยิ่งไปกว่ำน้ัน ในบำงอุตสำหกรรมท่ีหุ่นยนต์

 ไม่สำมำรถทดแทนแรงงำนคนได้ ก็ยังคงมีแนวโน้มท่ีจะปรับใช้หุ่นยนต์
 เพื่อช่วยเสริมควำมสำมำรถหรือลดภำระงำนของคนให้น้อยลง เช่น กำรยก

ของหนัก หรือกำรจดัส่งของขนำดใหญ่ ท้ังน้ี พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำโซลูชั่นท่ีฉลำดเฉลียว กำรให้ค�ำแนะน�ำ กำรทดสอบ (Proof 
of Concept) ทั้งหุ่นยนต์ท่ัวไปและหุ่นยนต์ในงำนท่ีต้องใช้ควำมแม่นย�ำสูง

 ในกำรด�ำเนินโครงกำร รวมทัง้กำรให้บริกำรหลงัโครงกำรซึง่สำมำรถปรับแตง่
ให้เข้ำกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจของลูกค้ำได้เสมอ

 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

 อุตสำหกรรมหุ่นยนต์เป็น 1 ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยในกำรยก
ระดบักำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิจำกกำรขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
หรือนโยบำยประเทศไทย 4.0 หุน่ยนตจ์งึถอืเป็นกลไกท่ีชว่ยปรับกระบวนกำร
ผลติให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูบ้ริโภค (Mass customization) ท่ีมี
ควำมหลำกหลำยและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลงัจำก
วิกฤตโควิด-19 ผ่ำนไป ควำมต้องกำรใช้หุ่นยนต์ในโรงงำนจะมีเพิ่มขึ้นมำก 
เช่น อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรและยำรักษำโรค เพรำะเป็นอุตสำหกรรม 
ท่ีใช้แรงงำนมำก ประกอบกับหลังกำรระบำดของโควิด-19 ท�ำให้ผู้บริโภค
หันมำให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองสุขอนำมัยมำกขึ้น ท�ำให้กำรน�ำหุ่นยนต์มำใช้

 ในโรงงำนจะปลอดภัยจำกกำรปนเป้ือนไวรัสและเชื้อโรคได้รวมท้ังหุ่นยนต์
และระบบอตัโนมตักิม็รีำคำลดลงทุกปี ท�ำให้ผู้ประกอบกำรเอสเอม็อหีนัมำใช้

 
หุ่นยนต์มำกขึ้น อีกท้ังยังมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษีและกำรเข้ำถึงแหล่ง

 เงินทุน เพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตอีกด้วย นอกจำกน้ี ปัจจุบัน 
มีกำรน�ำหุ่นยนต์มำใช้กับภำคบริกำรอย่ำงแพร่หลำยมำกขึ้น โดยน�ำหุ่นยนต์
บริกำร (ROBOTS-AS-A-SERVICE) มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรงำนหน้ำบ้ำน 
ร้ำนอำหำร โรงแรม โรงพยำบำล ห้ำงสรรพสินค้ำและอำคำรพำณิชย์ เช่น 
กำรเป็นพนักงำนต้อนรับลูกค้ำ เสิร์ฟอำหำร และกำรรับเช็คอนิ - เช็คเอำท์
ได้หลำกหลำยภำษำ รวมถึงระบบจดจ�ำใบหน้ำเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย 
และล่ำสุดในช่วงวิกฤตกำรณ์โควิด-19 ท่ีมีกำรใช้หุ่นยนต์มำเป็นตัวช่วย

 ในกำรจดัส่งอำหำรและยำให้แกผู่ป่้วยในโรงพยำบำลเพือ่ลดโอกำสกำรตดิเชือ้ 
 รวมถึงใช้ในกำรตรวจหำผู้ติดเชื้อผ่ำนกำรวัดอุณหภูมิและกำรใช้หุ่นยนต์
 ฆ่ำเชื้อตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ อกีด้วย

 ข้อมูลจำก Statista ระบุว่ำตลำดหุ่นยนต์อุตสำหกรรมและหุ่นยนต์
บริกำรท่ัวโลกจะมีมูลค่ำ 132 พันล้ำนเหรียญสหรัฐในปี 2564 และมีอัตรำ
เติบโตเฉลี่ยในปี 2562-2566 อยู่ท่ีร้อยละ 26 จำกเทรนด์กำรใช้งำนและ

 กำรลงทุนเทคโนโลยยีคุใหมท่ี่เพิม่ขึน้ นอกจำกน้ี IFR ระบุด้วยวำ่ อุตสำหกรรม

หุ่นยนต์ของโลกกว่ำร้อยละ 60 มำจำกภูมิภำคเอเชียซึ่งเป็นตลำดส�ำคัญ
 อันดับหน่ึง และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2564 ตลำดหุ่นยนต์อุตสำหกรรมของ

ประเทศไทยจะมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 19 ซ่ึงจะมีกำรขยำยตัว 
เร็วท่ีสุดสูงเป็นอนัดับ 1 ในอำเซียน และเป็นอนัดับ 4 ในระดับโลก รองจำก
บรำซิล อนิเดีย และจนีท่ีร้อยละ 33, 26, 22 ตำมล�ำดับ

 ส�ำหรับประเทศไทย กระทรวงอุตสำหกรรม (อก.) ตั้งเป้ำยกระดับ 
กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรผลิตสมัยใหม่ Smart Production รองรับ
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม S-Curve และขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไทย 4.0  
ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล

 ในประเทศให้เข้มแข็ง พึ่งพำตัวเองได้ในด้ำนเทคโนโลยี ไม่ใช่เป็นเพียงแค่
กำรน�ำเข้ำเหมือนท่ีผ่ำนมำ ด้วยควำมพร้อมของนโยบำย มำตรกำรสนับสนุน 
และโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีแข็งแกร่ง โดยมีเป้ำหมำยให้ประเทศไทยเป็นผู้น�ำ

 กำรผลิตและใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของอำเซียนภำยในปี 2569 
นอกจำกน้ีในปี 2564 น้ีจะผลักดันให้เกิดกำรลงทุนอุตสำหกรรมหุ่นยนต

 ์
และระบบอตัโนมัตไิมน้่อยกวำ่ 200,000 ล้ำนบำท เพิ่มจ�ำนวนผู้ประกอบกำร 
System Integrator (SI) ในประเทศจำก 200 รำยเป็น 1,400 รำย ลดกำร 
น�ำเข้ำหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัตจิำกตำ่งประเทศไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 30 และ
โรงงำนอุตสำหกรรมมีกำรใช้หุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติร้อยละ 50

 อุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในประเทศไทย ถือเป็น
ตลำดท่ีมีศักยภำพสูงและเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ขณะเดียวกันกำรใช้งำนระบบ
อตัโนมัตแิละหุน่ยนตไ์มไ่ด้เป็นเพยีงแคต่วัเลอืกท่ีชว่ยสง่เสริมกำรด�ำเนินธุรกจิ

 อกีต่อไป แต่ถือเป็นส่ิงจ�ำเป็นในกำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันให้แก่ภำคธุรกิจ
 และอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ท�ำให้ประเทศไทยมีโอกำสส�ำคัญท่ีจะพัฒนำ 

ควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตและกำรปฏิบัติงำนภำยในประเทศเพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรท่ีเพิ่มขึ้นของระบบอัตโนมัติ จะเห็นได้จำกมูลค่ำกำรน�ำ
เข้ำระบบอัตโนมัติส�ำหรับกำรผลิตและหุ่นยนต์อุตสำหกรรมเติบโตกว่ำ

 ร้อยละ 7 จำก 1.72 พันล้ำนบำทในปี 2562 เป็น 1.84 พันล้ำนบำทในปี 2563 
และกำรน�ำเข้ำเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดกว่ำร้อยละ 40 ในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี 2563 ซึ่งสะท้อนถึง
กำรตื่นตัวของภำคกำรผลิตในไทยที่เห็นควำมส�ำคัญของ Smart factory  
มำกข้ึน เพื่อฝ่ำวิกฤตกำรณ์ในช่วงโควิด-19 พร้อมเดินหน้ำกำรผลิต

 ไปได้อย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ี ผู้ประกอบกำรยังมีควำมมั่นใจในกำรใช้ระบบ
อัตโนมัติมำกขึ้น เน่ืองจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลของไทยมีควำมพร้อม
รองรับกำรใช้งำนเทคโนโลยี

 ข้อมูลจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เปิดเผยว่ำ
 

ยอดขอรับกำรสง่เสริมกำรลงทุนเพิม่ข้ึนอยำ่งเหน็ได้ชดั ในหมวดกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อกำรปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร โดยกำรน�ำระบบ
อตัโนมัติและหุ่นยนต์เข้ำมำใช้ สะท้อนจำกช่วงคร่ึงแรกปี 2564 มียอดค�ำขอ

 อยู่ท่ี 28 โครงกำร มูลค่ำ 5,700 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง 4,000 ล้ำนบำท 
 จำกชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นท่ีมียอดค�ำขอ 19 โครงกำร มูลคำ่ 1,700 ล้ำนบำท 
 โดยเป็นผลมำจำกหลำยอุตสำหกรรมขำดแคลนแรงงำนจำกปัญหำ 

โควิด-19 จึงได้ปรับแผนลงทุนน�ำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เข้ำมำแทนท่ี
แรงงำน รวมถึงวำงแผนกำรใช้เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน ซึ่งมีแนวโน้มรำคำถูกลง
อย่ำงต่อเน่ืองอกีด้วย

67บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 กลยุทธท์างธุรกิจโดยรวม

 บริษัทฯ วำงเป้ำหมำยเป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรออโตเมชั่นและ
 

โรบอทิคส์มุ่งเน้นกำรตอบโจทย์ส่งมอบโซลูชั่น เพื่อช่วยยกระดับโมเดล
 ธุรกิจของลูกค้ำให้สอดคล้องกับทิศทำงตลำดในยุคดิจิทัล พร้อมรองรับ
 ควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท โดยมีลูกค้ำ 

เป้ำหมำยคอื กลุ่มอสงัหำริมทรัพย์เพือ่กำรอุตสำหกรรม กลุม่อสงัหำริมทรัพย์
 เพื่อกำรพำณิชย์ กลุ่มอุตสำหกรรมยำ กลุ่มอคีอมเมิร์ซ และกลุ่มอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม ผ่ำนกำรให้บริกำรภำยใต้ระบบนิเวศทำงเทคโนโลยีท่ีแข็งแกร่ง 
โดยใช้องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ของกลุ่มพีบีเอ ในกำรให้ค�ำแนะน�ำ 

 กำรปรับใช้ และบริกำรหลังกำรปรับใช้ ในโครงกำรตำมลักษณะเฉพำะของ
ลูกค้ำแต่ละประเภท ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดีท้ังจำกกลุ่มบริษัท

 ในเครือ และกลุ่มลูกค้ำอื่น ๆ 

 การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 กลุ่มบริษัทพีบีเอ มีกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้อุตสำหกรรมน้ีมำกกว่ำ 
30 ปี โดยมีสำขำในภูมิภำคเอเชีย ประกอบด้วยประเทศสิงคโปร์ มำเลเซีย 
อนิโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จนี เกำหลี ไทย ไต้หวัน และญี่ปุ่ น รวมท้ังมีบุคลำกร
ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระบบออโตเมชั่นและโรบอทิคส์ 
ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบโซลูชั่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ

 ตำมท่ีตลำดต้องกำร นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังได้สร้ำงพันธมิตรร่วมกับผู้จดัหำ
ผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศเพื่อให้ได้ต้นทุนท่ีเหมำะสมกับลูกค้ำภำยในประเทศ 
อนัจะน�ำไปสูผ่ลติภณัฑแ์ละบริกำร ท่ีสำมำรถชว่ยสง่เสริมกำรท�ำงำนของลกูค้ำ
ให้มีประสิทธภิำพและประสิทธผิลเพิ่มขึ้น

 งานระหว่างการพัฒนา

 ไม่มี

 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนาม

 ภาพรวมประกอบธุรกิจ

 ประเทศเวียดนำมเป็นประเทศที่มีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
อย่ำงรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยคำดกำรณ์ว่ำในปี 2564-2569 ผลิตภัณฑ์

 มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) จะมีกำรเติบโต
เฉลี่ยต่อปีอยู่ท่ีร้อยละ 6.5-7.0 เป็นผลมำจำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

 อย่ำงต่อเน่ือง กำรเติบโตของภำคส่งออก และกำรขยำยตัวของกำรลงทุน
 

จำกต่ำงประเทศ ภำยใต้กำรด�ำเนินนโยบำยท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อส่งเสริม
กำรลงทุนและสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจ รวมถึงสนับสนุน
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรเร่ิมต้นธุรกิจ
ใหม่ นอกจำกน้ี เวียดนำมยังมีทรัพยำกรธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์ส�ำหรับ
ภำคกำรผลิตและกำรท่องเท่ียว ด้วยจ�ำนวนประชำกรมำกกว่ำ 97 ล้ำนคน

 ซึ่งเป็นท้ังแหล่งแรงงำนรำคำไม่แพงและเป็นตลำดส�ำหรับสินค้ำบริกำร
 

ได้เป็นอย่ำงดี รวมถึงมีท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ท่ีสะดวกต่อกำรขนส่งทำงบกและ
เป็นเส้นทำงออกสู่ทะเลของลำวและมณฑลยูนนำนของจนี จงึท�ำให้เวียดนำม
เป็นประเทศท่ีมีศักยภำพทำงเศรษฐกิจสูง เป็นจุดหมำยปลำยทำงหนึ่ง 

ในอำเซยีนท่ีได้รับควำมสนใจอยำ่งมำกจำกธุรกจิท่ีพจิำรณำย้ำยฐำนกำรผลิต
ออกจำกประเทศจีน นอกจำกน้ีเวียดนำมได้เข้ำร่วมควำมตกลงทำงกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศท้ังพหุภำคีและทวิภำคีต่ำง ๆ รวมท้ังควำมตกลงกำรค้ำเสรี 
(Free Trade Agreements : FTA) ส่งผลให้เพิ่มโอกำสกำรส่งออกสินค้ำได้
มำกยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีน่ำสนใจ อำทิ กำรแปรรูปพืชผลเกษตร 
กำรแปรรูปอำหำรทะเล ธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับรถจักรยำนยนต์ กำรก่อสร้ำง 
และธุรกิจด้ำนกำรท่องเท่ียว

 จำกปัจจัยสนับสนุนดังกล่ำวข้ำงต้น เฟอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) เล็งเห็นถึงโอกำสต่อยอดกำรเติบโตของธุรกิจ จึงได้ท�ำกำร 
จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจและขยำยกำรลงทุน

 
ของกลุ่มบริษัทในต่ำงประเทศ พร้อมเดินหน้ำซื้อท่ีดินขนำด 46.8 เฮคเตอร์

 ในเมืองบินห์เดือง (Bin Duong) ประเทศเวียดนำม มูลค่ำรวมท้ังสิน 47.6  
ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ หรือ 1,435.2 ล้ำนบำท โดยมีเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจด้ำนนิคม
อุตสำหกรรม และธุรกิจคลังสินค้ำให้เช่ำ ท้ังน้ี เมืองบินห์เดือง นับเป็น

 เมืองเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญของเวียดนำมใต้ ท่ีได้รับควำมนิยมจำกกลุ่ม
อุตสำหกรรมทัง้ในและตำ่งประเทศ จำกโครงขำ่ยโลจสิตกิสแ์ละกำรมำตรกำร
สนับสนุนอุตสำหกรรม บนที่ต้ังทำงยุทธศำสตร์ท่ีดีอยู่ใกล้นครโฮจิมินห์

 และท่ำเรือ รวมถึงมีประชำกรรำว 2.4 ล้ำนคน ท่ีเป็นสัดส่วนแรงงำน
 

ร้อยละ 76 อีกท้ังยังเป็นเมืองยอดเยี่ยมในกำรจัดอันดับดัชนีอุสำหกรรม
ในประเทศเวียดนำม เมื่อเทียบกับโฮจิมินห์ ด่งนำย และบ่ำเหร่ียะ-หวุงเต่ำ 
นอกจำกน้ี เมืองบินห์เดืองมีพื้นท่ีนิคมอุตสำหกรรมใหญ่ท่ีสุดในเวียดนำมใต้ 
มีค่ำเช่ำถูกกว่ำเมืองโฮจมิินห์ถึงร้อยละ 40-55 และเป็นเมืองท่ีโดดเด่นด้ำน
อุตสำหกรรมกำรผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 นิคมอุตสำหกรรมในเวยีดนำมเป็นธุรกจิทีม่กีำรขยำยตวัอยำ่งรวดเร็ว 
จำกแรงงำนรำคำถูกและกำรย้ำยฐำนกำรผลิตจำกประเทศจีน ซึ่งส่งเสริม
ให้เกิดกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศค่อนข้ำงมำก ดังน้ันธุรกิจโรงงำน

 และคลังสินค้ำพร้อมเช่ำจงึเติบโตข้ึนตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรท่ี
มำกขึน้ โดยจำกรำยงำนของ House Link ระบวุำ่พืน้ท่ีในภำคใต้ของเวยีดนำม
เป็นท่ีต้องกำรของตลำดและมีรำคำค่ำเช่ำท่ีสูงกว่ำภำคอื่น จำกท่ีกล่ำว

 ข้ำงต้นท�ำให้บริษัทมองเห็นโอกำสในกำรขยำยกำรลงทุนไปในประเทศ
เวียดนำม โดยบินห์เดือง นับว่ำมีชื่อเสียงในเร่ืองกำรขยำยตัวจำกกำร
พัฒนำนิคมอุตสำหกรรม ซึ่งหลำยบริษัทมองว่ำจะกลำยเป็นศูนย์กลำง 
กำรพัฒนำท่ีเติบโตอย่ำงยั่งยืน อีกท้ังนิคมอุตสำหกรรมบินห์เดือง มีกำร
ออกแบบอย่ำงมีเอกลักษณ์เพื่อรวมกิจกรรมทำงอุตสำหกรรม กำรด�ำเนิน
ธุรกิจ วิถีชีวิตท่ีมีสุขภำพดีและผ่อนคลำยเข้ำด้วยกันในศูนย์กลำงท่ีครบวงจร 
รวมถงึทีมงำนระดบัมืออำชพีในกำรชว่ยเหลือผู้เชำ่ นอกเหนือจำกโครงสร้ำง
พื้นฐำนและกำรเชื่อมต่อด้ำนโลจิสติกส์แล้ว ท่ีดินยังได้รับกำรออกแบบเพื่อ
รองรับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมในปัจจุบันด้วยมำตรฐำนระดับสำกล
และควำมยั่งยืนในอนำคต อำทิ ระบบสำธำรณูปโภค ระบบกำรบ�ำบัดน�ำเสีย 
ระบบส่ือสำร และถนนท่ีเชื่อมต่อกับถนนหลัก ปัจจุบันบริษัทมีแผนจะพัฒนำ
พืน้ท่ีในโครงกำรเฟสแรกโดยจะแบ่งเป็นโรงงำนพร้อมเช่ำ คลงัสินค้ำพร้อมเช่ำ 
และกำรเชำ่ท่ีดิน คำดว่ำจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริกำรในปี 2565

68 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

 จำกสถำนกำรณ์ผลกระทบสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและ
 

จีนท่ีรุนแรงขึ้นในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมำ ท�ำให้อุตสำหกรรมต่ำง ๆ ท่ีใช้จีน
 เป็นฐำนกำรผลิต เร่ิมมองหำฐำนกำรผลิตอื่นเพื่อลดควำมเส่ียงจำกปัญหำ 

กำรกีดกันกำรค้ำ ซึ่งประเทศเวียดนำมถูกมองเป็นฐำนกำรผลิตแห่งใหม่
 

ท่ีบริษัทท่ัวโลกให้ควำมสนใจ โดยแนวโน้มกำรลงทุนในนิคมอุตสำหกรรม
เพิ่มสูงขึ้น เพรำะถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนท่ีส�ำคัญท่ีสุดในกำรจัดตั้งโรงงำน
กำรผลิตของผู้ประกอบกำร ท้ังน้ี นิคมอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศ
เวยีดนำมเป็นเขตพืน้ท่ีท่ีรัฐบำล ผูป้ระกอบกำรภำคเอกชน หรือกจิกำรร่วมทุน 
ระหวำ่งรัฐบำลกบัเอกชนจดัสรรที่ดนิไว้ส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมให้เข้ำมำ

 ด�ำเนินกิจกำรอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจัดสรรระบบ
สำธำรณูปโภคและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ไว้เพียบพร้อม โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พื่อกำรจดัวำงผงัเมอืงท่ีเหมำะสม แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและ
ควำมแออดัในตัวเมือง นอกจำกน้ียังเป็นกำร กระจำยรำยได้และควำมเจริญ
ไปสู่ภูมิภำคอีกด้วย ปัจจุบัน ธุรกิจนิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำม 
อยู่ในช่วงขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ือง และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอีกในอนำคต 

 โดยมแีรงขบัเคลือ่นมำจำกกำรขยำยกำรลงทุนของภำคเอกชน ภำยในประเทศ 
และกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกำรบริโภคภำยในประเทศที่ปรับตัวสูงข้ึน
ควบคู่กับกำรขยำยตัวของภำคส่งออก 

 แม้ว่ำเศรษฐกิจในประเทศเวียดนำมจะได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 ในปีท่ีผ่ำนมำ แต่ธุรกิจ E-commerce กลับเติบโต 
อยำ่งรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรมคีวำมต้องกำรลงทุนขยำยพืน้ท่ีโรงงำน
และคลังสินค้ำให้เช่ำ เพ่ือเพิ่มก�ำลังกำรผลิตและสต็อกสินค้ำให้เพียงพอ
กับควำมต้องกำรของผู้บริโภค นอกจำกน้ีค่ำแรงงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต 

 รวมถึงคำ่ใช้จำ่ยสำธำรณูปโภคท่ีถกูกวำ่ประเทศข้ำงเคยีง กเ็ป็นปัจจยัท่ีดงึดดู
บริษัทชัน้น�ำท่ัวโลก ร่วมกบันโยบำยสนับสนุนจำกภำครัฐให้นักลงทุนตำ่งชำติ 
โดยอนุญำตให้สำมำรถถือหุ้นในหลำยกิจกำรได้ถึงร้อยละ 100 พร้อมสิทธิ
ประโยชน์ด้ำนภำษี โดยใน 7 เดือนแรกของปี 2564 เวียดนำมมีกำรลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 อยู่ท่ี 10.5 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งเป็นกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมถึงร้อยละ 47 

 ข้อมูลจำก JLL คำดกำรณ์วำ่ในปี 2566-2568 จะมปีริมำณกำรลงทุน
ในธุรกิจโรงงำนและคลังสินค้ำให้เช่ำในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกอยู่ท่ี 50-60 

 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปี 2563-2564 ท่ี 25-30 พันล้ำนเหรียญ
สหรัฐ นอกจำกน้ีในไตรมำส 2 ปี 2564 กลุ่มเมืองอุตสำหกรรมเวียดนำมใต้ 
ประกอบไปด้วย โฮจมิินห์ บินห์เดือง ด่งนำย บ่ำเหร่ียะ-หวุงเต่ำ และหลงอนั 

 ยงัคงมศัีกยภำพท่ีแขง็แกร่งในกำรดงึดดูผูผ้ลิต และผูป้ระกอบกำรขนส่งสนิค้ำ 
 โดยพื้นท่ีนิคมอุตสำหกรรมและโรงงำนมีอัตรำกำรเช่ำพื้นท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 85 

และร้อยละ 86 ตำมล�ำดับ มองวำ่ในอนำคตธุรกิจอุตสำหกรรมจะขยับตัวขึ้น  
หนุนจำกรัฐบำลมีแผนส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมต่อ
เมืองต่ำง ๆ ส่งผลให้รำคำพื้นท่ีนิคมอุตสำหกรรมเวียดนำมใต้จะขยับตัว
ข้ึนอีก ท้ังน้ีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก คือบริษัทข้ำมชำติ (Multinational 
Corporation) และบริษัทเวียดนำมท่ีต้องกำรคุณภำพของโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนและสำธำรณูปโภคที่ได้มำตรฐำนระดบัสำกล โดยจะเน้นอุตสำหกรรม
ท่ีต้องกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตท่ีค่อนข้ำงสูง โลจสิติกส์ และ
อุตสำหกรรมไร้มลพิษ

 กลยุทธท์างธุรกิจโดยรวม

 •	 ตั้งเป้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในตลาดเวียดนามท่ีมี 
  ศักยภาพสูง

  ขบัเคลือ่นจำกควำมต้องกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทอุตสำหกรรม 
  ท้ังในด้ำนโรงงำนและคลังสินค้ำท่ีมีแนวโน้มขยำยตัวสูง โดย

 
  บริษัทสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงหลำกหลำยและมีผลิตภัณฑ์

   ท่ีครบวงจร อกีท้ังจะน�ำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ของบริษัท
 

  ในเครือกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ท่ีมีควำมคุ้นเคยสภำพ
   ตลำดเวียดนำมมำปรับใช้ พร้อมเดินหน้ำพัฒนำโครงกำร 
 

  Built-to-Suit เพื่อรองรับควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำ

 •	 ต่อยอดสู่ ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองเพื่อเสริมบริการโซลูชั่นด้าน 
  อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

  บริษัทฯ พร้อมต่อยอดฐำนธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองอื่น ๆ และมองหำ 
  โอกำสลงทุนอย่ำงสม�ำเสมอ โดยกำรลงทุนต้องสอดคล้องกับ

 
  กลยุทธ์หลักในเครือกลุ่ม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 

   ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

 การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ในกำรจดัตัง้นิคมอุตสำหกรรม กระทรวงกำรวำงแผนและกำรลงทุน 
(Ministry of Planning and Investment) ร่วมกบัหน่วยงำนอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง

 
จัดท�ำแผนแม่บทเพื่อเสนอให้นำยกรัฐมนตรีอนุมัติ แผนแม่บทท่ีได้รับกำร
อนุมัติจะใช้เป็นพื้นฐำนในกำรจัดตั้ง นิคมอุตสำหกรรมใหม่และกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับเขตนิคมอุตสำหกรรมใหม่น้ัน ท้ังน้ีภำยหลัง 
กำรอนุมัติ แผนแม่บทแล้วน้ัน Provincial People’s Committee จะเป็น 
ผู้ตัดสินใจรำยละเอียดในกำรจัดตั้งหรือขยำยเขตอุตสำหกรรมตำมแผน
แม่บทดังกล่ำว ซึ่งภำยใต้กฎหมำยของประเทศเวียดนำม รัฐบำลจะจัดสรร
และให้เช่ำท่ีดินแก่องค์กรหรือบุคคลธรรมดำ เพื่อลงทุน ก่อสร้ำง และจดักำร
โครงสร้ำงพืน้ฐำนในนิคมอุตสำหกรรม โดยมหีน่วยงำนท่ีจะจดัสรรท่ีดนิให้คอื 
Provincial People’s Committee และหน่วยงำนก�ำกบัดแูลเขตอุตสำหกรรม
ประจ�ำจงัหวัดน้ัน ๆ

 ในกำรจดัหำท่ีดินของผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมน้ัน เน่ืองจำก
ตำมกฎหมำยของประเทศเวียดนำมไม่อนุญำตให้บุคคลต่ำงชำติครอบครอง
ท่ีดินได้ ดังน้ันผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมส่วนมำกจะได้รับกำรจัดสรร
ท่ีดินให้เช่ำจำกหน่วยงำนรัฐ และมีกำรจ่ำยค่ำเช่ำท่ีดินให้แก่หน่วยงำนรัฐ
เป็นรำยปีหรือคร้ังเดียวเมื่อเซ็นสัญญำ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับกำรอนุมัติและ
สำมำรถด�ำเนินกำรพฒันำท่ีดนิขนำด 46.8 เฮคเตอร์ คดิเป็นพืน้ท่ีพร้อมให้เชำ่
ได้กว่ำ 200,000 ตำรำงเมตร

 งานระหว่างการพัฒนา

 โครงกำรพัฒนำท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมบินห์เดือง อยู่ระหว่ำง
 

กำรก่อสร้ำงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน คำดว่ำกำรก่อสร้ำงเฟสแรกจะ
 แล้วเสร็จภำยในไตรมำสท่ี 4 ปี 2565

69บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมค้ำ

เงินลงทุนอื่น

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท
วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชยกรรม

100% 
บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์

100% 
บจก. แกรนด์ พำรำไดส์ พร็อพเพอร์ตี้

100%
บจก. ริทซ์ วิลเลจ

98% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย)

50% 
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์

100% 
บมจ. กรุงเทพบ้ำนและท่ีดิน

1%
1%

50%

100% 
บจก. สำธรพร็อพเพอร์ตี้ มำเนจเม้นท์

100% 
บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท

100% 
บจก. เฟิร์ส แสควร์

100% 
บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์

100% 
บจก. รีกัล รีเจีย้น

99.48% 
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

100% 
บจก. นอร์ท สำธร เรียลตี้

100% 
บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)

100% 
บจก. นำรำยณ์ พำวิลเลียน

100% 
บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล

100% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล 

 แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)

100% 
บจก. สีลมคอร์ปเปอเรชั่น

100% 
บจก. สำมย่ำนมิตรทำวน์ โฮลดิ้ง

23% 
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธกิำรเชำ่ 
อสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

33% 
กองทุนสิทธกิำรเชำ่อสังหำริมทรัพย์โกลด์

20% 
บจก. นอร์ท สำธร โฮเต็ล

49% 
บจก. เกษมทรัพย์ภักดี

100% 
บจก. ภักดี ฮอสพิทำลิตี้

100% 
บจก. ภักดี รีเทล

60% 
บจก. สำธรทรัพย์สิน

100% 
บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์

100% 
บจก. เอม็เอสจแีอล พร็อพเพอร์ตี้
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10%
PBA International Pte. Ltd.

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนาม กลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ

100% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย)

100% 
Frasers Property Thailand  
(Vietnam) Pte. Ltd.

100% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย (อนิเตอร์เนชั่นแนล)

50% 
บจก. จสัโค (ประเทศไทย)

51% 
บจก. เอสทีที จดีีซี (ประเทศไทย)

100% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

100% 
บจก. ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์

100% 
บจก. ศูนย์บริหำรเงิน เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

100% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
ประเทศไทย (ฮอ่งกง)

65% 
บจก. บ้ำนแม่พิมพ์

100% 
Alps Ventura Pte. Ltd.

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

100% 
Amigos An Phu 
Holding Pte. Ltd.

100% 
New Motion Industrial 
Co., Ltd.

100% 
Grand Trail Holding Pte. Ltd.

100% 
Grand Trail Investments 
Pte. Ltd.

100% 
New Motion Pte. Ltd.

100% 
บจก. อโีค อนิดัสเทรียล เซอร์วิสเซส

70% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
อนิดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)

75% 
บจก. บำงกอก โลจสิติกส์ พำร์ค

50% 
บจก. ทีอำร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์

100% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ พำวเวอร์ (ประเทศไทย)

25% 
PT SLP Surya TICON Internusa

33.31% 
PT Surya Internusa Timur

5.16% 
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์  
และสิทธกิำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์  
เพื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

51% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
เด็มโก้ เพำเวอร์ 6

51% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
เด็มโก้ เพำเวอร์ 11

51% 
บจก. บำงปะกง โลจสิติกส์ พำร์ค

60% 
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด

100% 
บจก. ออโตเมชั่น แอสเซ้ท

100% 
บจก. วังน้อย โลจสิติกส์ พำร์ค

51% 
บจก. พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย)

21.46%
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1. นโยบายการการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1) บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด (Eco Industrial 
Services Company Limited: EISCO) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในปี 2544 เพื่อขอรับ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับโครงกำร
ก่อสร้ำงโรงงำนส�ำเร็จรูปในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง โดยปัจจุบัน  
ระยะเวลำส�ำหรับสิทธปิระโยชน์ทำงภำษีส�ำหรับโครงกำรดงักลำ่วได้สิน้สดุแล้ว 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 EISCO มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 
12.50 ล้ำนบำท โดยในปี 2546 EISCO ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน 
ISO 9001 : 2000 

2) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(Frasers Property Industrial (Thailand) Company Limited: FPIT)

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดต้ังขึ้นในปี 2548 เพื่อพัฒนำ 
คลังสินค้ำให้เชำ่ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 FPIT มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว  
11,500 ล้ำนบำท โดยในปี 2552 FPIT ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน 
ISO 9001 : 2008

3) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (Frasers Property Industrial REIT 
Management (Thailand) Company Limited: FIRM)

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 70 และโดยบริษัท Mitsui & Co. (Asia 
Pacific) Pte. Ltd. ร้อยละ 30 จดัตัง้ขึน้ในปี 2556 เพือ่เป็นผูจ้ดักำร กองทรัสต์ 
และได้รับกำรอนุมตักิำรเป็นผู้จดักำรกองทรัสตจ์ำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันท่ี 6 สิงหำคม 2557 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 FIRM มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว  
10 ล้ำนบำท

4) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ�ากัด 
(Frasers Property Thailand (Hong Kong) Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกงใน 
 

ปี 2558 เพือ่ลงทุนในกจิกำรในต่ำงประเทศ ซึง่ปัจจุบันมกีำรลงทุนในประเทศ
อนิโดนีเซีย 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 16.13  
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

5) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเตอร์ เนชั่นแนล) 
จ�ากัด (Frasers Property Thailand (international) Pte. Ltd.) 

 ถอืหุน้โดยบริษัทร้อยละ 100 จดัตัง้ขึน้ในประเทศสงิคโปร์ ในปี 2560 
เพื่อรองรับกำรลงทุนและขยำยธุรกิจในตำ่งประเทศ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว  
385.19 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์

6) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(Frasers Property Technology (Thailand) Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งข้ึนในปี 2561 เพื่อลงทุนและ
ประกอบกิจกำรด้ำนศูนย์ข้อมูลและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่น ๆ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,266.69 ล้ำนบำท และ 
ทุนช�ำระแล้ว 1,164.73 ล้ำนบำท

7) บริษัท ออโตเมชัน่ แอสเซท็ จ�ากดั (Automation Asset Co., Ltd.)

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อให้บริกำร
 

ด้ำนระบบปฏิบัติกำรอตัโนมัติครบวงจรส�ำหรับโรงงำนและคลังสินค้ำ
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จ�ำกัด  
มีทุนจดทะเบียน 49.07 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 25.02 ล้ำนบำท

8) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
(Golden Land Property Development Public Company 
Limited: GOLD) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.48 จัดตั้งข้ึนในปี 2537 เพื่อลงทุน 
และประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 GOLD มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 
11,037.67 ล้ำนบำท 

9) บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จ�ากัด (System Assets Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งข้ึนในปี 2561 เพื่อลงทุนและ
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด มีทุน 
จดทะเบียนและช�ำระแล้ว 400 ล้ำนบำท

 บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธใ์นกำรเติบโตของบริษัท ท้ังน้ีบริษัทจะประเมินผลตอบแทนท่ี
คำดว่ำจะได้รับร่วมกับควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้น รวมถึงสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนในโครงกำรตำ่ง ๆ โดยกำรตัดสินใจในกำรลงทุนจะ
ต้องได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

รายละเอียดของบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
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10) บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จ�ากัด (Bangkok Logistics 
Park Company Limited) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 75 และบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด 
(มหำชน) ร้อยละ 25 จดัตัง้ขึน้ในปี 2562 เพือ่ลงทุน พฒันำ บริหำรและจดักำร
โครงกำรโลจสิติกส์ พำร์ค 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท บำงกอก โลจสิติกส์ พำร์ค จ�ำกัด 
มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 300 ล้ำนบำท

11) บริษัท วังนอ้ย โลจิสตกิส ์พาร์ค จ�ากัด (Wangnoi Logistics Park 
Company Limited) 

 เดิมเป็นบริษัทร่วมทุนค้ำระหว่ำง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
 อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 51 

และ บริษัท มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ร้อยละ 49 จดัตั้งขึ้น 
ในปี 2562 เพื่อพัฒนำและบริหำรจดักำรคลังสินค้ำให้เช่ำ รวมถึงสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนโลจสิตกิส์ ตอ่มำในวนัท่ี 30 มนีำคม 2564 บริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เข้ำท�ำกำรซื้อหุ้นสำมัญ
ร้อยละ 49 จำกบริษัท มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ส่งผลให้
ปัจจุบนั บริษัท วังน้อย โลจสิติกส ์พำร์ค จ�ำกดั กลำยเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท วังน้อย โลจสิติกส์ พำร์ค จ�ำกัด 
มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 396.5 ล้ำนบำท 

12) บริษัท ศูนย์บริหารเงิน เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
จ�ากดั (Frasers Property (Thailand) Treasury Center Company 
Limited) 

 ถอืหุน้โดยบริษัทร้อยละ 100 จดัต้ังขึน้ในปี 2562 เพ่ือเป็น ศนูย์กลำง
ในกำรบริกำรจดักำรด้ำนกำรเงินของกลุ่มบริษัท 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท ศูนย์บริหำรเงิน เฟรเซอร์  
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท และ 
ทุนช�ำระแล้ว 2.5 ล้ำนบำท 

13) Frasers Property Thailand (Vietnam) Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อรองรับ 
กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 Frasers Property Thailand (Vietnam) 
Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 1.19 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ 

14) Amigos An Phu Holding Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อรองรับ 
กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 Amigos An Phu Holding Pte. Ltd.  
มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 0.98 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ 

15) Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อรองรับ 
กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 Amigos An Phu (Singapore)  
Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 0.90 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ 

16) Alps Ventura Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในปี 2563 เพื่อรองรับ 
กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 Alps Ventura Pte. Ltd. มทุีนจดทะเบยีน
และช�ำระแล้ว 0.03 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ 

17) New Motion Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในปี 2563 เพื่อรองรับ 
กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 New Motion Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียน
และช�ำระแล้ว 0.03 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ 

18) Grand Trail Holdings Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในปี 2563 เพื่อรองรับ 
กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 Grand Trail Holdings Pte. Ltd.  
มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 0.06 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ 

19) Grand Trail Investments Pte. Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นในปี 2563 เพื่อรองรับ 
กำรลงทุนและขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 Grand Trail Investments Pte. Ltd.  
มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 0.03 ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์ 

20) New Motion Industrial Co., Ltd. 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 จดัตั้งขึ้นในปี 2564 เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
ประเภทพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์ชงิอุตสำหกรรมในเมอืงบณิหเ์ดอืง เวยีดนำม
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 New Motion Industrial Ltd.  
มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 296,320,000,000 เวียดนำมดอง

21) บริษัท สาธรทรัพย์สิน จ�ากัด (Sathorn Supsin Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 60 ด�ำเนินธุรกิจประเภทโรงแรมและ 
เซอร์วิสอพำร์ตเม้นท์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท สำธรทรัพย์สิน จ�ำกัด มีทุน 
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 245 ล้ำนบำท 

73บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



22) บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด (North Sathorn Realty  
Co., Ltd.) 

 ถือ หุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 (ถือหุ้นบุ ริมสิทธิจ� ำนวน 
 

13,860,000 หุ้น ช�ำระเต็ม) ด�ำเนินธุรกิจประเภทให้เช่ำและให้บริกำรบริหำร
อสังหำรัมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี้ จ�ำกัด มีทุน
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 638.60 ล้ำนบำท 

23) บริษัท โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จ�ากดั (Golden Land (Mayfair) 
Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทกำรลงทุน  
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ�ำกัด 
มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 11 ล้ำนบำท

24) บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (Grand Paradise 
Property Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท แกรนด์ พำรำไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 41.50 ล้ำนบำท 

25) บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(Frasers Property Power (Thailand) Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ พำวเวอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 38 ล้ำนบำท 

26) บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จ�ากัด (United Homes Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จ�ำกัด มีทุน 
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 550 ล้ำนบำท 

27) บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ�ากัด (Ritz Village Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษัท ริทซ ์วลิเลจ จ�ำกดั มทุีนจดทะเบยีน
และทุนช�ำระแล้ว 100 ล้ำนบำท 

28) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ�ากัด (มหาชน) (Krungthep  
Land Plc.) 
 
 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดิน จ�ำกัด 
(มหำชน) มทุีนจดทะเบยีน 2,400 ล้ำนบำท และมทุีนช�ำระแล้ว 1,780 ล้ำนบำท 

 
29) บริษัท นารายณ์ พาวิลเลยีน จ�ากดั (Narayana Pavilion Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัด มีทุน
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 475 ล้ำนบำท 

30) บริษัท สาธรพร็อพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ�ากดั (Sathorn Property 
Management Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท สำธรพร็อพเพอร์ตี้ มำเนจเม้นท์ 
จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 220 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 154 ล้ำนบำท 

31) บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ�ากัด (Golden Land Polo Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทบริกำรจำ้งเหมำ
แรงงำน 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ�ำกัด มีทุน
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 4 ล้ำนบำท 

32) บริษัท สามย่านมิตรทาวน์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (Samyan Mitrtown 
Holding Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทบริกำรและ 
กำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท สำมย่ำนมิตรทำวน์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด 
มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 1,480 ล้ำนบำท 

33) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮม (ประเทศไทย) จ�ากดั (Frasers 
Property Home (Thailand) Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัด ร้อยละ 1 และ 
 

บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ�ำกัด ร้อยละ 1 ซึ่งบริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัดและ
บริษัท ริทซ ์วลิเลจ จ�ำกัด เป็นบริษัทยอ่ยของ GOLD รวมถือหุ้นร้อยละ 2 และ 
GOLD ถอืหุน้ทำงตรงร้อยละ 98 ด�ำเนินธุรกจิประเภทพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
โฮม (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 1,000 ล้ำนบำท 

34) บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จ�ากัด (Walker Homes Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัด ร้อยละ 50 ซึ่ง
 

เป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 และ GOLD ถอืหุน้ทำงตรง ร้อยละ 50 
 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จ�ำกัด มีทุน 
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท

74 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



35) บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ�ากัด (Grand Mayfair Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ�ำกัด ร้อยละ 100 ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทโรงแรมและ 
เซอร์วิสอพำร์ตเม้นท์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ�ำกัด มีทุน 
จดทะเบียน 15 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 12.02 ล้ำนบำท 

 
36) บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จ�ากัด (Prime Plus Asset Co., Ltd.) 

 ถอืหุ้นโดยบริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดนิ จ�ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100 
 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจ ประเภท พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จ�ำกัด มีทุน
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท 

37) บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ�ากัด (First Square Co., Ltd.) 

 ถอืหุ้นโดยบริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดนิ จ�ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100 
 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ�ำกัด มีทุน 
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท 

38) บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จ�ากัด (Sidewalk Land Co., Ltd.)

 ถอืหุ้นโดยบริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดนิ จ�ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100 
 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จ�ำกัด มีทุน 
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 41.30 ล้ำนบำท 

39) บริษัท รีกัล รีเจ้ียน จ�ากัด (Regal Region Co., Ltd.) 

 ถอืหุ้นโดยบริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดนิ จ�ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100 
 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษัท รีกลั รีเจีย้น จ�ำกดั มทุีนจดทะเบยีน
และทุนช�ำระแล้ว 20.50 ล้ำนบำท 

40) บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (MSGL Property 
Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ�ำกัด ร้อยละ 100 ซึ่ง
 เป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 และถือหุ้นบุริมสิทธิ จ�ำนวน 
 

540,600 หุน้ และหุน้สำมญัจ�ำนวน 519,400 หุน้ ช�ำระเตม็ จ�ำนวน ด�ำเนินธุรกจิ
 

ประเภทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษัท เอม็เอสจแีอล พร็อพเพอรต์ี ้จ�ำกดั 
มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 10.60 ล้ำนบำท

41) บริษัท เฟรเซอร์ส หร็อพเพอร์ต้ี คอมเมอร์เชียล แอสเสท 
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 100 เพื่อเป็นผู้จดักำร กองทรัสต์
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เฟรเซอร์ส หร็อพเพอร์ตี้  
คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั มทุีนจดทะเบยีน
และทุนช�ำระแล้ว 10.00 ล้ำนบำท

1) ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
(Frasers Property Thailand Industrial Freehold and Leasehold 
Real Estate Investment Trust: FTREIT) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย 
(อินเตอร์เนช่ันแนล) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งสิ้น 
ร้อยละ 22.62 FTREIT ถูกจดัตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
อุตสำหกรรม โดยมีบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท 
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ และบริษัท

 หลักทรัพย์จดักำรกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด เป็นทรัสตี 
 หลังจำกท่ีได้มีกำรควบรวมกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ TFUND 
TLOGIS และ TGROWTH ไปยัง FTREIT เมื่อวันท่ี 29 ธนัวำคม 2560 แล้ว 
FTREIT ได้เป็นกองทรัสต์อุตสำหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีจ�ำนวน
เงินทุนจดทะเบียน 32,262 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 28,313 ล้ำนบำท 
FTREIT มนีโยบำยจำ่ยเงนิปันผลให้แกผู่้ถอืหน่วยทรัสตอ์ย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

ในอตัรำไม่ต�ำกว่ำร้อยละ 90 ของ ก�ำไรสุทธหิลังปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ 
ซึ่งก�ำไรสุทธิของกองทรัสต์ดังกล่ำวเป็นก�ำไรท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 FTREIT มีมูลค่ำสินทรัพย์สุทธ ิเท่ำกับ 
10.62 บำทต่อหน่วย 

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

 เป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศอนิโดนีเซยี ถอืหุน้โดยบริษัท เฟรเซอร์ส 
 

พร็อพเพอร์ต้ี ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ร้อยละ 25 บริษัท Mitsui & Co., Ltd. ร้อยละ 25 และ PT Surya Semesta 
Internusa Tbk ร้อยละ 50 เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ำ
เพื่อให้เช่ำ และ/หรือขำยในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีโครงกำรท่ีตั้งอยู่ในเขต 
Suryacipta Technopark 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 SLP มีทุนจดทะเบียน 2,412,800  
ล้ำนรูเปีย และทุนช�ำระแล้ว 603,200 ล้ำนรูเปีย

นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

75บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



3) บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ากัด (TRA Land 
Development Company Limited: TRA) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 50 บริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ�ำกัด 
(มหำชน) ร้อยละ 25 และ บริษัท นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย จ�ำกัด ร้อยละ 25 
จดัตั้งขึ้นในปี 2560 เพื่อประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 TRA มีทุนจดทะเบียน 10,950.25  
ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 9,822.12 ล้ำนบำท 

4) กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLD PROPERTY 
FUND (LEASE HOLD) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 33 ด�ำเนินธุรกิจประเภท ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยหรือให้เชำ่ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 กองทุนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
โกลด์ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 1,982.79 ล้ำนบำท 

5) ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 
 (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust 

(GVREIT)

 ทรัสต์เพือ่กำรลงทุนในสิทธกิำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 
(GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST) 
ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 23 ด�ำเนินธุรกิจประเภท ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำยหรือให้เช่ำ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ มีมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ เท่ำกับ 8.27 บำท

 ต่อหน่วย 

6) บริษัท นอร์ท สาธร โฮเตล็ จ�ากดั (North Sathorn Hotel Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดย GOLD ร้อยละ 20 ด�ำเนินธุรกิจประเภทโรงแรม 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท นอร์ท สำธร โฮเต็ล จ�ำกัด มีทุน
จดทะเบียน 2,750 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 2,709.96 ล้ำนบำท

ส�าหรับการลงทุนในบริษัทร่วมค้า มีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้เดม็โก้ เพาเวอร์ 6 จ�ากดั (Frasers 
Property DEMCO Power 6 Company Limited) 

 ถอืหุน้โดยบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 51 และ บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด 
(มหำชน) ร้อยละ 49 จดัตั้งขึ้นในปี 2556 เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำร
ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ 
เพำเวอร์ 6 จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 5 ล้ำนบำท 

2) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้เดม็โก้ เพาเวอร์ 11 จ�ากดั (Frasers 
Property DEMCO Power 11 Company Limited) 

 ถอืหุน้โดยบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 51 และ บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด 
(มหำชน) ร้อยละ 49 จดัตัง้ขึน้ในปี 2556 โดย เพือ่ด�ำเนินธุรกจิพฒันำโครงกำร
ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ 
เพำเวอร์ 11 จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 4 ล้ำนบำท 

3) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จ�ากัด (Frasers 
Property BFTZ Company Limited) 

 ถอืหุน้โดยบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี ้อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 60 และบริษัท พรอสเพค  
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ร้อยละ 40 จดัตั้งขึ้น ในปี 2559 เพื่อพัฒนำคลังสินค้ำ
ให้เช่ำ และ/หรือขำย ในโครงกำรบำงพลี จงัหวัดสมุทรปรำกำร 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
บีเอฟทีแซด จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 803 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 786.93 
ล้ำนบำท

4) บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จ�ากัด (JustCo (Thailand) Company 
Limited) 

 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51 และ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. 
ประเทศสงิคโปร์ ร้อยละ 49 จดัตัง้ขึน้ในปี 2561 เพือ่ลงทุนและประกอบธุรกจิ 
Co-working Office และธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท จสัโค (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุน
จดทะเบียนและช�ำระแล้ว 513.5 ล้ำนบำท 

76 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



5) บริษัท บางปะกง โลจิสตกิส ์พาร์ค จ�ากดั (Bangpakong Logistics 
Park Company Limited) 

 ถอืหุน้โดยบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 51 และ บริษัท มิตซุย ฟูโดะซัน 
เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ร้อยละ 49 จดัตั้งขึ้น ในปี 2562 เพื่อพัฒนำและ
บริหำรจดักำรคลังสินค้ำให้เช่ำ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท บำงปะกง โลจสิติกส์ พำร์ค จ�ำกัด 
มีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 840.23 ล้ำนบำท  

6) บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ�ากัด (STT GDC (Thailand) 
Company Limited) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 51 และ ST Telemedia Global 
Data Centres - STT GDC ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 49 จดัตั้งขึ้นในปี 2561 
เพื่อประกอบกิจกำรศูนย์บริกำรข้อมูลและให้บริกำรเช่ำพื้นท่ีส�ำหรับวำง
เซิร์ฟเวอร์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เอสทีที จดีีซี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
มีทุนจดทะเบียน 3,113 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 2,273.20 ล้ำนบำท 

7) บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (PBA Robotics 
(Thailand) Company Limited) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท ร้อยละ 51 และ PBA Systems Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 49 
จดัตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อลงทุนและประกอบธุรกิจให้บริกำรระบบปฏิบัติกำร
อตัโนมัติครบวงจรส�ำหรับโรงงำนและคลังสินค้ำ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน 121 ล้ำนบำท และทุนช�ำระแล้ว 46.72 ล้ำนบำท 

8) บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ากัด (Kasemsubbhakdi Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท สำมย่ำนมิตรทำวน์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ร้อยละ 49 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 100 ด�ำเนินธุรกิจประเภทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด มีทุน 
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 3,000 ล้ำนบำท 

9) บริษัท ภักดี ฮอสพิทาลิตี้ จ�ากัด (Bhakdi Hospitality Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด ร้อยละ 100 ซึ่งเป็น 
 

บริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 49 ด�ำเนินธุรกิจประเภทโรงแรม 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท ภักดี ฮอสพิทำลิตี้ จ�ำกัด มีทุน 
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 10 ล้ำนบำท 

10) บริษัท ภักดี รีเทล จ�ากัด (Bhakdi Retail Co., Ltd.) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด ร้อยละ 100 ซึ่งเป็น 
 

บริษัทย่อยของ GOLD ร้อยละ 49 ด�ำเนินธุรกิจประเภท ค้ำปลีก/ศูนย์กำรค้ำ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษัท ภกัด ีรีเทล จ�ำกดั มทุีนจดทะเบยีน
และทุนช�ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท

11) PT Surya Internusa Timur 

 เป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศอนิโดนีเซยี ถอืหุน้โดยบริษัท เฟรเซอร์ส 
 

พร็อพเพอร์ต้ี ประเทศไทย (ฮ่องกง) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
 

ร้อยละ 33.31 บริษัท PT Surya Internusa Ticon รอ้ยละ 0.06 และ PT Surya 
Semesta Internusa Tbk ร้อยละ 66.63 เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนำโรงงำน 
และคลังสินค้ำเพื่อให้เช่ำ และ/หรือขำยในประเทศอนิโดนีเซีย 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 PT Surya Internusa Timur มีทุน 
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 180,100 ล้ำนรูเปีย 

12) บริษัท บ้านแม่พิมพ์ จ�ากัด (Baan Mae Pim Company Limited) 

 ถือหุ้นโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ร้อยละ 65 และบริษัท ซิตี้ เรียลตี้ จ�ำกัด  
ร้อยละ 35 จดัตั้งขึ้น ในปี 2564 เพื่อพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัท บ้ำนแม่พิมพ์ จ�ำกัด มีทุน

 
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 280 ล้ำนบำท
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สรุปข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า

• บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง 

ส�านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30  

กันยายน 2564)

ทุนช�าระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)
ผู้ถือหุน้

สัดส่วน 
การถอืหุน้  
(ร้อยละ)

บจก. อโีค 
อนิดัสเทรียล 
เซอร์วิสเซส

49/32 หมู่ 5  
นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง  
ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ 
จ.ชลบุรี 20230 
โทร. +662-679-6565

ก่อสร้ำง 
โรงงำนส�ำเร็จรูป
เพื่อให้เชำ่

12,500,000 บำท  
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,250,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

12,500,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,250,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย)

100

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้  
อนิดัสเทรียล 
(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์  
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

ก่อสร้ำง
คลังสินค้ำ 
เพื่อให้เชำ่

11,500,000,000 บำท  
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
จ�ำนวน 
1,150,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

11,500,000,000 
บำท แบ่งเป็น
หุ้นสำมัญจ�ำนวน 
1,150,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย)

100

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้  
อนิดัสเทรียล รีท 
แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) 

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

ผู้จดักำร 
กองทรัสต์

10,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

10,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) 
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บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย 
(ฮอ่งกง) 

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

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

16,130,000 ดอลลำร์
สหรัฐ มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐ

16,130,000 ดอลลำร์
สหรัฐ มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐ

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) 

100

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย 
(อนิเตอร์
เนชั่นแนล) 

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

385.2 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

385.2 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) 

100

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้  
เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์  
ออฟฟิศ ทำวเวอร์  
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

ลงทุนและ
ประกอบกิจกำร
ด้ำนศูนย์ข้อมูล
และธุรกิจ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี

1,266,694,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน  
126,669,400 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

1,164,949,000 บำท 
แบ่งเป็น
- หุ้นสำมัญจ�ำนวน  
 73,119,400 หุ้น  
 มูลค่ำท่ีตรำไว้ 
 หุ้นละ 10 บำท
- หุ้นสำมัญจ�ำนวน  
 53,550,000 หุ้น  
 มูลค่ำท่ีช�ำระไว้ 
 หุ้นละ 8.1 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย)

100

บจก. ออโตเมชั่น  
แอสเซ็ท

944 มิตรทำวน์  
ออฟฟิศ ทำวเวอร์  
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

ให้บริกำร 
ด้ำนระบบ 
ปฏิบัติกำร 
อตัโนมัติ 
ครบวงจร 
ส�ำหรับโรงงำน
และคลังสินค้ำ

49,073,900 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,907,390 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

25,018,475 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,907,390 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้  
อนิดัสเทรียล 
(ประเทศไทย) 

100
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ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง 

ส�านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30  

กันยายน 2564)

ทุนช�าระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)
ผู้ถือหุน้

สัดส่วน 
การถอืหุน้  
(ร้อยละ)

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์

944 มิตรทำวน์  
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

11,037,670,000 บำท  
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
จ�ำนวน 
2,323,720,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
4.75 บำท

11,037,670,000 บำท  
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
จ�ำนวน 
2,323,720,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
4.75 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย)

99.44

บจก. ซิสเต็ม 
แอสเซ็ทส์

944 มิตรทำวน์  
ออฟฟิศ ทำวเวอร์  
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

400,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
40,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

400,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
40,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท 

บมจ. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) 

100

บจก. บำงกอก 
โลจติิกส์ พำร์ค

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

ลงทุน พัฒนำ 
บริหำร และ
จดักำรโครงกำร
โลจสิติกส์ พำร์ค

300,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
30,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

300,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
30,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย)
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บจก. วังน้อย 
โลจสิติกส์ พำร์ค

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำและ
บริหำรจดักำร
โครงกำร
คลังสินค้ำให้เช่ำ

396,500,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
39,650,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท 

396,500,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
39,650,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้  
อนิดัสเทรียล 
(ประเทศไทย)

100

บจก.   
ศูนย์บริหำรเงิน  
เฟรเซอร์ 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) 

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 
4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

บริกำรจดักำร
ด้ำนกำรเงิน
ของกลุ่มบริษัท

10,000,000 บำท แบ่ง
เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 
1,000,000 หุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

2,500,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,000,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
2.5 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย)

100

Frasers 
Property 
Thailand 
(Vietnam)  
Pte. Ltd. 

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

1.1 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ
ท่ีตรำไว้หุ้นละ 
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

1.1 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ
ท่ีตรำไว้หุ้นละ 
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย 
(อนิเตอร์
เนชั่นแนล) 

100

Amigos An Phu 
Holding 
Pte. Ltd.

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

0.98 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

0.98 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

New Motion 
Pte. Ltd.

100

Amigos An Phu 
(Singapore) 
Pte. Ltd.

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

0.90 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

0.90 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

Apls Ventura 
Pte. Ltd.

100

79บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง 

ส�านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30  

กันยายน 2564)

ทุนช�าระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)
ผู้ถือหุน้

สัดส่วน 
การถอืหุน้  
(ร้อยละ)

Apls Ventura 
Pte. Ltd.

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

0.03 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

0.03 ล้ำนดอลลำร์ 
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บจก. เฟรเซอร์ 
พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย 
(เวียดนำม) 

100

New Motion 
Pte. Ltd.

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

0.03 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

0.03 ล้ำนดอลลำร์ 
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บจก. เฟรเซอร์ 
พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย 
(เวียดนำม) 

100

Grand Trail 
Holding  
Pte. Ltd.

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

0.06 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ 
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

0.06 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ
ท่ีตรำไว้หุ้นละ  
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

บจก. เฟรเซอร์ 
พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย 
(เวียดนำม) 

100

Grand Trail 
Investment 
Pte. Ltd.

80 Robinson Road 
#02-00, Singapore 
068898

ลงทุนในกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

0.03 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ
ท่ีตรำไว้หุ้นละ 
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

0.03 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์ มูลค่ำ
ท่ีตรำไว้หุ้นละ 
1 ดอลลำร์สิงคโปร์

Grand Trail 
Holding  
Pte. Ltd.

100

New Motion 
Industrial 
Co., Ltd.

Lot TT, Phu Tan Industrial 
Park at Binh Duong 
Industry-Urban-Service 
Complex, Phu Tan Ward, 
Thu Dau Mot City, 
Binh Duong Province, 
Vietnam 
โทร. +84 02 3827 6789

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

296,320 ล้ำน
เวียดนำมดอง

296,320 ล้ำน
เวียดนำมดอง

Amigos 
An Phu 
Holding 
Pte. Ltd.

100

บจก. 
สำธรทรัพย์สิน 

7 ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพฯ 10120 
โทร. +662-676-6868

โรงแรมและ
เซอร์วิส
อพำร์ตเม้นท์

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

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

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ 

60

บจก. นอร์ท 
สำธร เรียลตี้

106 ถนนสำทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500

อำคำรส�ำนักงำน 638,600,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
50,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท 
หมำยเหตุ: ถือหุ้น
บุริมสิทธจิ�ำนวน 
13,860,000 หุ้น 
ช�ำระเต็ม

638,600,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
50,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท 
หมำยเหตุ: ถือหุ้น
บุริมสิทธจิ�ำนวน 
13,860,000 หุ้น 
ช�ำระเต็ม

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. โกลเด้น 
แลนด์ (เมย์แฟร์) 

60 อำคำรเมย์แฟร์แมริออท
เอค็เซ็คคิวทีฟอพำร์ทเมนท์ 
ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330

โรงแรมและ
เซอร์วิส
อพำร์ตเม้นท์

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

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

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

80 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง 

ส�านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30  

กันยายน 2564)

ทุนช�าระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)
ผู้ถือหุน้

สัดส่วน 
การถอืหุน้  
(ร้อยละ)

บจก. แกรนด์ 
พำรำไดส์ 
พร็อพเพอร์ตี้ 

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

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

41,500,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,150,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. เฟรเซอร์ 
พร็อพเพอร์ตี้  
พำวเวอร์ 
(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

38,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 3,800,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

38,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 3,800,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. 
ยูไนเต็ด โฮมส์

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

550,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
55,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

550,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
55,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท 

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. 
ริทซ์ วิลเลจ 

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

100,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
10,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

100,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
10,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บมจ. กรุงเทพ
บ้ำนและท่ีดิน

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

2,400,000,000 บำท  
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
จ�ำนวน 
2,400,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
1 บำท

1,780,000,000 บำท  
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
จ�ำนวน 
1,780,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
1 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. นำรำยณ์ 
พำวิลเลียน

153/3 อำคำรโกลเด้น
พำวิลเลียน ชั้นท่ี B2 
ซอยมหำดเล็กหลวง 1 
ถนนรำชด�ำริ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร +662-652-1111

อำคำรส�ำนักงำน 475,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,750,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

475,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 4,750,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. สำธร 
พร็อพเพอร์ตี้ 
มำเนจเม้นท์

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

220,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
22,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

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

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100
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ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง 

ส�านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30  

กันยายน 2564)

ทุนช�าระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)
ผู้ถือหุน้

สัดส่วน 
การถอืหุน้  
(ร้อยละ)

บจก. โกลเด้น 
แลนด์ โปโล 

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

บริกำรจำ้งเหมำ
แรงงำน

4,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 400,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

4,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 400,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. สำมย่ำน 
มิตรทำวน์ โฮลดิ้ง

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

บริกำร
กำรบริหำร
อสังหำริมทรัพย์

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

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

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ต้ี โฮม 
(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

1,000,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
100,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

1,000,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
100,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

98

บจก. นำรำยณ์ 
พำวิลเลียน

1

บจก. ริทซ ์วลิเลจ 1

บจก. 
วอคเกอร์ โฮมส์

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

1,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 100,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

1,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 100,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. นำรำยณ์ 
พำวิลเลียน

50

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

50

บจก. 
แกรนด์ เมย์แฟร์

60 ซอยหลังสวน 
ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-263-9333

โรงแรมและ
เซอร์วิส
อพำร์ตเม้นท์

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

12,020,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,500,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. โกลเด้น 
แลนด์ (เมย์แฟร์)  

100

บจก. ไพร์ม พลัส 
แอสเซ็ท

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

20,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 200,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

20,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 200,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

บมจ. กรุงเทพ
บ้ำนและท่ีดิน 

100

บจก. 
เฟิร์ส แสควร์

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

20,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 200,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

20,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 200,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

บมจ. กรุงเทพ
บ้ำนและท่ีดิน 

100

82 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง 

ส�านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30  

กันยายน 2564)

ทุนช�าระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)
ผู้ถือหุน้

สัดส่วน 
การถอืหุน้  
(ร้อยละ)

บจก. ไซด์วอล์ค 
แลนด์

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

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

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

บมจ. กรุงเทพ
บ้ำนและท่ีดิน 

100

บจก. 
รีกัล รีเจีย้น

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

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

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

บมจ. กรุงเทพ
บ้ำนและท่ีดิน 

100

บจก. 
เอม็เอสจแีอล 
พร็อพเพอร์ตี้

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

10,600,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 519,400 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท 
และหุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวน 540,600 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

10,600,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 519,400 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท 
และหุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวน 540,600 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. โกลเด้น 
แลนด์ โปโล 
(และถือหุ้น
บุริมสิทธิ
จ�ำนวน 
540,600 หุ้น 
ช�ำระเต็ม)

100

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้ 
คอมเมอร์เชียล  
แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

เพื่อเป็นผู้จดักำร 
กองทรัสต์

10,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

10,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

100

• บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)

ทุนช�าระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)
ผู้ถือหุน้

สัดส่วน
การถือหุน้  
(ร้อยละ)

ทรัสต์ 
เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
และสิทธกิำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
เพื่ออุตสำหกรรม 
เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้ 
(FTREIT)

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ 
และ/หรือ
สิทธกิำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
ท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับกิจกำร
อุตสำหกรรม

31,118.59 ล้ำนบำท  
แบ่งเป็นหน่วยลงทุน 
จ�ำนวน 
3,063,387,048 หน่วย 
มูลค่ำเฉลี่ยต่อหน่วย
ท่ีหน่วยละ 
10.1582 บำท

31,118.59 ล้ำนบำท  
แบ่งเป็นหน่วยลงทุน 
จ�ำนวน 
3,063,387,048 หน่วย 
มูลค่ำเฉลี่ยต่อหน่วย
ท่ีหน่วยละ 
10.1582 บำท

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย)

5.16

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย 
(อนิเตอร์
เนชั่นแนล)

21.46

83บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)

ทุนช�าระแล้ว  
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)
ผู้ถือหุน้

สัดส่วน
การถือหุน้  
(ร้อยละ)

PT SLP 
Surya TICON 
Internusa

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

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
โรงงำนและคลัง
สินค้ำโดยให้เช่ำ/
ขำยในประเทศ
อนิโดนีเซีย

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

603,200,000,000 
รูเปีย มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 13,000 รูเปีย

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย 
(ฮอ่งกง)

25

บจก. 
ทีอำร์เอ แลนด์ 
ดีเวลลอปเม้นต์

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 
4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

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

 
10 บำท

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

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) 

50

กองทุน
สิทธกิำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
โกลด์ (GOLDPF)

บริษัท หลักทรัพย์จดักำร
กองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด 
อำคำรธนำคำรกสิกรไทย 
ชั้น 6 และ 12 
400/22 ถนนพหลโยธนิ  
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. +662-673-3999

ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำยหรือ
ให้เช่ำ

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

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

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

33

ทรัสต์
เพื่อกำรลงทุน
ในสิทธกิำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ 
(GVREIT)

บริษัท หลักทรัพย์จดักำร
กองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด 
อำคำรธนำคำรกสิกรไทย 
ชั้น 6 และ 12 
400/22 ถนนพหลโยธนิ  
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. +662-673-3999

ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำยหรือ
ให้เช่ำ

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

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

บมจ. 
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

23

บจก. นอร์ท 
สำธร โฮเต็ล 

106 ถนนสำทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทร. +662-344-4000

โรงแรม 2,750,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
27,500,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

2,706,060,000 บำท
แบ่งเป็น
- หุ้นสำมัญจ�ำนวน  
 14,500,000 หุ้น 
 มูลค่ำท่ีช�ำระไว้หุ้นละ  
 100 บำท
- หุ้นสำมัญจ�ำนวน  
 13,000,000 หุ้น  
 มูลค่ำท่ีช�ำระไว้หุ้นละ 

 
 96.92 บำท

บมจ.  
แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

20

84 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน 
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)

ทุนช�าระแล้ว 
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)
ผู้ถือหุน้

สัดส่วน
การถือหุน้  
(ร้อยละ)

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้  
เดม็โก้ เพำเวอร์ 6

59 หมู่ 1 ต.สวนพริกไทย 
อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 
12000

ผลิตและ
จ�ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

5,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 50,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

5,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 50,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้ 
อนิดัสเทรียล 
(ประเทศไทย)

51

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้  
เดม็โก้ เพำเวอร์ 11

59 หมู่ 1 ต.สวนพริกไทย 
อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 
12000

ผลิตและ
จ�ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

4,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 40,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

4,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 40,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้ 
อนิดัสเทรียล 
(ประเทศไทย)
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บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
บีเอฟทีแซด

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

ก่อสร้ำงโรงงำน
และคลังสินค้ำ
ให้เช่ำ

803,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
80,300,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

786,932,000 บำท 
แบ่งเป็น 
- หุ้นสำมัญจ�ำนวน  
 70,000,000 หุ้น  
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
 10 บำท 
- หุ้นสำมัญจ�ำนวน  
 10,300,000 หุ้น  
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 

 
 8.44 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้ 
อนิดัสเทรียล 
(ประเทศไทย)
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บจก. จสัโค 
(ประเทศไทย)

11/1 อำคำรเอ ไอ เอ 
สำทร ทำวเวอร์ 
ชั้น 9 ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพฯ 10120 
โทร. +662-055-8606

ลงทุนและ
ประกอบกิจกำร 
Co-working 
office และ
ธุรกิจอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง

513,500,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 5,135,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท

513,500,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 5,135,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท 

บมจ. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย)

51

บจก. บำงปะกง 
โลจสิติกส์ พำร์ค

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำและ
บริหำรจดักำร
โครงกำร
คลังสินค้ำให้เช่ำ

840,230,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
84,023,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

840,230,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
84,023,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้ 
อนิดัสเทรียล 
(ประเทศไทย)

51

บจก. 
เอสทีที จดีีซี 
(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

ประกอบกิจกำร
ศูนย์บริกำร
ข้อมูลและ 
ให้บริกำรเช่ำ
พื้นท่ีส�ำหรับ
วำงเซิร์ฟเวอร์

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

2,273,198,500 บำท 
แบ่งเป็น 
- หุ้นสำมัญจ�ำนวน  
 311,300,000 หุ้น  
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 

 
 10 บำท 
- หุ้นสำมัญจ�ำนวน  
 100,000,000 หุ้น  
 มูลค่ำช�ำระไว้หุ้นละ 

 
 9.1 บำท 
- หุ้นสำมัญจ�ำนวน  
 100,000,000 หุ้น  
 มูลค่ำช�ำระไว้หุ้นละ 

 
 2.5 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้  
เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย)

51

• บริษัทร่วมค้า
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน 
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)

ทุนช�าระแล้ว 
(ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564)
ผู้ถือหุน้

สัดส่วน
การถือหุน้  
(ร้อยละ)

บจก. พีบีเอ  
โรบอทิคส์ 
(ประเทศไทย)

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 24 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

ให้บริกำรระบบ
ปฏิบัติกำร
อตัโนมัติ 
ครบวงจร
ส�ำหรับโรงงำน
และคลังสินค้ำ

121,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 12,100,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 

 
10 บำท 

46,720,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 12,100,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. ออโตเมชั่น 
แอสเซ็ท
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บจก. 
เกษมทรัพย์ภักดี

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

3,000,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
300,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

3,000,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
300,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. โกลเด้น 
พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิสเซส 

49

บจก. ภักดี 
ฮอสพิทำลิตี้

948 โรงแรมทริปเป้ิลวำย 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

โรงแรม 10,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

10,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. 
เกษมทรัพย์ภักดี

100

บจก. ภักดี รีเทล 944/1 สำมยำ่นมิตรทำวน์ 
ห้องเลขท่ี บี1 ยู015 - บี1 
ยู015/เอ ชั้น บี1 
ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

ค้ำปลีก / 
ศูนย์กำรค้ำ

20,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 2,000,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

20,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 2,000,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. 
เกษมทรัพย์ภักดี

100

PT Surya 
Internusa 
Timur

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

พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 
โรงงำนและคลัง
สินค้ำโดยให้เช่ำ/
ขำยในประเทศ
อนิโดนีเซีย

180,100,000,000 
รูเปีย มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 100 รูเปีย

180,100,000,000 
รูเปีย มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 100 รูเปีย

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย 
(ฮอ่งกง)

33.31

บจก. 
บ้ำนแม่พิมพ์

944 มิตรทำวน์ 
ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
ชั้น 24 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. +662-483-0000

เพื่อพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

280,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
28,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

280,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 
28,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
10 บำท

บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้  
โฮม 
(ประเทศไทย)
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86 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



2. ผู้ถือหุ้น จ�านวนทุนจดทะเบียน และทุนช�าระแล้ว

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,710,843,868 บำท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 2,319,277,419 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 
2,319,277,419 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

รายชื่อผู้ถือหุน้
รวบรวมรายชื่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จ�านวนหุน้ ร้อยละ

1. บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด 1,009,531,269 43.53

2. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 888,390,839 38.30

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. นำยจตุพล เกรียงไชยกิจกุล 23,429,147 1.01

7. บริษัท ซิตี้ วิลล่ำ จ�ำกัด 23,429,147 1.01

8. CLSA LIMITED 13,500,000 0.58

9. นำยวรพันธ ์เทพบัญชำพร 7,903,200 0.34

10. อำคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 7,660,035 0.33

 อื่น ๆ 120,241,233 5.19

รวม 2,319,277,419 100.00

 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุน้ใหญ่

 บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Frasers Property Limited โดยถือหุ้นท้ังทำงตรงและทำงอ้อม ผ่ำนบริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด และบริษัท 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด รวมร้อยละ 59.6 โดยบริษัทไม่มีธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่ำว ท้ังน้ี บริษัทเป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจหลัก

 
ของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมีโครงสร้ำงธุรกิจ ดังน้ี

Fraser Property Limited

ประเทศสิงคโปร์

กล
ุ ่มธุ

รก
ิจ

กอ
งท

รัส
ต ์

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศไทยและเวียดนาม

กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
เพื่อกำรอุตสำหกรรม 

และโลจสิติกส์

อ่ืน ๆ ธุรกิจอุตสาหกรรม

กลุ่มธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

เพื่อกำรอุตสำหกรรม 
และโลจสิติกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ

กลุ่มธุรกิจ 
อสังหำริมทรัพย ์
เพื่อกำรบริกำร

กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชยกรรม และสวนอุตสำหกรรม

กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย

กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำปลีก

 ท้ังน้ี ส�ำหรับกรณีท่ีมีกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรค้ำกับบริษัทในกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จะมีกำรพิจำรณำรำคำและเงื่อนไขท่ีเป็นไปตำมรำคำตลำด
โดยอ้ำงองิจำกกำรท�ำธุรกรรมกับคู่ค้ำรำยอื่น ๆ ท่ีเทียบเคียงกัน (Arm’s Length Basis) โดยค�ำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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3. การออกหลักทรัพย์อ่ืน

 1. หุน้กู้

 บริษัทมีกำรออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิและไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 มีภำระหน้ีท้ังสิ้น 31,300 ล้ำนบำท 
ซึ่งเป็นหุ้นกู้จ�ำนวนรวม 31.30 ล้ำนหน่วย มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท โดยมีรำยละเอยีดดังน้ี 

คร้ังที่ออก วันที่ออก
มูลค่าที่ออก 
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ยัง 
ไม่ได้ไถ่ถอน  
(ล้านบาท)

วันครบก�าหนดไถ่ถอน
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 
คร้ังล่าสุด

6/2555 26 กันยำยน 2555 1,000.0 1,000.0 26 กันยำยน 2565 4.90 A

2/2558 15 พฤษภำคม 2558 1,000.0 1,000.0 15 พฤษภำคม 2565 3.69 *

3/2558 14 สิงหำคม 2558 700.0 700.0 14 สิงหำคม 2566 4.03 *

1/2559 18 พฤษภำคม 2559 2,300.0 2,300.0 18 พฤษภำคม 2566 3.35 A

1/2561 14 มีนำคม 2561 2,500.0 2,500.0 14 มีนำคม 2566 2.75 A

14 มีนำคม 2561 1,000.0 1,000.0 14 มีนำคม 2571 3.58 A

1/2562 15 กุมภำพันธ ์2562 200.0 200.0 15 กุมภำพันธ ์2572 3.80 A

15 กุมภำพันธ ์2562 2,300.0 2,300.0 15 กุมภำพันธ ์2565 2.91 A

15 กุมภำพันธ ์2562 500.0 500.0 15 กุมภำพันธ ์2567 3.36 A

2/2562 9 พฤษภำคม 2562 6,000.0 6,000.0 9 พฤษภำคม 2565 3.00 A

1/2563 14 มกรำคม 2563 500.0 500.0 14 มกรำคม 2566 2.00 A

14 มกรำคม 2563 1,000.0 1,000.0 14 มกรำคม 2566 2.10 A

14 มกรำคม 2563 1,800.0 1,800.0 14 มกรำคม 2568 2.36 A

14 มกรำคม 2563 500.0 500.0 14 มกรำคม 2570 2.85 A

14 มกรำคม 2563 1,200.0 1,200.0 14 มกรำคม 2573 3.20 A

2/2563 8 พฤษภำคม 2563 500.0 500.0 8 พฤษภำคม 2570 3.20 A

8 พฤษภำคม 2563 500.0 500.0 8 พฤษภำคม 2573 3.50 A

1/2564 6 พฤษภำคม 2564 5,000.0 5,000.0 6 พฤษภำคม 2567 2.16 *

2/2564 1 กันยำยน 2564 1,000.0 1,000.0 1 ตุลำคม 2567 1.68 *

1 กันยำยน 2564 1,000.0 1,000.0 1 กันยำยน 2568 2.08 *

1 กันยำยน 2564 800.0 800.0 1 กันยำยน 2569 2.49 *

รวม 31,300.0 31,300.0

*อนัดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้อ้ำงองิกับอนัดับควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร  

โดยเมื่อวันท่ี 14 ตุลำคม 2564 บริษัท ทริสเรตติ้ง จ�ำกัดได้เพิ่มอนัดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทเป็นระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “Stable”

88 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต�ำกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษี โดยบริษัทจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลโดยค�ำนึงถึง
 ผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท ท้ังน้ี ในปัจจุบันไม่มีสัญญำกู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัทกับสถำบัน
 กำรเงินใด ๆ ท่ีมีข้อจ�ำกัดของอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัท

 ส�ำหรับบริษัทย่อย นโยบำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผล ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทย่อยน้ัน ๆ เร่ืองกำรจ่ำยเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติ

 จำกท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยกำรจำ่ยเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนของปีท่ีบริษัทฯ มีก�ำไรสะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทและภำวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

 นอกจำกน้ี กำรจำ่ยเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องมีกำรกันเงินส�ำรองไว้อย่ำงน้อยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของก�ำไร จนกว่ำทุนส�ำรองจะมีจ�ำนวนหน่ึงในสิบ 
(1/10) ของจ�ำนวนทุนของบริษัทย่อยน้ัน

 การใช้เงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ 
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นกู้

 ในปี 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จ�ำนวน 2 ชุด คือ คร้ังท่ี 1/2564 และ 2/2564 โดยมีวัตถุประสงค์กำรใช้เงินดังน้ี

คร้ังที่ออก วันที่ออก
มูลค่าที่ออก 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

รายละเอียด

1/2564 6 พฤษภำคม 2564 5,000.0 1 ปี 
(นับจำกวันออกหุ้นกู้)

เพื่อช�ำระคืนหน้ีสถำบันกำรเงิน และ/หรือ 
หุ้นกู้ ลงทุนพัฒนำโครงกำร และ/หรือ 
เป็นเงินทุนหมุนเวียน ท้ังจ�ำนวน

2/2564 1 กันยำยน 2564 
1 กันยำยน 2564 
1 กันยำยน 2564

1,000.0 
1,000.0 

800.0

1 ปี 
(นับจำกวันออกหุ้นกู้)

เพื่อช�ำระคืนหน้ีสถำบันกำรเงิน และ/หรือ 
ตรำสำรหน้ี ท้ังจ�ำนวน

 2. ตั๋วแลกเงิน

 บริษัทออกตั๋วแลกเงินระยะส้ันอำยุไม่เกิน 270 วัน เสนอขำยแก่ผู้ลงทุนสถำบัน ซึ่ง ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 มีภำระหน้ีรวมท้ังสิ้น 1,500 ล้ำนบำท 
โดยมีรำยละเอยีดดังน้ี

ล�าดับที่ จ�านวนที่ออก (ล้านบาท) วันที่ออก ระยะเวลา (วัน)

1 1,500.0 3 กันยำยน 2564 265

รวม 1,500.0

89บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นนโยบำย 
ท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ และได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่ง
ประกอบไปด้วยกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน 5 ท่ำน ให้ท�ำหน้ำท่ีก�ำกับและติดตำม
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ภำยในหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีได้รับ

 
กำรประเมินว่ำมีควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน ซึ่งควำมเสี่ยงเหล่ำน้ัน 
อำจเกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยภำยในบริษัทฯ ปัจจัยภำยนอก 
ท่ีท�ำให้เกิดควำมเส่ียงมีหลำยประกำร เช่น สภำวะเศรษฐกิจและกำรเมือง  
ภัยธรรมชำติ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19)  
สภำวะกำรแขง่ขันของตลำด รำคำวสัดกุอ่สร้ำง อตัรำดอกเบีย้ภำยในประเทศ 
อัตรำแลกเปล่ียน กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  ส่วนปัจจัยภำยใน 
ท่ีก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรบริหำรต้นทุนโครงกำร อำยุของสัญญำเช่ำ 
และกำรกระจุกตัวของผู้เช่ำ เป็นต้น
 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำร
ระดับสูง ท�ำกำรประเมินหำควำมเส่ียงท่ีส�ำคัญจำกขนำดของผลกระทบ 
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นกับเป้ำหมำยและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง 
ควำมเสี่ยงเร่ืองคอร์รัปชันของธุรกิจ และควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นใหม่ 
(Emerging Risk) พรอ้มท้ังก�ำหนดผูรั้บผดิชอบควำมเสีย่งน้ัน ๆ  ในหน่วยงำน

 
ท่ีเป็นเจ้ำของควำมเส่ียง พร้อมท้ังมอบหมำยให้กำรบริหำรควำมเส่ียง 
เป็นควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกคน มีกำรวำงแผน ก�ำหนดมำตรกำร
บริหำรควำมเส่ียง จัดให้มีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ ภำยในองค์กรเป็นประจ�ำและควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ให้อยู่
ในระดับควำมเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ รวมท้ังรำยงำนผลกำรติดตำมต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

ปัจจัยความเส่ียงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 จำกกำรประเมินของฝ่ำยจัดกำรพบว่ำ ในปี 2564 บริษัทฯ  
มีปัจจัยเส่ียงท่ีมีนัยส�ำคัญท้ังในปัจจุบันและท่ีอำจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging 
Risk) ในอีก 3-5 ปีข้ำงหน้ำจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเผชิญอยู่
ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ COVID-19 และจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมำย โดยมีผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีประกอบด้วย 3 ลักษณะธุรกิจ
คือ 1) ธุรกิจโครงกำรท่ีอยู่อำศัย 2) โครงกำรเชิงพำณิชยกรรม 3) โครงกำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม ซึ่งมีปัจจยัควำมเสี่ยง ดังน้ี 

 1. ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์

 ส�ำหรับโครงกำรท่ีอยู่อำศัย แนวโน้มตลำดผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
 ได้มีแผนธุรกิจลงทุนในแนวรำบมำกขึ้น ท�ำให้เพิ่มทำงเลือกให้ลูกค้ำ
 มีตัวเปรียบเทียบและชะลอกำรตัดสินใจ กำรเลือกท�ำเลและสินค้ำในรำคำ 

ท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรหำท่ีดินล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนระยะยำวในกำรพัฒนำ
โครงกำรจงึส�ำคัญมำก และต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง เพรำะด้วยสภำวะ
เศรษฐกิจและตลำดอสังหำริมทรัพย์ท่ียังคงชะลอตัวอยู่อย่ำงต่อเน่ือง โดยมี
ปัจจยัจำกควำมผันผวนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ จำกกำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 ท�ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจบำงส่วนหยุดชะงักในช่วง

 
ระยะเวลำหน่ึง ซึง่ส่งผลให้รำยได้และก�ำลงัซือ้ของผูบ้ริโภคลดลงด้วย บริษัทฯ 
จงึได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรติดตำมดชันีชีว้ดัทำงเศรษฐกจิและอสังหำริมทรัพย์

การบริหารจัดการความเส่ียง

นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง

ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค

 ได้อยำ่งเหมำะสม

 ในส่วนโครงกำรเชิงพำณิชยกรรม เน่ืองด้วยกำรลงทุนในโครงกำร
อำคำรสูงเชิงพำณิชยกรรม มักใช้เวลำในกำรพัฒนำก่อสร้ำงก่อนเร่ิม

 มีรำยได้เป็นระยะเวลำ 2-4 ปี รวมถึงเวลำกำรใช้สอยประโยชน์จำกโครงกำร
อีก 30-60 ปี (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขในสัญญำเช่ำ) ซึ่งเป็นช่วงเวลำท่ียำวนำน 
ท�ำให้ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบจำกควำมผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจทั้งขึ้น
และลง ต้องมีกำรระมัดระวังในกำรลงทุนและหวังผลกำรลงทุนจำกโครงกำร
ในระยะยำวให้สอดคล้องกับแหล่งสินเชื่อระยะยำวของโครงกำร แต่โดย

 แนวโน้มแล้วเศรษฐกิจของไทยในระยะยำวก็มีกำรขยำยตัวต่อเน่ืองมำ
 

โดยตลอด ถึงแม้ในปี 2564 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของ GDP ในอัตรำ 
ท่ีลดลง ซ่ึงมีผลมำจำกสภำพเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 และรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวก็ชะลอลง จำกมำตรกำรปิดสถำนท่ี 
และจ�ำกัดกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศในช่วงระยะเวลำหน่ึง ส่งผลให้ไม่มี

 นักท่องเท่ียวตำ่งประเทศเดนิทำงเข้ำมำท่องเท่ียว แม้จะยงัคงต้องปฏบิตัติำม
แนวทำงป้องกนักำรแพร่ระบำดอย่ำงเข้มงวด ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคญั
ต่อกำรติดตำมข่ำวสำรกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 อยำ่งใกล้ชิด รวมท้ัง
มีมำตรกำรยกระดับสุขอนำมัยเพิ่มควำมถี่ของกำรรักษำควำมสะอำดของ 
ทุกจุดสัมผัสสำธำรณะ ควบคุมเรื่องกำรรักษำระยะห่ำง ดูแลกำรใช้อำคำร
ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทฯ เพื่อป้องกันกำรระบำดของ COVID-19  
รวมท้ังมำตรกำรช่วยเหลือผู้เช่ำ ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถตอบสนอง

 ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ในขณะน้ัน

 ส่วนโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม ในภำวะ
ท่ีบรรยำกำศกำรลงทุนในประเทศไทยยังคงชะลอตัว อันเนื่องมำจำก 
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้ภำวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

 
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลให้ธุรกิจด้ำน E-Commerce 
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งด่วน (Express Delivery) ท้ังกำร
ขนส่งอำหำรและสินค้ำขยำยตัวดี จำกพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ท�ำให้เพิ่มปริมำณควำมต้องกำรคลังสินค้ำ และศูนย์กระจำยสินค้ำอีกด้วย 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักรู้ในควำมเส่ียงดังกล่ำวและได้ด�ำเนินกำรเพื่อ
ช่วยลดทอนผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อำทิ ติดตำมสถำนกำรณ์
ของลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด กระชับควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำปัจจุบันอย่ำงต่อเน่ือง
และสม�ำเสมอ และเร่งสร้ำงควำมสัมพันธท่ี์ดีกับลูกค้ำรำยใหม่ ๆ นอกจำกน้ี

 บริษัทฯ ยังมีนโยบำยควบคุมปริมำณกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนหรือ 
คลังสินค้ำใหม่ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำดในแต่ละช่วงเวลำ 

 เพื่อมิให้มีจ�ำนวนของอำคำรและพื้นท่ีให้เช่ำคงเหลือมำกจนเกินไป

 ท้ังน้ี ในชว่งท่ีผำ่นมำรัฐบำลพยำยำมกระตุ้นเศรษฐกจิด้วยกำรลงทุน
 ในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกระตุ้นกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ ด้วยกำรเพิ่ม

และขยำยตัวของระบบคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีกำรเชื่อมต่อกับ
 

ประเทศเพ่ือนบ้ำนให้มีประสิทธิภำพ อีกท้ังประเทศเพื่อนบ้ำนโดยรอบยังจะ
มีกำรลงทุนพัฒนำและขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอีกมำก จึงน่ำจะช่วยส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็นศูนย์กลำงระบบโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ท�ำให้มีกำรขยำยตัวเศรษฐกิจของไทยในระยะยำวได้ บริษัทฯ คำดว่ำ

 มำตรกำรดังกล่ำวจะช่วยส่งเสริมภำวะกำรลงทุนทำงตรงจำกต่ำงประเทศ
ในอนำคต รวมถึงช่วยเพิ่มปริมำณควำมต้องกำรโรงงำนและคลังสินค้ำ

 
ในประเทศโดยรวมอกีด้วย

 2. ความเส่ียงด้านการบริหารต้นทุน

 ด้ำนโครงกำรท่ีอยูอ่ำศยั เน่ืองจำกในปีท่ีผำ่นมำ จำกควำมไม่แน่นอน
ของภำวะเศรษฐกิจ ท�ำให้หลำยบริษัทชะลอกำรลงทุนโครงกำรใหม่ออกไป
เกือบท้ังหมด แตส่�ำหรับธุรกจิอสงัหำริมทรัพยโ์ดยเฉพำะโครงกำรท่ีอยู่อำศยั
แนวสูง ส่วนใหญ่จะเลื่อนกำรเปิดโครงกำรใหม่ออกไปจนถึงปลำยปีหน้ำ 
เน่ืองจำกควำมต้องกำรซื้อมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเน่ือง รวมถึงยังมีอุปทำน
คงค้ำงอยู่จ�ำนวนมำก แม้ว่ำท่ีอยู่อำศัยแนวรำบยังคงมีควำมต้องกำรมำกขึ้น 

 ส่วนหน่ึงจำกกระแส Work-From-Home แต่ส�ำหรับธุรกิจก่อสร้ำงได้รับ
 ผลกระทบรุนแรงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และมำตรกำรส่ังปิด

แคมป์กอ่สร้ำง ส่งผลให้กำรส่งมอบงำนลำ่ช้ำและกระทบตอ่รำยได้ นอกจำกน้ี 

 
รำคำวัสดุก่อสร้ำงโดยเฉพำะรำคำเหล็กปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 30-40 
ยังส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยังคงรักษำ
มำตรกำรในกำรควบคุมและลดควำมเสี่ยงอันเกิดจำกควำมผันผวนของ 

รำคำวัสดุก่อสร้ำงและต้นทุนแรงงำน โดยกำรเจรจำกับผู้ผลิต และพิจำรณำ
 ผู้ผลิตรำยใหม่เพื่อเปรียบเทียบรำคำกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงบำงรำยกำร
 จำกผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงมีแผนกำรหำวัสดุทดแทนในกรณีท่ีรำคำวัสดุ 

ปรับตัวสูงขึ้นหรือขำดแคลน เพื่อรักษำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ต้นทุน รวมถึงกำรจ้ำงผู้รับเหมำรำยย่อยโดยตรงไม่ผ่ำนผู้รับเหมำรำยใหญ่ 
ซึ่งสำมำรถช่วยลดต้นทุนแรงงำนในกำรก่อสร้ำงได้

 นอกจำกน้ัน บริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
กำรก่อสร้ำงและออกแบบสินค้ำ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรใช้วัสดุก่อสร้ำง

 ให้มีประสิทธภิำพสูงสุด

 ส่วนโครงกำรเชิงพำณิชยกรรม ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปรับรำคำของ 
วสัดกุ่อสร้ำงและแรงงำน ในปัจจุบนัรำคำของวสัดกุ่อสร้ำงมกีำรเปลีย่นแปลง
โดยเฉพำะรำคำเหล็กปรับตัวสูงข้ึนถึงร้อยละ 30-40 ยังส่งผลโดยตรง 
ต่อต้นทุนของบริษัทฯ แต่ยังไม่มีวัสดุก่อสร้ำงชนิดใดขำดตลำด ส่วนตลำด

 แรงงำนมีกำรขำดแคลน เน่ืองจำกมำตรกำรของรัฐเข้มงวดในเร่ือง 
กำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวท่ีลงทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย มำตรกำรจ�ำกัด

 กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ และมำตรกำรสั่งปิดแคมป์ก่อสร้ำง จำกกำร
แพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้กำรส่งมอบงำนล่ำช้ำและกระทบต่อ

 รำยได้ ท�ำให้มีผลกระทบต่อผู้รับเหมำรำยย่อยท่ัวไปท่ีไม่ได้มีกำรเตรียมกำร
หรือจัดกำรท่ีดีพอ แต่โครงกำรได้ท�ำสัญญำกับผู้รับเหมำก่อสร้ำงระดับ

 แนวหน้ำท่ีสำมำรถดแูลปัญหำดงักล่ำว และสำมำรถจดักำรคงรำคำค่ำกอ่สร้ำง
ตลอดระยะเวลำของสญัญำ (ประมำณ 2 - 3 ปี) ได้ เพือ่ควบคมุต้นทุนและเวลำ
แล้วเสร็จของโครงกำรให้เป็นไปตำมก�ำหนด นอกจำกน้ีโครงกำรยังปรับปรุง
วิธีกำรก่อสร้ำง ใช้อุปกรณ์เพิ่มเพื่อช่วยย่นระยะเวลำ หรือใช้วัสดุก่อสร้ำง
ชนิดใหมท่ี่ชว่ยประหยดัเวลำและลดกำรใช้แรงงำนหรือคำ่กอ่สร้ำงได้อกีด้วย

 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม มีควำมเส่ียง 
ด้ำนกำรปรับรำคำของวัสดุก่อสร้ำงและแรงงำนเช่นเดียวกับโครงกำร

 เชิงพำณิชยกรรม โดยได้ท�ำสัญญำกับผู้รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนหรือ
คลังสินค้ำท่ีมีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ และมีเทคโนโลยีเฉพำะเพื่อใช้ในกำร
กอ่สร้ำงอำคำรท่ีมคีณุลกัษณะพเิศษ สำมำรถดแูลปัญหำแรงงำน และคงรำคำ 
คำ่กอ่สร้ำงตลอดระยะเวลำของสญัญำ ในกำรควบคมุต้นทุนและเวลำสง่มอบ
อำคำรได้ตำมก�ำหนด 

 3. ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการในอนาคต

 ด้ำนโครงกำรท่ีอยู่อำศัย เพื่อปรับตัวให้เข้ำกับสภำวะตลำด
อสังหำริมทรัพย์ในประเทศท่ีมีกำรแข่งขันสูง บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญ
กับเร่ืองท�ำเลของโครงกำร กำรพัฒนำฟังก์ชัน และสภำพแวดล้อมภำยใน
โครงกำรให้เหนือกว่ำคู่แข่งในรำคำท่ีแข่งขันได้ โดยบริษัทฯ ได้ท�ำกำรส�ำรวจ
ท�ำเลและบริเวณโดยรอบก่อนกำรตัดสินใจซื้อท่ีดิน รวมถึงท�ำกำรศึกษำ
สภำพตลำดและสร้ำงระบบจดัเก็บฐำนข้อมูลลูกค้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อน�ำไป

 วิเครำะห์ในกำรเลือกสินค้ำให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำดน้ัน ๆ 
 อย่ำงต่อเน่ือง และท�ำให้สำมำรถประมำณกำรยอดขำยได้ใกล้เคียงกับ
 ควำมเป็นจริง 

 สว่นโครงกำรเชงิพำณิชยกรรม สภำวะตลำดท่ัวไปยงัคงมกีำรแขง่ขนั
สูง รวมถึงก�ำลังซื้อยังไม่เข้มแข็ง จงึต้องมีกำรหำข้อมูลในด้ำนกำรตลำด โดย
ด�ำเนินกำรศึกษำลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยและส�ำรวจตลำดของคู่แข่งถึงแนวโน้ม
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ควำมต้องกำรด้ำนต่ำง ๆ ของลูกค้ำ เช่น ไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวิตของลูกค้ำ 

 กำรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม กำรประหยัดพลังงำน เป็นต้น มำร่วมกับวิสัยทัศน์
ของบริษัทฯ เพื่อน�ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรออกแบบให้สอดคล้อง

 ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำหรือน�ำเสนอประสบกำรณ์ท่ีเหนือกว่ำ
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ ท�ำให้ลูกค้ำเกิดควำมรู้สึกท่ีแตกต่ำงและพึงพอใจ

 เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้กับคู่แข่งในอุตสำหกรรม อีกท้ังยังหำช่องทำง
 กำรสือ่สำรกบัลกูคำ้ผำ่นอนิเทอรเ์น็ต และโซเชยีลเน็ตเวริค์ตำ่ง ๆ  หรือชอ่งทำง
 กำรตลำดอื่น ๆ นอกจำกน้ีฝ่ำยจดักำรยังต้องคอยติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง

ของตลำดท่ีเกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อจะได้ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
 ในปัจจุบันได้อย่ำงทันท่วงทีและด้วยควำมรวดเร็วท่ีเหนือกว่ำคู่แข่ง

 4.1 ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับเร่ืองกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและ
กระบวนกำรควบคุมภำยในท่ีรัดกุม พร้อมก�ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำน

 
กำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีชดัเจนและเคร่งครัดในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักลำ่ว 

 
โดยบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมและได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมต่อต้ำน
คอร์รัปชันของภำคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action 
Against Corruption หรือ CAC) บริษัทฯ ได้จัดท�ำและสื่อสำรจริยธรรม 
ทำงธุรกิจ (Business Code of Conduct) ให้กับผู้ขำยสินค้ำและบริกำร 

 
เพื่อเน้นย�ำถึงจุดยืนของบริษัทฯ อย่ำงต่อเน่ือง

 ด้ำนกำรป้องปรำมและบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต บริษัทฯ  
มีมำตรกำรควบคุมและติดตำมกระบวนกำรท�ำงำนท่ีส�ำคัญท่ีอำจเกิด 
กำรทุจริตได้ โดยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผู้ประเมินควำมเส่ียงและ

 สุ่มตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้อง โปร่งใส และ
 ป้องปรำมกำรกระท�ำท่ีอำจเป็นกำรทุจริตได้ พร้อมท้ังมีช่องทำงสื่อสำรให้

ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถแจ้งเบำะแสและข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรทุจริต (Whistleblowing) ได้โดยตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
จะมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่องรำวร้องทุกข์ 
ตำมกระบวนกำรท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพือ่ให้เกดิควำมเชือ่มัน่

 
และควำมไว้วำงใจในกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในทุกภำคส่วน

 4.2 ความเสีย่งในการปฏบัิติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
 

 (Emerging Risk)

 กฎหมำยเก่ียวกับกำรคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล ตำมท่ีพระรำชบญัญตัิ
 

คุม้ครองข้อมูลสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเมือ่วนัท่ี 
27 พฤษภำคม 2562 ได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยละเอยีด จะมีผลใช้บังคับในวันท่ี 27 พฤษภำคม 2563 
แต่เน่ืองจำกกฎหมำยฉบับน้ีมีรำยละเอยีดค่อนข้ำงมำก มีควำมซับซ้อน และ
ต้องอำศัยเทคโนโลยข้ัีนสงู เพือ่ให้กำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพสมดงัเจตนำรมณ์ของกฎหมำยฉบับน้ี อกีท้ัง ภำครัฐและเอกชน
จ�ำนวนมำกยงัไมพ่ร้อมท่ีจะปฏบิตัติำมกฎหมำยฉบบัดงักลำ่วอยำ่งเตม็รูปแบบ 
จงึได้มีกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำเลื่อนกำรบังคับใช้ออกไปเป็นปีหน้ำ ซึ่ง

 
มีผลต่อกำรด�ำเนินงำนทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำ
จะเป็นข้อมูลพนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ หำกมีกำรจดัเก็บข้อมูลภำยใต้กำรรับผิด
ชอบของบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องขออนุญำตจดัเก็บกับพนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ หรือ
เจำ้ของข้อมลูสว่นตวัน้ัน ๆ  ทุกครัง้ ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ นัน้ ได้มี

 กำรเตรียมควำมพร้อม กำรฝึกอบรมพนักงำน และก�ำหนดนโยบำยเพือ่รองรับ 
กำรบังคบัใช้กฎหมำยฉบับดงักล่ำวไว้แล้ว จงึม่ันใจได้วำ่บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคญั

 และตระหนักถึงกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย และแม้ว่ำจะ
 มีกำรเลื่อนกำรบังคับใช้กฎหมำยออกไปหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  

ย่อมไม่มีควำมเส่ียงต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกท้ัง ยังเป็นผลดี
 

ตอ่บริษัทฯ ท่ีจะพฒันำนโยบำย ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร ในกำรด�ำเนินธุรกจิ
ให้รัดกุมและปลอดภัยมำกยิ่งขึ้นต่อไป

 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรอุตสำหกรรม มคีวำมเส่ียงจำกกำร
ลงทุนในโครงกำรในอนำคตท่ีไม่ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่รำยได้หรือกระทบควำมมัน่คงทำงกำรเงนิของบริษัทฯ ในระยะยำว ปัจจุบนั
บริษัทฯ มวีธิกีำรบริหำรควำมเสี่ยงน้ีโดยเพิ่มกำรพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำตำมควำมต้องกำรเฉพำะของผู้เช่ำ (Built-to-Suit) เพิ่มกำร
พฒันำโรงงำนอุตสำหกรรมและคลังสนิค้ำซึง่ได้มกีำรเชำ่ไว้กอ่น (Pre-lease) 
จ�ำกัดขนำดของเงินลงทุนในแต่ละโครงกำรมิให้มำกจนอำจสร้ำงควำมเสีย
หำยให้กับโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้ในกรณีท่ีโครงกำรไม่ได้รับ

 ผลส�ำเร็จ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังควบคุมสัดส่วนของเงินลงทุนที่ใช้พัฒนำ
อำคำรแต่ละประเภทให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับควำมต้องกำรของตลำด 
และควบคุมสัดส่วนของเงินลงทุนในแต่ละจังหวัดไม่ให้เกิดกำรกระจุกตัว

 ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงอกีด้วย 

 4. ความเส่ียงในด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม ครอบคลุมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ควำมยั่งยืนประกอบไปด้วย 3 มิติ คือ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม นอกจำกปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจท่ีน�ำเสนอไปแล้ว 

 บริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญกับควำมเสี่ยงด้ำนสังคม และสิ่งแวดล้อม  
ท่ีครอบคลุมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซึ่ง
ประกอบไปด้วยควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญ ได้แก่
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92 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 4.3 ความเส่ียงจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 
 (Emerging Risk)

 ตั้งแต่ปลำยปี 2563 เร่ิมมีกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19  
สำยพนัธ์ุใหม่ ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกจิเป็นอย่ำงมำก 

 ท้ังจำกลูกค้ำเกิดควำมกังวลไม่มั่นใจในกำรมำเย่ียมชมโครงกำร หรือมำใช้
บริกำรศูนย์กำรค้ำ ยอดขำยร้ำนค้ำลดลงจนร้ำนค้ำไม่สำมำรถบริหำรต้นทุน
และค่ำใช้จ่ำยได้ จนกระท่ังต้องปิดศูนย์กำรค้ำตำมมำตรกำรล็อคดำวน์ของ

 ภำครัฐ รวมท้ังกำรขอควำมร่วมมอืในกำรท�ำงำนท่ีบ้ำน (Work-From-Home) 
และมำตรกำรส่ังปิดแคมป์กอ่สร้ำง ส่งผลให้กำรสง่มอบงำนล่ำช้ำและกระทบ
ต่อรำยได้ และภำยหลังมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์ กำรฟ้ืนตัว

 ของจ�ำนวนลูกค้ำและก�ำลังซื้อก็เป็นไปอย่ำงช้ำ ๆ ท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำน
 ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้

 บริษัทฯ ได้ท�ำงำนอย่ำงหนักในกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ 
รับมือเหตุกำรณ์วิกฤตท่ีเกิดขึ้น วำงมำตรกำรป้องกันควำมเสียหำยล่วงหน้ำ 
และบรรเทำผลกระทบที่อำจจะเกดิขึน้ส�ำหรับผูม้สีว่นได้เสยีทุกกลุม่ ท้ังลกูค้ำ 
ร้ำนค้ำ พันธมิตร ชุมชนสังคม และพนักงำน โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
ด้ำนสุขอนำมัยและควำมอยู่รอดในภำวะวิกฤตเป็นส�ำคัญ

 ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ได้จัดประชุมเฉพำะกิจตั้งแต่ก่อน
เกิดกำรระบำดใหญ่ ครอบคลุมกำรจัดกำรวิกฤตในด้ำนต่ำง ๆ ท้ังด้ำนกำร
ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ กำรศึกษำออกแบบมำตรกำรด้ำนควำม
ปลอดภัยและกำรน�ำไปปฏิบัติใช้ในทุกช่วงของกำรระบำด กำรให้ควำมช่วย
เหลือและบรรเทำผลกระทบแก่ผู้เช่ำ ชุมชนสังคม และพนักงำน เช่น กำร
ให้ใช้พื้นท่ีสำมย่ำนมิตรทำวน์เป็นจุดบริกำรฉีดวัคซีนโควิดนอกโรงพยำบำล 
กำรปรับพื้นท่ีโรงงำนเป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว 

 2 แห่ง ในพืน้ท่ีอุตสำหกรรม จงัหวดัระยอง และชลบุรี ท้ังน้ียังปรับพ้ืนท่ีโรงงำน 
จัดตั้งโรงพยำบำลสนำม รองรับผู้ป่วยในพื้นท่ีอุตสำหกรรม จังหวัดอยุธยำ  
รวมท้ังกำรทบทวนและปรับปรุงแผน Crisis Management ตำมสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้น

 4.4 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ผลกระทบจำกภำวะโลกร้อนส่งผลให้สภำพภูมิอำกำศในปัจจุบัน
 

มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง ท�ำให้ในหลำยพื้นท่ีของ
ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติและปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น 

 
แผน่ดนิไหว พำยฝุน ภำวะน�ำท่วม ภำวะน�ำแล้ง ฝุ่ นควนั และฝุ่ น PM2.5 เป็นต้น 
ซึ่งล้วนส่งผลต่อกำรบริหำรทรัพยำกรในกำรด�ำเนินธุรกิจและอำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และกระทบต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำ

 บริษัทฯ ได้ว่ำจำ้งผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกองค์กรท่ีมีประสบกำรณ์ 
และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับสำกลมำช่วยให้ควำมรู้และวำงแผน

 
ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพภูมิอำกำศ แผนกำรปรับตัว และบรรเทำ
ผลกระทบ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนงำนด้ำนควำมยั่งยืนเพิ่มเติม 
เพื่อรวมแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่

 คุณค่ำท้ังหมด ตั้งแต่กำรลงทุนไปจนถึงกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และ 
กำรด�ำเนินงำน โดยมุ่งเน้นท่ีกำรลดคำร์บอน กำรประหยัดพลังงำน และ
โซลูชั่นท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ บริษัทฯ จะปรับปรุงกระบวนกำรและแนวปฏิบัต ิ
ทำงธุรกจิต่อไป ท้ังน้ีบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะ “สร้ำงประสบกำรณ์ เสริมแรงบนัดำลใจ 

 พัฒนำให้อยู่ คู่กับคุณ” ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

 5. ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

 จำกกำรท่ีบริษัทฯ มีกำรออกตรำสำรทำงกำรเงิน เช่น หุ้นกู้ น้ัน 
 

ผู้ถือหลักทรัพย์อำจได้รับควำมเสี่ยง ดังน้ี

 5.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

 เป็นควำมเส่ียงท่ีบริษัทผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงินอำจไม่สำมำรถ
จ่ำยดอกเบี้ยหรือไม่สำมำรถช�ำระคืนเงินต้น หำกผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงิน
ประกำศล้มละลำยหรือผิดนัดช�ำระหน้ี ซึ่งตรำสำรทำงกำรเงินท่ีเสนอขำยน้ัน 
ไมไ่ด้รับกำรคุม้ครองจำกสถำบันคุม้ครองเงนิฝำก โดยผูถื้อตรำสำรทำงกำรเงนิ

 จะมีสิทธิในกำรขอรับช�ำระหน้ีเท่ำเทียมกับเจ้ำหน้ีไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
 หลักประกันรำยอื่น อย่ำงไรก็ตำม ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของ 

ผู้ออกตรำสำรหน้ีน้ัน ผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถดูกำรจดัอนัดับควำมน่ำเชื่อถือ
 ท่ีจดัท�ำโดยสถำบนัจดัอนัดบัควำมเส่ียงประกอบกำรตดัสินใจลงทุนได้ นอกจำกน้ี  

ผู้ถือหลักทรัพย์ควรศึกษำข้อมูลก่อนกำรลงทุน ได้แก่ ผลกำรด�ำเนินงำน
 และฐำนะทำงกำรเงินของผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงิน และควรติดตำมข้อมูล

ข่ำวสำรรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือได้จำกเว็บไซต์
ส�ำนักงำน ก.ล.ต. หรือสถำบันจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถือ โดยในปี 2564 บริษัทฯ 
ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ�ำกดั ด้วยกำรปรับ
อันดับองค์กรขึ้นจำกระดับ “A-” สู่ท่ีระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 
“Stable” หรือ “คงท่ี” เมื่อวันท่ี 15 ตุลำคม 2564

 5.2 ความเสี่ยงด้านราคา

 เป็นควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ต้องกำรไถ่ถอน
 หลักทรัพย์ก่อนวันครบก�ำหนดไถ่ถอน ซึ่งหลักทรัพย์อำจขำยได้มำกกว่ำ

มูลค่ำท่ีตรำไว้หรือรำคำท่ีซื้อมำ ท�ำให้ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้รับดอกเบี้ยและ
 ผลตอบแทน หรือได้รับดอกเบี้ยและผลตอบแทนในอตัรำท่ีต�ำกว่ำ

 5.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 เป็นควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ต้องกำรไถ่ถอน
 หลักทรัพย์ก่อนวันครบก�ำหนดไถ่ถอน ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถขำยต่อ
 ให้แกผู่ส้นใจรำยอืน่ในตลำดรองได้ โดยมคีวำมเส่ียงจำกกำรท่ีผูถ้อืหลกัทรัพย์

อำจไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ทันทีในรำคำท่ีต้องกำร

Triple Y Residence, กรุงเทพฯ | ประเทศไทย 
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โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพ่ือความยั่งยืน

1.  นโยบายและเป้าหมาย
การจัดการด้านความยั่งยืน

 บ ริ ษัทฯ ได้ท� ำกำรพัฒนำนโยบำย
และเป้ำหมำยกำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืน เพื่อ
ก�ำหนดเป็นกรอบกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของบริษัทฯ 
บนพื้นฐำนของกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัทฯ ปัจจัยเสี่ยงท้ังภำยในและ
ภำยนอกขององค์กร โอกำสและควำมท้ำทำย 
แนวโน้มทิศทำงด้ำนควำมยั่งยืนของโลก และ 
กำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของโลก โดยครอบคลุมมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม  
และส่ิงแวดล้อม เช่น กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ  
พลังงำน สภำพแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรจดักำรของเสีย 
กำรดูแลพนักงำนและสังคม เป็นต้น 

 ท้ั ง น้ี  บ ริ ษัทฯ ไ ด้ก� ำหนดประเด็น 
ควำมส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนให้สอดคล้องไปกับ

 
กลุ่มบริษัทในเครือเฟรเซอร์สกรุ๊ป ซึ่งได้ก�ำหนด
กรอบกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำท่ียั่งยืนเอำไว้
ส�ำหรับเป้ำหมำยภำยในปี พ.ศ. 2573 ดว้ยกลยทุธ ์

 
3 ประกำร ได้แก่ กำรสร้ำงโอกำสอย่ำงต่อเน่ือง 
(Acting Progressively) กำรใช้ทรัพยำกร 
อย่ำงรับผิดชอบ (Consuming Responsibly)  
และกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้

 ส่วนเสีย (Focusing on People) จำกกลยุทธ์ 
ท้ังสำมประกำรผนวกเข้ำกบัเป้ำหมำยกำรพฒันำ 
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ขององค์กำรสหประชำติ น�ำมำสู่หลักกำร
พัฒนำองค์กรสู่ควำมย่ังยืนน�ำมำสู่กำรก�ำหนด

 
เป้ำหมำยหลกัของกำรพฒันำท่ียั่งยนื 13 ประเดน็ 
ของบริษัทฯ
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นวัตกรรม (Innovation)
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในกำรสร้ำงนวัตกรรม

 
ท่ีก่อใ ห้ เกิดคุณค่ำและสร้ำงควำมแข็งแกร่ง

 ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ

ความยืดหยุ่นและปรับตัวทางธุรกิจ 
(Resilient Properties)
ส่งเสริมให้สร้ำงควำมสำมำรถในกำรยืดหยุ่นและ
ปรับตัวให้ได้กับทุกกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

การบริหารจัดการความเส่ียง 
(Risk-based Management)
มีกำรประเมินท่ีครอบคลุมกับกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในด้ำนส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ 
(Responsible Management)
บูรณำกำรประเด็นกำรพัฒนำท่ีส�ำคัญในด้ำนสังคม 
สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบำล ในกำรประเมินผล

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity)
ยกระดับคุณภำพส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 
ผ่ำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืน

พลังงานและคาร์บอน 
(Energy & Carbon)
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนและส่งเสริม 
กำรใช้พลังงำนหมุนเวียนอย่ำงยั่งยืน

ของเสีย (Waste)
ลดกำรเกิดของเสียอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรป้องกัน
กำรเกิดของเสียและหลัก 3Rs ได้แก่ ลดกำรใช้ 
(Reduction) น�ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycling) และ
กำรใช้ซ�ำ (Reuse)

ทรัพยากรน�า (Water)
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรน�ำและ
หมนุเวยีนน�ำกลบัมำใช้ประโยชน์ใหมอ่ยำ่งปลอดภยั

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
(Health & Well-being)
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรท�ำงำนเพื่อสุขภำพดี  
มีควำมสมดุลในกำรท�ำงำน และสภำพแวดล้อมท่ีดี

ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน 
(Diversity & Inclusion)
เสริมสร้ำงศักยภำพแห่งกำรอยู่ร่วมกันในสังคม

 โดยไมแ่บ่งแยกอำย ุเพศ ควำมพกิำร เชือ้ชำต ิสญัชำติ  
ศำสนำ หรือฐำนะทำงเศรษฐกิจและอื่น ๆ

ทักษะและการเป็นผู้น�า 
(Skill & Leadership)
พฒันำทักษะและโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้น�ำ 
ท่ีสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรม
เพื่อส่งมอบคุณค่ำของผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีมี
มูลค่ำสูง

ทรัพยากรและห่วงโซ่อุปทาน 
(Materials & Supply Chain)
บรรลุกำรบริหำรจัดกำรท่ียั่งยืนและกำรเลือกใช้
ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธภิำพตลอดหว่งโซอุ่ปทำน

ชุมชนสัมพันธ์ 
(Community Connectedness)
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคม

 
เพื่อชุมชนท่ียั่งยืน

กลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท

สร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง 
(Acting Progressively)

ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ 
(Consuming Responsibly)

การเข้าถึงความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Focusing on People)

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 13 ประเด็นของบริษัท

กลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท
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กลยุทธค์วามยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาด้าน ESG ตัวชี้วัดขององค์กร
ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญ GRI 

Standard
วัตถุประสงค์

ของ UNSDGsพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน นักลงทุน ผู้ถือหุน้

สร้ำงโอกำสอยำ่งต่อเน่ือง 
(Acting Progressively)

นวัตกรรม นวัตกรรมและกำรพัฒนำกระบวนกำร คุณค่ำในเชิงตัวเงินท่ีได้จำกนวัตกรรมและกำรพัฒนำ
กระบวนกำรท�ำงำนของบริษัทฯ

✓ ✓ ✓ 201 8, 9

ควำมยืดหยุ่นและปรับตัวทำงธุรกิจ กำรสร้ำงมูลคำ่ทำงเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สัดส่วนกำรจำ่ยเงินปันผลจำกก�ำไรสุทธิ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 201 8

จริยธรรมทำงธุรกิจ จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนบรรษัทภิบำลท่ีมีนัยส�ำคัญ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 206 8

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน จ�ำนวนเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกกำรทุจริตท่ีมีนัยส�ำคัญ ✓ 205 8

กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง สัดส่วนควำมครอบคลุมของระบบบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 16

กำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ สัดส่วนกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจภำยในองค์กร ✓ ✓ ✓ ✓ - 11

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน อตัรำควำมถี่ของกำรบำดเจบ็ถึงขั้นหยุดงำนในพนักงำน
และผู้รับเหมำ

✓ ✓ ✓ 403-9 
419-1

8

กำรลงทุนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและผลิตภัณฑ์ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริกำร
ของบริษัทฯ

✓ ✓ 417 8

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำน สังคม สิ่งแวดล้อม 
และบรรษัทภิบำล

จ�ำนวนเหตุกำรณ์กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบด้ำน 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และบรรษัทภิบำล

✓ ✓ ✓ 307-1 16

ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรับผดิชอบ 
(Consuming Responsibly)

ทรัพยำกรและห่วงโซ่อุปทำน กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน สัดส่วนควำมครอบคลุมในกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน ✓ ✓ 204-1 
308-1

8, 12

กำรออกแบบและกำรรับรองอำคำรเขียว สัดส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมำตรฐำนอำคำรเขียว ✓ ✓ 301 8, 9, 12

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สัดส่วนกำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ✓ ✓ ✓ 304 11, 15

พลังงำนและคำร์บอน ก๊ำซเรือนกระจก สัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดลง ✓ ✓ 305-4 7, 13

กำรจดักำรพลังงำน สัดส่วนปริมำณกำรใช้พลังงำนท่ีลดลง ✓ ✓ 302-3 7, 13

ของเสีย กำรจดักำรของเสีย สัดส่วนปริมำณขยะรีไซเคิลท่ีเพิ่มขึ้น ✓ ✓ 304 11, 12

ทรัพยำกรน�ำ กำรจดักำรน�ำ สัดส่วนปริมำณกำรใช้น�ำท่ีลดลง ✓ ✓ 303 6, 11, 14

กำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Focusing on People)

กำรสร้ำงควำมสัมพันธก์ับชุมชน กิจกรรมเพื่อสังคมและกำรมีส่วนร่วมในชุมชน ชั่วโมงกำรท�ำงำนจติอำสำของพนักงำน 
จ�ำนวนกำรท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม

✓ ✓ ✓ 413-1 
413-2

11, 17

สุขภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดี กำรดูแลพนักงำน สัดส่วนต�ำแหน่งส�ำคัญท่ีมีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง ✓ 404-2 3, 8, 10

ควำมหลำกหลำย
และกำรอยู่ร่วมกัน

สิทธมินุษยชน จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนสิทธมินุษยชนท่ีมีนัยส�ำคัญ ✓ - 8, 10

ทักษะและควำมเป็นผู้น�ำ วัฒนธรรมองค์กร และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำน ✓ 404-3 8, 10

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ FPT ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และมาตรฐานสากล 
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กลยุทธค์วามยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาด้าน ESG ตัวชี้วัดขององค์กร
ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญ GRI 

Standard
วัตถุประสงค์

ของ UNSDGsพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน นักลงทุน ผู้ถือหุน้

สร้ำงโอกำสอย่ำงต่อเน่ือง 
(Acting Progressively)

นวัตกรรม นวัตกรรมและกำรพัฒนำกระบวนกำร คุณค่ำในเชิงตัวเงินท่ีได้จำกนวัตกรรมและกำรพัฒนำ
กระบวนกำรท�ำงำนของบริษัทฯ

✓ ✓ ✓ 201 8, 9

ควำมยืดหยุ่นและปรับตัวทำงธุรกิจ กำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สัดส่วนกำรจำ่ยเงินปันผลจำกก�ำไรสุทธิ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 201 8

จริยธรรมทำงธุรกิจ จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนบรรษัทภิบำลท่ีมีนัยส�ำคัญ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 206 8

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน จ�ำนวนเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกกำรทุจริตท่ีมีนัยส�ำคัญ ✓ 205 8

กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง สัดส่วนควำมครอบคลุมของระบบบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 16

กำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ สัดส่วนกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจภำยในองค์กร ✓ ✓ ✓ ✓ - 11

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน อตัรำควำมถี่ของกำรบำดเจบ็ถึงขั้นหยุดงำนในพนักงำน
และผู้รับเหมำ

✓ ✓ ✓ 403-9 
419-1

8

กำรลงทุนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและผลิตภัณฑ์ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริกำร
ของบริษัทฯ

✓ ✓ 417 8

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำน สังคม สิ่งแวดล้อม 
และบรรษัทภิบำล

จ�ำนวนเหตุกำรณ์กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบด้ำน 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และบรรษัทภิบำล

✓ ✓ ✓ 307-1 16

ใช้ทรัพยำกรอยำ่งรับผดิชอบ 
(Consuming Responsibly)

ทรัพยำกรและห่วงโซ่อุปทำน กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน สัดส่วนควำมครอบคลุมในกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน ✓ ✓ 204-1 
308-1

8, 12

กำรออกแบบและกำรรับรองอำคำรเขียว สัดส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมำตรฐำนอำคำรเขียว ✓ ✓ 301 8, 9, 12

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สัดส่วนกำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ✓ ✓ ✓ 304 11, 15

พลังงำนและคำร์บอน ก๊ำซเรือนกระจก สัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดลง ✓ ✓ 305-4 7, 13

กำรจดักำรพลังงำน สัดส่วนปริมำณกำรใช้พลังงำนท่ีลดลง ✓ ✓ 302-3 7, 13

ของเสีย กำรจดักำรของเสีย สัดส่วนปริมำณขยะรีไซเคิลท่ีเพิ่มขึ้น ✓ ✓ 304 11, 12

ทรัพยำกรน�ำ กำรจดักำรน�ำ สัดส่วนปริมำณกำรใช้น�ำท่ีลดลง ✓ ✓ 303 6, 11, 14

กำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Focusing on People)

กำรสร้ำงควำมสัมพันธก์ับชุมชน กิจกรรมเพื่อสังคมและกำรมีส่วนร่วมในชุมชน ชั่วโมงกำรท�ำงำนจติอำสำของพนักงำน 
จ�ำนวนกำรท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม

✓ ✓ ✓ 413-1 
413-2

11, 17

สุขภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดี กำรดูแลพนักงำน สัดส่วนต�ำแหน่งส�ำคัญท่ีมีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง ✓ 404-2 3, 8, 10

ควำมหลำกหลำย
และกำรอยู่ร่วมกัน

สิทธมินุษยชน จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนสิทธมินุษยชนท่ีมีนัยส�ำคัญ ✓ - 8, 10

ทักษะและควำมเป็นผู้น�ำ วัฒนธรรมองค์กร และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำน ✓ 404-3 8, 10

97บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนโครงกำรในรูปแบบ Green Loan และ ได้จดัหลักสูตรกำรพัฒนำ 
ควำมยัง่ยนืองคก์รข้ึนโดยเน้นกำรสร้ำงพืน้ฐำนควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัควำมยัง่ยนืท่ีอยูภ่ำยในองคก์รผำ่น Sustainability 
e-learning ส�ำหรับพนักงำนทุกระดับครบ 100% และจดักิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำโครงกำรควำมยั่งยืน 
ในระดบัแผนก นอกจำกน้ียงัมกีำรจดัอบรมเชงิปฏบิตักิำรให้พนักงำนเข้ำใจเก่ียวกับกำรจดัท�ำรำยงำนผลของโครงกำร
ควำมยั่งยืนในระดับแผนกตำมแนวทำงมำตรฐำน Global Reporting Initiative (GRI) รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
กับกำรพัฒนำท่ียั่งยืนตำมหลัก SDGs ขององค์กรสหประชำชำติด้วย

สินทรัพย์ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทฯ 
ไม่น้อยกว่า 80% จะต้อง
ได้รับรองมาตรฐาน

บัก้หในุทนิงเาหดัจราก

 )ecnaniF neerG( วยีขเีสนิงเรากยว้ด   

           (Sustainable Finance) 

พนักงานทุกคนภายใน 
พ.ศ. 2564

ภูมิสภาพอากาศ
และมีแผนรับมือ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของเครือ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

2

3
4

5

1

98 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

 2.1  หว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส�ำคัญถึงกำรมีส่วนร่วมของ
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนของกิจกรรม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจครอบคลุมสำยธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
 พำณิชยกรรม และกลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมและกำรลงทุน

ในธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง โดยแบ่งกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่ำออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support 
Activities) 

 กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
 
 1.  การบริหารปัจจยัการผลิต (Inbound Logistics)

 บริษัทฯ เข้ำซื้อกิจกำรและกำรพัฒนำธุรกิจ (Acquisitions and 
Business Development) ผ่ำนกำรศึกษำควำมต้องกำรในพื้นท่ีส�ำหรับ 
กำรพัฒนำธุรกิจและควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อท่ีจะท�ำกำรคัดเลือก 
ท่ีดินท่ีเหมำะสมส�ำหรับกำรพัฒนำโครงกำร โดยจะท�ำกำรศึกษำโอกำส 

ทำงธุรกิจและควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนของโครงกำรก่อนท่ีจะเร่ิมท�ำ 
กำรพัฒนำโครงกำร ท่ีจะครอบคลุมไปถึงกำรจัดหำแหล่งเงินทุน และ 
กำรจัดท�ำธนำคำรท่ีดิน (Land Bank) ให้เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ท้ังน้ี บริษัทฯ อำจจะเป็นผู้ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับพันธมิตรทำงธุรกิจ  
ส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในห่วงโซ่คุณค่ำในขั้นตอนน้ี ได้แก่ พนักงำน 
ลูกค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ เจำ้หน้ี 
 
 2.  การปฏิบัติการ (Operation)

 บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนในกำร

ออกแบบและกำรก่อสร้ำงท่ีเน้นกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรพลังงำน กำรลดกำรระบำย 
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ หรือ Greenhouse Gas (GHG) กำรจัดกำรน�ำ 

 
กำรจัดกำรขยะ โดยยึดหลักกำรพัฒนำอำคำรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
หรืออำคำรเขียว และกำรออกแบบในแนว Eco- Design นอกจำกน้ี บริษัทฯ 
ประยุกต์กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีดีผ่ำนกระบวนกำรออกแบบ

 
และกำรก่อสร้ำง ตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบโครงกำรที่จะพัฒนำ 

 
กำรติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำรในกำรขออนุญำตก่อสร้ำง กำรมีส่วนร่วม

 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรก่อสร้ำง กำรตรวจสอบอำคำร กำรรับรองอำคำร 
ในกรณีท่ีโครงกำรท่ีบริษัทฯ ท�ำกำรพัฒนำน้ันเข้ำข่ำยท่ีจะต้องจัดท�ำกำร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือ Environmental Impact Assessment 

(EIA) บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรจัดท�ำรำยงำนประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และจะปฏิบัติตำมมำตรกำรท่ีก�ำหนดเอำไว้ในรำยงำนประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมของโครงกำรอย่ำงเคร่งครัด ส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

 ในห่วงโซ่คุณค่ำในขั้นตอนน้ี ได้แก่ พนักงำน คู่ค้ำ ชุมชนโดยรอบโครงกำร 
หน่วยงำนรำชกำร
 
 3.  การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)

 หลังจำกบริษัทฯ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ บ้ำนจัดสรร 
อำคำรโรงงำน คลังสินค้ำ อำคำรส�ำนักงำน โรงแรม เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ 

 เป็นท่ีเรียบร้อย บริษัทฯ จะพัฒนำแผนกำรขำยและแผนกำรตลำด เช่น  
กำรจัดเตรียมเอกสำรประชำสัมพันธ์ กำรไปพบปะลูกค้ำผ่ำนงำน Event 

 
หรือ Roadshow และด�ำเนินกำรขำยหรือให้เช่ำผ่ำนกำรเตรียมเอกสำร

 
สัญญำซื้อขำย กำรท�ำธุรกรรมต่ำง ๆ เป็นต้น นอกจำกน้ี บริษัทฯ มีธุรกิจ 
กำรลงทุนและกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ ส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

 ในห่วงโซ่คุณค่ำในขั้นตอนน้ี ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ส่ือมวลชน 

 หน่วยงำนรำชกำร 
 
 4.  การบริการหลังการขาย (Customer Services) 

 บริษัทฯ มีกำรบริหำรทรัพยส์นิและกำรจดักำรสนิทรัพยผ์ำ่นกำรดแูล
 

หลังกำรขำยให้กับลูกค้ำท่ีท�ำกำรซื้อ ขำย หรือ เช่ำ ในอสังหำริมทรัพย์
 

ของบริษัทฯ ทุกประเภท และบริษัทฯ มีกำรดูแลระบบสำธำรณูปโภคและ 
พืน้ท่ีสว่นกลำงผ่ำนบริษัทคูค้่ำท่ีมคีวำมช�ำนำญ ส�ำหรับผูม้สีว่นได้สว่นเสียหลกั
ในห่วงโซ่คุณค่ำในขั้นตอนน้ี ได้แก่ ลูกค้ำ พนักงำน คู่ค้ำ หน่วยงำนรำชกำร 

 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

 ในส่วนของกิจกรรมสนับสนุนท่ีส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ เป็นหน่วยงำนลักษณะ Shared Service ได้แก่ บัญชีและกำรเงิน 

 
(Accounting and Finance) กำรจดัซื้อจดัหำ (Procurement) กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีเพื่อสินค้ำและบริกำร (Technology Development) กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Management) โครงสร้ำง 
พื้นฐำน (Infrastructure) กำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance)  
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management) และอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย (Health and Safety) ส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

 
ในห่วงโซ่คุณค่ำในขั้นตอนน้ี ได้แก่ พนักงำน คู่ค้ำ หน่วยงำนรำชกำร  
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หว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

การบริหารปัจจัยการผลิต 
(Inbound Logistics)

การปฏิบัติการ 
(Operations)

การตลาดและการขาย 
(Marketing and Sales)

การบริการหลังการขาย 
(Customer Services)

กิจกรรมสนับสนุน 
(Support Activities)

l	 กำรเข้ำซื้อกิจกำร
 และกำรพัฒนำธุรกิจ

l	 กำรศึกษำควำมต้องกำร
 ในพื้นท่ีส�ำหรับกำรพัฒนำ
 ธุรกิจและควำมต้องกำร
 ของลูกค้ำ

l	 กำรสรรหำท่ีดิน

l	 กำรพัฒนำโครงกำร
 และสำธำรณูปโภค
 ด้วยนวัตกรรม

l	 กำรออกแบบและ
 กำรก่อสร้ำงท่ีเป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม

l	 กำรจดัซื้อจดัหำวัสดุ
 ก่อสร้ำงท่ีมีคุณภำพ

l	 กำรค�ำนึงถึง
 ควำมปลอดภัยและ
 ผลกระทบต่อชุมชน

l	 กำรจดักำรสิ่งแวดล้อม
 ในกระบวนกำรก่อสร้ำง

l	 กำรขำยหรือกำรให้เช่ำ 
 และกำรท�ำธุรกรรม 

l	 กำรก�ำหนดรำคำ
 อย่ำงเหมำะสม

l	 กำรสื่อสำรและให้ข้อมูล
 เกี่ยวกับโครงกำร
 อย่ำงครบถ้วน

l	 กำรบริกำรอื่น ๆ ได้แก่ 
 กำรดัดแปลงงำนอำคำร
 โรงงำนและคลังสินค้ำ 
 กำรจดัหำสำธำรณูปโภค 
 กำรขออนุญำตหน่วยงำน
 รำชกำร และ ธุรกิจ
 กำรลงทุนและกำรบริหำร
 อสังหำริมทรัพย์

l	 กำรบริหำรทรัพย์สิน
 และกำรจดักำรสินทรัพย์

l	 บริกำรหลังกำรขำย เช่น 
 กำรโอนกรรมสิทธิ ์
 กำรรับประกัน 
 กำรแจง้ซ่อม

l	 กำรบริหำรโครงกำร / 
 นิติบุคคลประจ�ำโครงกำร

l	 บัญชีและกำรเงิน 
 (Accounting and 
 Finance) มีควำมถูกต้อง
 โปร่งใสและมีควำมมั่นคง
 ทำงกำรเงินเพื่อให้ธุรกิจ
 ด�ำเนินได้อย่ำงยั่งยืน 

l	 กำรจดัซื้อจดัหำ 
 (Procurement) ผ่ำนกำร
 ด�ำเนินกำรจดัจำ้งและ
 ท�ำสัญญำอย่ำงโปร่งใส 
 เสมอภำค และเป็นธรรม

l	 กำรบริหำรทรัพยำกร
 บคุคล (Human Resource 
 Management) ท่ีเน้น
 พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
 และเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
 องค์กร

l	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
 (Corporate Governance) 
 ท่ีดีตำมหลักจริยธรรม
 และธรรมำภิบำล

l	 กำรบริหำรจดักำร
 ควำมเสี่ยง 
 (Risk Management) 
 อย่ำงมีประสิทธภิำพ
 ช่วยลดควำมเสี่ยงและ
 เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ

l	 กำรบริหำรจดักำร
 ด้ำนอำชีวอนำมัย
 และควำมปลอดภัย 
 (Health and Safety) 
 เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพ
 ในกำรท�ำงำนและ
 สภำพแวดล้อมใน
 กำรท�ำงำนท่ีปลอดภัย
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การระบุ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พิจารณาจากความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่า

ของบริษัท

การระบุ
ระดับอิทธิพล

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อบริษัทฯ

ประเมินจากระดับอิทธิผลที่มาจาก
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การดำเนินงาน 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และชื่อเสียง

การจัดลำดับ
ความสำคัญของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบุแนวทางการมีส่วนร่วม

ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่ม เช่น การสัมภาษณ์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เป็นต้น

การระบุลำดับ
ผลกระทบของบริษัทฯ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเมินจากผลกระทบ
และโอกาสที่เกิดขึ้น

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

การจัดกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับ
ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และระดับอิทธิพล
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีต่อบริษัทฯ

 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ จ�ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่ธุรกิจ เจำ้หน้ี ผู้ถือหุ้น ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร
และรัฐวิสำหกิจ ส่ือมวลชน และคู่แข่งขันทำงกำรค้ำ

 2.2 การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกรอบกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Management Framework: Stakeholder Analysis) โดยพิจำรณำตำม
แนวทำงท่ีก�ำหนดเอำไว้ใน GRI Standard โดยให้แต่ละหน่วยงำนมีหน้ำท่ีวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของตนเอง และ

 
ตำมห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลกำรวิเครำะห์ท่ีได้จำกแต่ละหน่วยงำนจะถูกน�ำมำวิเครำะห์ในกำรจ�ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใหค้วามสนใจ
การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

พนักงำน •	 การสื่อสารระหว่างแผนกทรัพยากร 
 บุคคลกับพนักงำน
•	 การประชุมระหว่างผู้บริหารพบ
 พนักงำน (Town Hall)
•	 การประชุมพนักงานประจ�าเดือน
•	 การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์	อนิทราเน็ต	
 และอเีมล
•	 การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
•	 การส�ารวจความผูกพันของพนักงาน
 ต่อองค์กรประจ�ำปี 
•	 การจดัให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน

•	 ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	
 และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
•	 จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร
•	 คุณภาพชีวิตของพนักงาน
•	 ค่าตอบแทน	สวัสดิการ	และผลประโยชน์
 ท่ีเหมำะสม
•	 ความก้าวหน้าและความมั่นคง
 ในกำรท�ำงำน
•	 สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี
•	 การพัฒนาศักยภาพ	ความรู้	
 และควำมสำมำรถ

•	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
•	 ความท้าทายและโอกาส
•	 จริยธรรมทางธุรกิจ	และการต่อต้าน
 กำรทุจริตคอร์รัปชัน
•	 นวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการ
•	 การดูแลพนักงาน
•	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
•	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ในกำรท�ำงำน

ลูกค้ำ •	 การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
 ประจ�ำปี
•	 การจดักจิกรรมลกูค้าสมัพนัธ/์กจิกรรม
 ทำงกำรตลำด 
•	 การพบปะและประชุมกับลูกค้าโดยตรง
•	 การสื่อสารออนไลน์/อเีมล
•	 Call	Center	

•	 การบริการหลังการขายท่ีมีคุณภาพ
•	 การบริหารความสัมพันธก์ับลูกค้า
•	 การจดัการส่ิงแวดล้อม
•	 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า

  อยำ่งมีประสิทธภิำพ
•	 การบริหารจัดการความเส่ียงและภาวะ 
 วิกฤต

•	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
•	 การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม
•	 ก๊าซเรือนกระจก
•	 การจดัการส่ิงแวดล้อม	เช่น	ทรัพยากร	
 น�ำ พลังงำน และขยะ

คู่ค้ำ •	 การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อเีมล
•	 ช่องทางรับข้อแนะน�า	
 หรือข้อร้องเรียน 

•	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม
 ทำงธุรกิจ
•	 ความเสมอภาคในการท�าธุรกิจ
•	 กระบวนการจดัซื้อจดัจา้งท่ีโปร่งใส
 และเป็นธรรม

•	 การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน
•	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
•	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
•	 สิทธมินุษยชน
•	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ในกำรท�ำงำน
•	 การปฏิบัติตามกฎหมาย

ชุมชน •	 การจดักิจกรรมร่วมกับชุมชน
•	 การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อเีมล
•	 ช่องทางสื่อสารอื่น	ๆ	เพื่อรับข้อแนะน�า	
 หรือข้อร้องเรียน

•	 ความสัมพันธท่ี์ดีกับชุมชน
•	 การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคม	
 และสิ่งแวดล้อม
•	 เศรษฐกิจชุมชน
•	 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ท่ีดีขึ้นของชุมชนและสังคม
•	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกัน
 พัฒนำชุมชนและสังคม

•	 การมีส่วนร่วมในชุมชน
•	 กิจกรรมเพื่อสังคม
•	 การปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้น •	 การจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
•	 การประชุมกรรมการในบริษัทย่อย
 และบริษัทร่วม
•	 การน�าเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุนท่ี 
 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 การประชุมชี้แจงนักลงทุน
 ประจ�ำไตรมำส
•	 การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อเีมล
•	 ช่องทางรับข้อแนะน�า	หรือข้อร้องเรียน
•	 การเยี่ยมชมกิจการ

•	 ผลการด�าเนินงานและการเติบโต
 ทำงธุรกิจอย่ำงมั่นคงและมีผลก�ำไร
•	 การพัฒนาธุรกิจใหม่อย่างต่อเน่ือง
•	 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
•	 การบริหารจดัการความเส่ียง

•	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
•	 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
•	 การบริหารจดัการความเส่ียง	
 และกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ
•	 นวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการ
•	 การปฏิบัติตามกฎหมาย

คู่ธุรกิจ •	 การประชุมกรรมการในบริษัทย่อย
 และบริษัทร่วม
•	 การประชุมร่วมกับบริษัทคู่ธุรกิจ/
 ผู้ร่วมลงทุน
•	 การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อเีมล
•	 การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
 ตำมท่ีต้องกำร

•	 ด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์	เป็นธรรม	
 และโปร่งใส
•	 ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ
 และเติบโตไปด้วยกัน
•	 การพัฒนาธุรกิจใหม่อย่างต่อเน่ือง
•	 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	

•	 จริยธรรมทางธุรกิจ
•	 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
•	 การบริหารจดัการความเส่ียง	
 และกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ
•	 นวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการ

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใหค้วามสนใจ
การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

เจำ้หน้ี •	 การประชุมนักวิเคราะห์
•	 การประชุมร่วมกับเจา้หน้ี
•	 การเยี่ยมชมกิจการ
•	 การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อเีมล

•	 การปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้เงิน
 และหุ้นกู้ 
•	 การบริหารจดัการความเส่ียง	

•	 จริยธรรมทางธุรกิจ
•	 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
•	 การบริหารจดัการความเส่ียง	
 และกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ

หน่วยงำนรำชกำร
และรัฐวิสำหกิจ

•	 การร่วมสนับสนุนโครงการท่ีจัดขึ้นโดย 
 ภำครัฐ
•	 การเข้าร่วมในคณะท�างานของ
 หน่วยงำนภำครัฐ
•	 การเยี่ยมชมกิจการ
•	 การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
 ตำมท่ีต้องกำร 

•	 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ท่ีเกี่ยวข้อง
•	 การเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน
 อย่ำงโปร่งใส
•	 การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

•	 การมีส่วนร่วมในชุมชน	และกิจกรรม
 เพื่อสังคม
•	 การปฏิบัติตามกฎหมาย
•	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
•	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
•	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ในกำรท�ำงำน

สื่อสำรมวลชน •	 ข่าวประชาสัมพันธ/์การแถลงข่าว
•	 การสัมภาษณ์พิเศษตามท่ีสื่อต้องการ
•	 การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
 ตำมข้อเท็จจริง

•	 การได้รับข้อมูลครบถ้วน	ถูกต้อง	
 และรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์
•	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องเท็จจริง
•	 ปฏิบัตติอ่สือ่มวลชนด้วยสมัพันธท่ี์ดี

•	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
•	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
•	 การมีส่วนร่วมในชุมชน	และกิจกรรม
 เพื่อสังคม

คูแ่ขง่ขันทำงกำรค้ำ •	 การประชุมร่วมกันท่ีองค์กรต่าง	ๆ	
 ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
•	 การร่วมกันท�างานเป็นเครือข่าย
 ตำมนโยบำยภำครัฐ

•	 การแข่งขันท่ีเป็นธรรมและ 
 เป็นไปตำมกฎหมำย

•	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
•	 ความท้าทายและโอกาส
•	 จริยธรรมทางธุรกิจ	
•	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง
 

ของงำน Thailand Sustainability Expo 2021 
(TSX 2021) โดยจัดแสดงนวัตกรรมในกำร 
ขับเคลื่อนควำมยั่งยืนผ่ำน Virtual Exhibition 
งำนนิทรรศกำรเสมือนจริงด้ำนควำมยั่งยืน
คร้ังแรกในประเทศไทย เป็นกำรน�ำเครือข่ำย
องค์กรพันธมิตรมำร่วมกันสร้ำงควำมยั่งยืน

 
ให้กับประเทศไทย และเผยแพร่กิจกรรมด้ำน
ควำมยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 โดยสำมำร ถดู ร ำย ละ เอี ยดกิ จ ก รรม เ ปิด
ประสบกำรณ์ด้ำนควำมยัง่ยนืของบริษัทฯ เพิม่เตมิ 
ได้ท่ี https://openfrasersthailand.com/
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3.  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดล้อม

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยท่ีจะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญำธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรดแูลรักษำ และปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้ดขีึน้อยำ่งตอ่เน่ือง และเพือ่ให้สอดคล้อง
ไปกับวสัิยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ีมุง่สูก่ำรเป็นผู้น�ำกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มอสังหำริมทรัพย์แบบครบวงจร 
เพือ่สง่มอบประสบกำรณท่ี์ทรงคณุคำ่น่ำจดจ�ำแกผู่เ้กีย่วข้องในทุกภำคสว่นและขบัเคลือ่นกำรเตบิโตอยำ่ง
ยั่งยืน หรือ Integrated Real Estate Platform for Sustainable Growth โดยทำงผู้บริหำรระดับสูงและ
พนักงำนทุกคนมคีวำมมุง่มัน่ปฏบิตั ิให้ครอบคลมุกำรด�ำเนินงำนและจดักำรทรัพยำกรธรรมชำต ิพลงังำน 
สภำพแวดล้อมและสภำพภมูอิำกำศ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ กำรจดักำรของเสีย และกำรดแูลสังคม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภำพสูงสุด โดยก�ำหนดให้บริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และทุกหน่วยงำน

 ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 

 1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสีย 

 ดูแล ปกป้อง และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมในกำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ ส่งเสริม
 

กำรใช้ทรัพยำกรในงำนก่อสร้ำงและน�ำอย่ำงคุ้มค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริหำรจัดกำร

 ของเสียท่ีเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรของบริษัทตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด 
 
 2) การจัดการพลังงาน สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 

 สง่เสริมและสนับสนุนกำรใช้พลงังำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพและให้เกดิประโยชน์สงูสดุ รวมถงึกำร
จดักำรพลังงำน สภำพแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศภำยในองค์กร เพื่อลดผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยเฉพำะปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ีเป็นสำเหตุของกำรเกิด

 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก
 
 3) ความหลากหลายทางชีวภาพ

 มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนโดยค�ำนึงถึงกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพิจำรณำผลกระทบ
ต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรบริกำรทำงระบบนิเวศผนวกรวมอยู่ในกระบวนกำรตัดสินใจ 
ทำงธุรกิจ โดยเน้นกำรส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรบริกำร

 
ทำงระบบนิเวศในพื้นท่ีท่ีเข้ำไปด�ำเนินงำน 
 

 4) การดูแลและพัฒนาสังคม

 มุง่มัน่ดแูล สง่เสริมและพฒันำสงัคมและ
ชมุชนโดยรอบพืน้ทีด่�ำเนินกำรของบริษัทฯ บนพืน้
ฐำนของกำรอยูอ่ยำ่งมคีวำมสขุ ส่งเสริมกำรมส่ีวน
ร่วมของชุมชน และสื่อสำรท่ีมีประสิทธภิำพ เพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน

 โดยสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อม
ท่ี https://www.frasersproperty.co.th/th/
who-we-are/sustainability/our-guidelines-
policy-and-reporting 

 3.2 ผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม
 
 (1) ก าร จัดการ เ พ่ื อลด ปัญหาก๊ าซ 
เรือนกระจก 

 ในกำรบริหำรจัดกำรกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจก บริษัทฯ จดัท�ำรำยงำนตำม “แนวทำง
กำรประเมินคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ขององคก์ร, 2561” 
ขององค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 
(องค์กำรมหำชน) เพื่อประเมินแหล่งปล่อย

 
ก๊ำซเรือนกระจกท่ีส�ำคัญขององค์กร และก�ำหนด
มำตรกำรในกำรควบคุมกำรปลดปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกท่ีเกดิจำกกจิกรรมตำ่ง ๆ  ขององคก์ร
ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม ส�ำหรับผลกำรจัดท�ำ
รำยงำนตำม “แนวทำงกำรประเมินคำร์บอน 
ฟุตพร้ินท์ขององค์กร, 2561” ขององค์กำร
บริหำรจดักำรกำ๊ซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 
สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี รำยงำน
ควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2564 https://www.
frasersproperty.co.th/th/who-we-are/
sustainability/sustainability-report

 ปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้มีกำรจัดท�ำ 
Net-Zero Carbon Roadmap และกลยทุธอ์งคก์ร
ท่ีจะมุ่งสู่กำรปล่อยคำร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ท้ัง 

 3 สำยธุรกิจ โดยเป้ำหมำยของกำรจัดท�ำเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับกลไกกำรเกิดกำร 
เปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศ (Climate Change)  
ท�ำให้สำมำรถท่ีจะบ่งชี้ผลกระทบท้ังทำงตรงและ
ทำงอ้อมท่ีมตีอ่ธุรกจิได้ชดัเจน และท�ำควำมเขำ้ใจ

 ถึงแนวทำงในกำรคดัเลอืกเทคโนโลยหีรือกลยทุธ์
ในกำรบริหำรจัดกำรท่ีเหมำะสมกับกำรลดผล 
กระทบท่ีมีต่อกำรประกอบกิจกำรของบริษัท 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศได้  
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 (2)  การจัดการพลังงาน

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรพลังงำนว่ำเป็นต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรและโอกำสทำงธุรกิจ โดยกำรใช้พลังงำนส่วนใหญ่ของ
บริษัทน้ันมำจำกกำรใช้ไฟฟ้ำในอำคำรส�ำนักงำน ศูนย์กำรค้ำ โรงแรม พื้นท่ีส่วนกลำง กำรก่อสร้ำงบ้ำนจดัสรร และพื้นท่ีเช่ำของอำคำรท่ีวำ่งอยู่ รวมถึงปริมำณ

 
กำรใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบน�ำมันดีเซลและน�ำมันเบนซินในกำรประกอบกิจกำร บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมำตรกำรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป้ำหมำยในกำรลดต้นทุน 

 เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจจำกกำรใช้พลังงำนทดแทน และลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคำร์บอนต�ำตำมเป้ำหมำยท่ีบริษัทก�ำหนดเอำไว้ ท้ังน้ี 
ในกำรจดักำรพลังงำนน้ัน บริษัทฯ จะประยุกต์ใช้มำตรฐำนอำคำรเขียวท้ังในประเทศและต่ำงประเทศตั้งแต่ในระยะกำรออกแบบและก่อสร้ำง ในปี พ.ศ. 2564 

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองของกำรจดักำรพลังงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำน เช่น 

  1. โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ได้รับรำงวัลดีเด่น Thailand 
Energy Awards 2021 ด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประเภทอำคำรสร้ำงสรรค์เพื่อ
กำรอนุรักษ์พลังงำน (อำคำรใหม่ (New and Existing Building)) จำกกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน และ รำงวัล
ชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2021 ประเภท อำคำรใหม่ (New and 
Existing Building) จำก ASEAN Centre for Energy (ACE) หลังผ่ำน
มำตรฐำน ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) 
ระดับโกลด์ จำกสภำอำคำรเขียวสหรัฐอเมริกำเมื่อปี 2563
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  3. โครงการ Energy Saving Program พื้นท่ีโครงกำรอำคำร
โรงงำนและคลงัสนิค้ำให้เชำ่ของบริษัทฯ ในกลุม่ธุรกจิอุตสำหกรรม ได้เชญิชวน
ให้ผูเ้ชำ่เปลีย่นหลอดไฟจำกเดมิท่ีเป็นโคมไฟแบบไฮเบย ์(Metal Halide High 
Bay) เป็น โคมไฟ LED ไฮเบย ์(LED High Bay) เพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำนของหลอดไฟ  
สง่เสริมกำรประหยดัพลังงำน และคำ่ใช้จำ่ยของผูเ้ชำ่ อกีท้ังเป็นกำรสร้ำงมลูคำ่

 เพิ่มและโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำรใช้โคมไฟดังกล่ำวน้ี ช่วยให้
 ผู้เช่ำประหยัดค่ำไฟประมำณ 4,325 บำทต่อกำรติดต้ังโคมไฟ 1 ดวง หรือ 
 คิดเป็นประหยัดค่ำใช้จ่ำย 48 บำทต่อตำรำงเมตรต่อปี ซึ่งกำรเปลี่ยนโคม

ไฟ 1 ดวงจะช่วยลดปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ 0.56 
 ตนัตอ่ปี ในปีน้ีได้มผู้ีเช่ำสนใจเข้ำร่วมโครงกำรและท�ำกำรเปลีย่นหลอดโคมไฟ
 

ไปแล้วท้ังสิ้น 579 ดวง และช่วยลดปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ 324.24 ตนัตอ่ปี โดยหำกโรงงำนและคลงัสนิค้ำให้เชำ่ของบริษัทฯ ซึง่
รวมทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพยแ์ละสทิธกิำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์
เพื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เข้ำร่วมโครงกำรน้ีท้ังหมดและ
ท�ำกำรเปลีย่นโคมไฟท้ังหมดจะช่วยลดปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์

 เทียบเทำ่ 31,851 ตนัตอ่ปี นอกจำกน้ี บริษัทฯ ไดเ้ร่ิมเปลีย่นหลอดไฟสอ่งถนน
 มำเป็นหลอด Solar แบบ LED โดยในปีพ.ศ. 2564 ช่วยประหยัดค่ำไฟฟ้ำ

จำกไฟส่องถนนได้ประมำณ 63,000 บำทต่อปี หรือ คดิเป็นกำรลดปริมำณ
 

กำรปลอ่ยคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ 0.438 ตันต่อปี

  4.  โครงการประหยัดพลังงานใน  
โรงแรมทริปเป้ิล วาย  ด้วยกำรถอดหลอดไฟ 
ในบริเวณท่ีไม่ค่อยมีกำรใช้งำน ช่วยลดปริมำณ

 กำรใช้ไฟฟ้ำประมำณร้อยละ 57 ช่วยประหยัด
 คำ่ใช้จำ่ยปีละ 59,000 บำท และคดิเป็นกำรลดปริมำณ
 

กำรปลอ่ยคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ 7.42 ตนัตอ่ปี 
 และกำรเปลี่ยนประเภทหลอดไฟจำกหลอดไส้ ขนำด 

220 v 40 w  ท่ีท�ำให้เกิดควำมร้อนสูงและหลอดไฟ
เสยีเร็ว ขัว้หลอดละลำย อกีท้ังรำคำหลอดมรีำคำสงูถงึ  
300 บำทต่อหลอดและใช้ไฟฟ้ำ 220 v มำเปล่ียน
เป็นหลอดไฟ LED ขนำด 3 w แทน เพื่อให้ควำมสว่ำง 
ใกล้เคียงกับหลอดไฟฟ้ำเดิม รวมถึงลดควำมร้อน

 
และค่ำใช้จ่ำยลงได้มำกซึ่งท�ำให้โรงแรมลดปริมำณ

 กำรใช้ไฟฟ้ำประมำณร้อยละ 92.5 ต่อปี คดิเป็นกำรลด
ปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ 0.16 
ตันต่อปี อีกท้ังโรงแรมมีกำรเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ำ

 
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดแรงดันไฟฟ้ำลง จำก 220 v  
เป็น 2.5-6 vdc ซึ่งไม่เป็นอนัตรำยต่อมนุษย์ 

  2. โครงการลดการใช้เชื้อเพลิง 
ในพื้นท่ีส่วนกลาง โดยกำรเปลี่ยนระบบเคร่ือง 
ตดัหญ้ำให้เป็นรุ่นท่ีประหยดักำรใช้น�ำมนัเชือ้เพลงิ
ท่ีสำมำรถประหยดัค่ำใช้จำ่ยได้ประมำณร้อยละ 62 

 และลดปริมำณกำรใช้น�ำมันคิดเป็นร้อยละ 40 
ของกำรใช้น�ำมนัเคร่ืองตดัหญ้ำแบบปกต ิคดิเป็น 
กำรลดปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่ำ 4.99 ตันต่อปี

106 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



  5. โครงการเดือนแห่งสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ก�ำหนดให้ 
เดือนมีนำคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งสิ่งแวดล้อม (Environment Month) 
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญและกำรมีส่วนร่วม

 ในกำรดูแลส่ิงแวดล้อมเพ่ือควำมยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด “Build-to-Zero” 
บริษัทจัดกิจกรรมรณรงค์ โครงกำร “สัญญำว่ำจะถอดปลั๊ก” (Take the 
Unplug Pledge) เพื่อสร้ำงอุปนิสัยท่ีดีในกำรถอดปลั๊กอุปกรณ์เมื่อไม่ใช้งำน
เพือ่เป็นสว่นช่วยในกำรลดกำรใช้พลงังำน รวมถงึกจิกรรม Frasers Property 
Commercial Earth Hour 2021 เมื่อวันท่ี 27 มีนำคม 2564 ซึ่งบริษัท 
ได้ด�ำเนินกำรปิดไฟแสงสว่ำงบนป้ำยประชำสัมพันธ์ ปิดหลอดไฟโดยรอบ

 อำคำร และปิดหลอดไฟภำยในอำคำรตำมควำมเหมำะสม พร้อมเชิญชวน
ให้บริษัทผู้เช่ำท้ัง 5 อำคำร ได้แก่ อำคำรมิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ อำคำรโกลเด้นแลนด์ และภำยใต้ทรัสต์

 เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 
 ได้แก่ อำคำรสำทรสแควร์ และอำคำรปำร์คเวนเชอร์ คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมกว่ำ 
 

  6. โครงการเลือกใช้หลอดไฟแสงจันทร์แบบประหยัดพลังงาน กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัยเล็งเห็นถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
 เป็นประเด็นกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนท่ีส�ำคัญในทุกโครงกำรหมู่บ้ำน ดังน้ันเพื่อให้กำรใช้พลังงำนเกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัยจึงเร่ิม

 น�ำแนวคดิในกำรประหยดัพลงังำนเขำ้มำเป็นสว่นหน่ึงในกำรเลอืกใชห้ลอดไฟแสงจนัทรต์ดิตัง้ในพืน้ท่ีสว่นกลำงของโครงกำรหมูบ้่ำนของบริษัทฯ ในกำรกอ่สร้ำง
หมูบ้่ำนแตล่ะโครงกำรท่ีบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรกอ่สร้ำงมำถงึปัจจุบนั ได้เลอืกตดิตัง้หลอดไฟแสงจนัทรแ์บบ LED ทัง้สิน้ คดิเป็นมูลคำ่กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
ประมำณ 645 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อโครงกำร หรือคิดเป็นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจท่ีบริษัทสำมำรถประหยัดค่ำใช้จำ่ยลงได้ประมำณ 36,000 บำท ต่อปีต่อโครงกำร

 (3)  การจัดการน�า

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกจิในประเทศไทยเป็นหลกั ซึ่งตัง้อยูใ่นลุม่แม่น�ำโขงและลุม่แม่น�ำเจำ้พระยำ จำกเกณฑก์ำรประเมินของ WRI พบวำ่มีระดับควำมเสี่ยง

 ในกำรขำดแคลนน�ำปำนกลำงถึงสูง (Medium-High Risk Level) ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดมำตรกำรดูแลและเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์โดยยึด
 

ตำมหลกั 3Rs คอื ลดกำรใช้น�ำ (Reduce) ใช้น�ำซ�ำ (Reuse) และน�ำน�ำเสยีท่ีผำ่นกำรบ�ำบดัแล้วมำปรับปรุงคณุภำพและน�ำกลบัไปใช้ใหมห่รือรีไซเคลิ (Recycle) 
นอกจำกน้ัน ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในกระบวนกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรลดกำรใช้น�ำส�ำหรับอำคำรท่ีก่อสร้ำงใหม่ ร่วมกับกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส โดยพิจำรณำ
ครอบคลุมกำรใช้น�ำในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีสอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กำรใช้น�ำภำยในอำคำร กำรใช้น�ำภำยนอกอำคำร กำรติดตั้งระบบ เปิด-ปิด 
น�ำอตัโนมัติ และระบบตรวจติดตำมกำรใช้น�ำอตัโนมัติ กำรลดกำรใช้น�ำในระบบปรับอำกำศ รวมถึงกำรน�ำน�ำกลับมำใช้ใหม่ เป็นต้น ผลกำรด�ำเนินงำนในกำร

 ใช้น�ำรวมทุกโครงกำรของปี พ.ศ. 2564 สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2564 https://www.frasersproperty.co.th/th/
who-we-are/sustainability/sustainability-report โดยในปีน้ีทำงบริษัทฯ มีโครงกำรประหยัดกำรใช้น�ำ และโครงกำรน�ำน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น 

209,000 ตำรำงเมตร โดยบริษัทผู้เช่ำได้เข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 300 บริษัท 
 ซึ่งมีพนักงำนรวมกว่ำ 20,000 คน เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวด้วย เพื่อเป็น
 ส่วนหน่ึงในกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงกำรขององค์กำรกองทุนสัตว์ป่ำ

โลกสำกล (World Wildlife Fund : WWF) หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน 
ท่ีร่วมท�ำกำรปิดไฟเป็นเวลำ 1 ชัว่โมงท่ัวประเทศเพือ่ลดปริมำณกำรใช้พลงังำน 
และลดภำวะโลกร้อน นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังมีกำรด�ำเนินโครงกำรรณรงค์
ประหยัดพลังงำนภำยในส�ำนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรปิดและถอดปลั๊ก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำเมื่อไม่ใช้งำน เป็นต้น

  7. การใช้พลงังานทดแทน ในปี พ.ศ. 2564 กลุม่อสงัหำริมทรัพยเ์พือ่
กำรอุตสำหกรรม และกำรลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง ได้เร่ิมติดตั้งแผงโซลำร์เซลล์
บนหลงัคำคลังสินค้ำให้เชำ่ (Solar PV Rooftop) ขนำด 40 kWp หรือ 54,615 kWh 
ต่อปี ซึ่งคิดเป็นกำรลดปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ 30 ตันต่อ
ปี และช่วยประหยัดค่ำใช้จำ่ยลงประมำณ 201,000 บำทต่อปี ในกำรน้ี บริษัทฯ จงึ
เห็นโอกำสทำงธุรกิจจำกกำรใช้พลังงำนทดแทนมำกขึ้นในอนำคต เพื่อเพิ่มโอกำส
ในกำรแข่งขันจงึน�ำเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนทดแทนมำเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ทำง
ธุรกิจของบริษัทฯ

107บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 1. กำรน�ำหลักกำรออกแบบอำคำรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตำมมำตรฐำนสำกล LEED เข้ำมำประยุกต์ใช้ในโครงกำรสำมย่ำนมิตร
ทำวน์ ในส่วนส�ำนักงำนท่ีมีกำรเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน�ำ (Saving Water 
Equipment) ท�ำให้อำคำรสำมย่ำนมิตรทำวน์สำมำรถประหยัดกำรใช้น�ำ
ประปำลงได้ 45.4% เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ท่ัวไป

 2. ในกลุ่มธุรกิจอำคำรโรงงำนและคลังสินค้ำท่ีด�ำเนินกำรไปแล้ว
 

จะน�ำหลัก 3Rs เข้ำมำใช้ในกำรซ่อมบ�ำรุงอำคำร เช่น กำรเปลี่ยนมำใช้
สขุภัณฑ์ท่ีประหยดัน�ำ กำรส�ำรวจจุดร่ัวซมึของระบบท่อในอำคำรโรงงำนและ 
คลงัสินค้ำ นอกจำกน้ียงัด�ำเนินกจิกรรมท่ีหมนุเวยีนน�ำน�ำกลบัมำใช้ประโยชน์
ในพื้นท่ีสีเขียวของโครงกำรด้วยกำรน�ำน�ำท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดมำใช้รดน�ำต้นไม้

 ในพืน้ท่ีโครงกำรบำงนำ ก.ม.39 ท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถลดต้นทุนและประหยดั
น�ำในกำรดูแลพื้นที่สีเขียวลงได้ 7,665 ลูกบำศก์เมตรต่อปี คิดเป็นเงิน 
245,700 บำทต่อปี

 3. บริษัทมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรน�ำในโครงกำร 
พัฒนำใหม่ บริษัทฯ เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรน�ำใช้เพื่อลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกันจัดท�ำแนวทำงในกำรลดกำรใช้น�ำ

 โดยกำรพัฒนำ มำตรฐำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลดกำรใช้น�ำส�ำหรับ
โครงกำรใหม่ในทุกสินทรัพย์ทุกประเภทของบริษัทฯ โดยเป้ำหมำย

 
ของมำตรฐำนกำรจัดกำรน�ำในกำรพัฒนำโครงกำรใหม่จะเร่ิมด�ำเนินงำน 
ในเดอืนมกรำคม 2564 เป็นต้นไป ส�ำหรับเป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรจดักำร
น�ำในโครงกำรพัฒนำใหม่มี 4 ด้ำน ได้แก่
  

 (4) การจัดการขยะ
 
 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรจดักำรของเสีย 
เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด
อยำ่งเคร่งครัดและตอ่เน่ือง โดยยดึหลกักำรจดักำรของ
เสยีตำมหลกั 3Rs ตำมแนวทำงปฏบิตัท้ัิงในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ได้แก่ กำรลดปริมำณของเสียโดยกำรลด
กำรใช้ (Reduce) กำรน�ำของเสยีกลบัมำใช้ซ�ำ (Reuse) 
และกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ท้ังน้ี ของเสีย 
ท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจำกพ้ืนท่ีส�ำนักงำนและพ้ืนท่ี
สเีขียว ซึ่งจะจดัเป็นขยะประเภทขยะท่ัวไปท่ีต้องปฏบิตัิ
ตำมระเบียบกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และพระรำช
บัญญัติกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2522 เป็นต้น ท้ังน้ี บริษัทฯ ไม่ได้มีขยะท่ีเกิดขึ้นจำก
กระบวนกำรผลิตจึงไม่เข้ำข่ำยเป็นขยะอุตสำหกรรม 
อย่ำงไรก็ตำม ขยะท่ีเกิดจำกลูกค้ำในกลุ่มโรงงำนและ
คลังสินค้ำให้เช่ำ บริษัทฯ จะให้ค�ำปรึกษำถึงแนวทำง
ปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด เพื่อให้ลูกค้ำปฏิบัติให้

 
ถูกต้องตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ส�ำหรับขยะท่ัวไป 
ท่ีเกิดขึ้นในบริษัทฯ ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

 ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะอันตรำย 
กำรบริหำรจัดกำรขยะในปัจจุบันของบริษัทฯ จะเน้น 
ท่ีกำรลดปริมำณกำรเกดิขยะท่ีแหลง่ก�ำเนิด กำรคัดแยก 
และเก็บรวบรวม และกำรส่งไปก�ำจัดอย่ำงถูกวิธ ี
ผลกำรด�ำเนินงำนในกำรจัดขยะรวมทุกโครงกำร
ของปี พ.ศ. 2564 สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
ได้ท่ีรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2564 https://
www.frasersproperty.co.th/th/who-we-are/
sustainability/sustainability-report

  1) กำรลดกำรใช้น�ำในอำคำรลง 15% โดยเปรียบเทียบกับ 
  มำตรฐำนอำคำรเขยีวทีเ่ลอืกรับรองในโครงกำร เชน่ กำรเลอืกใช้ 
  อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรใช้น�ำท่ีดีท่ีสุด กำรเลือกใช้ 
  เซ็นเซอร์ในกำรควบคุมกำรเปิดปิดอัตโนมัติ กำรเพิ่มแหล่งน�ำ 
  ทำงเลือกใหม่ เช่น น�ำฝน น�ำหลังกำรบ�ำบัด และกำรติดตั้ง 
  ระบบตรวจจบักำรร่ัวของน�ำ เป็นต้น

  2) กำรติดตั้งมิเตอร์ย่อยพร้อมกำรบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
   ส�ำหรับบริเวณแหล่งใช้น�ำหลกั เช่น แหลง่น�ำดืม่ แหลง่น�ำทำงเลอืก 
   แหลง่น�ำท่ีใช้ในพืน้ท่ีเชำ่ แหลง่น�ำท่ีใช้ในพืน้ท่ีสว่นกลำง แหลง่น�ำ
   ท่ีใช้ในพื้นท่ีของผู้เชำ่ เป็นต้น

  3) ลดปริมำณกำรใช้น�ำในพื้นท่ีโครงกำร เช่น กำรติดตั้งระบบ 
  จ่ำยน�ำด้วยระบบเซ็นเซอร์ควบคุมควำมชื้น กำรเลือกปลูกพืช

 
  ท้องถิ่นในพืน้ท่ี หรือพชืท่ีมีควำมต้องกำรใช้น�ำต�ำ หรือทำงเลอืก

 
  อื่น ๆ ท่ีกลุ่มธุรกิจเลือกตำมควำมเหมำะสม เป็นต้น

  4) ลดกำรใช้น�ำหรือออกแบบกำรใช้น�ำในระบบปรับอำกำศ เช่น 
 

  กำรใช้ระบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศแทนน�ำ (โดยขึ้นกับ
 

  ต้นทุน ทรัพยำกร ท่ีตัง้ของกลุม่ธุรกจิ และสภำพอำกำศ) อำจเลือก 
  ใช้น�ำท่ีมำจำกแหล่งน�ำทำงเลือกในบริเวณที่มีกำรใช้น�ำ หรือ 

 
  ระบบท่ีออกแบบมำต้องสำมำรถน�ำน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ได้

   หลำยครัง้ กอ่นท่ีปลอ่ยออกจำกระบบ อยำ่งน้อยไมต่�ำกวำ่ 7 ครัง้ 
   เป็นต้น 

ชุดขยะแยกขยะในพ้ืนที่สำานักงานที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ

108 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 2. โครงกำรปุ๋ ยอินทรีย์จำกขยะในพ้ืนท่ีสีเขียว บริษัทฯ มีพื้นท่ีสีเขียวภำยในโครงกำร
จ�ำนวนมำกและต้องมีกำรดูแลรักษำอย่ำงสม�ำเสมอ ท�ำให้เกิดขยะอินทรีย์จำกกิจกรรมซ่อมบ�ำรุง
พื้นท่ีสีเขียวของโครงกำรของบริษัทฯ และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรก�ำจัด ทำงบริษัทฯ จึงได้น�ำหลักกำร 

 
3Rs เข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรกับปัญหำดังกล่ำวโดยกำรน�ำขยะอินทรีย์จำกกิจกรรมซ่อมบ�ำรุง
พื้นท่ีสีเขียวของโครงกำรมำหมักเป็นปุ๋ ยอินทรีย์จำกขยะ บริษัทฯ ควบคุมมำตรฐำนและคุณภำพ 
ของปุ๋ ยอินทรีย์ตำมมำตรฐำนของกรมวิชำกำรเกษตร โดยเป้ำหมำยของโครงกำรต้องกำรท่ีจะน�ำ

 
ปุ๋ ยอินทรีย์มำใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีทดแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมด ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีกำรใช้

 ปุ๋ ยหมักจำกโครงกำรในพื้นท่ีโครงกำรอีสเทิร์นซีบอร์ด พื้นท่ีโครงกำรแหลมฉบัง พื้นท่ีโครงกำรบำงนำ 
และพื้นท่ีโครงกำรวังน้อย โดยสำมำรถลดกำรซื้อปุ๋ ยเคมีมำใช้ในโครงกำรลงได้ 100% 

 3. ในปี พ.ศ. 2564 กลุม่อสงัหำริมทรัพย์ 
เพื่อกำรพำณิชยกรรม ทำงบริษัทฯ จัดให้มี
โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรคัดแยกขยะ ดังน้ี  

  a. โครงกำร “Trash to Give ทิ้ง  
  เพือ่ ให้” ของโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ 

 
  อโีคเพลก็ซ ์และโครงกำรสำทรสแควร์
  b. โครงกำร “Mitr Save The  
  World” ของอำคำรมิตรทำวน์  
  ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
  c. โ ค ร ง ก ำ ร  “ F o r  Y o u r  
  Inspironment” จุดประกำยรักษ์โลก’  
  ของอำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์
  d. โครงกำร ปันน�ำใจเปลี่ยนขวด 
  พลำสติกเป็นชุด PPE ให้แก่แพทย์ 
  และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ของ 
  โ ร ง แ ร ม เ ม ย์ แ ฟ ร์  แ ม ริ อ อ ท  
  เอก็เซคควิทีฟ อพำรท์เม้นท์ (Mayfair 

 
  Marriott Executive Apartment)  
  ร่วมกับเครือข่ำยสังคมลดขยะ Less  
  Plastic Thailand

 1. โครงกำรลดกำรใช้กระดำษ (E-Tax Invoice & E-Receipt) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และบริษัทในเครือ เร่ิมใช้งำน E-Tax Invoice 
& E-Receipt ใบก�ำกับภำษีอเิล็กทรอนิกส์ และใบรับอเิล็กทรอนิกส์ ท่ีทำงบริษัทฯ ออกให้กับลูกค้ำ แทนกำรออกเอกสำรดังกล่ำวด้วยกระดำษ โดยระบบออก
เอกสำรอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีได้รับกำรยอมรับจำกกรมสรรพำกร ซึ่งป้องกันกำรปลอมแปลง และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลบัได้ โดยกลุม่ลกูค้ำกลุม่อสังหำริมทรัพย์
เพือ่กำรอุตสำหกรรม และกำรลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง และกลุม่อสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรพำณิชกรรม ทำงบริษัทฯ สำมำรถสง่ตรงใบก�ำกบัภำษีอเิล็กทรอนิกส์ 
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ถึงลูกค้ำได้ทันที ผ่ำนทำงอีเมล ส่วนลูกค้ำกลุ่มอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย ท่ีไม่มีท่ีอยู่อีเมล บริษัทฯ จะท�ำกำรส่งลิงก์เอกสำร
อเิล็กทรอนิกส์ไปให้กับลูกค้ำทำง SMS เพื่อกดดูได้ทันทีเช่นกัน โดยบริษัทฯ เร่ิมใช้งำน E-Tax Invoice & E-Receipt ใบก�ำกับภำษีอเิล็กทรอนิกส์ และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ มำตั้งแต่วันท่ี 1 กันยำยน 2564 เป็นโครงกำรท่ีช่วยลดกำรเกิดขยะประเภทกระดำษให้เป็นศูนย์ (paperless system) ลดปริมำณกระดำษ
ประมำณ 167,000 ใบต่อปี หรือ ลดค่ำใช้จำ่ย 241,000 บำทต่อปี

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม 
กำรคัดแยกขยะและควำมรู้เร่ือง 3Rs ให้กับพนักงำน 
ทุกคน และได้มีกำรจัดท�ำจุดคัดแยกขยะขึ้นในส่วน 
ส�ำนักงำนใหญ ่และส�ำนักงำนสำขำท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงกำร 
ของบริษัทฯ ท�ำให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรคัดแยกขยะ
ของพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ตัวอยำ่งโครงกำร เช่น

109บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 โดยวัตถุประสงค์ของโครงกำรเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้เช่ำ
อำคำรส�ำนักงำน พนักงำน และลูกค้ำ ในกำรแยกขยะในชีวิตประจ�ำวัน  
โดยโครงกำรได้มีกำรจดัเตรียมถังแยกขยะส�ำหรับแยกเศษอำหำร ขยะท่ัวไป 
ขวดพลำสติก ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจดักำร
ขยะท่ีแหล่งก�ำเนิด ตลอดระยะเวลำโครงกำรสำมำรถคัดแยกขยะได้มำกกว่ำ 
1 ตัน ขยะท่ีเข้ำร่วมโครงกำรจะถูกน�ำไปเปลี่ยนเป็นเงินบริจำค โดยผู้บริหำร
โครงกำรจะร่วมสมทบทุนให้อกีหน่ึงเท่ำของมลูค่ำขยะท้ังหมด และมอบให้แก่
มูลนิธโิลกสีเขียว เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนส่ิงแวดล้อมให้แก่ชุมชน

110 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



4.  การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

 4.1  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

 บริษัทฯ มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ยึดมั่น 
ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตำมหลัก

 บรรษัทภิบำล ในด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ปลอดจำกกำรละเมิดสิทธมินุษยชนและได้ปฏิบัติตำม 
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรสนับสนุนและปฏิบัติตำม

 
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (United Nations Global Compact: 
UNGC) และปฏิญญำว่ำด้วยหลักกำรและสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท�ำงำนของ
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (The International Labor Organization 
(ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 
โดยครอบคลุมถึงห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ (Business Value Chain) และ

 
ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ

 
กลุม่บริษัทฯ ทุกระดบั ต้องตระหนักถงึควำมส�ำคญัและเคำรพตอ่สทิธมินุษยชน

 
ในทุกด้ำนของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตำมกฎหมำยแรงงำน
ของแต่ละประเทศ และตำมสนธิสัญญำท่ีแต่ละประเทศมีพันธกรณีท่ีต้อง
ปฏิบัติ ท้ังน้ีบริษัทฯ มีขั้นตอนในกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับสิทธมินุษยชนดังน้ี
 
 1.1 กำรปฏิบัติต่อทุกคนตำมหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเท่ำเทียม 

 
  ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติตำมเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ หรือสีผิว 

  เพ่ือป้องกนัและหลกีเลีย่งกำรละเมดิสิทธมินุษยชนของพนักงำน  
  ลกูค้ำ คูค้่ำ ผูรั้บเหมำ ชมุชน รวมถงึกลุม่เปรำะบำง (vulnerable 

   group) ได้แก ่กลุม่เดก็ ผู้หญงิ ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ชนเผำ่พืน้เมอืง 
   แรงงำนอพยพ เป็นต้น

 1.2  กำรหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธมินุษยชน 
 1.3  กำรสนับสนุนส่งเสริมสิทธมินุษยชน 

 1.4  กำรส่ือสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ก�ำหนดแนวทำง 
 

  สอดส่องดูแล และให้กำรสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้เกี่ยวข้อง
   ในกำรด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ (Business 
 

  Value Chain) ผู้สง่มอบสินค้ำและบริกำร (Supplier) ผู้รับเหมำ 
 

  (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้
 

  มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม เคำรพต่อ
 

  สิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตำมหลักสิทธิมนุษยชน 
  สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดและแนวปฏิบัติด้ำนสังคมเพิ่มเติมได้ท่ี 

 
  https://www.frasersproperty.co.th/th/who-we-are/ 
  sustainability/our-guidelines-policy-and-reporting

 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือ 
ข้อร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส

 หรือผู้ร้องเรียน กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเมื่อพบพฤติกรรมไม่เหมำะสม
 หรือขัดต่อกฎหมำยหรือมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันกำรปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงควำม
ปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้รำยงำน แหล่งท่ีมำของข้อมูล หรือบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้อง อันเน่ืองมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรท�ำผิด
กฎหมำยหรือกำรผิดจรรยำบรรณ และก�ำหนดให้มีกำรตรวจประเมินจำก
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ�ำทุกปี และรำยงำนคณะกรรมกำร
บริษัททรำบ 

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำรประกำศใช้นโยบำยและเตรียมแผนงำน 
ท่ีจะตรวจสอบด้ำนสิทธมินุษยชนอย่ำงรอบด้ำนในกลุม่ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรอุตสำหกรรมและธุรกิจอื่นก่อน และจะขยำยผลให้ครอบคลุมใน 
ทุกกลุ่มธุรกิจท่ีเหลือต่อไปในอนำคต และในส่วนกำรประเมินเพื่อตรวจสอบ
ด้ำนสิทธมินุษยชนในกลุ่มคู่ค้ำของบริษัทฯ จะมีกำรใช้ผลกำรด�ำเนินงำนของ

 คู่ค้ำตำมจรรยำบรรณคู่ค้ำเพื่อพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ในหมวดกำรปฏิบัติ
ด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย และ 
สิ่งแวดล้อมมำใช้เป็นส่วนหน่ึงในกำรตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชนในกลุ่ม

 คู่ค้ำต่อไปด้วย

ขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

การจัดทำ
และประกาศนโยบาย

การเฝ้าระวัง
เพื่อตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน

การติดตาม
ผลการดำเนินงาน
และมีการรายงาน
ต่อผู้บริหารและ
เปิดเผยต่อสาธารณะ

การประเมินผลกระทบ
ในทุกขั้นตอนของการ
ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน

การกำหนดกลไกเยียวยา 
เมื่อเกิดการกระทำ 
หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ
ให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึง
การประเมินความเสี่ยง 
และจัดทำตัวชี้วัด

Human Rights Implementation Steps

Human Right 
Policy

Human Right 
Due Diligence

Monitoring, 
Report and 
Disclosure

Human Right 
Impact Assessment

Access to 
Remedies Including 
Risk Assessment 
and Create Indicator
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 4.2  ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

 บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Focusing on People) กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธภิำพต้องเชื่อมโยง 
กับชุมชน ค่ำนิยมทำงสังคม และคนรอบข้ำง กำรดูแลพนักงำน ลูกค้ำ และ
ชุมชน ให้มีสภำพแวดล้อมท่ีดี มีสุขภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดีอย่ำงสมดุล 

 มีอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
และผู้น�ำ สร้ำงวัฒนธรรมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ เพื่อประสิทธผิลด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ทำงนวัตกรรม ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำสูงขึ้น ทั้งยังช่วยสร้ำง

 ควำมเชื่อม่ันต่อผู้คนซึ่งมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย และส่งเสริมกำร
 อยู่ร่วมกันของทุกคนภำยใต้หลักสิทธมินุษยชน

 (1) พนักงานและแรงงาน

 เพื่อเป็นกำรยกระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนให้สูงข้ึน 
บริษัทฯ ได้น�ำผลกำรประเมนิในปีท่ีผำ่นมำ มำวเิครำะหแ์ละวำงแผนด�ำเนินกำร

 
สื่อสำรให้พนักงำนท่ัวท้ังองค์กรทรำบและออกแบบให้ตอบสนองต่อรูปแบบ
กำรใช้ชีวิตของพนักงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรท�ำงำน ในปี พ.ศ. 2564  
บริษัทฯ ด�ำเนินกำรส�ำรวจระดับควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กร 
ด้วยแบบสอบถำมเกี่ยวกับระบบบริหำรจัดกำรภำยในของบริษัทใน 
ด้ำนต่ำง ๆ จำกพนักงำนท้ังสิ้น 1,279 คน มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถำมจ�ำนวน 

 1,227 คน คิดเป็นร้อยละ 96 จำกพนักงำนท้ังหมด โดยภำพรวมมีระดับ
ควำมผูกพันท่ีเพิ่มขึ้นในหมวดภำพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร กำรสื่อสำร  
กำรพัฒนำบุคลำกร คุณภำพชีวิต และผลตอบแทนและสวัสดิกำรดีขึ้น ท้ังน้ี
ระดับของควำมผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ของพนักงำน 
ของบริษัทฯ ในปี 2564 บรรลุเป้ำหมำยท่ีบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ท่ีมำกกว่ำ

 
ร้อยละ 60 โดยระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนท่ีมีต่อบริษัทฯ 

 อยู่ท่ีร้อยละ 62 ซึ่งองค์กรจะน�ำผลไปทบทวนและวิเครำะห์เพื่อพัฒนำ
 ปรับปรุงกำรด�ำเนินกำรให้ดียิ่งขึ้น

 การจา้งงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอยำ่งเป็นธรรม เพรำะเป็นทรัพยำกรส�ำคัญ ซึ่งกำรปฏิบัติงำน
ต่ำง ๆ ล้วนต้องอำศัยควำมรู้ ควำมสำมำรถ ก�ำลังกำย และก�ำลังใจในกำรท�ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย จึงสนับสนุนให้มี

 กำรบริหำรจัดกำรต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมควบคู่ไปกับกำรเติบโตทำงธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำไปสู่ควำมยั่งยืน โดย
 กำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก ไม่ใช้แรงงำนบังคับ กำรให้ควำมคุ้มครองทำงสังคมและสภำพกำรท�ำงำน กำรให้ควำมคุ้มครอง

สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน กำรดูแลทั้งในเร่ืองกำรให้โอกำส ผลตอบแทนและสวัสดิกำร กำรแต่งตั้ง  
โยกย้ำย และกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงท่ัวถึง 

112 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 แผนการพัฒนาบุคลากร

ผู้น�าองค์กร Business Cases 
Exposure/Updates 

(Seminars)

Biz Community 
Exposure 
Initiatives

แนวคิด
บริหำรแบบ

คล่องตัว

กำรฟัง
อย่ำงลึกซึ้ง

ผู้บริหารระดับสูง กำรแก้ปัญหำ
และกำรตัดสินใจ

เชิงวิเครำะห์

กำรโค้ชและ
กำรเสนอแนะ

กำรท�ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

ผู้น�ำ
ตำม 

สถำนกำรณ์

กำรน�ำเสนอ
อย่ำงมี

ประสิทธภิำพ

กำรฟัง 
อย่ำงลึกซึ้ง

Intermediate 
and Business 

English

ผู้จดัการ กำรแก้ปัญหำ
และกำรตัดสินใจ

เชิงวิเครำะห์

ทักษะหัวหน้ำงำน 
ท่ีเป็นเลิศ

ทักษะกำรมอบ
หมำยงำนอย่ำงมี

วัตถุประสงค์

กำรฟัง 
อย่ำงลึกซึ้ง

กำรสื่อสำร
อย่ำงมี

ประสิทธภิำพ

ภำษำองักฤษ
พื้นฐำน

กำรสร้ำง
ควำมไว้วำงใจ

และควำมน่ำเชื่อถือ
ของหัวหน้ำงำน

กำรคิดเชิงระบบ
และสร้ำงสรรค์

ทักษะกำรเจรจำ
ต่อรอง

ผู้สนับสนุนงาน
แต่ละบุคคล

กำรสร้ำง
ควำมไว้วำงใจ

และควำมน่ำเชื่อถือ
ของหัวหน้ำงำน

และเพื่อนร่วมงำน

กำรแก้ปัญหำ
และกำรตัดสินใจ กำรบริหำรเวลำ

กำรน�ำเสนอ
อย่ำงมี

ประสิทธภิำพ

กำรสื่อสำร
อย่ำงมี

ประสิทธภิำพ

ภำษำองักฤษ
พื้นฐำน

ทักษะกำรวำงแผน
และจดัล�ำดับ
ควำมส�ำคัญ

ทักษะ
กำรเจรจำต่อรอง

ทักษะกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพ

เตรียมควำม
พร้อมเพื่อกำร
เปลี่ยนแปลง

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จดักำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพพนักงำนตลอดท้ังปี มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรรวมมำกกว่ำ 100 หลักสูตร โดยมีกำรจดั 
ฝึกอบรมภำยใน (In-housetraining) 365 หลักสูตร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงำนไปเรียนหลักสูตรฝึกอบรมภำยนอก (Public training) จ�ำนวน 767 หลักสูตร
คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุนกำรด้ำนฝึกอบรมรวมท้ังสิ้นประมำณ 9 ล้ำนบำท โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงกำรอบรมท้ังสิ้น 52,351 ชั่วโมงต่อจ�ำนวนพนักงำน 1,342 คน 

 และค่ำกำรอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ำกับ 39 ชั่วโมงต่อปี (หมำยเหตุ: ไม่รวมพนักงำนของบริษัทร่วมค้ำ)

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรมพนักงาน

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรจัดท�ำ
แผนกำรฝึกอบรมประจ�ำปีในรูปแบบ Development Roadmap ประกอบ 
ไปด้วย 
	 •	 โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะหลัก	(Core	Competency)	ส�าหรับ 
  พัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีจ�ำเป็นกับ 
  พนักงำนในองค์กร โดยมเีป้ำหมำยเพือ่พฒันำควำมสำมำรถของ 
  พนักงำนในด้ำนท่ีเกีย่วข้องกบัคำ่นิยมขององคก์ร (Core Values) 

   รวมถึงด้ำนกำรส่ือสำร (Communication), กำรร่วมมือ  
  (Collaboration) กำรคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation)
	 •	 โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นผู้น�า	 (Leadership	 
  Competency) ส�ำหรับพัฒนำควำมสำมำรถในบทบำทกำรเป็น 
  ผู้น�ำ รวมถึงกำรเป็นผู้ตำมท่ีดี สำมำรถบริหำรจัดกำรสมำชิก 
  ในทีม มีไหวพริบในกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ สร้ำงแรงจูงใจ

 
  ให้เกดิควำมร่วมแรงร่วมใจและควำมสำมคัค ีรวมท้ังเป็นท่ีปรึกษำ

 
  ของทีมท่ีดี  

	 •	 การอบรมหลักสูตรตามสายงาน	 (Functional	 Competency)	 
  พนักงำนในแต่ละธุรกิจและหน่วยงำนสำมำรถรับกำรอบรม 
  หลักสูตร Functional Competency เพื่อเรียนรู้เฉพำะทำง 
  ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนและธุรกิจของตนเอง
	 •	 โปรแกรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน	(Basic	Skills)	ส�าหรับ 
  พัฒนำทักษะกำรท�ำงำนของพนักงำนทุกระดับ และทุกสำยงำน  
  เช่น ทักษะภำษำองักฤษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
	 •	 โปรแกรมพัฒนาทักษะเสริม	(Supplementary	Skills)	ส�าหรับ 
  พนักงำนท่ีต้องกำรเสริมสร้ำงทักษะเพิ่มเติม นอกเหนือจำก 
  ควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนโดยตรง

 แผนกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์และประเมินผล 
กำรท�ำงำน นอกจำกมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจและ

 เป้ำหมำยควำมส�ำเร็จท่ีบริษัทต้องกำร ยังเน้นกำรน�ำเอำระบบเทคโนโลยี
 

เข้ำมำช่วยสนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคคลำกรผ่ำนระบบ 
Learning Management System (LMS) เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรบริหำร
จดักำรข้อมูล รวมท้ังให้บคุลำกรสำมำรถเข้ำถงึข้อมูลกำรเรียนรู้และฝึกอบรม
ได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น 

                                     หลักสูตรที่ส�าคัญส�าหรับการบริหารจัดการ           หลักสูตรเสริม                      หลักสูตรพ้ืนฐาน
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 (2)  การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 บริษัทฯ ก�ำหนดให้กำรดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้ำเป็นส่วนหน่ึงใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจโดยค�ำนึงถึงกำรสร้ำงคุณค่ำท่ีย่ังยืนให้แก่ลูกค้ำทุกรำย
ด้วยเป้ำหมำยท่ีชัดเจน ในกำรด�ำเนินกำร บริษัทฯ มีแนวทำงกำรสร้ำงควำม
สมัพนัธก์บัลูกค้ำท่ีหลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม เพือ่ให้สำมำรถตอบสนอง

 
ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรประกอบกิจกำรในประเทศไทย อันจะน�ำ
มำสูก่ำรสร้ำงโอกำสในทำงธุรกจิอยำ่งตอ่เน่ืองให้กบับริษัทฯ ทัง้น้ีเพื่อพฒันำ
สินค้ำและบริกำรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองและให้ควำมเชื่อมั่น

 ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ บริษัทฯ มีกลไก
ในกำรบริหำรจดักำรและแนวทำงปฏิบัติ ดังน้ี
 
	 •	 กระบวนการรับข้อร้องเรียน	 ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนเร่ือง 
เก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรหลงักำรท�ำขอ้ตกลงในกำรเชำ่โรงงำนและคลงัสนิค้ำได้ 

 รวมถงึกำรร้องเรียนเกีย่วกบักำรให้บริกำรซ่อมแซมระบบอำคำรตำมเงือ่นไข

ในสัญญำผ่ำนระบบรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ได้แก่ บริกำรหลังกำรขำย
 ทำงโทรศัพท์ จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์หรือเวบ็ไซต์ โดยระบบบันทึกข้อร้องเรียน
 ลกูค้ำจะมกีำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรแก้ไข ระบบตดิตำมกำรแก้ไข กำรจดัท�ำ
 

รำยงำนกำรสอบสวนหำสำเหตุ และกำรแก้ไขปัญหำ รวมท้ังกำรตอบข้อ 
ร้องเรียนไปยังลูกค้ำภำยในเวลำท่ีก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำทุกข้อร้องเรียน
ของลูกค้ำจะได้รับกำรแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด

 •	 การส�ารวจความพึงพอใจ โดยกำรส่งแบบสอบถำมไปยังลูกค้ำ 
พร้อมท้ังส่งเจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยงำนประเมินภำยนอก (Third Party) และ

 ส่วนบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำออกไปสัมภำษณ์ลูกค้ำแบบตัวต่อตัว
 หรือส่งแบบประเมินควำมพึงพอใจหลังกำรให้บริกำร เพื่อให้ทรำบถึง
 

ปัญหำและควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีเฉพำะเจำะจง อกีท้ังเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธท่ี์ดีกับลูกค้ำอย่ำงสม�ำเสมอ

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจผลการส�ารวจกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชยกรรม

ตัวอย่างผลส�ารวจความพึงพอใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย
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ผลการส�ารวจความพึงพอใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรม

 ในปีท่ีผ่ำนมำ ได้มีกำรจัดท�ำแบบส�ำรวจควำมพึงพอใจในกลุ่ม 
ธุรกิจหลักของบริษัท ดังน้ี

 1) ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชยกรรม ได้มีกำรว่ำจ้ำง
   หน่วยงำนประเมินภำยนอก (Third Party) ท�ำแบบส�ำรวจ 

  ควำมพึงพอใจในนำมบริษัทฯ จำกกำรสอบถำมลูกค้ำจ�ำนวน  
  260 รำย มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถำม จ�ำนวน 237 รำย คิดเป็น 
  ร้อยละ 91.2 ของลูกค้ำท้ังหมด พบว่ำลูกค้ำมีควำมพึงพอใจ

   โดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84
 2) ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม บริษัทฯ ได้มีกำร 
  ส่งแบบสอบถำมไปยังลูกค้ำจ�ำนวน 822 รำย มีผู้ร่วมตอบ

   แบบสอบถำม จ�ำนวน 299 รำย คดิเป็นร้อยละ 36 ของลูกค้ำท้ังหมด  
  พบว่ำลูกค้ำมีควำมพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84
 3) ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อำศัย บริษัทฯ ได้มีกำรส่ง

   แบบสอบถำมไปยังลูกบ้ำนของบริษัทฯ ท่ีงำนซ่อมแล้วเสร็จ
 

  จ�ำนวน 1,685 มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถำม 1,153 หลัง คิดเป็น 
  ร้อยละ 68 ของลูกบ้ำนท้ังหมดท่ีงำนซ่อมแล้วเสร็จ พบว่ำลูกค้ำ

   มีควำมพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87 
 
 (3)  การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงกำรเป็นส่วนหน่ึงของสังคม กำรประกอบกิจกำร
ของบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญของกำรยอมรับและไว้วำงใจจำกชุมชน พร้อมท้ัง
เตบิโตควบคูไ่ปด้วยกนั บริษัทฯ เชือ่วำ่กำรสร้ำงรำกฐำนท่ีแขง็แรงให้กบัชมุชน 
จะเป็นกำรส่งเสริมให้ชุมชนสำมำรถดูแลตนเองและเติบโตได้อย่ำงม่ันคง 

 จงึก�ำหนดกลยทุธ์ในกำรจดัท�ำกจิกรรมชมุชนสัมพันธท่ี์เน้นกำรสร้ำงคณุภำพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับชุมชน ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมกำรมี
ส่วนร่วมในชุมชน และกิจกรรมเพื่อสังคม ดังน้ี

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19	 ในพื้นท่ี
อุตสาหกรรม จงัหวัดอยุธยา

 โดยบริษัทฯ ร่วมเป็นหน่ึงพลังในกำรสู้กับวิกฤตดังกล่ำว กับสวน
อุตสำหกรรมโรจนะ และหน่วยงำนรำชกำรภำยในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
โดยได้วำงแผนปรับพืน้ท่ีโรงงำนของกลุม่อสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรอุตสำหกรรม 

 
เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยำบำลสนำมขนำด 430 เตียง ท่ีครบครันด้วยอุปกรณ์ 
ส�ำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมโรค  
กระทรวงสำธำรณสุข เพื่อให้บริกำรแก่ประชำชนในพื้นท่ีอุตสำหกรรมและ
ชุมชนโดยรอบ ควำมร่วมมือในกำรจัดตั้งโรงพยำบำลสนำมคร้ังน้ีได้รับ 
กำรช่วยเหลือจำกภำครัฐและเอกชนในพื้นท่ีส�ำหรับกำรพัฒนำและปรับปรุง 
ระบบสำธำรณูปโภคและปัจจัยพื้นฐำนท่ีจ�ำเป็นต่ำง ๆ โดยมีกำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำคด�ำเนินกำรติดตั้งหม้อแปลงและตู้ควบคุมไฟฟ้ำ บริษัท กสท 

 โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) อ�ำนวยควำมสะดวกเร่ืองระบบกำรสื่อสำร  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้จดัสรรน�ำดื่มบรรจุขวด และ
ยังมีผู้ให้กำรสนับสนุนด้วยกำรบริจำคอำหำรและสิ่งของจ�ำเป็นอีกหลำยรำย 
เพือ่ท่ีจะชว่ยให้โรงพยำบำลสนำมสำมำรถพร้อมให้บริกำรแก่ผูป่้วยท่ีได้เข้ำรับ
กำรรักษำตำมเกณฑก์ำรพจิำรณำของกระทรวงสำธำรณสขุและโรงพยำบำล
อุทัย อ�ำเภออุทัย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ ตั้งแต่วันท่ี 31 สิงหำคม 2564

ความพึงพอใจโดยรวมกับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ความต้ังใจในการซื้อคืน/การต่ออายุสัญญา 
(ผู้ที่มีการต่ออายุในอีก 12 เดือนข้างหน้า)

ความสะดวกในการท�าธุรกิจกับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

แนวโน้มที่จะแนะน�าต่อคนรอบข้าง Net Promoter Score (NPS)
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โครงการจดัตั้งศูนย์พักคอยส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19	ในพื้นท่ีอุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรีและระยอง

 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) ท่ีก�ำลังระบำดอยู่และแนวโน้มม ี
ควำมรุนแรงมำกขึ้น บริษัทฯเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของ 
กำรร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในพืน้ทีท่ี่บริษัท 
มีกำรด�ำเนินกจิกำรอยูเ่พื่อจดัตัง้ศนูย์พกัคอยผู้ป่วยโควดิ-19 

 โดยใช้พื้นท่ีอำคำรของบริษัทฯ ท่ียังไม่มีผู้เช่ำ มำปรับปรุงให้
มีควำมพร้อมในกำรเป็นศูนย์พักคอยส�ำหรับผู้ป่วยโควดิ-19 
ตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
โดยทำงบริษัทฯ ไม่คิดค่ำใช้จ่ำย และยังร่วมบริจำคเงิน
จ�ำนวน 200,000 บำท ส�ำหรับสร้ำงห้องน�ำชั่วครำวในศูนย์
พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย กำรส่งมอบพื้นท่ีโรงงำนใน

 คร้ังน้ีเป็นกำรสนับสนุนต่อเน่ืองหลังจำกท่ี FPIT ได้จัดตั้ง 
ศนูย์พกัคอยในจงัหวดัระยองและชลบรีุ โดยบริษัทฯ ยงัมุง่มัน่ 
ท่ีจะร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้ำช่วยเหลือ

 สังคมและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 
ต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งมอบอำคำรโรงงำนเพื่อจัดตั้ง

 

โครงการบริจาคส่ิงของ	อุปกรณ	์และเงินให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19

 ในปี 2564 ยงัคงเป็นปีท่ีสถำนกำรณ์โควดิ-19 มกีำรระบำดต่อเน่ืองและสร้ำงผลกระทบต่อสงัคมรุนแรงมำกขึน้ด้วย บริษัทฯ ตัง้เป้ำถงึกำรเป็นส่วนหน่ึง
 ในกำรช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 จึงได้มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อช่วยบรรเทำทุกข์ให้กับพื้นท่ีชุมชนโดยรอบพื้นท่ีประกอบกิจกำร

 ของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศไทย ดังน้ี
 

 1. จัดมอบตู้ ปันสุขช่วงสถำนกำรณ์ 
โควิด-19 ให้กับชุมชนบ้ำนใหม่ส�ำโรง ต�ำบล

 
ลำดบัวขำว อ�ำเภอสีคิ้ว 
 

 3. บริจำคอำหำรและเคร่ืองดื่มให้กับ 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ผู้ท�ำหน้ำท่ีฉีดวัคซีน 

 
โควดิ-19 ใน “โครงกำรปำกช่องพร้อม”

 2. จัดชุดถุงยังชีพร่วมกับลูกค้ำและนักกอล์ฟ ช่วยเหลือเยียวยำพนักงำนและแคดดี้
 ท่ีได้รับผลกระทบจำกโควดิ-19 ประกอบด้วย ข้ำวสำร อำหำรแห้ง ไข่ไก่ ชุดอุปโภคบริโภค

ศนูย์พกัคอยและโรงพยำบำลสนำมส�ำหรับรองรับผู้ป่วยโควดิ-19 รวมท้ังสิน้กว่ำ 1,000 เตยีง ในพืน้ท่ีเขตอุตสำหกรรมส�ำคญัในจงัหวดัระยอง ชลบรีุ และอยธุยำ
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โครงการ #FPITมอบรักปี1 กับโครงการสร้าง
บ้านพกัผู้สงูอาย	ุ“บ้านสานรัก”	จงัหวดัขอนแกน่

 บ ริ ษัท  เฟร เซอ ร์ส  พ ร็อพเพอร์ ต้ี  
อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เล็งเห็น
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงของสังคม 
ในประเทศไทยที่ก�ำลังจะก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคม

 
ผู้สูงอำยุ บริษัทฯ จงึริเร่ิมกำรพัฒนำพื้นท่ีชุมชน 
โดยรอบพ้ืนท่ีประกอบกิจกำรของบริษัทฯ  

ในกำรเป็นส่วนหน่ึงของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ของผู้สูงวัยด้วยกำรสร้ำงบ้ำนพักผู้สูงอำยุ 

 “บ้ำนสำนรัก” ภำยใต้โครงกำร FPIT Give Love 
Season 1 โดยในปี 2564 น้ี เป็นโครงกำร 
น� ำ ร่องใน พ้ืน ท่ี ชุมชนขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบลท่ำพระ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพ้ืนท่ี
ชุมชนท่ีอยู่ ใกล้กับพื้นท่ีโครงกำรเฟรเซอร์ส 

 
พร็อพเพอรต์ี ้โลจสิตกิส ์พำร์ค (ขอนแกน่) บริษัทฯ 
ได้มีกำรมอบเงินบริจำคเพื่อสนับสนุนกำรสร้ำง 
“บ้ำนสำนรัก” เพื่อผู้สูงอำยุและผู้พิกำร และ

 
บริษัทฯ จะมีกำรขยำยผลกำรด�ำเนินงำน ในพื้นท่ี 

ประกอบกิจกำรอื่นของบริษัทฯ ต่อไปใอนำคต

 4. โครงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงห้องไอซียู 
ควำมดนัลบเคลือ่นท่ี โดยบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
โฮม (ประเทศไทย) จ�ำกัด และกลุ่มพันธมิตรได้มีกำร
สนับสนุนกำรสร้ำงห้องไอซียู ควำมดันลบเคลื่อนท่ี 
มลูคำ่ 1,000,000 บำท มอบให้มลูนิธโิรงพยำบำลต�ำรวจ  
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ โดยมีพลต�ำรวจโท โสภณรัชต์  
สิงหจำรุ นำยแพทย์ใหญ่ (สบ8) เลขำธิกำรมูลนิธิ 
โรงพยำบำลต�ำรวจ ในพระบรมรำชนูิปถมัภ์ เป็นผูรั้บมอบ

 5. โครงกำรบรรเทำทุกข์โควิด-19 ของสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย 
บริจำคเงินจ�ำนวน 50,000 บำท เพื่อใช้ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบรรเทำทุกข์

 
จำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 ของทำงสมำคมฯ

117บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



โครงการบริจาคหญ้าเป็นอาหารใหก้ับโค-กระบือ ร่วมกับ CEVA Logistics (Thailand) Ltd. 
เพ่ือส่งมอบใหก้ับชุมชน

โครงการบริจาคหญ้าเป็นอาหารใหก้ับโค-กระบือ ที่วัดโตนดเตี้ย 
อำาเภออุทัย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการบริจาคหญ้าเพื่อเป็นอาหารให้กับโค – กระบือ

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ 
ควำมย่ังยืน โดยฝ่ำยบริหำรอสังหำริมทรัพย์-โรงงำน ประจ�ำสำขำ 
สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้จัดท�ำโครงกำร 
บริจำคหญ้ำเพื่อน�ำไปเป็นอำหำรให้กับโค-กระบือ มำอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่

 เดือนมกรำคม 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยน�ำหญ้ำไปมอบให้โค-กระบือ 
ท่ีถูกเลี้ยงอยู่ ณ บริเวณทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ วัดโตนดเตี้ย อ�ำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวง

 
รำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ โครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดกำรขยะท่ีเกิดจำกกำรท�ำควำมสะอำด และกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โรงงำนวำ่งของบริษัทฯ ในสวนอุตสำหกรรมโรจนะ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ซึ่งด�ำเนินกำรเป็นประจ�ำทุกเดือน อีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำงกุศลช่วยเหลือ 
โค-กระบือ และลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้กับวัด ท้ังน้ี บริษัทฯ วำงแผนด�ำเนิน
โครงกำรน้ีใน 3 พื้นท่ีของบริษัทฯ ได้แก่ วังน้อย ไฮเทค บำงปะอิน โรจนะ 
บำงนำ เอเซีย บำงพลี บำงปู แหลมฉบัง อีสเทิร์นซีบอร์ด อมตะซิตี้ชลบุรี 
อมตะซิตี้ระยอง บ่อวิน ศรีรำชำ

โครงการพื้นท่ีการเรียนรู้	สามย่าน	โค-ออป	(Samyan	CO-OP)

 โครงกำรพื้นท่ีกำรเรียนรู้ สำมย่ำน โค-ออป เป็นโครงกำร 
ท่ีบริ ษัทฯ พัฒนำขึ้นมำเพื่อส่ง เสริมและพัฒนำศักยภำพของ 
ทรัพยำกรมนุษย์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง นักเรียน นิสิต นักศึกษำ  
ท่ีต้องกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดจนแลกเปลี่ยน เรียนรู้ องค์ควำมรู้

 และประสบกำรณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเอง 
บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงกำรใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีในกลุ่มบุคคลและ
หน่วยงำนท่ีประสงค์จะจัดกิจกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
และส่งเสริมศักยภำพ โดยไม่แสวงหำผลก�ำไรได้ใช้เป็นพื้นท่ีในกำร
จัดกิจกรรม นอกจำกน้ีโครงกำรสำมย่ำนมิตรทำวน์ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นในกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
มนุษย์จึงได้จัดตั้งพื้นท่ีขึ้นภำยใต้ชื่อว่ำ สำมย่ำน โค-ออป ในบริเวณ

 ชั้น 2 โซน 24 ชั่ วโมง โดยเป็นพื้น ท่ี ท่ี ใ ห้บริกำร 24 ชั่ วโมง  
แก่บุคคลท่ัวไปได้เข้ำใช้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด พื้นท่ีดังกล่ำว

 
เป็นพื้นท่ีท่ีจัดขึ้นเพื่อเอื้อต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองตลอดจน 
ด�ำเนินกำรจดักิจกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ  ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรเสริมสร้ำง

 และพัฒนำศักยภำพของบุคคลให้เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ มีทักษะท่ีพร้อมท่ีจะ
ก้ำวเข้ำสู่สังคมโลก สำมำรถท่ีจะใช้ควำมรู้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมตลอดจนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
สำมำรถใช้ชวีติอยูใ่นสังคมได้อยำ่งดแีละมีควำมสขุซึง่จะส่งผลให้ประเทศ
มีควำมก้ำวหน้ำเท่ำเทียมนำนำประเทศ  
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โครงการบริจาคโลหิตท่ีสามย่านมิตรทาวน์	 

 สำมย่ำนมิตรทำวน์ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
 สังคม ภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีจ�ำนวนผู้เข้ำไปบริจำค

โลหิตลดลง ท� ำ ใ ห้ป ริมำณโลหิตส� ำรองของ 
ประเทศไทยลดลง แต่ยังมีผู้ป่วยหนักจ�ำนวนมำก

 
ท่ีต้องกำรใช้โลหิต จึงได้ร่วมเป็นส่ือกลำงในกำร

 ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนมำร่วมบริจำคโลหิต 
 

พร้อมกับสนับสนุนพ้ืนท่ีบริเวณชั้น G ให้ศูนย์
บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย น�ำหน่วยรถ 
รับบริจำคเคล่ือนท่ีมำรับบริจำคโลหิต เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวก และเป็นจุดรับบริจำคโลหิตอีกจุดหน่ึง
ท่ีให้บุคคลภำยนอกท่ีสนใจมำร่วมบริจำคโลหิต โดย
ในปีพ.ศ. 2564 บริษัทฯ สำมำรถรวบรวมโลหิตได้ 
588,150 ซีซี และนับตั้งแต่เร่ิมโครงกำรในปี พ.ศ. 
2563 บริษัทฯ ร่วมส่งต่อโลหิตให้กับศูนย์บริกำร
โลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย อย่ำงต่อเน่ืองได้ 
1,087,450 ซีซี

ศูนย์บริการฉดีวัคซีนโควิด-19	สามย่านมิตรทาวน์

 บริษัทฯ ได้เปิดให้ใช้พืน้ท่ีสำมยำ่นมติรทำวน์ ฮอลล ์เป็นศนูยบ์ริกำรฉดีวคัซนีรว่มกบั

 หน่วยควำมร่วมมือบริกำร ฉีดวัคซีนโควดิ-19 กรุงเทพมหำนคร - หอกำรค้ำไทย - สำมย่ำน
มติรทำวน์ - โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย พร้อมท้ังชว่ยเผยแพร่ขำ่วสำรเกีย่วกบั 
โควดิ-19 เพื่อให้ประชำชนผู้เข้ำรับกำรฉีดวัคซีนรับทรำบอย่ำงต่อเน่ือง
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ภาพ ลำาดับชั้นของการป้องกันอันตราย (Hierarchy of Controls)

กรอบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

การประเมินความเส่ียง

การจัดการอุบัติการณ์
และเหตุฉุกเฉิน

Zero Accident

การควบคุมงาน

การสร้างความตระหนัก
และวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

 (4)  ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
ในการท�างาน

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำนเป็นประเด็นท่ีส�ำคัญ ดังน้ันบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำง
รำกฐำนระบบกำรท�ำงำนท่ีปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน โดย 
ก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินงำนให้กับพนักงำน ผู้รับเหมำ 
และผู้รับเหมำช่วง รวมถึงชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กับกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ตำมท่ีได้ก�ำหนด 
ไว้ในจรรยำบรรณบริษัท ท่ีผนวกเข้ำกับนโยบำยด้ำนควำม
ปลอดภัยฯ พร้อมด้วยระบบกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัยมำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อทุกชีวิตจะได้มี
คุณภำพชีวิตท่ีดี และปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุท่ีก่อให้เกิด
กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินงำนท้ังหมด

การประเมินความเ ส่ียง ด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย

 บ ริ ษัทฯ  ท� ำกำรประ เมิ นควำม เ ส่ียง ด้ ำน 
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนตำมหลักกำรล�ำดับชั้นของ
กำรป้องกนัอนัตรำย (Hierarchy of Controls) และพฒันำ
เคร่ืองมือในกำรควบคมุกำรท�ำงำนตำมวธิกีำร Job Safety 
Analysis (JSA) เพื่อก�ำหนดแนวทำงมำตรกำรป้องกัน 
แบบเป็นล�ำดับขั้นตำมควำมเส่ียงของประเภทงำน และ 

ใช้ในกำรส่ือสำรมำตรกำรควำมปลอดภัยท่ีก�ำหนดไว้กับ 
ผู้ปฏิบัติงำน และผู้รับเหมำของบริษัทฯ

Most 
effective

Physically remove 
the hazard

Replace 
the hazard

Isolate people 
from the hazard

Change the 
way people work

Protect the worker with 
Personal Protective Equipment

Least 
effective

Hierarchy of Controls
Elimination

Substitution

Engineering 
Controls

Administrative 
Controls

PPE

 บริษัทฯ ถือว่ำงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เป็นสิ่งส�ำคัญและเป็นส่วนหน่ึงของกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร 
จึงได้ก�ำหนดนโยบำยเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เกิดกำรปรับปรุงในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง 

 เพื่อมุ่งสู่กำรลดกำรเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)
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ภาพบรรยากาศ การทำางานบนที่สูง

ภาพบรรยากาศ การอบรมเจา้หน้าที่ความปลอดภัย ระดับหวัหน้างาน

การสร้างความตระหนักและวฒันธรรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงำนทุกคนและทุกระดับตระหนักว่ำ
 

ควำมปลอดภัยเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของทุกคน และทุกคน 
มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมปลอดภัยให้เกิดขึ้นจริงสู่เป้ำหมำย
องค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident Organization) ในปี พ.ศ. 2564 
บริษัทฯ สนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
ให้กับผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ ตำมควำมจ�ำเป็นของสำยงำนและ 
ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด โดยมีกำรจดัอบรมหลักสูตรดังต่อไปน้ี
	

	 l ควำมปลอดภัยส�ำหรับลูกจำ้งระดับท่ัวไป
	 l กำรท�ำงำนบนท่ีสูง
	 l วิธีกำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน โดย วิธีกำรควบคุม  
  Incident และ Near Miss
	 l บทบำทและหน้ำท่ีของเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภยั ระดบัหวัหน้ำงำน
	 l เจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภัยระดับหัวหน้ำงำน

	 l กำรดับเพลิงขั้นต้นและกำรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
	 l คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม 
  ในกำรท�ำงำน

การจดัการอุบัติการณแ์ละเหตุฉกุเฉนิ

 บริษัทฯ มีกำรประชำสัมพนัธใ์ห้พนักงำนทุกระดบัทรำบและกำรบรรจุ 
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้ในกำรอบรมปฐมนิเทศพนักงำน กำรฝึกซ้อม 
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินเป็นประจ�ำทุกปีท้ังในส่วนของส�ำนักงำนใหญ่และ
ส�ำนักงำนสำขำ โดยจ�ำลองสถำนกำรณ์ท่ีมีโอกำสเกิดสูง หรือควำมรุนแรง
ของกำรสูญเสียสูง เพื่อให้พนักงำนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจวิธีปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อกีท้ังยังเป็นกำรเพิ่มประสิทธภิำพของทีมงำนระงับเหตุ
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 บริษัทฯ มีกำรตั้งเป้ำหมำยระยะยำวท่ีจะลดอัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน (LTIFR) ของพนักงำนและผู้รับเหมำให้เป็นศูนย์
 

ภำยในปี 2565 โดยมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยรำยปีแยกระหว่ำงพนักงำนและผู้รับเหมำ ท้ังน้ีส�ำหรับเป้ำหมำยประจ�ำปี 2564 บริษัทฯ พิจำรณำจำกสถิติท่ีดี
 

ท่ีสุดในช่วงปี 2560-2564

ภาพ การแต่งกายของผู้รับเหมาสำาหรับงานบนที่สูง ภาพ Morning Talk ก่อนการเร่ิมทำางาน

การควบคุมงาน

 บริษัทฯ ได้พัฒนำคูม่อืควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนส�ำหรับผูรั้บเหมำ
 

ชั้นต้นหรือผู้รับเหมำช่วง เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
 อำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของผู้รับเหมำ (Contractor’s  

HSH Management Standard) สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงก�ำหนดมำตรฐำน
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อม 
ในกำรท�ำงำน พ.ศ. 2564 และกฎหมำยใหม่ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับงำนก่อสร้ำง

 
ท่ีประกำศออกมำในปี 2564 โดยก�ำหนดให้ทุกโครงกำรของบริษัท ท้ังโครงกำร

ท่ีมีอยู่เดิมและโครงกำรท่ีก�ำลังก่อสร้ำงต้องมีระบบกำรบริหำรจัดกำรและ
ก�ำกับดูแลผู้รับเหมำ (Contractor Management System) ครอบคลุม
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรคัดเลือกผู้รับเหมำ กำรบริหำรจดักำรผู้รับเหมำ ตลอดจน

 
กระบวนกำรตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยงด้ำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนได้รับกำรป้องกันด้วยวิธีกำร
ท่ีเหมำะสม 

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของผู้รับเหมา
Lost Time Injuries Frequency Rate of Contractors, LTIFR

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
Lost Time Injuries Frequency Rate of Employees, LTIFR
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หมายเหตุ : ไม่รวมสถิติอุบัติเหตุส�าหรบัพนักงานบรษัิทรว่มค้า

 ในปี พ.ศ. 2564 อัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน 
(Lost Time Injuries Frequency Rate, LTIFR) และ อัตรำกำรบำดเจ็บ 
จำกกำรท�ำงำน (Total Recordable Injury Rate, TRIR) ของพนักงำน 
มีค่ำเท่ำกับ 0.66 ลดน้อยลงจำก 1.96 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 

 
ซึ่งแม้ว่ำบริษัทฯ ยังไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย LTIFR ท่ีตั้งไว้ คือ องค์กรท่ี
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Organization) แต่เพ่ือให้มั่นใจว่ำจะ

 
ไมเ่กดิอุบตักิำรณ์ซ�ำในอนำคต บริษัทฯ ก�ำหนดกำรด�ำเนินกำรแก้ไขท่ีขัน้ตอน

 
จำกล�ำดับขั้นกำรควบคุม (Hierarchy of controls) รวมถึงกำรควบคุม 
ทำงวิศวกรรม (Engineering Control) 

 จำกกำรด�ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของบริษัท 
ท�ำให้ LTIFR และ TRIR ของผู้รับเหมำมีค่ำเท่ำกับ 0 ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยองค์กรท่ีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้อย่ำงต่อเน่ือง

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน
Total Recordable Injury Rate (TRIR)

พนักงาน (Employee)
ผู้รับเหมา (Contractor)
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สถิติอุบัติเหตุส�าหรับพนักงาน

รายการ
สถิติอุบัติเหตุ เป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564 2565

อุบัติเหตุร้ำยแรงถึงขั้นเสียชีวิต 0 0 0 0 0 0

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน 4 2 4 2 2 0

อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงำน 0 1 0 0 0 0

โรคท่ีเกิดจำกกำรท�ำงำน 0 0 0 0 0 0

รวมอุบัติเหตุ 4 3 4 2 2 0

จ�ำนวนวันหยุดงำน 37 17 37 37 48 0

LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) 2.96 1.36 2.53 1.96 0.66 0

TIFR (Total Injury Frequency Rate) 2.96 2.04 2.53 1.96 0.66 0
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 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำน
รอบระยะเวลำบัญชี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564 โดยมีรำยละเอยีดดังน้ี

 เมื่อวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 บริษัทฯ ได้เร่ิมใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) ซึ่งปรับปรุงหลักกำรและ
วิธกีำรบัญชีส�ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินให้สะท้อนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนท่ีแท้จริง และฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเชำ่ (TFRS 16) ซึ่งกระทบต่อ
วิธบีันทึกบัญชีของสัญญำเช่ำด�ำเนินกำรของบริษัทฯ เพื่อให้สะท้อนควำมเสี่ยงทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ในงบกำรเงิน ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ท่ีผ่ำนมำ โปรดศึกษำรำยละเอยีดเพิ่มเติมท่ีหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 เร่ือง กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

1. ผลการด�าเนินงาน 

 รำยได้และต้นทุนของกลุ่มบริษัท สำมำรถพิจำรณำตำมประเภทธุรกิจได้ดังน้ี

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
30 กันยายน 2564

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการประกอบธุรกิจ

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย  11,426.7  72.7  14,648.1  71.4  -3,221.3 -22.0

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรท่ีเกี่ยวข้อง  2,191.9  13.9  2,751.8  13.4  -559.8 -20.3

 - อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม  1,636.0  10.4  1,774.2  8.7  -138.2 -7.8

 - อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพาณิชยกรรม  556.0  3.5  977.6  4.8  -421.6 -43.1

รำยได้จำกธุรกิจโรงแรม  162.6  1.0  331.4  1.6  -168.8 -50.9

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร  716.4  4.6  666.7  3.3  49.7  7.4

รายได้จากการประกอบธุรกิจรวม 14,497.6  92.2 18,398.0  89.7 -3,900.3 -21.2

รายได้อื่น ๆ

รำยได้จำกกำรลงทุน  74.1  0.5  78.1  0.4  -4.0 -5.1

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  860.6  5.5  1,360.6  6.6  -500.1 -36.8

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย  20.3  0.1  384.3  1.9  -363.9 -94.7

อื่น ๆ  268.4 1.7  288.2  1.4  -19.8 -6.9

รายได้รวม  15,721.0 100.00 20,509.1  100.00 -4,788.1 -23.3

ต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์  8,590.0  54.6  10,564.8  51.5  -1,974.8 -18.7

ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำรท่ีเกี่ยวข้อง  864.8  5.5  1,301.0  6.3  -436.2 -33.5

 - อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม  587.1  3.7  727.6  3.5  -140.5 -19.3

 - อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพาณิชยกรรม  277.7  1.8  573.4  2.8  -295.7 -51.6

ต้นทุนธุรกิจโรงแรม  252.5  1.6  296.2  1.4  -43.7 -14.8

ต้นทุนค่ำกำรจดักำร  385.8  2.5  414.3  2.0  -28.5 -6.9

ต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ 10,093.1 64.2 12,576.3 61.3 -2,483.2 -19.7

ก�าไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจและรายได้อื่น1 5,627.9 35.8 7,932.8 38.7 -2,304.9 -29.1

การวิเคราะหแ์ละค�าอธบิายของฝ่ายจัดการ

1 ค�ำนวณมำจำกรำยได้รวมหักด้วยต้นทุนจำกกำรประกอบธุรกิจ

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

124 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 1.1 รายได้และต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ

 ส�ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
บริษัทฯ รับรู้รำยได้รวม จ�ำนวน 15,721.0 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงร้อยละ 
23.3 หรือ 4,788.1 ล้ำนบำท จำกจ�ำนวน 20,509.1 ล้ำนบำทในปี 2563 โดยม ี
รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ จ�ำนวน 14,497.6 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 21.2 
หรือ 3,900.3 ล้ำนบำท จำกจ�ำนวน 18,398.0 ล้ำนบำทในปี 2563 โดยสำมำรถ
สรุปรำยละเอยีดแยกตำมประเภทธุรกิจ ดังน้ี

 1.1.1 การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำรท่ีอยู่อำศัยแนวรำบใน 
หลำกหลำยรูปแบบ ท้ังบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝดและทำวน์โฮมโดยในปี 2564 
บริษัทฯ รับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย ท้ังสิ้น 
11,426.7 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 22.0 หรือ 3,221.3 ล้ำนบำทจำกปี 2563 
เน่ืองจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมยังฟ้ืนตัวได้ไม่ดี จำกผลกระทบกำรระบำด 
โควิด-19 ท่ีรุนแรงและยืดเยื้อต่อเน่ือง โดยเฉพำะในช่วงไตรมำสสุดท้ำยท่ี

 
สถำนกำรณ์ติดเชื้อแพร่กระจำยในวงกว้ำง ส่งผลให้ภำครัฐออกมำตรกำร

 ปิดแคมป์คนงำนและหยุดก่อสร้ำงในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดช่วงเดือนกรกฎำคม 
ขณะท่ีผูบ้ริโภคชะลอกำรตดัสินใจซือ้บ้ำน จำกปัญหำหน้ีสินครัวเรือนท่ีเพิม่สงูข้ึน 
เป็นประวัติกำรณ์ท�ำให้ก�ำลังซื้ออ่อนตัวลงอย่ำงมำก และอัตรำกำรปฏิเสธ

 สินเชื่อยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลต่อยอดกำรโอนบ้ำนท่ีลดลง นอกจำกน้ี
 สภำวะตลำดมกีำรแขง่ขนัในด้ำนรำคำจำกผูพ้ฒันำหลำยรำยท่ีปรับแผนกำรขำย
 

เพื่อเจำะตลำดอสังหำริมทรัพย์แนวรำบ ท้ังน้ี ด้วยศักยภำพทีมงำนท่ีมี 
ควำมเชี่ยวชำญในตลำดทำวน์โฮม บ้ำนแฝด และบ้ำนเดี่ยว ภำยใต้กลุ่ม 

 “เฟรเซอร์ส โฮม” ท่ีแข็งแกร่ง บริษัทฯ ได้เร่งปรับกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับ
สถำนกำรณ์ท่ีท้ำทำย โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำรูปแบบบ้ำนท่ีตอบโจทย์

 ควำมต้องกำรของลูกค้ำบนท�ำเลศักยภำพ ส่งผลให้ยอดพรีเซลล์โครงกำร
ท้ังปีมีมูลค่ำรวม 29,995 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำเพียงร้อยละ 6 
จำกโครงกำรท่ีด�ำเนินกำรอยู่จ�ำนวนรวม 63 โครงกำร โดยมีไฮไลท์กำรเปิด 
โครงกำรใหม่ อำทิ “แกรนดิโอ สำทร” ซึ่งสำมำรถสร้ำงยอดขำยได้เกินเป้ำ

 ท่ีตั้งไว้ โดยบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับแผนกำรเปิดตัวโครงกำรใหม่ 
ในท�ำเลคุณภำพ และรุกช่องทำงขำยผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยในส่วน
กำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำง มีมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดอย่ำงเคร่งครัด 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำและชุมชนรอบด้ำน เพ่ือวำงแผนรับมือ

 ได้อย่ำงเหมำะสม บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนกำรประกอบธุรกิจเท่ำกับ 8,590.0 
 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 18.7 หรือ 1,974.8 ล้ำนบำทจำกปีก่อนหน้ำ โดย

บริษัทฯ ลดกำรใชส้ือ่โฆษณำประชำสมัพนัธ ์และกำรจดักจิกรรมทำงกำรตลำด  
แตป่รับเปล่ียนมำใช้กำรสง่เสริมกำรขำยด้วยกำรให้สว่นลดหรือของสมนำคณุ 
ซึง่ท�ำให้ต้นทุนกำรจดัจ�ำหน่ำยลดลง แตต้่นทุนขำยเพิม่ขึน้ สง่ผลให้ก�ำไรขัน้ต้น
ออ่นตวัลง และมอีตัรำก�ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 24.8 ปรับตวัลดลงเมือ่เทียบกับ

 ร้อยละ 27.9 ในปี 2563

 1.1.2 การให้เช่าและบริการท่ีเกี่ยวข้อง

 • ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม 

 บริษัทฯ รับรู้รำยได้จำกอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรอุตสำหกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกธุรกิจอำคำรโรงงำนและคลังสินค้ำ

 ให้เช่ำ จ�ำนวน 1,636.0 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 7.8 หรือ 138.2 ล้ำนบำท จำก
กำรขำยอสงัหำริมทรัพยใ์ห้แกท่รัสต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพยแ์ละสทิธิ
กำรเชำ่อสังหำริมทรัพยเ์พ่ืออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(“FTREIT”) 
ในปีท่ีผำ่นมำรวมมลูคำ่ 3,526 ล้ำนบำท ร่วมกบักำรให้สว่นลดคำ่เชำ่แก่ลกูค้ำ

ท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ขณะท่ียังมีลูกค้ำอีกส่วนหน่ึง
 ไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบพื้นท่ีและเซ็นสัญญำเช่ำได้ อย่ำงไรก็ตำมแนวโน้ม

ควำมต้องกำรพื้นท่ีเช่ำของกลุ่มโรงงำนและคลังสินค้ำยังคงปรับตัวดีขึ้น
 อย่ำงต่อเน่ือง โดยมีแรงขับเคลื่อนส�ำคัญจำกกำรเติบโตของอีคอมเมิร์ซ 
 

กำรขยำยตัวของภำคกำรส่งออก และกำรย้ำยฐำนกำรผลิตของนักลงทุน 
เพื่อรองรับกระแสดิสรับชั่นและบริหำรห่วงโซ่สินค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
อีกท้ังสถำนกำรณ์ขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ำยังส่งผลให้

 ควำมต้องกำรพื้นท่ีเช่ำคลังสินค้ำในระยะสั้นเพิ่มขึ้นมำกในปีน้ี บริษัทฯ 
 

มีต้นทุนจ�ำนวน 587.1 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 19.3 หรือ 140.5 ล้ำนบำท 
 ส่งผลให้ก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นอยู่ท่ีร้อยละ 64.1 เติบโต

จำกร้อยละ 59.0 ในปีก่อนหน้ำ จำกแนวโน้มรำคำเฉลี่ยค่ำเช่ำท่ีสูงขึ้น
 ซึ่งเป็นผลจำกควำมต้องกำรเช่ำใช้ ท้ังอำคำรโรงงำนและคลังสินค้ำ
 เป็นจ�ำนวนมำก ร่วมกับโครงกำรทันสมัยในรูปแบบ Built-to-Suit ภำย

ใต้สัญญำเช่ำระยะยำวท่ีทยอยสร้ำงเสร็จน้ันมีค่ำเช่ำเฉลี่ยสูงกว่ำโครงกำร
 พร้อมใช้ Ready-Built ในรูปแบบเดิม

 • ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชยกรรม 

 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
 เพือ่กำรพำณิชยกรรม จ�ำนวน 556.0 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 43.1 หรือ 421.6 

ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกผลกระทบของกำรเริ่มใช้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญำเชำ่ (“TFRS 16”) ท�ำใหไ้มส่ำมำรถ
รับรู้รำยได้สทิธกิำรเชำ่รอตดับญัชภีำยใต้สญัญำเชำ่ชว่งท่ีดนิ จ�ำนวนประมำณ 
360 ล้ำนบำท ท้ังน้ีหำกไม่รวมผลกระทบดงักล่ำว พบว่ำธุรกจิอำคำรส�ำนักงำน
ให้เช่ำมีรำยได้ลดลงบ้ำงจำกอำคำรโกลเด้นแลนด์บิวดิ้งท่ีใกล้หมดสัญญำ

 เชำ่ท่ีดนิ ท�ำให้ผูเ้ชำ่บำงส่วนทยอยตดัสินใจไม่ตอ่สญัญำ และกำรให้สว่นลดแก่
ผู้เช่ำ ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรท่ีรัฐบำลขอให้ปิดกำรด�ำเนินงำนในช่วง lock 
down ขณะท่ีภำพรวมอำคำรส�ำนักงำนภำยใต้กำรบริหำรของกลุม่เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอเชยีล ยงัคงรักษำอตัรำกำรเช่ำได้ในระดบัสงู และอตัรำ
ก�ำไรขัน้ต้นปรับตวัเพิม่ขึน้มำอยูท่ี่ร้อยละ 50.0 จำกร้อยละ 41.3 ในปีก่อนหน้ำ

 1.1.3 ธุรกิจโรงแรม

 ธุรกจิโรงแรมภำยใตก้ลุม่บริษัทฯ ซึง่รับรู้เป็นรำยไดใ้นงบก�ำไรขำดทุน 
ประกอบด้วยโครงกำรเดอะ แอสคอท สำทร แบงคอก, โครงกำรเมย์แฟร์ 

 
แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพำร์ทเมนท์ และโรงแรมโมเดน่ำ บำย เฟรเซอร์ 
กรุงเทพ2 โดยในปี 2564 บริษัทฯ รับรู้รำยได้ท้ังสิ้น 162.6 ล้ำนบำท ลดลง
กว่ำร้อยละ 50.9 จำกปีก่อนหน้ำ หรือลดลง 168.8 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 และมำตรกำรกำรควบคมุกำรเดนิทำง  
ท้ังน้ี ภำพรวมรำยได้จำกธุรกจิโรงแรมมสัีดสว่นเพยีงร้อยละ 1 จำกรำยได้รวม 

 จึงส่งผลกระทบอย่ำงจ�ำกัด อีกท้ังโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ มีฐำนลูกค้ำ
 ส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มเข้ำพักระยะยำว จงึช่วยบรรเทำผลกระทบได้บ้ำง ท่ีผ่ำนมำ
 บริษัทฯ ปรับแผนงำนอย่ำงยดืหยุน่เพือ่รองรับสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมไม่แน่นอน

สูงพร้อมบริหำรค่ำใช้จ่ำยอย่ำงรัดกุม ร่วมกับกำรเพิ่มช่องทำงกำรขำยผ่ำน
แพลตฟอร์มต่ำง ๆ 

 1.1.4 การบริหารจดัการ

 บริษัทฯ รับรู้รำยได้จำกกำรเป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรอุตสำหกรรมและผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้แก่ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม  
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (“FTREIT”) และเป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

 เพือ่กำรพำณิชกรรม โครงกำรสำทรแสควร ์และอำคำรปำรค์เวนเชอร ์อโีคเพล็กซ์  

2 ธุรกิจโรงแรมอื่นในเครือประกอบด้วยโรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ  และโรงแรมทริปเป้ิล วำย ซึ่งบริษัทรับรู้ในส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
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ให้แก่โกลเด้นเวนเจอร์รีท (“GVREIT”) พร้อมกำรให้บริกำรจัดกำรโครงกำรสำมย่ำนมิตรทำวน์แก่บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ�ำกัด รวมถึงบริกำรกำรจัดกำร

 
งำนก่อสร้ำงและปรับปรุงศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ รับรู้รำยได้จำกกำรบริหำรจดักำร 716.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 หรือ

 เพิ่มขึ้น 49.7 ล้ำนบำท ซึ่งปรับขึ้นตำมสัญญำจำ้งบริหำรอำคำรและจ�ำนวนโครงกำรให้บริกำรท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจน้ีมีก�ำไรขั้นต้น 330.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.0 หรือ 78.1 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 46.1 ปรับตัวสูงขึ้นจำกร้อยละ 37.9 ในปี 2563 

 1.2 รายได้อ่ืน ๆ

 1.2.1 รายได้จากการลงทุน

 ณ สิ้นงวดปี 2564 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรลงทุนท้ังส้ิน 74.1 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 5.1 จำกปีก่อนหน้ำ หรือเท่ำกับ 4.0 ล้ำนบำท ซึ่ง

 ส่วนใหญ่เป็นรำยได้ดอกเบี้ยรับจำกหุ้นกู้ท่ีบริษัทได้ออกเมื่อเดือนพฤษภำคม และกันยำยน จ�ำนวนรวม 7,800 ล้ำนบำท โดยบริษัทน�ำเงินท่ีได้ไปลงทุนระยะสั้น
ในตรำสำรทำงกำรเงินท�ำให้เกิดรำยได้จำกดอกเบี้ย ก่อนท่ีจะน�ำเงินสดดังกล่ำวไปใช้ลงทุนขยำยธุรกิจ

 1.2.2 ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ รับรู้ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในปี 2564 จ�ำนวน 860.6 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 36.8 หรือ 500.1 ล้ำนบำท
 จำกปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกปีน้ีบริษัทฯ มีรำยกำรขำยท่ีดินให้แก่บุคคลหรือกิจกำรอื่นในมูลค่ำท่ีต�ำกว่ำปีก่อน ในขณะท่ีสภำวะกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 

 ท�ำให้กำรเดนิทำงเพือ่กำรขยำยโรงงำนหรือคลังสนิค้ำไมส่ะดวก รวมถงึกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิท่ัวโลกท่ีไม่ท่ัวถงึ ท�ำให้ภำคธุรกจิจ�ำต้องชะลอกำรขยำยกำรลงทุน

 1.2.3 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 รอบระยะเวลำสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษัทฯ รับรู้ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษัทรว่มจ�ำนวน 20.3 ลำ้นบำท ปรับตวัลดลงจำก 384.3 
ล้ำนบำทในปีก่อนหน้ำ หรือลดลงร้อยละ 94.7 สืบเน่ืองจำกในปีท่ีแล้วบริษัทฯ มีกำรขำยเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) ให้กับนักลงทุนกลุ่มสถำบันและพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุน

 1.2.4 รายได้อื่น ๆ

 ส�ำหรับรอบระยะเวลำสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 รำยได้อื่น ๆ จ�ำนวน 268.4 ล้ำนบำท ลดลง 19.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.9 จำกปี 2563 ซึ่งมี
 กำรบันทึกกำรกลับรำยกำรภำษีโรงเรือน ขณะท่ีรำยได้อื่น ๆ ในปี 2564 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยกำรทำงบัญชี ได้แก่ กำรกลับรำยกำรประมำณกำรค่ำเผื่อ

กำรด้อยค่ำของเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทร่วม กำรกลับรำยกำรประกันรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรให้แก่กองทรัสต์ FTREIT รวมถึงรำยได้ค่ำปรับล่ำช้ำ และคำ่ปรับ
จำกกำรยกเลิกกำรเช่ำ 

 ก�ำไรขั้นต้นจำกกำรประกอบธุรกิจและรำยได้อื่น ๆ ในปี 2564 ลดลง 2,304.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.1 จำกกำรอ่อนตัวของรำยได้
 จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อำศัย และธุรกิจโรงแรมท่ียังคงได้ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ-19 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ 
 มุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนจำกกำรประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน ส่งผลให้อัตรำก�ำไรขั้นต้นในปี 2564 ทรงตัวได้ดีอยู่ท่ีร้อยละ 30.4 

 
เมื่อเทียบกับร้อยละ 31.6 ในปีก่อนหน้ำ

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
เปลี่ยนแปลง

2564 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ก�าไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจและรายได้อื่น 5,627.9 35.8 7,932.8 38.7 -2,304.9 -29.1

ต้นทุนและค่าใช้จา่ยอื่น ๆ

ต้นทุนในกำรจดัจ�ำหน่ำย  967.1  6.2  1,137.8  5.5 -170.7 -15.0

ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร 1,793.6  11.4  2,000.9  9.8  -207.3 -10.4

ต้นทุนทำงกำรเงิน 1,064.4 6.8 1,131.5 5.5 -67.1 -5.9

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งจากบริษัทร่วม/การร่วมค้า	และภาษี 1,802.8 11.5 3,662.6 17.9 -1,859.8 -50.8

ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำ-สุทธิ -41.3 -0.3 -188.3 -0.9 147.1 -78.1

ก�ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 93.4 0.6 - - 93.4 N/A

ก�าไรก่อนภาษี 1,855.0 11.8 3,474.2 16.9 -1,619.2 -46.6

ภำษีเงินได้ 288.1 1.8 632.2 3.1 -344.1 -54.4

ก�าไรส�าหรับปี 1,566.9 10.0 2,842.0 13.9 -1,275.1 -44.9

126 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 1.3 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 1.3.1 ต้นทุนในการจดัจ�าหน่าย

 บริษัทฯ มีต้นทุนในกำรจดัจ�ำหน่ำย 967.1 ล้ำนบำท ลดลง 170.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.0 ซึ่งส่วนมำกมำจำกกำรลดค่ำใช้จำ่ยในกำรท�ำส่ือโฆษณำ 
ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมทำงกำรตลำด และค่ำธรรมเนียมกำรโอนและภำษีธุรกิจเฉพำะท่ีลดลงตำมกำรปรับตัวลดลงของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรอยู่อำศัย โดยต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรโอนและภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 

 
ค่ำนำยหน้ำ และค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรในงำนจดัจ�ำหน่ำย

 1.3.2 ค่าใช้จา่ยในการบริหาร

 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 1,793.6 ล้ำนบำท ลดลง 207.3 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10.4 ท้ังน้ีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่

 
ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน/บุคลำกร ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำยของโรงงำนและคลังสินค้ำท่ีสร้ำงเสร็จ

 
แต่ยังไม่มีผู้เชำ่ ค่ำใช้จำ่ยซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ ค่ำสำธำรณูปโภค รวมท้ังค่ำธรรมเนียมและค่ำท่ีปรึกษำในกำรให้บริกำรต่ำง ๆ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวและ
กำรลงทุนของกลุ่มบริษัท

 1.3.3 ต้นทุนทางการเงิน

 ในรอบระยะเวลำบัญชีของปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 1,064.4 ล้ำนบำท ลดลง 67.1ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 เน่ืองจำก
 กำรบริหำรเงินทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท�ำให้ได้รับควำมสนับสนุนเป็นอย่ำงดีจำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้เพิ่มเติมให้แก่นักลงทุนกลุ่มสถำบันในปีท่ีผ่ำนมำภำยใต้

ทิศทำงดอกเบี้ยท่ียังทรงตัวอยู่ในระดับต�ำ

 1.4 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ใหบ้ริษัทร่วมและการร่วมค้า

 ในรอบระยะเวลำบัญชีของปี 2564 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำสุทธิจำกก�ำไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ให้บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำท้ังหมดจ�ำนวน 41.3 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 78.1 หรือ 147.1 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอยีดดังน้ี

รายการ
ส�าหรับปีส้ินสุด 30 กันยายน เปลี่ยนแปลง

2564 2563 ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 130.2 63.5 66.7 105.1

(หัก) ก�ำไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (176.4) (267.1) 90.8 -34.0

บวก ก�ำไรท่ีรับรู้จำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 4.9 15.3 -10.4 -67.9

ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ -41.3 -188.3 147.1 -78.1

 1.4.1 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้ำจ�ำนวน 130.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 105.1 หรือ 66.7 ล้ำนบำท 

 รำยละเอยีดดังน้ี 

 • ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมและอื่น ๆ 

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมและอื่น ๆ จ�ำนวน 
 354.3 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 11.7 หรือ 37.0 ล้ำนบำทจำกปี 2563 ซึ่งเกิดจำกผลก�ำไรของกำรลงทุนในกองทรัสต์ FTREIT และบริษัทร่วมค้ำ BFTZ มีรำยได้

 ค่ำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกโครงกำรคลังสินค้ำ Built-to-Suit ที่ส่งมอบโครงกำรแล้ว ขณะเดียวกัน กำรร่วมลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้ำใหม่ ๆ น้ันยังคงอยู่ในช่วง

 
เร่ิมต้นของกำรลงทุน โดยในปีท่ีผ่ำนมำ ธุรกิจดำต้ำเซ็นเตอร์ได้เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร ส่งผลให้เกิดค่ำใช้จำ่ยในกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น

 • ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชยกรรม

 ในปี 2564 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจ�ำนวน 224.1 ล้ำนบำท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 11.7 หรือ 29.7 

 ล้ำนบำทจำกปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรร่วมค้ำซึ่งประกอบธุรกิจรีเทลและบริษัทร่วมแห่งหน่ึงซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมยังคงได้รับผลกระทบจำก
 กำรปิดสถำนประกอบกำรเป็นกำรชั่วครำวในช่วงควบคุมกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ-19
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 1.4.2 ก�าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมและการร่วมค้า

 บริษัทฯ มีก�ำไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมให้แก่บริษัทร่วม (กองทรัสต์) และกำรร่วมค้ำ ท้ังน้ี รำยกำรดังกล่ำว
จะแสดงเป็นส่วนหักจำกก�ำไรจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำซึ่งแสดงไว้เป็นส่วนหน่ึงของรำยได้ในงบก�ำไรขำดทุน ตำมสัดส่วน

 
ท่ีบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วม และ /หรือกำรร่วมค้ำน้ัน ในรอบระยะเวลำบัญชีของปี 2564 มีจ�ำนวน 176.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 34.0 หรือ 

 90.8 ล้ำนบำท สอดคล้องกับก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์เข้ำกองทรัสต์ FTREIT ท่ีปรับตัวลดลงในปีน้ี

 1.4.3 ก�าไรท่ีรับรู้จากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 ก�ำไรท่ียังไม่เกิดขึ้นฯ ในข้อ 1.4.2 ข้ำงต้น จะสำมำรถรับรู้เป็นก�ำไรได้ เม่ือบริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำ มีกำรขำยสินทรัพย์ท่ีซื้อจำกบริษัทฯ ให้แก่

 
บุคคล/กิจกำรอื่น หรือเมื่อบริษัทฯ ลดสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำลง ในปี 2564  บริษัทสำมำรถรับรู้ก�ำไรในส่วนน้ีได้ จ�ำนวน 4.9 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกในระหวำ่งปีบริษัทฯ ได้ขำยหน่วยทรัสต์ของ FTREIT (บริษัทร่วม) ออกไปบำงส่วน ท�ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นใน FTREIT ลดลง

การแบ่งปันก�าไร
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน
เปลี่ยนแปลง

2564 2563 ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,586.3 2,791.5 -1,205.2 -43.2

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ 0.84 2.1 -1.3 -60.3

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม -20.2 48.5 -68.7 -141.7

ก�าไรสุทธสิ�าหรับปี 1,566.9 2,842.0 -1,275.1 -44.9

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.68 1.34 -0.66 -49.0

 1.5 ก�าไรจากการวัดมลูคา่ยตุธิรรมในการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ

 ในปี 2564 บริษัทฯ รับรู้ก�ำไรจำกกำรวัดมูลคำ่ยุติธรรมในกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยภำยหลังธุรกรรม
กำรเข้ำซื้อหุ้นทุนในบริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พำร์ค จ�ำกัด ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 และส่งผลให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ

 
ส่วนได้เสียเดิมร้อยละ 51 ท่ีมีอยู่ก่อนหน้ำ ซึ่งท�ำให้เกิดผลก�ำไรจ�ำนวน 93.4 ล้ำนบำท 

 1.6 ก�าไรสุทธิ

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีก�ำไรส�ำหรับปี จ�ำนวน 1,566.9 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 44.9 หรือลดลงเท่ำกับ 1,275.1 ล้ำนบำท จำกจ�ำนวน 2,842.0 ล้ำนบำท 
ในปี 2563 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ ขณะท่ีต้นทุนด�ำเนินงำนปรับตัวลดลงในสัดส่วนน้อยกว่ำกำรลดลงของรำยได้ 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังสำมำรถควบคุมต้นทุนในกำรจดัจ�ำหน่ำยและค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำรให้ลดลงกว่ำร้อยละ 12.0 หรือ 378.1 ล้ำนบำท พร้อมบริหำรเงิน
ทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพท�ำให้ต้นทุนทำงกำรเงินปรับตัวลดลง ผลกระทบจำกรำยได้และต้นทุนท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ท�ำให้ก�ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

 
ลดลงกว่ำ 1,205.2 ล้ำนบำท มำอยู่ท่ี 1,586.3 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 43.2 จำกปี 2563 ขณะท่ีก�ำไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ปรับลง

 
จำก 1.34 บำทต่อหุ้นในปี 2563 มำอยู่ท่ี 0.68 บำทต่อหุ้นในปี 2564 ลดลงร้อยละ 49.0 หรือลดลงเท่ำกับ 0.66 บำทต่อหุ้น
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2. ฐานะทางการเงิน

 ณ วันที่ 30 กันยายน
เปลี่ยนแปลง

2564 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต่อสินทรัพย์รวม ต่อสินทรัพย์รวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 966.5 1.0  2,572.8  2.8  -1,606.3 -62.4

อสังหำริมทรัพย์พัฒนำเพื่อขำย 32,356.5 34.9  32,877.7  35.3 -521.3 -1.6

เงินลงทุนในบริษัทร่วม กำรร่วมค้ำและเงินลงทุนอื่น 16,309.9 17.6  14,327.1  15.4  1,982.7  13.8

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 36,310.7 39.2  34,364.1  36.9  1,946.6  5.7

สิทธกิำรเช่ำ - 0.0  1,795.1  1.9  -1,795.1 -100.0

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,856.4 3.1  2,545.9  2.7  310.5  12.2

สินทรัพย์รวม 92,637.0 100.0 93,185.5 100.0 -548.5 -0.6

ต่อหน้ีสินรวม ต่อหน้ีสินรวม

เจำ้หน้ีกำรค้ำ  3,585.5  6.1  2,983.0  4.9  602.5  20.2

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ย 50,055.6  85.7  47,055.4  77.1  3,000.2  6.4

รำยได้สิทธกิำรเช่ำรอตัดบัญชี  1,140.0  2.0  7,501.0 12.3  -6,360.9 -84.8

หน้ีสินรวม 58,383.9 100.0 61,052.6 100.0  -2,668.7 -4.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น 34,253.1  32,132.9  2,120.2 6.6

 2.1 สินทรัพย์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 92,637.0 ล้ำนบำท ลดลง 548.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 จำกวันท่ี 30 กันยำยน 
2563 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของเงินสด และสิทธกิำรเช่ำ รวมถึงกำรรับช�ำระเงินให้กู้ยืมระยะส้ันเพื่อโครงกำรลงทุน

 2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน 966.5 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้นงวดบัญชี 2563 จ�ำนวน 1,606.3   
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 62.4 จำกแผนกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับกำรประกอบธุรกิจ

 2.1.2 อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย

 บริษัทฯ มโีครงกำรอสงัหำริมทรัพยร์ะหว่ำงกำรพฒันำประกอบด้วย โครงกำรบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด ทำวน์โฮม จ�ำนวน 32,356.5 ล้ำนบำท ลดลงเลก็น้อย
จำกสิ้นงวดบัญชี 2563 จ�ำนวน 521.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.6 สืบเน่ืองจำกกำรชะลอตัวของตลำดโดยรวม บริษัทฯ จงึชะลอกำรจดัซื้อท่ีดิน กำรพัฒนำท่ีดิน
และกำรก่อสร้ำงบ้ำน แล้วเน้นกลยุทธเ์ร่งกำรโอนบ้ำนในโครงกำรท่ีพร้อมส่งมอบ ร่วมกับมำตรกำรปิดแคมป์ก่อสร้ำงกระทบต่อกำรพัฒนำโครงกำรบำงส่วน 

 2.1.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และเงินลงทุนอื่น

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ มีมูลค่ำ 16,309.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญจำกสิ้นงวดบัญชี 2563 
 จ�ำนวน 1,982.7  ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.8  เน่ืองจำกในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีรำยกำรจดัตั้ง เพิ่มทุน ซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อเข้ำลงทุนหลำยรำยกำร อำทิ 
 กำรเพิม่ทุนใน FTREIT จ�ำนวน 2,248 ลำ้นบำท กำรเพิม่ทุนในกำรรว่มค้ำ บริษัท เอสทีที จดีซี ี(ประเทศไทย) จ�ำกดั จ�ำนวน 433 ลำ้นบำท กำรเพิม่ทุนในบริษัทรว่ม 
 บริษัท นอร์ท สำธร โฮเต็ล จ�ำกัด จ�ำนวน 260 ล้ำนบำท (โดยกำรแปลงหน้ีเป็นทุน 240 ล้ำนบำท และเพิ่มเป็นเงินทุนเพียง 20 ล้ำนบำท)และจดัตั้ง บริษัท 
 บ้ำนแม่พิมพ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้ำด้วยมูลค่ำลงทุนรวม 182 ล้ำนบำท นอกจำกน้ัน เงินลงทุนหลักๆ มำจำกกองทรัสต์ GVREIT และ GOLDPF ซึ่งเป็น

 หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับกองทรัสต์ FTREIT ส�ำหรับเงินลงทุนขนำดใหญ่อื่น ๆ รวมถึงกิจกำรร่วมค้ำใน บริษัท 
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ทีอำร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นเจ้ำของท่ีดินผืนใหญ่ริมถนน
บำงนำ-ตรำด กม.32 เพื่อเตรียมพฒันำเป็นเมอืงอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม
และท่ีอยูอ่ำศยัครบวงจร และ บริษัทเกษมทรัพยภ์กัด ีจ�ำกดั เจำ้ของโครงกำร
สำมยำ่นมติรทำวน์ โครงกำรพำณิชยกรรมแบบผสมผสำน ทัง้อำคำรส�ำนักงำน 
ศนูยก์ำรค้ำ ห้องประชมุ อำคำรชดุ และโรงแรม ท้ังน้ี สำมำรถศกึษำรำยละเอยีด

 
เพิ่มเติมได้จำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 11 ภำยใต้หัวข้อเงินลงทุน

 ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

 ส�ำหรับเงินลงทุนอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท PBA 
International Pte. Ltd. (PBAI) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริกำรระบบปฏิบัติกำร
อัตโนมัติครบวงจร ในประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.0 หรือคิดเป็น
มูลค่ำเงินลงทุนรวม 495.9 ล้ำนบำท ซึ่งลงทุนผ่ำนบริษัท Frasers Property 
Thailand (International) Pte. Ltd. บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน

 
ร้อยละ 100 

 2.1.4 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุนประกอบด้วย อำคำรโรงงำน คลังสินค้ำให้เช่ำ และอำคำรส�ำนักงำน

 ให้เชำ่ มลูคำ่รวม 36.310.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,946.6 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.7  
จำกอำคำรคลังสนิค้ำทันสมยัท่ีสร้ำงเสร็จสง่มอบกำรเชำ่ในปีท่ีผำ่นมำ ร่วมกับ
กำรพฒันำเพ่ิมเตมิท้ังโครงกำรเพือ่กำรอุตสำหกรรมในรูปแบบ Built-to-Suit 
โครงกำรเชิงพำณิชยกรรมอำคำรสีลมเอจ และสิทธิกำรใช้จำกสัญญำเช่ำ 
ระยะยำว และโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมในเมอืงบิณหเ์ดอืง ประเทศเวยีดนำม 
โดยสุทธจิำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในโรงงำนและคลังสินค้ำ
ให้กับกองทรัสต์ FTREIT มูลค่ำกว่ำ 2,706 ล้ำนบำท

 2.1.5 สิทธกิารเช่า

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ ไม่มีกำรรับรู้สิทธกิำรเช่ำ เมื่อ
เทียบกับสิ้นงวดบัญชีปี 2563 ท่ี 1,795.1 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำก
ผลกระทบของกำรเร่ิมใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง
สัญญำเช่ำ (“TFRS 16”) ท�ำให้ไม่สำมำรถรับรู้รำยได้สิทธกิำรเช่ำรอตัดบัญชี
ภำยใต้สัญญำเช่ำช่วงท่ีดิน

 2.1.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
2,856.4 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 310.5 ลำ้นบำท คดิเป็นร้อยละ 12.2 จำกปีกอ่นหน้ำ 
โดยเพิ่มขึน้จำกสทิธกิำรใช้ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ จำกสญัญำเชำ่ระยะยำว 

 
ตำมมำตรฐำนฯ TFRS 16 ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 มูลค่ำ 545 ล้ำนบำท  
ซึ่งสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ดังกล่ำว คงเหลือสุทธิ ณ วันสิ้นงวด จ�ำนวน 459 

 
ล้ำนบำท ซึ่งท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์โดยส่วนใหญ่แล้ว ส�ำหรับใช้ในธุรกิจ
โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ 

 2.2 หนีสิ้น

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น  58,383.9 
ล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 2,668.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.4 จำกสิ้นงวดบัญชี 
2563 ท้ังน้ีหน้ีสินรวมของบริษัทประกอบด้วยหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเป็น
หลัก หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7 ของหน้ีสินรวม ซึ่งกำรเพิ่มขึ้นของหน้ีสินรวม
เกิดจำกรำยกำรท่ีส�ำคัญ ดังต่อไปน้ี

 2.2.1 เจา้หน้ีการค้า

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มียอดเจ้ำหน้ีกำรค้ำจ�ำนวน  
3,585.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 602.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นงวดบัญชี 2563 โดยเจ้ำหน้ีกำรค้ำส่วนใหญ่มำจำก

 เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำงโครงกำรท่ีอยู่อำศัย และโรงงำนคลังสินค้ำให้เช่ำ

 2.2.2 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย

 หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยำยน 
2564 มีจ�ำนวน 50,055.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3,000.2 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6.4 เน่ืองจำกกำรบันทึกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงนิใหม ่ซ่ึงถกูนับเป็นหน้ีสนิท่ีมภีำระดอกเบีย้ดว้ย แม้วำ่บริษัทฯ จะมี
กำรจำ่ยคนืเงนิกูย้มืบำงส่วน แต่เมือ่รวมกบักำรออกหุน้กูเ้พิม่เตมิ ท�ำให้มลูค่ำ
สุทธจิำกกำรกู้เพิ่มคิดเป็น 897 ล้ำนบำท โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 
บริษัทฯ มียอดคงเหลือหุ้นกู้สุทธิ จ�ำนวน 40,781.2 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำร
ลงขยำยธุรกิจของบริษัทและเพื่อใช้ในกำรด�ำเนินกิจกำร 

	 2.2.3	รายได้สิทธกิารเช่ารอตัดบัญชี

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีรำยได้สทิธกิำรเชำ่รอตดับญัชี 
จ�ำนวน  1,140.0  ล้ำนบำท ลดลง  6,360.9 ล้ำนบำท หรือคดิเป็นร้อยละ 84.8 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินงวดบัญชี 2563  บริษัทฯ รับรู้รำยได้สิทธกิำรเช่ำ
รอตัดบัญชีจำกกำรให้เช่ำท่ีดิน สิ่งปลูกสร้ำงในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรอุตสำหกรรมและกำรพำณิชย์ให้แก่ กองทรัสต์ FTREIT และ GVREIT 
โดยสัญญำมีระยะเวลำ 25-30 ปี และบริษัทจะทยอยรับรู้รำยได้ในงบก�ำไร
ขำดทุน ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ อย่ำงไรก็ตำมภำยหลัง วันท่ี 
1 ตุลำคม 2563 ส�ำหรับสัญญำเช่ำท่ีบริษัทฯ ได้เช่ำมำ และได้ให้เช่ำช่วงต่อ
ออกไปตลอดหรือเกือบตลอดอำยุสัญญำเชำ่ท่ีเหลือ บริษัทฯ จะต้องปรับมำ
ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญำเช่ำ ซึง่มผีลกระทบ 
ให้ต้องรับรู้รำยได้สิทธิกำรเช่ำรอตัดบัญชีเฉพำะส่วนดังกล่ำว เป็นรำยได้

 ท้ังจ�ำนวน คิดเป็นมูลคำ่ 6,303 ล้ำนบำท โดยบันทึกรำยได้และค่ำใช้จำ่ยเข้ำ
ก�ำไรสะสมต้นงวด โปรดศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 18

 2.3 ส่วนของผูถื้อหุน้

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน  
34,253.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,120.2 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเติบโตร้อยละ 6.6 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 ซึ่งเกิดจำกผลก�ำไรในกำร
ด�ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงงวด

130 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 2.4 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ

 วัตถปุระสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส�ำคญัของบริษัทฯ คอื กำรจดั
ให้มซีึง่โครงสร้ำงเงนิทุนท่ีเหมำะสม เพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกจิของบริษัท 
และเพิ่มมูลค่ำหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ในอดตีท่ีผำ่นมำ บริษัทฯ มแีหล่งเงนิทุนหลกัเพือ่ใช้ในกำรขยำยธุรกิจ 
คือ เงินทุนจำกกำรด�ำเนินงำน เงินเพิ่มทุนจำกผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน โดยกำรออกหุ้นกู้ถือเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ 

 
ท่ีมีต้นทุนต�ำกวำ่กำรกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ อย่ำงไรกด็ใีนช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำ 

 ธุรกิจของบริษัทฯ ขยำยตัวอย่ำงมำก บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดตั้ง 
TFUND ในปี 2548  GOLDPF ในปี 2550 TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH 
ในปี 2556  TREIT ในปี 2557 และ GVREIT ในปี 2559 เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ช่องทำงระดมทุนของบริษัท ท�ำให้บริษัทลดกำรพึ่งพำกำรจัดหำเงินทุนจำก 
กำรออกหุ้นกู้ กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน และกำรเพิ่มทุนซึ่งมีค่ำใช้จำ่ย
ท่ีมำกกว่ำ ท้ังน้ีในเดือนธนัวำคม 2560 TFUND TLOGIS และ TGROWTH  
ได้ถูกแปลงสภำพเป็น TREIT (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น FTREIT) แล้ว ถึงแม้ว่ำ

 กำรท่ีบริษัทได้เข้ำซือ้กจิกำรของ บมจ.แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ 
 เพื่อขยำยธุรกิจไปสู่โครงกำรท่ีอยู่อำศัย และโครงกำรเชิงพำณิชยกรรม  

ในปี 2562 จะส่งผลให้อัตรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
 ผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึน้น้ัน แตบ่ริษัทฯ ยงัสำมำรถด�ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิดงักลำ่ว 
 ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีก�ำหนดในสัญญำเงินกู้ / หุ้นกู้ได้

 2.5 สภาพคล่อง

 ในรอบระยะเวลำตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564 
บริษัทฯ มกีระแสเงินสดสุทธท่ีิได้มำจำกกจิกรรมด�ำเนินงำน 4,200.8 ล้ำนบำท 
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน 1,952.9 ล้ำนบำท และกระแส
เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมกำรจดัหำเงิน 3,854.1 ล้ำนบำท 

 จำกข้อมูลกำรได้มำและใช้ไปของกระแสเงินสดตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น 
จะพบว่ำรอบระยะเวลำบัญชีปี 2564 กระแสเงินสดจำกกิจกำรกำรด�ำเนิน
งำนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ได้มำจำกกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรอยู่อำศัย ซึ่งได้ชะลอกำรลงทุนซื้อท่ีดินและกำรก่อสร้ำง และเงิน
รับจำกกำรให้เช่ำโรงงำน คลังสินค้ำ และอำคำรส�ำนักงำนท่ีเป็นเงินรับ
ประจ�ำ (recurring income) ในขณะท่ีธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบมำก แต่
เน่ืองจำกสดัสว่นไมม่ำกนักและสว่นใหญเ่ป็นเซอรว์สิอพำรท์เมนท ์ท�ำให้ปีน้ีมี
กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกำรด�ำเนินงำนสูงขึน้ ขณะที่กจิกรรมกำรลงทุนเงนิสด
สุทธิถูกใช้ไปในกำรลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ 
พยำยำมบริหำรให้สมดุลระหว่ำงกำรลงทุนใหม่กับกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนได้ ส�ำหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน ก็เป็นกำร
น�ำกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนมำจำ่ยช�ำระคืนเงินกู้ ช�ำระดอกเบี้ย และ
จำ่ยเงินปันผล

 ท้ังน้ี ณ 30 กนัยำยน 2564 บริษัทฯ มอีตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (Current 
ratio) ลดลงเป็น 1.62 เท่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลำเดียวกันของ 
ปี 2563 ท่ี 2.29 เท่ำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด และอสังหำริมทรัพย์พัฒนำเพ่ือขำย ขณะท่ีเจ้ำหน้ีกำรค้ำ 

 หุ้นกู้และส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี
 เพิ่มสูงขึ้น

   ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสิน 
ท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งค�ำนวณจำก

(เงินกู้ยืม+ตั๋วเงินจำ่ย+หุ้นกู้+หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

 เท่ำกบั 1.46 เท่ำ ไม่เปลีย่นแปลงจำก ณ ส้ินงวดบญัช ี2563 เน่ืองจำก
สัดส่วนหุ้นกู้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีเพิ่มขึ้น สมดุลกับส่วนของ

 ผู้ถือหุ้นท่ีเติบโตจำกผลก�ำไรในกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงงวด

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีอตัรำส่วนควำมสำมำรถ 
ในกำรช�ำระดอกเบี้ย ซึ่งค�ำนวณจำก

(ก�ำไรสุทธสิ่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท+ต้นทุนทำงกำรเงิน+
 ภำษีเงินได้นิติบุคคล+ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย+

 ก�ำไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม)
ดอกเบี้ยจำ่ย

 เท่ำกับ 3.09 เท่ำ ลดลงจำก ณ สิ้นงวดบัญชี 2563 ซึ่งเท่ำกับ 3.53 
เท่ำ เน่ืองจำกบริษัทฯ มกี�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนในสว่นท่ีเป็นของผู้ถอืหุน้ของ
บริษัทใหญ่ลดลง

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีอตัรำส่วนควำมสำมำรถใน
กำรช�ำระภำระผูกพันทำงกำรเงิน ซึ่งค�ำนวณจำก

(ก�ำไรก่อนภำษี+ดอกเบี้ยจำ่ย+ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย (EBITDA))
(ดอกเบี้ยจำ่ย+เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน+เงินกู้ยืมระยะยำว

 
จำกสถำบันกำรเงินส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี+ 

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี+ 
หุ้นกู้ท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี)

 เท่ำกับ 0.22 เท่ำ ลดลงจำก ณ สิ้นงวดบัญชี 2563 ซึ่งเท่ำกับ 0.43 
เท่ำ สำเหตุจำกกำรท่ีบริษัทฯ มีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนท่ีลดลง ขณะท่ีหุ้นกู้
และส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปีเพิ่มสูงขึ้น 

3. แนวโน้มในอนาคต

 ภำพรวมประมำณกำรเศรษฐกิจโลกในปี 2565 มีแนวโน้มฟ้ืนตัว 
ดีข้ึน จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดท่ีคลี่คลำยและกำรกระจำยวัคซีนท่ีเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยอย่ำงท่ัวถึง ร่วมกับมำตรกำรกระตุ้นจำกภำครัฐท�ำให้กิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ ทยอยฟ้ืนตัวได้ ด้ำนแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ในปีน้ี ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมนิกำรขยำยตัวอยู่ท่ีร้อยละ 0.7 

 
โดยคำดว่ำเศรษฐกิจไทยได้ผ่ำนจุดต�ำสุดไปแล้วในไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 

 (กลำ่วคอืไตรมำสสดุท้ำยของรอบระยะเวลำบัญชขีองบริษัทฯ) และมแีนวโน้ม
ฟ้ืนตวัตอ่เน่ืองในระยะข้ำงหน้ำ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดและอตัรำกำรฉดี

 วัคซีนท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภำครัฐสำมำรถทยอยผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมได้
 ตั้งแต่ 1 กันยำยน 2564 ซึ่งจะส่งผลดีต่อควำมเชื่อมั่น และมีส่วนช่วยให้
 กำรบริโภคภำคเอกชนกลบัมำเร่งตัว ท�ำให้ปี 2565 คำดว่ำเศรษฐกจิจะขยำยตวั
 

ร้อยละ 3.9 จำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน ร่วมกับภำคบริกำรและ 
กำรท่องเท่ียวท่ีสำมำรถเปิดรับนักเดินทำงต่ำงชำติได้มำกขึ้น
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 กลุ่มธุรกิจบ้ำน มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปจำกกำรผ่อน
คลำยมำตรกำรควบคุมกำรระบำด ร่วมกับนโยบำยกำรเงินกำรคลังท่ีเอื้อ
ต่อกำรฟ้ืนตัวทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะกำรประกำศผ่อนปรนมำตรกำร LTV 
เป็นกำรช่ัวครำวให้มีผลบังคับใช้ทันทีส�ำหรับสัญญำเงินกู้ยืมซื้อท่ีอยู่อำศัย
ตั้งแต่ 20 ตุลำคม 2564 -31 ธันวำคม 2565 ควบคู่กับอัตรำดอกเบี้ยท่ีมี 
แนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต�ำ จะเป็นปัจจยัสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรทยอย
เปิดตัวโครงกำรใหม่เพ่ือตอบรับก�ำลังซื้อในตลำดท่ีคำดว่ำจะฟ้ืนตัวดีขึ้น  
ส่งผลให้แนวโน้มกำรขำยและกำรโอนบ้ำนของบริษัทฯ จะทยอยปรับตัวดีขึ้น 

 โดยบริษัท ยังคงมุ่งเน้นกำรพัฒนำรูปแบบโครงกำรเพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
 ท่ีมีศักยภำพ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองของสุขอนำมัย (Wellness) และรูปแบบกำรท�ำงำน 
ท่ีต้องกำรควำมสมดลุในกำรใช้ชวีติ (Work-Life Balance) รวมถงึปรับเปลีย่น
กำรท�ำงำนท่ีส�ำนักงำนไปสู่กำรท�ำงำนท่ีบ้ำน (Work From Home) 

 ขณะเดียวกันกลุ่ม ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เ พ่ืออุตสำหกรรม
และพำณิชยกรรม มีแนวโน้มปรับตัวดีหลังจำกกำรเปิดประเทศ ท�ำให้
ลูกค้ำสำมำรถเข้ำตรวจสอบพื้นท่ีและเซ็นสัญญำเช่ำได้ ภำคธุรกิจต่ำง
สำมำรถรับมือกับสถำนกำรณ์ได้ดีขึ้นและทยอยปรับรูปแบบกำรท�ำงำน 
แบบผสมผสำน โดยปัจจยัหนุนท่ีส�ำคัญมำจำกแนวโน้มกำรย้ำยฐำนกำรผลิต 
เพื่อบริหำรห่วงโซ่สินค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ร่วมกับกำรเติบโตของธุรกิจ 
E-commerce เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในระบบออนไลน์มำกขึ้น  
ส่งผลให้มีควำมต้องกำรในกำรเช่ำใช้คลังสินค้ำเพิ่มสูงขึ้น ด้ำนกลุ่ม
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ในส่วนธุรกิจรีเทล คำดว่ำจะฟ้ืนตัวอย่ำง
ต่อเน่ืองจำกกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดภำยหลังศูนย์กำรค้ำกลับมำเปิดให้

บริกำรในรูปแบบนิวนอร์มอล โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์ท่ีมีควำมคล่องตัว
 ยืดหยุ่นสูง และก่อให้เกิดประสิทธผิลสูงสุด ขณะท่ีธุรกิจโรงแรมมีสัญญำณ

บวกหลังจำกรัฐบำลอนุมัติให้นักท่องเท่ียวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศได้
 โดยไม่ต้องกักตัวในเดือนพฤศจิกำยน 2564 แต่อย่ำงไรก็ดีคำดว่ำจะเห็น
 กำรฟ้ืนตัวท่ีชัดเจนในช่วงปลำยปีหน้ำ 

 ส�ำหรับปัจจัยบวกตลำดอสังหำริมทรัพย์ในปีหน้ำคำดว่ำอัตรำ
ดอกเบี้ยมีแนวโน้มทรงตัว และมำตรกำรกำรผ่อนคลำยกำรปล่อยกู้ซื้อบ้ำน 
นอกจำกน้ีปัจจยัสงครำมกำรค้ำ จะท�ำให้มีกำรย้ำยฐำนกำรผลิตจำกจนีมำสู่
ไทยมำกขึ้น และกลยุทธ ์EEC ของรัฐบำลท่ีผลักดันและลงทุนเพิ่มเติมอย่ำง
ตอ่เน่ืองเพื่อขยำยโอกำสธุรกิจใน EEC ทัง้ในด้ำนอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
อกีท้ังคำดวำ่จะเหน็มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิ ร่วมกบักำรเรง่เบกิจำ่ย
งบลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ เพือ่ดงึควำมเชือ่มัน่ในกำรลงทุนและกำรบริโภค
ของประชำชน ซึ่งกำรกระตุ้นกำรบริโภคผ่ำนภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เป็น
แนวทำงหน่ึงท่ีจะช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัว

 บริษัทฯ ตัง้เป้ำปี 2565 มีแผนกำรเปิดโครงกำรบ้ำนแนวรำบเพิ่มขึน้
เพือ่ขยำยฐำนลกูค้ำเสริมสร้ำงกำรเตบิโตของธุรกจิ ขณะเดยีวกนั บริษัทมแีผน
พัฒนำโครงกำรในกลุ่มพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรมหลำกหลำยโครงกำร 
ประกอบด้วย อำคำรสีลมเอจซึ่งเป็นโครงกำรมิกซ์ยูสแห่งใหม่ใจกลำงสีลม 
โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือนกันยำยน 2565 และกำรพัฒนำพื้นที่อำคำร
เชิงอุตสำหกรรมทันสมัยในรูปแบบ Built-to-Suit รวมพื้นท่ีเช่ำกว่ำ 1 แสน
ตำรำงเมตร จะแล้วเสร็จในปีหน้ำตำมแผน ซึ่งจะเสริมสร้ำงฐำนรำยได้ประจ�ำ
ให้เติบโตอย่ำงแข็งแกร่งต่อไป

132 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 1. ความเหน็ของผู้สอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชี

 ปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

 นิตยำ เชษฐโชติรส
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4439
 บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

 ปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

 วิไล บูรณกิตติโสภณ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3920
 บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

 ปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

 วิไล บูรณกิตติโสภณ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3920
 บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

 รำยงำนผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี 2562 ถึง 2564 ได้ให้ควำมเห็นว่ำ 
 งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญ 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ STT Bangkok 1 | กรุงเทพ
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 2.   งบการเงิน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

 งบแสดงฐานะการเงิน

งบรวม

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

2562 2563 2564 

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสด และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4,495,092,000 4.87 2,572,751,000 2.76 966,477,000 1.04

เงินลงทุนชั่วครำว - เงินฝำกประจ�ำ 8,830,000 0.01 8,907,000 0.01 8,933,000 0.01

ลูกหน้ีกำรค้ำ 362,649,000 0.39 483,968,000 0.52 366,557,000 0.40

ลูกหน้ีอื่น 250,179,000 0.27 284,880,000 0.31 551,430,000 0.60

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อโครงกำรลงทุน - 0.00 1,644,517,000 1.76 164,324,000 0.18

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 135,270,000 0.15 5,900,000 0.01 3,494,000 0.00

ลูกหน้ีตำมสัญญำเชำ่กำรเงินท่ีถึงก�ำหนดช�ำระ
ภำยในหน่ึงปี

17,473,000 0.02 20,317,000 0.02 64,758,000 0.07

อสังหำริมทรัพย์พัฒนำเพื่อขำย 31,078,189,000 33.65 32,877,749,000 35.28 32,356,453,000 34.93

เงินมัดจ�ำท่ีดินอสังหำริมทรัพย์พัฒนำเพื่อขำย 774,841,000 0.84 321,256,000 0.34 285,119,000 0.31

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 245,892,000 0.27 266,282,000 0.29 277,301,000 0.30

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 37,368,415,000 40.46 38,486,527,000 41.30 35,044,846,000 37.83

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีภำระค�ำประกัน 1,488,000 0.00 1,588,000 0.00 240,000 0.00

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9,785,247,000 10.59 10,723,496,000 11.51 12,357,522,000 13.34

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 2,715,213,000 2.94 2,934,111,000 3.15 3,456,448,000 3.73

เงินลงทุนในกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 669,528,000 0.72 669,528,000 0.72 495,893,000 0.54

ลูกหน้ีตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 266,127,000 0.29 312,684,000 0.34 1,047,945,000 1.13

เงนิให้กูย้มืระยะยำวและดอกเบีย้ค้ำงรับแกก่จิกำร
ท่ีเกี่ยวข้องกัน

232,583,000 0.25 264,342,000 0.28 81,915,000 0.09

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 35,690,101,000 38.64 34,364,112,000 36.88 36,310,684,000 39.20

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 2,625,985,000 2.84 2,545,897,000 2.73 2,856,431,000 3.08

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 119,949,000 0.13 118,746,000 0.13 125,407,000 0.14

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 356,538,000 0.39 416,753,000 0.45 498,012,000 0.54

สิทธกิำรเช่ำ 1,659,655,000 1.80 1,795,092,000 1.93 - 0.00

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - 0.00 - 0.00 19,672,000 0.02

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 872,203,000 0.94 552,642,000 0.59 341,979,000 0.37

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 54,994,617,000 59.54 54,698,991,000 58.70 57,592,148,000 62.17

รวมสินทรัพย์ 92,363,032,000 100.00 93,185,518,000 100.00 92,636,994,000 100.00

(หน่วย : บำท)

134 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



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

 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 งบรวม

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

2562 2563 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 8,088,718,000 8.76 2,228,638,000 2.39 1,990,811,000 2.15

เจำ้หน้ีกำรค้ำ 2,899,519,000 3.14 2,982,994,000 3.20 3,585,502,000 3.87

เจำ้หน้ีอื่น 1,633,091,000 1.77 1,126,807,000 1.21 893,533,000 0.96

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
ส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี

1,029,949,000 1.12 1,019,691,000 1.09 776,768,000 0.84

ตั๋วเงินจำ่ยระยะยำวท่ีถึงก�ำหนดช�ำระ 
ภำยในหน่ึงปี

250,899,000 0.27 - 0.00 - 0.00

หุ้นกู้ท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี 6,820,000,000 7.38 8,297,563,000 8.90 13,297,369,000 14.35

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก�ำหนดช�ำระ
ภำยในหน่ึงปี

- 0.00 - 0.00 406,049,000 0.44

รำยได้สิทธกิำรเช่ำรอตัดบัญชีท่ีถึงก�ำหนด 
รับรู้ภำยในหน่ึงปี

360,941,000 0.39 361,440,000 0.39 58,069,000 0.06

ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 267,912,000 0.29 193,286,000 0.21 97,408,000 0.11

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 459,428,000 0.50 562,005,000 0.60 465,467,000 0.50

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 21,810,457,000 23.61 16,772,424,000 18.00 21,570,976,000 23.29

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 2,518,947,000 2.73 2,256,540,000 2.42 2,335,026,000 2.52

เงินกู้ยืมระยะยำวและดอกเบี้ยค้ำงจำ่ย
 

จำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน
540,336,000 0.59 555,175,000 0.60 569,973,000 0.62

หุ้นกู้ 30,775,562,000 33.32 32,978,811,000 35.39 27,483,797,000 29.67

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 0.00 - 0.00 3,492,345,000 3.77

รำยได้สิทธกิำรเช่ำรอตัดบัญชี 7,484,979,000 8.10 7,139,514,000 7.66 1,081,964,000 1.17

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 499,789,000 0.54 469,437,000 0.50 904,933,000 0.98

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงำน

187,914,000 0.20 220,468,000 0.24 284,271,000 0.31

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 674,599,000 0.73 660,222,000 0.71 660,611,000 0.71

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 42,682,126,000 46.21 44,280,167,000 47.52 36,812,920,000 39.74

รวมหน้ีสิน 64,492,583,000 69.83 61,052,591,000 65.52 58,383,896,000 63.02

(หน่วย : บำท)

135บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



งบรวม

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

2562 2563 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       

  (2564: หุ้นสำมัญจ�ำนวน 3,710,844 พันหุ้น  
  มูลค่ำ 1 บำทต่อหุ้น)

      

  (2563: หุ้นสำมัญจ�ำนวน 3,226,821 พันหุ้น  
  มูลค่ำ 1 บำทต่อหุ้น)

      

  (2562: หุน้สำมญัจ�ำนวน 2,934,628 พนัหุน้  
  มูลค่ำ 1 บำทต่อหุ้น)

2,934,628,000 3,226,821,000 3,710,844,000

ทุนท่ีออกและช�ำระแล้ว       

  (2564: หุ้นสำมัญจ�ำนวน 2,319,277 พันหุ้น  
  มูลค่ำ 1 บำทต่อหุ้น)

      

  (2563: หุ้นสำมัญจ�ำนวน 2,319,277 พันหุ้น  
  มูลค่ำ 1 บำทต่อหุ้น)

      

  (2562: หุ้นสำมัญจ�ำนวน 2,016,763 พันหุ้น  
  มูลค่ำ 1 บำทต่อหุ้น)

2,016,763,000 2.18 2,319,277,000 2.49 2,319,277,000 2.50

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 22,914,919,000 24.81 25,818,624,000 27.71 25,818,624,000 27.87

ก�ำไรสะสม       

 - จดัสรรแล้ว -ส�ำรองตำมกฎหมำย 300,828,000 0.33 1,237,582,000 1.33 1,400,750,000 1.51

 - ยังไม่ได้จดัสรร 4,702,616,000 5.09 5,629,588,000 6.04 7,790,936,000 8.41

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (495,068,000) -0.54 (500,282,000) -0.54 (621,566,000) -0.67

ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกัน

(2,255,622,000) -2.44 (2,255,622,000) -2.42 (2,274,288,000) -2.46

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 27,184,436,000 29.43 32,249,167,000 34.61 34,433,733,000 37.17

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม
 

ก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
- 0.00 12,499,000 0.01 -   0.00

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม
 ของบริษัทย่อย

686,013,000 0.74 (128,739,000) -0.14 (180,635,000) -0.19

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,870,449,000 30.17 32,132,927,000 34.48 34,253,098,000 36.98

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 92,363,032,000 100.00 93,185,518,000 100.00 92,636,994,000 100.00

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

 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมำยเหตุ:  

• ตำมท่ีระหว่ำงปี 2563 บริษัทย่อยได้เข้ำซือ้กิจกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอร์เชยีล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกดั (เดมิชื่อบริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ำกดั) 

 
 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดเดียวกัน ดังน้ันงบกำรเงินรอบระยะเวลำบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 (ฉบับปรับปรุง) จงึได้ถูกจดัท�ำขึ้น

  ภำยใต้เกณฑ์กำรรวมธุรกิจของกิจกำรท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยปรับงบกำรเงินย้อนหลังเสมือนบริษัทได้เข้ำซื้อกิจกำรดังกล่ำวมำตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562

(หน่วย : บำท)

136 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



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

 งบก�าไรขาดทุน 

งบรวม

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

2562 2563 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

รายได้       

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 15,552,858,000 72.10 14,648,050,000 71.42 11,426,709,000 72.68

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรท่ีเกี่ยวข้อง 2,758,501,000 12.79 2,751,771,000 13.42 2,191,931,000 13.94

รำยได้จำกธุรกิจโรงแรม 565,826,000 2.62 331,434,000 1.62 162,649,000 1.03

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร 540,902,000 2.51 666,702,000 3.25 716,356,000 4.56

รำยได้จำกกำรลงทุน 186,893,000 0.87 78,098,000 0.38 74,089,000 0.47

กลับรำยกำรประมำณกำรหน้ีสิน 
จำกค่ำเผื่อกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน

66,175,000 0.31 - 0.00 - 0.00

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และบริษัทย่อย

10,322,000 0.05      384,270,000 1.87 20,330,000 0.13

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 1,710,149,000 7.93 1,360,602,000 6.63 860,552,000 5.47

รำยได้อื่น 179,727,000 0.83 288,150,000 1.40 268,400,000 1.71

รวมรายได้ 21,571,353,000 100.00 20,509,077,000 100.00 15,721,016,000 100.00

ค่าใช้จา่ย       

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 10,494,443,000 48.65 10,564,761,000 51.51 8,589,985,000 54.64

ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำรท่ีเกี่ยวข้อง 1,354,108,000 6.28 1,301,022,000 6.34 864,790,000 5.50

ต้นทุนธุรกิจโรงแรม 389,303,000 1.80 296,203,000 1.44 252,507,000 1.61

ต้นทุนค่ำกำรจดักำร 398,599,000 1.85 414,316,000 2.02 385,836,000 2.45

ต้นทุนในกำรจดัจ�ำหน่ำย 1,346,532,000 6.24 1,137,786,000 5.55 967,066,000 6.15

ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร 2,318,873,000 10.75 2,000,932,000 9.76 1,793,598,000 11.41

รวมค่าใช้จา่ย 16,301,858,000 75.57 15,715,020,000 76.62 12,853,782,000 81.76

ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 

และกำรร่วมค้ำสุทธจิำกก�ำไรท่ียังไม่เกิดขึ้น
 

จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม

(187,284,000) -0.87 (188,337,000) -0.92 (41,259,000) -0.26

ก�ำไรจำกกำรวัดมูลคำ่ยุติธรรมในกำรโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน

- 0.00 - 0.00 93,431,000 0.59

ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 5,082,211,000 23.56 4,605,720,000 22.46 2,919,406,000 18.57

ต้นทุนทำงกำรเงิน (806,531,000) -3.74 (1,131,473,000) -5.52 (1,064,403,000) -6.77

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 4,275,680,000 19.82 3,474,247,000 16.94 1,855,003,000 11.80

(คำ่ใช้จำ่ย) ผลประโยชน์ภำษีเงินได้ (791,497,000) -3.67 (632,208,000) -3.08 (288,110,000) -1.83

ก�าไรสุทธิ 3,484,183,000 16.15 2,842,039,000 13.86 1,566,893,000 9.97

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,791,271,000 8.30 2,791,484,000 13.62 1,586,272,000 10.09

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ 1,313,778,000 6.09  2,102,000 0.00 835,000 0.01

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม 379,134,000 1.76       48,453,000 0.24  (20,214,000) -0.13

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.96 1.34 0.68

หมำยเหตุ: 

• ตำมท่ีระหวำ่งปี 2563 บริษัทยอ่ยได้เข้ำซือ้กิจกำร บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้คอมเมอรเ์ชยีล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ จ�ำกดั (เดมิชือ่บริษัท ยนิูเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท์ จ�ำกดั)  

 
 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดเดียวกัน  ดังน้ันงบกำรเงินรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 (ฉบับปรับปรุง) จงึได้ถูกจดัท�ำขึ้น

  ภำยใต้เกณฑ์กำรรวมธุรกิจของกิจกำรท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยปรับงบกำรเงินย้อนหลังเสมือนบริษัทได้เข้ำซื้อกิจกำรดังกล่ำวมำตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562

(หน่วย : บำท)

137บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



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

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบรวม

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ 30 กันยายน

2562 2563 2564

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

ก�าไรส�าหรับงวด 3,484,183,000 16.15 2,842,039,000 13.86 1,566,893,000 9.97

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :       

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ

(27,381,000) -0.13 100,680,000 0.49 89,527,000 0.57

ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยง
กระแสเงินสด

 

 - จดัประเภทไปก�ำไรขำดทุน - - - - 8,601,000 0.05

 - กำรเปลี่ยนแปลงมูลคำ่ยุติธรรม - - - - (41,258,000) -0.26

ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์
พนักงำนท่ีก�ำหนดไว้

(9,508,000) -0.04 (70,000) 0.00 (16,773,000) -0.11

หัก ผลกระทบของภำษีเงินได้ (106,000) 0.00 - - - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส�าหรับงวด - สุทธจิากภาษีเงินได้

(36,995,000) -0.17 100,610,000 0.49 40,097,000 0.26

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด 3,447,188,000 15.98 2,942,649,000 14.35 1,606,990,000 10.22

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
      

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,754,276,000 8.13 2,892,094,000 14.11 1,626,369,000 10.35

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรปรับ
โครงสร้ำงธุรกิจ

1,313,778,000 6.09 2,102,000 0.00 835,000 0.01

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม 379,134,000 1.76 48,453,000 0.24 (20,214,000) -0.13

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 3,447,188,000 15.98 2,942,649,000 14.35 1,606,990,000 10.22

(หน่วย : บำท)

138 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



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

 งบกระแสเงินสด

 งบรวม

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
(ปรับปรุงใหม่) 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

2562 2563 2564

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน    

ก�ำไรส�ำหรับปี 3,484,183,000 2,839,936,000 1,566,893,000

ปรับรายการท่ีกระทบก�าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)   

ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 791,497,000 632,208,000  288,110,000 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 806,531,000 1,131,473,000  1,064,403,000 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 1,036,429,000 1,069,172,000  1,044,496,000 

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 23,529,000 35,590,000  11,304,000 

ผลขำดทุน (กลับรำยกำร)จำกกำรลดมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์พัฒนำเพื่อขำย - (4,178,000)  11,711,000 

ผลขำดทุน (กลับรำยกำร) จำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ (41,128,000 ) 5,084,000  (37,483,000)

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจำ่ยตัดจำ่ย - -  2,359,000 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 64,701,000 44,934,000  52,059,000 

(กลับรำยกำร) ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ยส�ำหรับคดีควำม (97,381,000) (444,000)  100,000 

ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 19,170,000 -  -   

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (1,710,149,000) (1,360,602,000)  (860,552,000)

รับรู้รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ (495,156,000) (385,011,000)  (57,281,000)

รับรู้ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสิทธกิำรเช่ำ 88,930,000 97,854,000  -   

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำสุทธิ
  จำกก�ำไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม

187,284,000 188,337,000  41,258,000 

(ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1,457,000) 14,661,000  (2,959,000)

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ - (384,270,000)  6,598,000 

ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม (10,322,000) (1,360,602,000)  (20,330,000)

ก�ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - -  (93,431,000)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรเลิกกิจกำรบริษัทย่อย - 2,487,000  -   

ดอกเบี้ยรับ (186,893,000) (78,098,000)  (74,089,000)

3,959,768,000 3,852,524,000 2,943,166,000

(หน่วย : บำท)

139บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



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

 งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบรวม

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
(ปรับปรุงใหม่) 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

2562 2563 2564

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงาน    

สนิทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน (11,032,000)  (121,446,000)  93,483,000 

ลูกหน้ีอื่น 41,157,000  (34,894,000)  (410,795,000)

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำเงินทุน 15,967,000  16,892,000  (4,294,000)

อสังหำริมทรัพย์พัฒนำเพื่อขำย (7,120,757,000)  (1,234,980,000)  872,588,000 

เงินมัดจ�ำท่ีดินอสังหำริมทรัพย์พัฒนำเพื่อขำย (536,478,000)  453,586,000  36,137,000 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (38,259,000)  (26,445,000)  566,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (32,190,000)  (24,849,000)  156,869,000 

หน้ีสนิด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

เจำ้หน้ีกำรค้ำ 622,411,000  (319,555,000)  516,153,000 

เจำ้หน้ีอื่น 91,960,000  (500,475,000)  464,861,000 

ประมำณกำรหน้ีสิน (30,525,000)  66,855,000  (71,270,000)

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 87,508,000  35,354,000  (20,014,000)

จำ่ยค่ำใช้จำ่ยส�ำหรับคดีควำม (19,645,000)  -  - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 30,848,000  (13,190,000)  9,027,000 

จำ่ยผลประโยชน์ของพนักงำน (1,916,000)  (12,942,000)  (9,223,000)

รำยได้สิทธกิำรเชำ่รอตัดบัญชี 61,484,000  40,046,000  - 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (14,237,000)  77,839,000  68,164,000 

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) การด�าเนินงาน (2,893,936,000)  2,254,320,000  4,645,418,000 

ภำษีเงินได้จำ่ยออก (908,866,000)  (424,928,000)  (590,481,000)

รับคืนภำษีเงินได้ -  206,284,000  145,827,000 

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (3,802,802,000)  2,035,676,000  4,200,764,000 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

รับดอกเบี้ย  179,864,000  68,220,000  157,145,000 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - เงินฝำกประจ�ำเพิ่มขึ้น 514,880,000 -  (27,000)

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีภำระค�ำประกันลดลง 4,000,000 -  1,348,000 

เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น - (76,000) -

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 และบริษัทย่อย – สุทธจิำกค่ำใช้จำ่ย

23,850,000 943,026,000  67,420,000 

เงินสดรับจำกกำรลดมูลค่ำหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  -  6,800,000 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำเพิ่มขึ้น (5,472,646,000)  (1,913,834,000)  (3,254,453,000)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง - 31,600,000 -

เงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น (669,271,000)  (26,500,000)  - 

เงินสดจำ่ยเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธจิำกเงินสดท่ีได้มำ - -  (1,307,644,000)

เงินสดจำ่ยเพื่อซื้อกำรร่วมค้ำสุทธจิำกเงินสดท่ีได้มำ -  (424,071,000) -

เงินสดรับจำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อโครงกำรลงทุน - (1,644,517,000)  1,447,622,000 

(หน่วย : บำท)

140 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



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

 งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมำยเหตุ:  

• ตำมท่ีระหวำ่งปี 2563 บริษัทย่อยได้เข้ำซือ้กจิกำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอร์เชยีล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ�ำกดั (เดมิชื่อบริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ำกดั)  

 
 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดเดียวกัน  ดังน้ันงบกำรเงินรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 (ฉบับปรับปรุง) จงึได้ถูกจดัท�ำขึ้น

  ภำยใต้เกณฑ์กำรรวมธุรกิจของกิจกำรท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยปรับงบกำรเงินย้อนหลังเสมือนบริษัทได้เข้ำซื้อกิจกำรดังกล่ำวมำตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562

งบรวม

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
(ปรับปรุงใหม่) 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

2562 2563 2564

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

เงินสดรับช�ำระคืนจำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน -  -  2,406,000 

เงินสดรับช�ำระคืนจำกเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน  -  -  280,141,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน -  (22,600,000)  (97,715,000)

รับเงินปันผล  584,863,000  589,287,000  725,849,000 

เงินสดจำ่ยเพื่อซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  (2,140,145,000)  (1,241,692,000)  (3,585,079,000)

เงินสดรับจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธจิำกค่ำใช้จำ่ย  3,547,216,000  3,141,511,000  3,673,775,000 

เงินสดจำ่ยเพื่อซื้อท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  (7,812,000)  (112,854,000)  (46,104,000)

เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์  2,431,000  1,394,000  9,054,000 

เงินสดจำ่ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (36,745,000)  -  (33,486,000)

เงินสดรับจำกขำยสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์หลักในกำรประกอบธุรกิจ  5,714,000  (234,035,000)  - 

ค่ำเช่ำท่ีดินจำ่ยล่วงหน้ำ  -  -  - 

เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (22,197,865,000) (873,837,000)  (1,952,948,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   

จำ่ยต้นทุนทำงกำรเงิน  (1,147,900,000)  (1,668,212,000)  (1,347,251,000)

เงินสดรับ(จำ่ย)สุทธจิำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน  4,697,770,000  (5,770,144,000)  (237,827,000)

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  5,788,717,000  5,369,490,000 3,990,360,000 

เงินสดจำ่ยเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  (3,954,934,000)  (5,758,647,000)  (4,215,633,000)

เงินสดจำ่ยเพื่อช�ำระคืนตั๋วเงินจำ่ยระยะยำว  -  (243,606,000) - 

เงินสดจำ่ยหน้ีสินตำมสัญญำเชำ่  -  -  (142,988,000)

เงินสดรับจำกออกหุ้นทุน  3,259,160,000  3,206,220,000 - 

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญบริษัทย่อย  75,000,000  - - 

เงินสดรับจำกหุ้นกู้  18,000,000,000  (6,820,000,000)  (8,300,000,000)

เงินสดจำ่ยเพื่อช�ำระคืนหุ้นกู้  (1,600,000,000)  5,369,490,000 3,990,360,000 

เงินปันผลจำ่ยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (1,573,464,000)  (5,758,647,000)  (4,215,633,000)

เงินจำ่ยเพื่อซื้อส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม  (18,734,064,000)  (243,606,000) - 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  23,544,349,000 (3,084,957,000) (3,854,089,000)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (2,456,318,000)  (1,923,045,000) (1,606,273,000)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด  6,951,410,000  4,495,092,000 2,572,750,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินสุด  4,495,092,000  2,572,047,000 966,477,000

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด   

ซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ียังไม่ได้จำ่ยช�ำระ 286,771,000 436,418,827 82,063,000

ขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ียังไม่ได้รับช�ำระ - - 43,094,000

โอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - 66,292,763 -

โอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - 228,202,000 -

(หน่วย : บำท)
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 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

 อัตราส่วนทางการเงิน

 

หน่วย

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
(ปรับปรุงใหม่) 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

ตรวจสอบ 
ส�าหรับปีส้ินสุด 
ณ 30 กันยายน

2562 2563 2564

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  

  1 อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.71 2.29 1.62

  2 อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.24 0.20 0.09

อตัราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)

  3 อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ(1) เท่ำ 7.60 6.50 5.15

  4 ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉลี่ย(1) วัน 47.38 56.15 70.87

  5 อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ีกำรค้ำ เท่ำ 4.66 4.13 2.96

  6 ระยะเวลำช�ำระหน้ีเฉลี่ย วัน 77.30 88.38 123.31

  7 อตัรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่ำ 0.25 0.22 0.17

อตัราส่วนท่ีแสดงถึงความเส่ียงจากการกู้ยืม (Leverage Ratios)

  8 อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 2.31 1.90 1.70

  9 อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธต่ิอส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 2.15 1.82 1.68

  10 อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย เท่ำ 5.46 3.53 3.09

  11 อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 1.79 1.46 1.46

  12 อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยสุทธต่ิอส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 1.63 1.39 1.33

  13 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน (cash basis) เท่ำ 0.35 0.43 0.22

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratios)

  15 อตัรำส่วนก�ำไรขั้นต้น ร้อยละ 34.92 31.64 30.38

  16 อตัรำก�ำไรขั้นต้นจ�ำแนกตำมส่วนงำน  

    ธุรกิจกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย ร้อยละ 32.52 30.11 24.83

    ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม(2) ร้อยละ 48.81 49.72 36.65

    ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชยกรรม ร้อยละ 34.93 39.59 45.42

    ธุรกิจโรงแรม ร้อยละ 31.20 10.63 -55.25

  17 อตัรำก�ำไรอื่น ร้อยละ 0.83 1.40 1.85

  18 อตัรำก�ำไรสุทธ ิ(ก�ำไรส�ำหรับปี) ร้อยละ 16.15 13.86 10.81

  19 อตัรำก�ำไรสุทธ ิ(ก�ำไรส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ร้อยละ 14.39 13.62 10.94

  20 อตัรำผลตอบแทนสินทรัพย์ ร้อยละ 3.55 3.01 1.71

  21 อตัรำผลตอบแทนสินทรัพย์ถำวร ร้อยละ 10.69 10.27 6.92

  22 อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ก�ำไรส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ร้อยละ 8.97 9.31 4.78

  23 อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล ร้อยละ 51 50 50

หมำยเหตุ 
(1) เน่ืองจำกธุรกจิกำรขำยอสงัหำริมทรัพยรั์บรู้รำยได้เมือ่โอน สว่นเงนิดำวน์รับจะบนัทึกเป็นหน้ีสนิ จงึไมม่ลีกูหน้ีกำรค้ำจำกธุรกจิกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ดงัน้ันอตัรำสว่นหมนุเวียน

  ลูกหน้ีกำรค้ำและระยะเวลำเก็บหน้ีเฉลี่ย จงึวัดเฉพำะธุรกิจจำกกำรให้เชำ่ โดยค�ำนวณจำกรำยได้ค่ำเช่ำหำรด้วยลูกหน้ีกำรค้ำเฉลี่ย
(2) รำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรส่วนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม และก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำย

  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

(หน่วย : บำท)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอ่ืน

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)  
มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ “FPT” ได้จด
ทะเบยีนกอ่ตัง้บริษัทเมือ่ปี 2533 ในนำมบริษัท ไทย คอนเน็คชัน่ จ�ำกดั ดว้ยทุน 
จดทะเบียน 1,000,000 บำท เพื่อด�ำเนินธุรกิจก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน
อุตสำหกรรมมำตรฐำนเพื่อขำยหรือให้เช่ำ ในเวลำต่อมำ บริษัทได้เปลี่ยน

 ชื่อเป็นบริษัท ไทย อนิดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ำกัด บริษัทได้ แปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนจ�ำกัด และเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่  
จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อวันท่ี 28 มิถุนำยน 2544 และเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 13 มิถุนำยน 2545

 เมื่อวันท่ี 25 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562  
ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจำก บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  
คอนเน็คชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) เป็น บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย)  
จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรน้ี บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเมื่อวันท่ี  
28 มกรำคม 2562

ธุรกิจหลัก

 ประกอบธุรกิจพัฒนำและบริหำรจดักำรแพลตฟอร์มอสงัหำริมทรัพย์
แบบครบวงจร

ทุนเรือนหุน้ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

 ทุนจดทะเบียน 3,710,843,868 บำท 
 ทุนช�ำระแล้ว  2,319,277,419 บำท
 มูลค่ำท่ีตรำไว้  1 บำทต่อหุ้น

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

 เลขทะเบียนบริษัท: 0107544000051
 (เลขทะเบียนเดิม: บมจ. 666)
 เลขท่ี 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
 ชั้นท่ี 20-23 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ 
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ +66 (0) 2483 0000
 เว็บไซต์ www.frasersproperty.co.th

ติดต่อบริษัท

 • ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์  
  โทรศัพท์ +66 (0) 2483 0442
 • ส�านักเลขานุการบริษัท 
  โทรศัพท์ +66 (0) 2483 0507
 • ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
  โทรศัพท์ +66 (0) 2483 0405

ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุน้สามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
      93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ท่ี 14
      ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
      กรุงเทพฯ 10400
      โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000
      โทรสำร : +66 (0) 2009 9991
      SET Contact center: +66 (0) 2009 9999
      เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี    : คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ 
      ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3920 
      บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
      ชั้น 50 เอม็ไพร์ทำวเวอร์ 1 ถนนสำทรใต้ 
      แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
      โทรศัพท์ : (+66) (0) 2677 2000
      โทรสำร : (+66) (0) 2677 2222

นายทะเบียนและตัวแทนช�าระเงิน  

 ธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกัด (มหำชน)
 โทร: 02-626-7503, 7504, 7506, 7511, 7218, 02-638-8112  
 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)
 โทร: 02-296-4808, 02-296-2000 ต่อ 50544 
 (ส�ำหรับหุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/2564 และ 2/2564)
 
ผู้แทนผู้ถือหุน้กู้    ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 
      โทร: 02-296-4808, 02-296-2000 ต่อ 50544

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

ข้อพิพาททางกฎหมาย

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดีท่ีอำจ 
มีผลกระทบด้ำนลบต่อทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีมีจ�ำนวนสูงกว่ำ
ร้อยละ 5 ของสว่นผูถ้อืหุน้ และไมม่คีดท่ีีกระทบตอ่กำรด�ำเนินธุรกจิของบริษัท
หรือบริษัทยอ่ยอยำ่งมีนัยส�ำคญัซึง่ไมส่ำมำรถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 

 รวมท้ังไม่มีคดีท่ีมิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือ 
บริษัทย่อย อนัจ�ำต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือข้อพิพำทท่ียังไม่สิ้นสุด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)
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เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2), สมุทรปราการ | ประเทศไทย
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรมีควำมมุ่งมั่นและตระหนัก 
ถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้องค์กรมีกำรเติบโต 
อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ด้วยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำม

 รับผดิชอบตอ่ผูม้ส่ีวนได้สว่นเสยีทุกกลุม่ สร้ำงควำมเชือ่มัน่และควำมสมัพนัธ์
ท่ีดตีอ่บคุคลรอบด้ำน เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจของคณะกรรมกำรในบริบทธุรกจิ 

 ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกำส ควำมเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบต่อ
 กำรด�ำเนินกิจกำร ตำมหลักธรรมำภิบำลขององค์กรด้วยควำมโปร่งใส สุจริต 

และเป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได ้ภำยใต้ “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ” ซึง่ได้รับอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและสื่อสำรให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รับทรำบ 
เข้ำใจและสำมำรถน�ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ทุกกลุ่มได้อย่ำงครบถ้วน 

 1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับ 
ดูแลกิจการ

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ จัดท�ำขึ้นโดย 
ค�ำนึงถึงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงำน 
ก.ล.ต.) และกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกต่ำง ๆ เช่น ตลำดหลักทรัพย์

 แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจำก Corporate Governance 
Assessment Report ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งปรำกฏอยู่ใน นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ
 
 นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ครอบคลุม 
กำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ควำมเป็นอิสระ
ของฝ่ำยจัดกำร กำรพัฒนำกรรมกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ของคณะกรรมกำร รวมถงึกำรก�ำกบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กำรดแูล 
ผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่ำเทียมกัน กำรส่งเสริมกำรใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำง

 ผลประโยชน์ ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชันและมำตรกำรด�ำเนินกำรกับผู้ท่ีกระท�ำไม่เป็นไปตำมกฎหมำย
นโยบำยและแนวปฏิบัติ 

 2. จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัทฯ ได้จัดท�ำจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
รวมไว้ใน นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนยึดถือปฏิบัติ 
เป็นค่ำนิยมร่วมของบริษัทควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท 
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ รวมถึง

 ควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กำรบริหำรและ
กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และมีประสิทธิภำพ โดย 
มีกระบวนกำรส่ือสำรจรรยำรรณให้พนักงำนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 

 กำรเปิดเผยบนเว็บไซต์ และระบบอินทรำเน็ตของบริษัท กำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ กำรอบรมทบทวนประจ�ำปี เป็นต้น 

 กรณีท่ีเกิดกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
กระบวนกำร ขั้นตอน และวิธีกำรในกำรสอบสวนข้อเท็จจริง โดยระบุ 
ผูม้หีน้ำท่ีรับผดิชอบในกระบวนกำรท่ีเกีย่วข้องอยำ่งชดัเจน โดยมีกำรก�ำหนด
วิธีกำรแก้ไขร่วมกันกับกรรมกำรบริหำรหรือผู้บริหำรสูงสุด กำรพิจำรณำ

 
บทลงโทษ กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบ รวมถึงสำมำรถให้ข้อเสนอแนะ ท้ังน้ี เพื่อก�ำหนดแนวทำงป้องกัน

 
มใิห้เกดิเหตกุำรณ์ประพฤตผิดิจรรยำบรรณซ�ำอกี อยำ่งไรกต็ำม คณะท�ำงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง จะด�ำเนินกำรทบทวน สอบทำน ระบบควบคุมภำยในของบริษัท
เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง ครบถ้วน ของกระบวนกำรด�ำเนินงำนทีเ่กีย่วข้อง 
และตดิตำมให้มกีำรแก้ไขปรับปรุง แล้วรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรท่ีเกีย่วข้อง
ทรำบตำมล�ำดับ

 3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญของนโยบาย  
แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 

 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ ได้จัดท�ำขึ้นและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันท่ี 26 กุมภำพันธ ์
2558 จำกกำรพิจำรณำอนุมัติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี  
1/2558 โดยได้มีกำรพิจำรณำทบทวนเป็นประจ�ำอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรปรับ

 
โครงสร้ำงภำยในองค์กร กำรควบรวมคณะกรรมกำรค่ำตอบแทนและ

 
คณะกรรมกำรสรรหำเข้ำด้วยกัน กำรเพิ่มเติมชื่อและบทบำทหน้ำท่ีของ

 
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้ครอบคลุมกำรพัฒนำอย่ำงยืน และ 
กำรทบทวน CG Code จึงมีกำรพิจำรณำอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขนโยบำย 
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร มำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ คร้ังล่ำสุดตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 1/2564-2565 
เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564 รวมถึงมีกำรพิจำรณำทบทวนให้ปรับปรุง
แก้ไข และ/หรืออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนุกรรมกำร 
ดังปรำกฏในเอกสำรแนบ 5 พร้อมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ังน้ี 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนทุกคน ตลอดจนผูม้สีว่นได้เสยี สำมำรถเข้ำไปอำ่น

 เพื่อศึกษำและดำวน์โหลดได้ท่ี https://www.frasersproperty.co.th/th/
corporate-governance/corporate-governance

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ก�ำหนดแผนและมำตรกำรติดตำม 
เพือ่ให้มีกำรปฏิบัตติำมนโยบำยก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีด ีจรรยำบรรณ กำรตอ่ต้ำน

 
กำรทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน

 กำรทุจิตคอร์รัปชัน ท้ังกำรพิจำรณำกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำย 
และระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กร

 ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่ำนมำ นอกจำกน้ี ยังได้พิจำรณำด�ำเนินกำรให้
รองรับกำรประเมิน ASEAN CG Scorecard และโครงกำรประเมินคุณภำพ
กำรจดัประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัท

 ในปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินผลด้ำนกำรก�ำกับ
 

ดูแลกิจกำรในระดับ “ดีเลิศ” จำกโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ของบริษัทจดทะเบียน สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

145บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนโดยกำร
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้น�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  
ปี 2560 (CG Code) มำปรับใช้ และเพื่อให้มีกำรพัฒนำกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ  
อย่ำงตอ่เน่ืองตำมบริบทท่ีเหมำะสมทำงธุรกจิ ซึง่ในภำพรวมบริษัทฯ สำมำรถ
ด�ำเนินกำรตำม CG Code ไดเ้ป็นอยำ่งด ีโดยมกีำรด�ำเนินกำรในปี 2564 ดงัน้ี

 1. สิทธิของผู้ถือหุน้ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดย
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรรับทรำบ
ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนและนโยบำยกำรบริหำรงำน มสิีทธใินกำรรับส่วนแบ่ง
ก�ำไร สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุม สิทธิในกำรเสนอชื่อกรรมกำรสิทธ ิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติอนุมัติกำรเข้ำท�ำรำยกำรท่ีส�ำคัญ 

 สิทธิในกำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท สิทธิในกำรก�ำหนด 
คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท ผูถ้อืหุน้ทุกรำยไดรั้บสทิธอิยำ่งเท่ำเทียม

 ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ(1) และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อ
เป็นกำรให้ควำมมั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิเท่ำเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัด

 ให้มกีระบวนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ท่ีโปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ มมีำตรกำรดแูล
กำรใช้ข้อมูลภำยใน มีกำรควบคุมและดูแลกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน รวมท้ัง
มีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ จดัให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ 
อย่ำงรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่ำนช่องทำงท่ีเข้ำถึงได้ง่ำย ท้ังน้ี เพื่อให้

 ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเร่ืองท่ีกระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของตน 

 การจัดประชุมผู้ถือหุน้  

 - การก�าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประชมุ เพือ่อ�านวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม
ประชุม

 บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละคร้ังภำยในเวลำ
 

ไมเ่กิน 4 เดอืน นับแต่วนัส้ินสดุรอบปีบญัชขีองบริษัทฯ โดยจะก�ำหนดวนั เวลำ  
และสถำนท่ีท่ีจะจัดประชุม ซึ่งมีควำมพร้อมท่ีจะอ�ำนวยควำมสะดวกและ 
สง่เสริมให้ผูถ้อืหุน้ทุกกลุม่ ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้ท่ีเป็นนักลงทุนสถำบนั ได้เข้ำร่วม

 
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีนโยบำย คือ

 1. ไม่จดัประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท�ำกำรของธนำคำร 
  พำณิชย์ และก�ำหนดเวลำประชุมในช่วงบ่ำย เพ่ือเปิดโอกำสให้

   ผู้ถือหุ้นทุกคนสำมำรถส่งใบลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ
 

  มำยงับริษัทฯ เพือ่รับลงทะเบยีนล่วงหน้ำ

 2. ก�ำหนดสถำนท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสำมำรถเดินทำงได้สะดวก
 

  ทุกรำย โดยจัดประชุมในเขตกรุงเทพมหำนครหรือท้องท่ี 
  อันเป็นท่ีตั้งของส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

   สำมำรถเดินทำงไปร่วมประชุมได้ง่ำยโดยจะมีกำรให้ข้อมูล
   วัน เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม

 3. มีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระหรือประกอบมติ 
  ท่ีขอตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

 
  และวิสำมัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม

 4. ไม่มีกำรจ�ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศ
 

  ของบริษัทฯ

 5. หำกมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง
 

  กระทบหรือเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรือเกีย่วข้อง
   กับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำยท่ีใช้บังคับท่ีต้องได้รับ
   กำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสำมัญ
 

  ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

 ในรอบระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ  
ได้จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1 คร้ัง ได้แก่ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

 ประจ�ำปี 2563 เมื่อวันท่ี 13 มกรำคม 2564 เวลำ 13.30 น. ณ เลขท่ี 944  
ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร ท้ังน้ี เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีกำรแพร่ระบำด

 
อย่ำงต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงได้พิจำรณำถึงมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัย

 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องโดยให้ด�ำเนินกำรจัดประชุมผ่ำนช่องทำง
อเิล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับกำรรับรอง

 - การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

 กำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีน้ีได้ด�ำเนินกำรประชุมตำม
 

พระรำชบัญญัติมหำชน จ�ำกัด พ.ศ. 2538 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและ

 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

 ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2564 มกีำรพจิำรณำลงคะแนน
เสียงเรียงล�ำดับตำมวำระท่ีก�ำหนดไว้ ก่อนเร่ิมกำรประชุมทุกคร้ัง ประธำนใน
ท่ีประชุมจะชี้แจงวิธกีำรลงคะแนน กำรนับคะแนน และกำรใช้บัตรลงคะแนน
เสียง มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 9 คน และมีผู้บริหำรสูงสุดเข้ำร่วมประชุม 
รวมถึงมีท่ีปรึกษำกฎหมำย และผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทฯ เข้ำร่วม
ประชุมด้วยตั้งแต่เร่ิมกำรประชุม

 - ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

  - บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ เร่ืองก�ำหนด 
กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมท้ังเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 ท่ีมีรำยละเอยีดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้ำ 30 วัน

  - จดัสง่หนังสอืเชญิประชมุซึง่บรรจุวำระท่ีส�ำคญัอยำ่งครบถ้วน
ตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ อำทิ รำยละเอยีดวำระกำรประชมุท่ีเพยีงพอส�ำหรับกำรตดัสนิใจ 
รวมท้ังน�ำเสนอควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละวำระอย่ำงชดัเจน 
รำยงำนกำรประชมุคร้ังท่ีผำ่นมำ รำยงำนประจ�ำปี พร้อมท้ังเอกสำรประกอบ
กำรประชุม เอกสำรท่ีต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ และระบุวิธกีำรไว้ชัดเจนให้แก่

 ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 14 วัน และประกำศโฆษณำ
 ค�ำบอกกลำ่วนัดประชมุลงหนังสือพมิพร์ำยวนั 3 วนัตดิตอ่กันและไมน้่อยกวำ่ 

3 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อบอกกล่ำวผู้ถือหุ้นลว่งหน้ำในเวลำท่ีเพยีงพอส�ำหรับ

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

หมำยเหต(ุ1) รำยละเอยีดของจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน สำมำรถศึกษำข้อบังคับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.frasersproperty.co.th

146 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



เตรียมตัวศกึษำข้อมลูในกำรพจิำรณำเกีย่วกบัวำระกำรประชมุกอ่นมำเข้ำร่วม
ประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรำยท่ีมีรำยชื่อปรำกฏ

 ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใด
บคุคลหน่ึงมำประชุมแทน หรือเลอืกให้กรรมกำรอสิระของบริษัทฯ เป็นผูรั้บมอบ 
ฉันทะเข้ำประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอรำยชื่อกรรมกำรอิสระพร้อม
ประวัตโิดยสงัเขปในหนังสอืเชญิประชมุเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นพจิำรณำ โดยได้จดัสง่

 ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยท่ีมีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  - น�ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
 เป็นประจ�ำทุกปี และน�ำเสนอนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ 

กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

  - เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2549 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 ในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรในเบื้องต้นเป็นกำรล่วงหน้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัทฯ 

 www.frasersproperty.co.th

  - ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำดูข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวำระ
 กำรประชุมได้ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนได้รับเอกสำร
 กำรประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน
 ก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อยสองชั่วโมงเสมอ

  - ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดย 
ไม่ได้แจง้ให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 

  - เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงสม�ำเสมอผ่ำน

 ช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ 
 รวมท้ังเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  - จัดให้มีช่องทำงท่ีผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถติดต่อขอข้อมูล
โดยตรงทำงไปรษณีย์ ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-mail address) ของบริษัทฯ 

 
“FPT.ir@frasersproperty.co.th” ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ กิจกรรมของ

 
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรตรวจสอบ เป็นต้น นอกจำกน้ี  
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยยังสำมำรถติดต่อขอข้อมูลได้จำกเลขำนุกำรบริษัทได้ท่ี 

 TH.FPT.CS@frasersproperty.com

 -    วันประชุมผู้ถือหุ้น

  - ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำ

 ก่อนเวลำประชุมสองชั่วโมง และต่อเน่ืองจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จโดย
ได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์และบำร์โค้ดมำใช้ในกำรจัดประชุม กำรลงทะเบียน
และตรวจนับคะแนน ซึ่งชว่ยให้กำรประชมุผำ่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นไปอยำ่ง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ 

  - ก�ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเพื่อแสดงสิทธ ิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีกำรมอบ
ฉันทะโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ซึ่งในปี 2564 น้ี เพื่อสุขอนำมัยท่ีดีและ

 ป้องกันกำรติดโรคระบำดโควิด-19 จงึให้มีกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถลงทะเบียนลว่งหน้ำกอ่นวนัและเวลำประชมุ อย่ำงเหมำะสม

 และเพียงพอเพื่อรับสิทธใินกำรเข้ำร่วมประชุม

  - ประธำนท่ีประชุมด�ำเนินกำรประชุมตำมล�ำดับ เร่ิมจำก 
กำรแนะน�ำคณะกรรมกำร คณะผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชขีองบริษัท และท่ีปรึกษำ 
กฎหมำยซึ่งท�ำหน้ำท่ีเป็นคนกลำงและสักขีพยำนให้ท่ีประชุมรับทรำบ และ
บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม

 
รับทรำบ โดยจดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอและด�ำเนินกำรประชมุอย่ำงเหมำะสม 
และโปร่งใส

  - จัดให้มีกำรลงมติโดยแยกกำรนับคะแนนตำมแต่ละวำระ  
รวมถงึเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล
ในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้ตำมท่ี

 เห็นสมควร
 
  - เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็นและซักถำม

 อย่ำงท่ัวถึงในระหว่ำงกำรประชุมก่อนกำรลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุม
ของแต่ละวำระ

  - ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังเร่ิมกำรประชุม
แล้วมสีทิธอิอกเสยีงหรือลงคะแนนตำมจ�ำนวนหุน้ท่ีตนถอือยูใ่นระเบยีบวำระ
ท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำและยงัไมไ่ด้ลงมต ิท้ังน้ี บริษัทมีหุน้ประเภทเดยีวคอื
หุ้นสำมัญ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธเิท่ำกับหน่ึงเสียง

 - หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

  - แจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยในวนัประชมุ หรือภำยในวนัท�ำกำรถดัไป และผำ่นทำงเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ โดยได้ระบุผลของกำรลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / 
งดออกเสียง) ในแต่ละวำระ 

  - จัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นท่ีจัดท�ำเป็นภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ซึ่งจดบันทึกรำยชื่อพร้อมต�ำแหน่งของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วม
ประชุมและกรรมกำรท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ สิทธขิั้นตอนและวิธกีำร
ลงคะแนน วิธีกำรแสดงผลคะแนน ผลของกำรลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / 
ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง) ในวำระท่ีขอรับรอง / อนุมัติจำกผู้ถือหุ้น รวมท้ัง
ข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระให้กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

 บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว 

  - ผู้ถือหุ้นสำมำรถรับชมวีดีทัศน์ ซึ่งบันทึกภำพในวันประชุม
 

ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  - บริษัทฯ ปฏิบัติตำมเกณฑ์ภำยใต้โครงกำรประเมินคุณภำพ 
กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ร่วมกับ ก.ล.ต. และสมำคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ท่ีครอบคลุม
ขั้นตอนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้รับกำรประเมิน
คุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในระดับดีเลิศด้วยคะแนนเต็ม 100 
คะแนน
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 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญและดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นธรรมและย่ังยืน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น

 รำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน หรือผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ โดย

 ได้ด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังน้ี 

 การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ 

	 •	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุผูถ้อืหุน้
 ได้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม โดยประกำศแจง้ให้ทรำบโดยท่ัวกันผ่ำนช่องทำง

 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม พร้อมท้ัง
ประกำศหลกัเกณฑแ์ละระบขุัน้ตอนของกำรพิจำรณำอยำ่งชดัเจนไวบ้นเวบ็ไซต์

 ของบริษัทฯ

	 •	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือก
 เป็นกรรมกำร ซึ่งผู้ท่ีได้รับกำรเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม

ข้อก�ำหนดของบริษัทฯ และต้องให้ควำมยินยอมในกำรเสนอชื่อด้วย โดย
ประกำศแจ้งกำรรับเสนอชื่อ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยลว่งหน้ำกอ่นกำรประชมุ และเผยแพร่ข้อมลู
ดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ังน้ี กำรคัดเลือกกรรมกำรในท่ีประชุม 
บริษัทฯ จดัให้มีกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่ำ
ส�ำคัญ สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวำระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำ 
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุม คือตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎำคม 2564 - 30 กันยำยน 2564 โดย
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมท้ังประกำศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนท่ีชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของ

 บริษัทฯ ท่ี www.frasersproperty.co.th ภำยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ ์หวัข้อ
กำรประชุมผู้ถือหุ้น

 สิทธิในการออกเสียง การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 
และการลงคะแนน 

	 •	 ให้สทิธอิอกเสยีงแกผู่ถ้อืหุน้ตามจ�านวนหุน้ท่ีถอือยา่งเท่าเทียมกนั	

 โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธอิอกเสียงเท่ำกับหน่ึงเสียง

	 •	 ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้
 ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมนีโยบำยท่ีจะไม่เพิม่ระเบยีบวำระในท่ีประชมุ

โดยไม่ได้แจง้ให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูล
ประกอบระเบียบวำระก่อนตัดสินใจ

	 •	 แนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ประกาศ
ก�ำหนด (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำง 
กำรลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวำระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้

 ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบอ�ำนำจให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
พร้อมท้ังเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถดำวน์โหลด
ดูรำยละเอยีดและขั้นตอนกำรมอบฉันทะได้

	 •	 สง่เสริมให้ผูถ้อืหุน้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรับทุกระเบยีบวาระ	
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้ตำมท่ีเห็นสมควร ซึ่งจะมีกำรเก็บบัตร

 ลงคะแนนดังกล่ำวในห้องประชุม เพื่อน�ำผลคะแนนมำรวมค�ำนวณกับ 
คะแนนเสยีงท่ีได้ลงไว้ลว่งหน้ำในหนังสอืมอบฉันทะ กอ่นท่ีจะประกำศแจง้มติ
ของคะแนนเสียงในห้องประชุมในท่ีสุด

 การบันทึกรายงานการประชุม

 บันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และจดัส่งรำยงำน
กำรประชมุตอ่ตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลงักำรประชมุเสร็จส้ิน 14 วนั 
และเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
ควำมขดัแย้งในด้ำนผลประโยชน์ของผูเ้กีย่วข้อง ท้ังในระดบัองค์กรธุรกจิและ
ในระดับบุคลำกรของบริษัทฯ อย่ำงรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมท้ัง
ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัท่ีิดเีกีย่วกบัรำยกำรผลประโยชน์ท่ีขดัแย้ง
และกำรก�ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มลูในเร่ืองดงักลำ่วอยำ่งครบถ้วน ในกรณี
ท่ีมีวำระท่ีกรรมกำรบริษัท รวมท้ังผู้บริหำรคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้เสียในวำระ 
กรรมกำรบริษัท / ผู้บริหำรดังกล่ำว จะไม่เข้ำร่วมประชุมหรืองดออกเสียง

 ในวำระน้ัน ๆ

 1. พนักงำนต้องหลีกเลี่ยงกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในกำรติดต่อกับคู่ค้ำและบุคคลอื่นใด

 2. กำรท่ีพนักงำนไปเป็นกรรมกำร หรือท่ีปรึกษำในบริษัท องค์กร 
หรือสมำคมทำงธุรกิจอื่นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
โดยตรง

 3. ไม่เข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�ำนำจตัดสินใจ หรือผู้บริหำร
ในกิจกำรท่ีเป็นกำรแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณี 
ท่ีไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดยทันที

 4. ระหว่ำงท่ีปฏิบัติงำนให้บริษัทฯ และหลังจำกพ้นสภำพ
 

กำรปฏิบัติงำนแล้ว พนักงำนจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีถือว่ำเป็นควำมลับ
ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดท้ังสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลธุรกิจแผนงำนในอนำคต

 
ของบริษัทฯ และอื่น ๆ

 5. ในกรณีท่ีพนักงำนหรือบุคคลในครอบครัวเข้ำไปมีส่วนร่วมหรือ
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจกำรใด ๆ ซึ่งอำจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงธุรกจิตอ่บริษัทฯ จะต้องแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร

 6. พนักงำนจะต้องไม่กู้ยืมเงินจำกคู่ค้ำท่ีบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ
 ด้วยยกเว้นสถำบันกำรเงิน เน่ืองจำกอำจมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
 ในฐำนะตัวแทนบริษัทฯ

 7. หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีอำจก่อให้เกิด
 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อภำระผูกพันทำงกำรเงิน
 

ในรูปแบบใด ๆ กับผู้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงำนของ 
บริษัทฯ เอง
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 8. ห้ำมพนักงำนจ่ำยเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ ใด
 โดยไม่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจ

 9. กรณีพนักงำนมีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำงำนอื่น เพื่อเพิ่มพูนรำยได้
หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลำท�ำงำน ท้ังน้ีจะต้องไม่ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือ
ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชำชน รวมท้ังไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจกำรท่ีเป็นกำรแข่งขันหรือมีลักษณะ
เดียวกันกับบริษัทฯ ไม่มีผลเสียต่อชื่อเสียงหรือกิจกำรของบริษัทฯ ไม่น�ำ

 
ควำมลับของบริษัทฯ ไปใช้ และไม่กระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำท่ีของตน

 นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 1. บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับและดูแลกำรใช้ข้อมูล
ภำยในให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ม่ันใจว่ำนักลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้รับกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศ ท่ีวำ่ด้วยเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีถูกต้อง ทันที เท่ำเทียม และเพียงพอ 

 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติในกำรเปิดเผยและรักษำข้อมูลท่ีมี 
ผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย ์และแนวทำงกำรพจิำรณำกำรกระท�ำในลกัษณะ
ท่ีมิได้เป็นกำรเอำเปรียบบุคคลอื่น บริษัทฯ จงึได้ก�ำหนดระเบียบกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ให้สอดคล้องกับกฎหมำย
เกี่ยวข้อง ดังน้ีกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในของ

 บริษัทฯ ท่ีมีสำระส�ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ท่ียังมิได้ 
เปิดเผยต่อสำธำรณชนหรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพือ่กำรซือ้ขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อนัน�ำมำซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

 2. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูล

 งบกำรเงินของบริษัทฯ ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อกระท�ำ
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
ในช่วงเวลำ 30 วันก่อนกำรเผยแพร่งบกำรเงินแก่สำธำรณชน และต้อง

 ไม่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 24 ชั่วโมง
 นับแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลงบกำรเงินต่อสำธำรณะแล้ว ท้ังน้ี บริษัทฯ 
 จะแจง้ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทรำบล่วงหน้ำก่อนวันท่ีก�ำหนดให้

งดซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 3. กรรมกำรและผู้บริหำร มีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ท่ีออกโดยบริษัทฯ ของตน คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ และ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ 

 4. บริษัทฯ มีกฎระเบียบกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงด้ำนระบบ
คอมพิวเตอร์และกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเข้มงวด เพื่อป้องกัน

 ไม่ให้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีส�ำคัญถูกเปิดเผย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในต้อง

 ไม่เปิดเผยข้อมูล จนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมูลน้ันให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ 
กรณีท่ีกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน น�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้

 
ในทำงมชิอบ บริษัทฯ มมีำตรกำรลงโทษอย่ำงเข้มงวดและเคร่งครัด หำกมีกำร

 
กระท�ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ ถือเป็นควำมผิด

 ทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ซึ่งอำจถูกลงโทษทำงวินัย และตำมท่ีกฎหมำย 
ก�ำหนด ทัง้น้ี ตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ก�ำหนดให้ กรรมกำรและผูบ้ริหำรจะต้องรำยงำนกำรถอืหลกัทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบยีนท่ีกรรมกำรและผู้บริหำรน้ันด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ำรับต�ำแหน่ง

 ภำยใน 30 วันท�ำกำร และรำยงำนทุกคร้ังเมื่อมีกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์
ภำยใน 3 วันท�ำกำรต่อ ก.ล.ต.

 5. กรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลให้คู่สมรสหรือผู้ท่ี
 อยูก่นิด้วยกนัฉนัสำมภีรรยำรับทรำบ และเข้ำใจนโยบำยกำรระงบักำรซือ้หรือ

ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กำรด�ำเนินธุรกจิของบริษัท ยอ่มเกีย่วข้องกบับคุคลหลำยฝ่ำย ตัง้แต่
ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน พนักงำน ลกูค้ำ คูค้่ำ เจำ้หน้ี ลกูหน้ี คูแ่ขง่ องคก์รก�ำกบัดแูล

 และหน่วยงำนภำครัฐ ไปจนถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งแต่ละฝ่ำย
ย่อมมีควำมต้องกำรและมีผลประโยชน์ท่ีแตกต่ำงกัน บริษัทจึงตระหนักถึง
บทบำทควำมส�ำคญัของผูม้สีว่นได้เสยีทุกกลุม่ โดยบริษัทยดึถอืควำมซือ่สตัย์
สุจริตเป็นหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจ และด�ำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตำมกฎหมำย
และข้อก�ำหนดของทำงกำร ท้ังน้ี บริษัทจะไม่ให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมำย เช่น กำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ 
ของผู้อื่น และบริษัทจะไม่เรียกร้อง ขอหรือรับเงิน ของขวัญหรือของรำงวัล 
หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจำกบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกำรรับอันเน่ืองจำกกำรให้ 
ตำมประเพณีนิยม โดยบริษัทตอ่ต้ำนกำรทุจริตและไมจ่ำ่ยสนิบนเพือ่ประโยชน์
ทำงธุรกิจ รวมท้ังจะให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนมำตรกำรของรัฐและ 
ภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

 นอกจำกน้ี บริษัทส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธภิำพ
และคุ้มค่ำ โดยก�ำหนดให้พนักงำนต้องเอำใจใส่และปฏิบัติงำนด้วยจิตส�ำนึก
ถึงควำมปลอดภัยและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

 เพื่อกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ำยอย่ำงเหมำะสมและ
เป็นธรรม บริษัทได้มกีำรพจิำรณำกระบวนกำรปฏบิตัท่ีิเกีย่วข้องกบัผูม้สีว่นได้

 ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ ภำยใต้นโยบำยต่อไปน้ี

 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

 กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลำยฝ่ำย 
 

โดยแต่ละฝ่ำยย่อมมีควำมต้องกำรและมีผลประโยชน์ท่ีแตกต่ำงกัน 
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม

 อยำ่งเหมำะสมและเป็นธรรม และจดัให้มีชอ่งทำงในกำรสื่อสำรกบัผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่ำงพอเพียง 

 •	 ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	

 บริษัทฯ มุ่งม่ันด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม ค�ำนึงถึง
 

หลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และสิทธขิองผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ไม่ว่ำจะเป็นนักลงทุนรำยย่อยหรือนักลงทุนสถำบัน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และควำมไว้วำงใจของผู้ถือหุ้น และเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันเพื่อ

 สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว จงึจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตำมหลักกำรก�ำกับ
 ดูแลกิจกำรท่ีดีซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดได้จำก ข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ 4.กำรเปิดเผยข้อมูลและ
 ควำมโปร่งใส นอกจำกน้ี ยังมีกิจกรรม เช่น กำรเชิญธนำคำรผู้ให้สินเชื่อ
 มำฟังกำรแถลงผลประกอบกำรของบริษัท เข้ำร่วมแพลตฟอร์มของ

149บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



ตลำดหลักทรัพย์ เพ่ือส่ือสำรผลประกอบกำรกับนักลงทุนรำยย่อยท่ัวไป 
เชิญนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนหุ้นกู้ นักลงทุนสถำบัน มำฟังแถลง

 ผลประกอบกำรของบริษัท จัดประชุมกับนักลงทุนต่ำงชำติในระดับภูมิภำค  
เพื่อน�ำเสนอกลุ่มเฟรเซอร์สในฐำนะผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ขนำดใหญ่

 ข้ำมชำติ

	 •	 พนักงาน	

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม โดย
 

ไม่ค�ำนึงถึงเพศ สัญชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ หรือควำมเชื่อ พนักงำนถือเป็น
ทรัพยำกรอันมีค่ำสูงสุดและเป็นปัจจยัส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ เพื่อน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จท่ีดี โดยมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่
พนักงำนอย่ำงเหมำะสม มีกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และเคำรพ
สิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในด้ำนโอกำส  
ผลตอบแทน สวัสดิกำรท่ีจ�ำเป็นและประโยชน์อื่น ๆ กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย 

 
ควำมก้ำวหน้ำ กำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะกำรท�ำงำนและด้ำนอื่น ๆ 

 - นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ำตอบแทนสวัสดิกำรแก่
พนักงำน

 เพื่อเป็นกำรรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพ
ในองค์กร รวมถึงกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำน ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์
จงึขอก�ำหนดนโยบำยกำรจำ่ยคำ่ตอบแทน และสวสัดกิำรในอตัรำท่ีเหมำะสม  
และเป็นไปตำมแนวทำงของตลำด บริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแล
รักษำสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 ของพนักงำนอยู่เสมอ พร้อมจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำงำน
อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม โดยยึดมั่นปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำน
อยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกันกำรสญูเสยีชวีติจำกอุบตัเิหต ุป้องกนักำรบำดเจบ็ 

 และกำรเจ็บป่วยอันเน่ืองจำกกำรท�ำงำน รวมท้ังก�ำหนดนโยบำยดูแลเร่ือง 
ค่ำตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยจะพิจำรณำ
จำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในแต่ละปี และกำรวดัผลกำรปฏบิตังิำนตำม 
Balanced Scorecard รวมทั้งสวัสดิกำรของพนักงำน อำทิ กองทุนส�ำรอง
เลีย้งชพี เพ่ือเป็นกำรออมและสร้ำงหลกัประกนัให้แกพ่นักงำนและครอบครัว 
ซึ่งขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจและอำยุงำนของพนักงำน ครอบคลุมเงินสะสม 
ของพนักงำนและอตัรำเงนิสมทบของบริษัทฯ คำ่รักษำพยำบำล คำ่ทันตกรรม  
หลักประกันสุขภำพ หลักประกันชีวิตของพนักงำนและเงินช่วยเหลือ  
รวมท้ังของเยี่ยมในโอกำสต่ำง ๆ  นอกจำกน้ี ยงัได้จดัให้มกีจิกรรมสันทนำกำร

 
เพื่อควำมสำมัคคีและเป็นรำงวัลส�ำหรับพนักงำนอกีด้วย

 - นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมรู้ศักยภำพ 
ของพนักงำน

 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
 และเสริมประสบกำรณ์พนักงำน โดยส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำรอบรม

พัฒนำท้ังภำยในและภำยนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำ 
ควำมเชี่ยวชำญและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่ำง ๆ ของธุรกรรม ข้อก�ำหนดและ

 
กฎระเบยีบของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ท่ีบริษัทฯ ต้องปฏบิตัติำม และเพือ่ให้มัน่ใจวำ่

 พนักงำนทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง บริษัทฯ 

 
ได้ด�ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลทำง Intranet และกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ 
เพื่อให้พนักงำนทรำบหลักเกณฑ์และยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรในปี 2564 สำมำรถดูรำยละเอียดได้ท่ีหัวข้อ 
กำรจดักำรควำมยัง่ยืนในมติสิงัคม เร่ือง กำรปฏบิตัติอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม

	 •	 ลูกค้า	

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ
อย่ำงเป็นธรรม เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ให้บริกำรท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำน ยึดมั่นในกำรรักษำและปฏิบัติตำมสัญญำท่ีท�ำไว้กับลูกค้ำอย่ำง
เคร่งครัด นอกจำกน้ียังให้ควำมส�ำคัญในกำรรับข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ และ
ด�ำเนินกำรอยำ่งถงึท่ีสดุ เพือ่ให้ข้อร้องเรียนได้รับกำรตอบสนองอยำ่งรวดเร็ว
เป็นท่ีพอใจของลูกค้ำ รวมท้ังผ่อนปรน และร่วมช่วยเหลือลูกค้ำยำมท่ีเกิด
ควำมเดือดร้อน ภำยใต้หลักกำรด�ำเนินงำนดังน้ี:

 1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน  
ภำยใต้เงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและมุ่งม่ันท่ีจะยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้น

 
อย่ำงต่อเน่ืองและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่ำวสำรข้อมูลเก่ียวกับสินค้ำและ
บริกำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

 2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีถูกต้อง เพียงพอ และ
 ทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำมีข้อมูลเพียงพอในกำรตัดสินใจ 
 โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริง ทั้งในกำรโฆษณำหรือในกำรสื่อสำร 

ช่องทำงอื่น ๆ กับลูกค้ำ อันเป็นเหตุให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภำพ ปริมำณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้ำหรือบริกำร

 3) ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ว และ
 

จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพของ
สินค้ำและบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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 4) รักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำ โดยไม่น�ำข้อมูลไปใช้
 ในทำงท่ีมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง

ตำมบทบังคับของกฎหมำย

 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรในปี 2564 สำมำรถดูรำยละเอียดได้ท่ี
หัวข้อ กำรจัดกำรควำมยั่งยืนในมิติสังคม เร่ือง กำรผลิตและบริกำรอย่ำง 
มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

	 •	 คู่ค้าและ/หรือเจา้หน้ี/ลูกหน้ี	
 
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บน

 พื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่ำย กำรปฏิบัติ
ตำมพันธสัญญำอย่ำงเคร่งครัด จึงมีนโยบำยกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำตำมหลัก

 ธรรมำภิบำล (CG) ในกำรด�ำเนินกำรสรรหำ กำรจดัซื้อจดัจำ้งท่ีเปิดโอกำสให้
คู่ค้ำ (ผู้ขำย / ผู้รับจำ้ง / ผู้ให้เช่ำ) ทุกรำยเข้ำมำประมูลงำน เสนอรำคำงำน
กับบริษัทฯ ด้วยควำมโปร่งใส ยุตธิรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคูค้่ำทุกรำย 
และหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังน้ัน 

 ในกรณีท่ีคู่ ค้ำได้รับกำรติดต่อจำกผู้บริหำร พนักงำน หรือบุคคลใดๆ 
 ในลักษณะท่ีเป็นกำรเรียกร้องค่ำตอบแทนหรือผลตอบแทน หรือประโยชน์
 

อื่นใด หรือในกรณีท่ีคู่ค้ำเห็นว่ำ กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกคู่ค้ำของ
 บริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมกับคู่ค้ำ หรือเป็นกำรขจัด
 คู่แข่งทำงกำรค้ำ บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่ค้ำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบทันที 

 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสเป็นธรรมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่คู่ค้ำทุกรำยอย่ำง
เสมอภำคและเท่ำเทียม

150 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 -   กำรสรรหำ จดัซื้อจดัจำ้ง และกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ

 1. บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้กำรจัดหำสินค้ำและบริกำรเป็นไป
อย่ำงมีมำตรฐำนภำยใต้กำรแข่งขันบนข้อมูลท่ีเท่ำเทียมกัน มีหลักเกณฑ์

 ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ ค้ำและคู่สัญญำ จัดท�ำรูปแบบสัญญำ
 

ท่ีเหมำะสม จัดให้มีระบบกำรจัดกำรและติดตำมเพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ และจำ่ยเงนิให้คูค้่ำและคูส่ญัญำตรงเวลำ
ตำมเงื่อนไขกำรช�ำระเงินท่ีตกลงกัน
 2. บริษัทฯ มุ่งท่ีจะพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพท่ียั่งยืนกับคู่ค้ำ

 
และคู่สัญญำท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเร่ืองคุณภำพของสินค้ำและบริกำร

 
ท่ีคุม้คำ่กบัมลูคำ่เงนิ คณุภำพทำงด้ำนเทคนิค และมคีวำมเชือ่ถอืซึง่กันและกัน
 3. ห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็น

 
ส่วนตัวจำกคู่ค้ำและคู่สัญญำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
 4. ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อจัดหำกับคู่ค้ำ หรือคู่สัญญำท่ีมี
ควำมเกี่ยวพันกับตนเอง
 5. ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้ทรำบอันเน่ืองมำจำกกำรจัดซื้อจัดหำเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

 -  วิธกีำรคัดเลือก/เกณฑ์ กำรประเมินคู่ค้ำ

 1. มีประวัติทำงกำรเงินท่ีเชื่อถือได้ และมีศักยภำพท่ีจะเติบโต 
ไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยำว
 2. ผลิตหรือจ�ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรและ
สำมำรถตรวจสอบคุณภำพได้
 3. ประเมินควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำนสินค้ำและบริกำร
 4. ประเมินควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน กำรแก้ไขปัญหำ
และควำมพร้อมของทีมงำน โดยบริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะปฏิบัติตำมกฎหมำย
ทรัพยส์นิทำงปัญญำ โดยจะไม่จ�ำหน่ำยสินค้ำท่ีละเมดิลขิสิทธิแ์ละเคร่ืองหมำย
ทำงกำรค้ำ

	 •	 เจา้หน้ี	
 
 บริษัทฯ ได้ยดึมัน่ในกำรปฏบิตัต่ิอคูค้่ำและ / หรือเจำ้หน้ี อย่ำงเป็นธรรม 

 ซื่อสัตย์ และไม่เอำรัดเอำเปรียบ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
 และบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้ำหน้ีโดยเฉพำะ

เร่ืองเงื่อนไขค�ำประกัน กำรบริหำรเงินทุน และกรณีท่ีเกิดกำรผิดช�ำระหน้ีไว้
อย่ำงชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ีทำงกำรค้ำหรือเจ้ำหน้ีสถำบันกำรเงิน โดย

 ไม่ให้มีกำรผิดนัดช�ำระหน้ี รวมถึงกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญำ
 

และข้อตกลงต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด

	 •	 คู่แข่งทางการค้า	

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำตำมหลักสำกล ไม่ละเมิดหรือ
ล่วงรู้ควำมลับทำงกำรกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีกำรไม่สุจริต ประพฤติตำม
กรอบกติกำกำรแข่งขันท่ีดี รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติในกำรแข่งขัน 
ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย และ
ปรำศจำกซึ่งข้อมูลควำมจริง มีหลักกำรด�ำเนินงำนดังน้ี

 1. ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันท่ีดี
 2. ไมแ่สวงหำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยวธิกีำร
ท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม

 3. ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ
 ในทำงร้ำย

 4. สนับสนุนและส่งเสริมกำรค้ำเสรี เป็นธรรม ไม่ผกูขำดหรือก�ำหนด
ให้ลูกค้ำของบริษัทฯ ต้องท�ำกำรค้ำกับบริษัทฯ เท่ำน้ัน
 5. มนีโยบำยด้ำนกำรไมล่ว่งละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำหรือลิขสทิธิ ์
และส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัตหิน้ำท่ีภำยใต้กฎหมำยหรือข้อก�ำหนดท่ีเกีย่วกบั

 สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบให้ถ้วนถี่เมื่อมีกำร
 น�ำข้อมูล ผลงำนของบุคคลภำยนอก และโปรแกรมต่ำง ๆ มำใช้ เพื่อจะได้
 ไม่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น 

	 •	 องค์กรภาครัฐ	

 บริษัทฯ ค�ำนึงถึงควำมส�ำคัญในกำรได้มำซึ่งสัญญำหรือข้อตกลง 
ใด ๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ ต้องถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์

 
ของกฎหมำย รวมท้ังเป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

	 •	 ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
 
 บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะด�ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง

 อย่ำงครบถ้วน อีกทั้งยังสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำง
สม�ำเสมอ ให้ควำมช่วยเหลือบริจำคทรัพย์สินแก่มูลนิธิและองค์กรต่ำง ๆ 

 ท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมทำงสังคมตำมโอกำส นอกจำกน้ียังส่งเสริมให้บคุลำกร
ใสใ่จดแูละรักษำส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมปีระสิทธภิำพให้เกดิประโยชน์
สงูสดุ โดยปลกูฝังจติส�ำนึกควำมรับผดิชอบในหมูพ่นักงำนทุกระดบั ผำ่นกำร
จดัฝึกอบรมในเร่ืองส่ิงแวดล้อมและให้ควำมรู้ในกำรใช้พลงังำนอย่ำงประหยดั 
อำทิ กำรรณรงคปิ์ดไฟระหวำ่งเวลำพกักลำงวนั ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เชน่ 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระหว่ำงวันหยุดสุดสัปดำห์ และรณรงค์
ให้พนักงำนใช้กระดำษรีไซเคิลในกำรพิมพ์เอกสำรภำยใน บริษัทฯ ค�ำนึงถึง

 
ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกโดยรอบ มุ่งสร้ำงสมดุล
ระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรในปี 2564 สำมำรถดูรำยละเอียดได้ท่ีหัวข้อ 
กำรจดักำรควำมยัง่ยนืในมติสัิงคม เร่ือง กำรมส่ีวนร่วมพฒันำชมุชนและสังคม

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 บริษัทฯ เคำรพและปฏบิตัติำมกฎหมำยเกีย่วกบัทรัพย์สนิทำงปัญญำ
และมีนโยบำยห้ำมกำรด�ำเนินกำรท่ีมีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำทุกประเภท โดยไดก้�ำหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นจรรยำบรรณของบริษัทฯ  
ดังน้ี

 1. พนักงำนทุกคน มีหน้ำท่ีปกป้องและรักษำควำมลับอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทฯ เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่ำน้ันร่ัวไหล และต้อง

 ไม่น�ำทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
 ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญำต

 2. พนักงำนทุกคนต้องเคำรพและให้เกยีรตต่ิอทรัพย์สนิทำงปัญญำ
ของผู้อื่นและไม่น�ำผลงำนอันเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่นไม่ว่ำท้ังหมด
หรือบำงส่วนของผลงำนไปใช้โดยท่ีไม่ได้รับอนุญำตจำกเจำ้ของผลงำน
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 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 บริษัทฯ ก�ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน มหีน้ำท่ีต้องปฏบิตัิ
 ตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และหลักสิทธมินุษยชน 

หรือศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ 
สงัคม ทรัพยส์นิ ถิน่ก�ำเนิด ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง หรือสถำนะอืน่ ๆ  รวมถงึ
ตระหนักในสิทธหิน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบของตนท่ีมต่ีอสงัคมและบคุคลอื่น 

 เพื่อให้บุคลำกรในองค์กรมีแนวทำงท่ีดีในกำรยึดถือปฏิบัติ บริษัทฯ 
ได้พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนขึ้นในปี 2563 โดยสำมำรถ 
ดูรำยละเอยีดได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ังน้ี มีสำระส�ำคัญเบื้องต้น ดังน้ี 

 คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับ  
ต้องตระหนักถึงควำมส�ำคัญและเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้ำนของ

 
บุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ  
และตำมสนธสิัญญำท่ีแต่ละประเทศมีพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติ โดยรวมถึง 

 1. กำรปฏิบัติต่อทุกคนตำมหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเท่ำเทียม 
 

  ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ
 2. กำรหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธมินุษยชน 
 3. กำรสนับสนุนส่งเสริมสิทธมินุษยชน 
 4. กำรสื่อสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ก�ำหนดแนวทำง 

   สอดส่องดูแล และให้กำรสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้เกี่ยวข้องในกำร
   ด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ (Business Value 
 

  Chain) ผู้ส่งมอบสินค้ำและบริกำร (Supplier) ผู้รับเหมำ 
   (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มี
 

  ส่วนร่วมในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมเคำรพต่อสิทธิ
   มนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตำมหลักสิทธิมนุษยชนภำยใต้ 

  แนวนโยบำยน้ี

 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรในปี 2564 สำมำรถดูรำยละเอียดได้ท่ีหัวข้อ 
กำรจดักำรควำมยั่งยืนในมิติสังคม เร่ือง กำรเคำรพสิทธมินุษยชน

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

	 •	 การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่น	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ 

 เป็นหน่ึงในหลักกำรท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับข้อมูลข่ำวสำรท่ีต้องแจ้งแก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ 

 และผู้ถือหุ้น ท้ังในด้ำนของควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ ควำมรวดเร็ว และ
ควำมเท่ำเทียมกันของกำรให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังน้ี

 1. เปิดเผยข้อมูลท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
ทำงกำรเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน 

 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของงบกำรเงินน้ัน จะต้องผ่ำนกำรสอบทำน/
 ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีว่ำ ถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำร

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

 2. เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 ท้ังภำษำไทยและภำษำองักฤษ เช่น งบกำรเงิน รำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56 - 1 

One Report) 

 3. เ ปิด เผยบทบำทและห น้ ำ ท่ี ของคณะกรรมกำร  และ 
คณะอนุกรรมกำรย่อย จ�ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมกำรประชุม 
และนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงไว้ภำยใต้

 หัวข้อกำรจดักำรในรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56 - 1 One Report) 

 4. เปิดเผยรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำน
ทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ�ำปี  
(แบบ 56 - 1 One Report)

 5. ก�ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทฯ ต้องรำยงำนกำรซื้อขำย/ 
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบ 
เป็นประจ�ำทุกไตรมำส

 6. ก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำร
 และผู้บริหำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 

เร่ืองกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคล
 

ท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง ลงวันท่ี 26 มกรำคม 2552 โดยก�ำหนดให้มีกำรรำยงำน
ทุกคร้ังท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใน 3 วันท�ำกำร โดยจัดส่งรำยงำนไปยัง
เลขำนุกำรบริษัท

 7. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ  
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 •	 การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกัน	

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและ
รำยกำรระหวำ่งกนัตำ่งๆ อยำ่งโปร่งใส และเป็นประโยชนต์อ่บริษัทเป็นส�ำคญั 

 บริษัทฯ จึงป้องกันรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดย
ก�ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติจำกคณะกรรมกำร พร้อมท้ัง

 เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทรำบ

	 •	 การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง 
 ครบถ้วน โปร่งใส และท่ัวถึง ทั้งรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลท่ัวไป 

ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดย
 

ได้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

 
ได้รับทรำบ ท้ังโดยผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ท้ังทำงตรง

 และทำงอ้อม อำทิ กำรแจ้งข้อมูลโดยผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำรแจ้งข้อมูลโดยผ่ำนทำงเว็บไซต์

 ของบริษัทฯ หรือกำรจัดท�ำข่ำวประชำสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมอบหมำยให้
 ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำมเข้ำใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี
 ท�ำหน้ำท่ีเป็นนักลงทุนสัมพันธ์

 คณะผู้บริหำรได้มีกำรสื่อสำรโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถำบัน 
และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ท้ังในและต่ำงประเทศ โดยจัดให้มีกำรน�ำเสนอ

 ข้อมูลควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินกิจกำร และตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
 

152 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



บริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนในแต่ละไตรมำส และเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสำรสนเทศต่ำง ๆ 

 แจง้ตอ่ตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ www.frasersproperty.co.th ทีป่รับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพือ่ให้ผูม้สีว่นได้

 
ส่วนเสียทุกกลุ่มท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัท ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทท่ีเป็นปัจจุบันอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 นอกเหนือจำกกำรเปิดโอกำสให้นักวเิครำะหห์ลกัทรัพย ์นักลงทุน เข้ำพบผู้บริหำรของบริษัทฯ เพื่อสอบถำมผลกำรด�ำเนินงำน และเข้ำเยี่ยมชมโรงงำน
หรือคลงัสนิค้ำของบริษัทฯ รวมทั้งกำรจดัประชมุนักวเิครำะหห์ลกัทรัพย ์พร้อมกบักำรจดัแถลงขำ่วแกส่ื่อมวลชน เพื่อชีแ้จงผลประกอบกำรและภำพรวมธุรกจิ
แล้ว บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ซึ่งจดัโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ�ำ และกิจกรรมพบปะ
นักลงทุนหรือนักวิเครำะห์ท่ีจดัโดยบริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรให้ข้อมูล และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำรและนักลงทุน และเพื่อให้

 
มีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ มำกขึ้น นอกจำกน้ัน บริษัทฯ ยังมีกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนท่ีมิได้อยู่ในประเทศไทยด้วย

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่ำงประเทศ นักลงทุนสถำบัน นักลงทุนรำยย่อย และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ดังน้ี

กิจกรรมการน�าเสนอข้อมูล จ�านวนคร้ัง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2

นักลงทุนพบผู้บริหำรของบริษัท -

ประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และจดัแถลงข่ำวแก่สื่อมวลชน 6 

ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในประเทศ 1

ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่ำงประเทศ 1

 อน่ึง คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี ซึ่งงบกำรเงินดังกล่ำวจดัท�ำ
ขึ้น ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้นโยบำยทำงบัญชีท่ีเหมำะสมและใช้นโยบำยทำงบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปี
บัญชี ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบควบคุมภำยใน

 
ของบริษัทฯ รวมท้ังกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีส�ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ เพื่อให้ม่ันใจวำ่กำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชมีีควำมถูกต้อง ครบถ้วน

 และเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไป นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทยังได้จดัท�ำรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน�ำเสนอในรำยงำน
ประจ�ำปีต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำนและประเด็นส�ำคัญต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในรอบปีด้วย ท้ังน้ี ในปี 2564 ไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีบริษัทฯ ถูกด�ำเนินกำร
โดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลเน่ืองจำกกำรไม่ประกำศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมีสำระส�ำคัญภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรตระหนักถงึควำมรับผดิชอบและบทบำทในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ข้อบังคบั
 

บริษัทฯ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรก�ำหนดนโยบำย วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และแผนกลยทุธ์ในระยะ 5 ปี โดยมีกำรทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ปรับปรุง
 ให้เหมำะสมหำกสภำพแวดล้อมในกำรด�ำเนินธุรกจิเปลีย่นแปลงไป นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรได้ก�ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้

 อยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลบนพืน้ฐำนของหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัท่ีิดขีองตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในด้ำนตำ่ง ๆ  
 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ และควำมมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ดูรำยละเอยีดข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้ำง คุณสมบัติ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง กำรแต่งตั้ง และกำรพ้นจำกต�ำแหน่งกรรมกำร บทบำท หน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบ และอ�ำนำจของคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำร กำรประชุม องค์ประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนนรวมถึงเกณฑ์กำรจำ่ยค่ำตอบแทน 
เพิ่มเติมได้ในเอกสำรแนบ 5 และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท”

 •	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอื่นของกรรมกำรบริษัทไว้ ดังน้ี

 1) กรรมกำร สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอืน่ได้ แตก่ำรเป็นกรรมกำรดงักลำ่วต้องไมเ่ป็นอุปสรรคตอ่กำรปฏบิตัหิน้ำท่ีกรรมกำรของบริษัท 

   และต้องเป็นไปตำมแนวทำงท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ท้ังน้ี 
   กรรมกำรตอ้งไมป่ระกอบกจิกำร หรือเขำ้เป็นหุน้สว่น หรือกรรมกำรในนิตบิคุคลอืน่ท่ีประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอยำ่งเดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนั
   กับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท�ำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง

 2) กำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และกำรด�ำเนินธุรกิจของ
   บริษัทดังกล่ำวต้องไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ก�ำหนดให้ “บริษัทย่อย และบริษัทร่วมด�ำเนินตำมนโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรในบริษัทอื่นอย่ำงเคร่งครัด 
เหมำะสม และมิได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่อย่ำงใด 

153บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



หวัข้อ เหตุผล / ความจ�าเป็น

1. บริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยรำยละเอยีดค่ำตอบแทนของ CEO บริษัทฯ ได้มีกำรเปิดเผยรำยละเอยีดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่รวมอยู่ในค่ำตอบแทนของคณะผู้บริหำรแล้ว จึงมิได้แยกมำเปิดเผย

 ต่ำงหำก

2. คณะกรรมกำรยังไม่มีกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนปี 
 ในกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอสิระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี 

  โดยไม่มีข้อยกเว้น

ตำมข้อบังคับของบริษัทได้ก�ำหนดให้มีกรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหน่ึงในสำม
 ในทุก ๆ ปี โดยกรรมกำรที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร 
 โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร 

ท่ีเหมำะสม เพื่อเสนอคณะกรรมกำรอนุมัติ บริษัท ฯ จงึพิจำรณำก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัด
จ�ำนวนปีดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม เพื่อรักษำควำมต่อเน่ืองในกำรด�ำรงต�ำแหน่งของ

 กรรมกำรอิสระท่ีมีประสบกำรณ์ท่ีจ�ำเป็นต่อกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
 

คณะกรรมกำรให้บรรลเุป้ำหมำย จงึยงัมข้ีอยกเว้นส�ำหรับกรรมกำรบำงท่ำนซึง่มคีณุสมบตัิ
ส�ำคญัและจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกจิของบริษัท ให้ได้รับกำรแตง่ตัง้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อเน่ืองเกินระยะเวลำ 9 ปี

3. คณะกรรมกำรยังไม่มีกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัท 
 จดทะเบียนท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรได้

 
 ไม่เกิน 5 แห่ง

กรรมกำรของบริษัทบำงคนเป็นผู้ทรงคุณวุฒแิละประสบกำรณ์ในสำขำวิชำชีพท่ีค่อนข้ำง
จ�ำกัดซึ่งเป็นท่ีต้องกำรของบริษัทจดทะเบียนหลำยแห่ง ท�ำให้ยังไม่สำมำรถจ�ำกัดจ�ำนวน
บริษัทจดทะเบียนท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรได้ตำมแนวปฏิบัติท่ีดี

 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรแบ่งแยกบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและสอบทำนกำรบริหำรงำน โดย
 คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้จิำรณำและให้ควำมเหน็ชอบนโยบำยในภำพรวม เชน่ วสิยัทัศน์ พนัธกจิ กลยทุธ ์นโยบำยกำรด�ำเนินงำน ตลอดจนกำรจดัสรรทรัพยำกร
 ส�ำคัญ นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และวัตถุประสงค์ทำงกำรเงินโดยรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมถึง
 กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ในขณะท่ีฝ่ำยจดักำรมีหน้ำท่ีในกำรบริหำรบริษัทตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดโดยคณะกรรมกำร 

 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ของบริษัท มิได้เป็นบุคคลเดยีวกัน เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร
และฝ่ำยจัดกำรให้ชัดเจน เน่ืองจำกประธำนกรรมกำรท�ำหน้ำท่ีบริหำรคณะกรรมกำร ซึ่งมีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยจัดกำร ส่วนประธำน
เจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นหัวหน้ำฝ่ำยจดักำร ซึ่งท�ำหน้ำท่ีบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมกำร นอกจำกน้ี กำรท่ีประธำน
กรรมกำรมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ท�ำให้เกิดกำรคำนอ�ำนำจ และประธำนกรรมกำรสำมำรถท�ำหน้ำท่ีได้โดยอสิระ

 นอกจำกน้ี องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท ยังประกอบด้วยกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรเพียง 1 ท่ำนเท่ำน้ัน จำกจ�ำนวนกรรมกำรบริษัทท้ังคณะ 
 11 รำย ซึ่งกำรมีกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรในคณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวนน้อยท่ีสุดเช่นน้ี สร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำคณะกรรมกำรจะไม่ถูกครอบง�ำโดยฝ่ำยจดักำร

 ประธำนกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชมุมหีน้ำท่ีดแูลจดัสรรเวลำแต่ละวำระให้อยำ่งเพยีงพอ ส�ำหรับกรรมกำรท่ีจะอภปิรำยแสดงควำม
เห็นอย่ำงเป็นอสิระในประเด็นท่ีส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประชุมประธำนกรรมกำรเป็นผู้กล่ำว
สรุปประเดน็ส�ำคญัของวำระกำรประชมุเพือ่กำรพจิำรณำของกรรมกำร พรอ้มท้ังสนับสนุนและเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแตล่ะท่ำนแสดงควำมคดิเหน็ เพือ่ประมวล
ควำมคิดเห็นและสรุปเป็นมติท่ีประชุม

 ท้ังน้ี บทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรได้แสดงรำยละเอยีดในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร”

ข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 บริษัทฯ ค�ำนึงถึงกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้ทัดเทียมกับระดับสำกล โดยกำรปรับใช้ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของแต่ละบริษัท
 และชี้แจงข้อขัดข้องท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำวได้ ซึ่งในปีท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนได้ติดตำม

 ผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อทบทวนและเสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงต่อบริษัทอย่ำงสม�ำเสมอ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 

ท่ีดีปี 2560 แล้ว หำกแต่มีบำงเร่ืองบริษัทฯ ยังไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ โดยมีรำยละเอยีดดังต่อไปน้ี

154 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กลุ่มธุรกิจ

เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้  

โฮม  
(ประเทศไทย)

เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้  
อินดัสเทรียล 
(ประเทศไทย)

เฟรเซอร์ส  
พร็อพเพอร์ตี้ 
คอมเมอร์เชียล 
(ประเทศไทย)

สายงานสนับสนุน

การเงนิและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิัล

ส่ือสารองค์กรและแบรนด์ดิ้ง

ทรัพยากรมนุษย์

บรรษัทภบิาลและวางแผนองคก์ร,  
บริหารความเส่ียงและความยั่งยืน

การลงทุน

กฎหมายและกำากับดูแล

ธุรการองค์กร 
และจดัซื้อจดัจา้งองค์กร

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

ตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

 โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564 ของบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ�ำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ 

 คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและกำรพฒันำอยำ่งย่ังยืน คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมกีำรแบง่ 
สำยกำรบังคับบัญชำเป็นสำยงำนต่ำง ๆ สรุปเป็นแผนภำพผังโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของบริษัทฯ ดังน้ี

คณะกรรมการกำาหนด 
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

 ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ว่ำ คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำคน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวน
กรรมกำรท้ังหมดน้ันต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัรและกรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 1. กรรมกำรอิสระ (Independent Director) หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีควำมเป็นอิสระตำมหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดูรำยละเอียดคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ในหัวข้อ 
“กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท” 

 2. กรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผูบ้ริหำร (Non-Executive Director) หมำยถงึ กรรมกำรท่ีมไิด้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรและไมม่สีว่นเกีย่วข้องในกำรบริหำร
งำนประจ�ำของบริษัทฯ อำจจะเป็นกรรมกำรอสิระหรือไม่ก็ได้

 3. กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร (Executive Director) หมำยถึง กรรมกำรท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรและมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนประจ�ำ
 ของบริษัทฯ

155บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย 

 (1) กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร จ�ำนวน 3 ท่ำน จำก 11 ท่ำน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรท้ังคณะ
 (2) กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร จ�ำนวน 1 ท่ำน
 (3) กรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 4 ท่ำน (มีกรรมกำรอสิระท่ีเป็นผู้หญิง 1 ท่ำน) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมำกกวำ่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรท้ังคณะ
 (4) กรรมกำรท่ีไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรแต่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน จ�ำนวน 3 ท่ำน

 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิมีคุณสมบัติ ทักษะ ควำมรู้ และมีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์
กับบริษัทฯ จ�ำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
และสรรหำ และประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

16 ม.ค. 2560

2. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

24 เม.ย. 2560

3. นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ 28 มิ.ย. 2544

4. นำยชำลี โสภณพนิช กรรมกำร 30 มี.ค. 2548

5. นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 16 ม.ค. 2560

6. นำยชำย วินิชบุตร กรรมกำร 13 พ.ย. 2555

7. นำยปณต สิริวัฒนภักดี กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ  
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

16 ม.ค. 2560

8. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

16 ม.ค. 2560

9. นำยสิทธชิัย ชัยเกรียงไกร กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 13 ธ.ค. 2562

10. นำงบุษยำ มำทแล็ง (1) กรรมกำรอสิระ 13 ม.ค. 2564

11. นำยธนพล ศิริธนชัย (1) กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร)

13 ม.ค. 2564

หมำยเหต ุ  
(1) นำงบุษยำ มำทแล็ง และนำยธนพล ศิริธนชัย ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันท่ี 13 มกรำคม 2564

 ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ ตำมควำมหมำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ำยบริหำรและ
 ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำยก�ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ�ำ

 คณะกรรมกำรบริษัทไดก้�ำหนดนโยบำยเกีย่วกบัควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งกรรมกำร อนัประกอบดว้ย เพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
 ทักษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน โดยมีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรก�ำหนดควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท 

เป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีช่วยเสริมสร้ำงสมดุลด้ำนควำมคิด ด้ำนคุณภำพกำรท�ำงำน รวมถึงประสิทธิภำพด้ำนกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร ซึ่งเป็นประโยชน์
 ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำรปฏิบัติดังกล่ำวน้ีได้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วมด้วย

 และมีนำงสำวปรัศนีย์ สุระเสถียร รองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบรรษัทภิบำล กำรวำงแผนองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
เป็นเลขำนุกำรบริษัท

156 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 ท้ังน้ี กรรมกำรบริษัททุกท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
 

ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด และกฎหมำย
 วำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมท้ังไมม่สีถำนะขำดควำมน่ำไว้วำงใจ

 ตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

 บริษัทฯ มโีครงสร้ำงคณะกรรมกำรและกำรจดักำรท่ีมกีำรตรวจสอบ 
และถ่วงดุลกันอย่ำงเพียงพอ โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหน่ึงในสำม

 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่ำสำมคน และมีคณะกรรมกำร
 ตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรตรวจสอบ  

อย่ำงน้อย 3 คน ท่ีมีควำมเป็นอสิระ โดยมีหน้ำท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก�ำหนด
ในข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ และมีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีจะสอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินอย่ำงน้อย 1 คน รวมท้ังท�ำหน้ำท่ีอื่นในฐำนะ
กรรมกำรตรวจสอบได้ และมีกำรมอบอ�ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรและ 
ฝ่ำยจดักำรท่ีชัดเจน

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท (ตามหนังสือรับรอง
บริษัท ณ ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

 กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คอื นำยชำล ีโสภณพนิช หรือ
นำยชำย วินิชบตุร หรือนำยปณต สิริวฒันภกัด ีหรือนำยสิทธชิยั ชยัเกรียงไกร 
ลงลำยมือชื่อร่วมกับนำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ หรือนำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 
หรือนำยธนพล ศิริธนชัย รวมเป็นสองคนและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีปฏิ บั ติให้ เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of 
Obedience) โดยปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

 
และระมัดระวัง (Duty of Care) รักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังในปัจจุบัน
และในระยะยำว มีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำก�ำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
นโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ�ำปี ตลอดจน 
มีอ�ำนำจอนุมัติรำยกำรท่ีส�ำคัญ รวมถึงกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน  
ดรูำยละเอยีดข้อมลูเกี่ยวกบั บทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผดิชอบ และอ�ำนำจของ
คณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำร ของบริษัทฯ เพิม่เตมิได้ในเอกสำรแนบ 
5 และท่ีเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท” 

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

 1. ก�ำกับ ติดตำม และดูแลให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก
ขององค์กร
 2. ดูแลให้มั่นใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
 3. เรียกประชุมคณะกรรมกำรและก�ำหนดวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และมีมำตรกำรเพือ่
ดแูลให้เร่ืองส�ำคญัได้ถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชมุ และกรรมกำรได้รับข้อมลู
ท่ีครบถ้วนเพียงพอล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำร
 4. จดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอท่ีฝ่ำยจดักำรจะเสนอเร่ืองและมำก
พอท่ีกรรมกำรจะอภปิรำยประเดน็ส�ำคญักนัอยำ่งรอบคอบโดยท่ัวกนั สง่เสริม
ให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบให้ควำมเห็นได้อย่ำงอสิระ
 5. เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธท่ี์ดรีะหวำ่งกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและ
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร

 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส�ำคญัในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและ
ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำรติดตำม
และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงท่ัวถึงในทุกมิติและสอดคล้อง
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบด้วย

 1)  คณะกรรมกำรบริหำร
 2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 3) คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ
 4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 5) คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

157บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ มีบทบาทหน้าที่และการด�าเนินงานดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee – AC)

 คณะกรรมกำรบริษัทไดอ้นุมติัแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแตง่ตัง้จำกกรรมกำรซึง่มคีณุสมบตัติำมที่กฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์
ก�ำหนด โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอสิระท้ังหมด 3 ท่ำน ดังมีรำยนำมต่อไปน้ี

ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย(1) ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ

2. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม(2) กรรมกำร กรรมกำรอสิระ

3. นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์(3) กรรมกำร กรรมกำรอสิระ

 และมีนำงมำรศรี โสภำเสถียรพงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหต ุ
(1) รศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บญุชยั ไดรั้บแตง่ตัง้เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตัง้แตวั่นท่ี 24 เมษำยน 2560 โดยมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนควำมถกูตอ้งและควำมน่ำเชือ่ถอื

  ของรำยงำนทำงกำรเงิน
(2) นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่วันท่ี 16 มกรำคม 2560 โดยมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือ

  ของรำยงำนทำงกำรเงิน
(3) นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่วันท่ี 28 มิถุนำยน 2544 โดยมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือ

  ของรำยงำนทำงกำรเงิน

 คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ รำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ระบบกำรควบคมุ 
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน กระบวนกำรควบคุมและติดตำมกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย ดูรำยละเอยีดข้อมูลเกี่ยวกับบทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ และอ�ำนำจของ
คณะกรรมกำรรตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ในเอกสำรแนบ 5 และท่ีเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ” 

 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nomination Committee – CNC)

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำ เพื่อท�ำหน้ำท่ีพจิำรณำคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชดุยอ่ย 

 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และท�ำหน้ำท่ีสรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม โดย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 คณะกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทท้ังหมด 3 ทำ่น โดยเป็นกรรมกำรอสิระมำกกวำ่กึ่งหน่ึง 
 ดังมีรำยนำมต่อไปน้ี

ชื่อ – นามสกุล
ต�าแหน่งในคณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหา(1)

ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ

2. นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ

3. นำยปณต สิริวัฒนภักดี กรรมกำร กรรมกำร

หมำยเหต ุ
(1) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2563-64 ซึ่งจดัประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 6 พฤศจกิำยน 2563 มีมติอนุมัติรวมคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ  
 และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ

 และมีนำยธนพล ศิริธนชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ

158 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 พจิำรณำก�ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรสรรหำกรรมกำร พจิำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ชุดย่อย คุณสมบัติของผู้ท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร หลักเกณฑ์กำรด�ำเนินกำรสรรหำและพัฒนำประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ผู้บริหำรระดับสูง แผนกำรสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Plan) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้ำงและองค์ประกอบค่ำตอบแทน ส�ำหรับกรรมกำร หลักเกณฑ์กำรจำ่ย
โบนัส กำรปรับอตัรำเงินเดือนของผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำรและพนักงำน เป็นต้น ดูรำยละเอยีดข้อมูลเกี่ยวกับบทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ และอ�ำนำจ

 ของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ในเอกสำรแนบ 5 และท่ีเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนและสรรหำ”

 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee – EC)

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อช่วยควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ 
 แผนกำรด�ำเนินงำน และงบประมำณประจ�ำปี ท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรกลั่นกรองเร่ืองท่ีจะน�ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรท้ังหมด 7 ท่ำน 
 

ดังมีรำยนำมต่อไปน้ี

ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1. นำยปณต สิริวัฒนภักดี ประธำนกรรมกำร กรรมกำร

2. นำยสิทธชิัย ชัยเกรียงไกร(1) กรรมกำร กรรมกำร

3. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมกำร กรรมกำร

4. นำยธนพล ศิริธนชัย กรรมกำร กรรมกำร

5. นำยแสนผิน สุขี กรรมกำร -

6. นำยโสภณ รำชรักษำ กรรมกำร -

7. นำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล กรรมกำร -

หมำยเหตุ
(1) นำยสิทธชิัย ชัยเกรียงไกร นำยธนพล ศิริธนชัย นำยแสนผิน สุขี นำยโสภณ รำชรักษำ และนำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำร เมื่อวันท่ี 9 กันยำยน 

 
 2563 

 และมีนำงสำวปรัศนีย์ สุระเสถียร เลขำนุกำรบริษัทและรองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบรรษัทภิบำล กำรวำงแผนองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 พิจำรณำกล่ันกรอง และน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ กำรลงทุน 
 งบประมำณประจ�ำปี และอ�ำนำจกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ของบริษัท โอกำสลงทุนต่ำง ๆ ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธภิำพ ก�ำกับดูแล

และอนุมัติเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และสรุปผลวิเครำะห์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรในรอบปี และรำยงำนให้ 
คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัททรำบ เป็นต้น ดูรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ บทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ และอ�ำนำจของคณะกรรมกำร
บริหำรของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ในเอกสำรแนบ 5 และท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร”

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainable Development Committee – CGC)

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและ
 

ฝ่ำยจดักำรให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีโดย ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื ประกอบด้วย
 กรรมกำรบริษัทท้ังหมด 4 ท่ำน โดยกึ่งหน่ึงเป็นกรรมกำรอสิระ ดังรำยนำมต่อไปน้ี

159บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



ชื่อ – นามสกุล
ต�าแหน่งในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (1)

ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ

2. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย กรรมกำร กรรมกำรอสิระ

3. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมกำร กรรมกำร

4. นำยธนพล ศิริธนชัย (2) กรรมกำร กรรมกำร

หมำยเหตุ
(1) ท่ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2563-64 ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 6 พฤศจกิำยน 2563 มีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เป็นคณะกรรมกำรก�ำกับ 
 ดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(2) ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 มีมติแต่งตั้งนำยธนพล ศิริธนชัย เป็นกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย

 และมีนำงสำวปรัศนีย์ สุระเสถียร รองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบรรษัทภิบำล กำรวำงแผนองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 พิจำรณำก�ำหนดแนวทำง และเสนอแนะแนวนโยบำย กลยุทธ ์กรอบกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรก�ำกับดูแล
กจิกำรท่ีดีจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกจิ นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนั และนโยบำยกำรแจง้เบำะแสหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนควำมรับผดิชอบ

 ตอ่สงัคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจดักำรในเร่ืองเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีให้ค�ำปรึกษำ
แก่ผู้บริหำร คณะท�ำงำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรจัดอันดับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยหน่วยงำนกลำงภำยนอก ตลอดจนท�ำกำรเปิดเผย

 หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน และแนวปฏบัิติท่ีดท่ีีเกีย่วข้องต่อผูมี้สว่นได้สว่นเสีย ดรูำยละเอยีดข้อมูลเกีย่วกบับทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผดิชอบ 

 และอ�ำนำจของคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนืของบริษัทฯ เพิ่มเตมิได้ในเอกสำรแนบ 5 และท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัท ฯ หวัข้อ  “กฎบตัร
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน”

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee – RMC)

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อดูแลสนับสนุนให้กำรบริหำรควำมเส่ียงประสบควำมส�ำเร็จในระดับองค์กร โดย 
 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทท้ังหมด 4 ท่ำน ดังมีรำยนำมต่อไปน้ี

ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1. นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร

2. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย กรรมกำร กรรมกำรอสิระ

3. นำยปณต สิริวัฒนภักดี กรรมกำร กรรมกำร

4. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมกำร กรรมกำร

5. นำยธนพล ศิริธนชัย (1) กรรมกำร กรรมกำร

หมำยเหตุ
(1) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรชุดย่อย ภำยหลังท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 มีมติแต่งตั้งนำยธนพล ศิริธนชัย 

  เป็นกรรมกำรบริษัท

 และมีนำยสำมำรถ รัศมีโรจน์วงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยก�ำกับดูแลกิจกำร บริหำรควำมเส่ียง และควำมยั่งยืน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
 ควำมเสี่ยง

160 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 พิจำรณำและอนุมัตินโยบำย วัตถุประสงค์ และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส�ำหรับเป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ของพนักงำนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธแ์ละเป้ำหมำยของธุรกิจ พิจำรณำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง พิจำรณำและ
ทบทวนแนวทำง และเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงให้มปีระสิทธภิำพ และเหมำะสม ตดิตำมผลกำรประเมนิควำมเส่ียง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เป็นต้น ดูรำยละเอยีดข้อมูลเกี่ยวกับบทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ และอ�ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท ฯ เพิ่มเติมได้ในเอกสำร
แนบ 5 และท่ีเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง”

 คณะผู้บริหาร

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท (ตำมนิยำม ก.ล.ต.) มีจ�ำนวน 5 ท่ำน ดังมีรำยนำมต่อไปน้ี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นำยธนพล ศิริธนชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) และ 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)

2. นำยแสนผิน สุขี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย)

3. นำยโสภณ รำชรักษำ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย)

4. นำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรด้ำนกำรเงิน

5. นำยศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรำนำถ สิงหรำ ณ อยุธยำ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรด้ำนเทคโนโลยีและดิจทัิล

 ท้ังน้ี ผู้บริหำรของบริษัททุกท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยก�ำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะขำดควำม

 น่ำไว้วำงใจตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 1. น�ำนโยบำยท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทมำพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และปฏิบัติให้เกิดผลส�ำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้
   กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และมีควำมรับผิดชอบท่ีเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

 2. วำงแผนกลยุทธท์ำงด้ำนกำรเงิน กำรลงทุน กำรบริหำร และกำรพัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ให้เหมำะสมกับบริษัท
 3. น�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติเร่ืองส�ำคัญต่ำง ๆ เช่น กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น

   ของบริษัท กำรคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
 4. อนุมัติเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนท่ีส�ำคัญต่ำง ๆ ของบริษัท
 5. รับทรำบข้อร้องเรียนและรับแจง้เบำะแสกำรทุจริต รวมถงึขอ้ข้องใจเกีย่วกบัมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกจิของบริษัทจำกผูม้สีว่นได้

   ส่วนเสีย โดยด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจดักำรเร่ืองท่ีมีกำรร้องเรียน
 6. เป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรบังคับบัญชำพนักงำนทุกระดับชั้น
 7. คัดเลือกบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ท่ีสมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำร

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

 ผู้บริหำรมีอ�ำนำจหน้ำท่ีด�ำเนินกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งน้ี กำรใช้อ�ำนำจของผู้บริหำร
 ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถกระท�ำได้หำกผู้บริหำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทหรือ

 
บริษัทย่อยตำมท่ีส�ำนักงำน ก.ล.ต. ก�ำหนด

 1. ก�ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน
 2. ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรส่งเสริม และสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสำรไปยังบุคลำกรของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. น�ำนโยบำย และกรอบกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน ให้บุคลำกรของบริษัทถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด และต่อเน่ือง
 4. ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

   อย่ำงสม�ำเสมอ
 5. ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรรับ และก�ำกับดูแลกำรรับเร่ืองร้องเรียน
 6. ทบทวนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อก�ำหนด

   ของกฎหมำย

161บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 นอกจำกน้ี กำรไปด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทอืน่จะต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรกอ่น เว้นแตก่ำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 ผู้บริหำรระดับสูง อนัหมำยรวมถึง ผู้ท่ีด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรลงมำ ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ำกับ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรรำยท่ีสี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี หรือกำรเงินท่ีเป็นระดับผู้จดักำรฝ่ำยขึ้นไป
หรือเทียบเท่ำ ต้องงดซื้อขำยหลักทรัพย์ก่อนกำรประกำศแจง้ข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เดือน และหลังกำรประกำศแจง้ข่ำวงบกำรเงินอยำ่งน้อย 24 ชั่วโมง 
และจะต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของตน ของคู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ (1) และของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ 

 (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตำม (1) และบุคคลตำม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธอิอกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลดังกล่ำว และ
กำรถอืหุน้รวมกันดงักลำ่วเป็นสดัสว่นท่ีมำกท่ีสดุในนิติบุคคลน้ันท่ีถอื ในบริษัทและบริษัทในเครือ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัททุกครัง้ท่ีมีกำรเปลีย่นแปลง 
(ซื้อ ขำย โอน หรือรับโอน) และต้องแจง้ให้บริษัทฯ ทรำบโดยมิชักช้ำ

 การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer: Country CEO) 

 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ ด�ำเนินกำรสรรหำและพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำร (Country Chief Executive Officer: Country CEO) ตำมแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำก�ำหนด ซึ่งรวมถึงกำรมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมกฎหมำยและข้อบังคับบริษัท ทักษะและประสบกำรณ์ท่ีจ�ำเป็นอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ

 แต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั้ง นำยธนพล ศิริธนชัย ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 

 17 สิงหำคม 2563

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัทโดยพจิำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนตำมกำรประเมนิของ Balanced 
Score Card ท่ีประกอบด้วยผลประเมินด้ำน Financial และ Non-Financial ในด้ำนกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับองค์กรในมิติต่ำง ๆ ประกอบกับกำรด�ำเนินงำน

 ตำมนโยบำยท่ีได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงผลกระทบจำกสภำวกำรณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมกำรจะน�ำข้อมูลท่ีได้ไปใช้
 ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง

 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กรรมการ/ผู้บริหาร
จ�านวนหุน้สามัญ (หุน้) เปลี่ยนแปลง

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 เพ่ิมขึ้น/ลดลง (หุน้)

 กรรมการ

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม - 5,000 + 5,000

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

2. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

3. นำยปณต สิริวัฒนภักดี - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

4. นำยชำลี โสภณพนิช - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

5. นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

6. นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

7. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

162 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



กรรมการ/ผู้บริหาร
จ�านวนหุน้สามัญ (หุน้) เปลี่ยนแปลง

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 เพ่ิมขึ้น/ลดลง (หุน้)

8. นำยชำย วินิชบุตร - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

9. นำยสิทธชิัย ชัยเกรียงไกร - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

10. คุณบุษยำ มำทแล็ง - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

11. นำยธนพล ศิริธนชัย - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

 ผู้บริหาร 

1. นำยธนพล ศิริธนชัย - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

2. นำยแสนผิน สุขี - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

3. นำยโสภณ รำชรักษำ - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

4. นำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

5. นำยศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรำนำถ สิงหรำ ณ อยุธยำ - - -

 คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 บริษัทฯ ได้มกีำรว่ำจำ้งท่ีปรึกษำด้ำนทรัพยำกรบุคคลมำทบทวนและให้ค�ำแนะน�ำในเร่ืองกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจำ่ยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร ไว้อยำ่งชดัเจน 

 
โปร่งใส และเป็นธรรม และมีกำรใช้ Balanced Score Card ในกำรประเมินผลงำนของผู้บริหำรและพนักงำน โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ี 

 ควำมรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมำย และสำมำรถเทียบเคยีงไดก้บัคำ่ตอบแทนของบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยท่ีอยูใ่นกลุม่อุตสำหกรรม
และธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกัน เพื่อรักษำผู้บริหำรท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องกำรไว้ได้ และท�ำให้ผู้บริหำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีให้บรรลุเป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจ

 
ท่ีบริษัทฯ ก�ำหนด มีกำรใช้ Balanced Score Card ในกำรประเมินผลงำนของผู้บริหำรและพนักงำน โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำ

 กลั่นกรองค่ำตอบแทนผู้บริหำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

 ส�ำหรับผู้บริหำรของบริษัทน้ัน ในรอบระยะเวลำบัญชี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีกำรจำ่ยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำร (ตำมเกณฑ์
คงค้ำง) ดังน้ี

จ�านวนเงิน (บาท)

เงินเดือน 37,162,127

โบนัส 13,391,630

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม 2,619,466

รวม 53,173,223

 นอกจำกน้ี บริษัทจ่ำยค่ำเบี้ยประกันสุขภำพ (Health Insurance) ส�ำหรับผู้บริหำรสูงสุด 5 ท่ำนท่ีอยู่ในต�ำแหน่งในรอบระยะเวลำบัญชี เร่ิมตั้งแต่ 

 1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564 เป็นจ�ำนวนเงิน 81,328 บำท
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บุคลากร

 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

 บุคลำกรของบริษัททุกคนเป็นส่วนส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จงึมุ่งมั่นพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยมีกำรก�ำหนดจ�ำนวน
พนักงำนท่ีเหมำะสมในแต่ละสำยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกบัทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกจิของบริษัทและค�ำนึงถงึควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนแรงงำน ท้ังน้ี กำรเปล่ียนแปลง 
ของจ�ำนวนพนักงำนในปีระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำเป็นไปตำมบริบทของกำรปรับโครงสร้ำงขององค์กรเม่ือวนัท่ี 1 ตลุำคม 2563 โดยในปี 2564 อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง
อยู่ในระดับปกติอย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญ 
 สรุปจ�ำนวนพนักงำนของบริษัท ฯ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีพนักงำนรวมท้ังสิ้น 1,342 คน ดังน้ี

 การพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ จัดให้มีกำรอบรม และสัมมนำแก่พนักงำนอย่ำงสม�ำเสมอ ซึ่งรวมถึงกำรชี้แจงให้พนักงำนใหม่เข้ำใจถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในส่วนงำน

 ท่ีรับผิดชอบ นอกจำกน้ี เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธภิำพและทักษะในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำน บริษัทฯ เปิดโอกำสให้แก่พนักงำน ในกำรเข้ำรับ
กำรอบรมจำกสถำบันต่ำง ๆ เป็นกำรเพิ่มเติมอกีด้วย

 ในรอบระยะเวลำบัญชี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564 บริษัทมีคำ่ใช้จำ่ยในกำรพัฒนำบุคลำกรท้ังสิ้น 9.00 ล้ำนบำท

แผนก จ�านวนพนักงาน (คน)

คณะผู้บริหำรระดับสูง 5

ส�ำนักประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เฟร์เซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 13

สำยงำนพัฒนำและบริหำรโครงกำรเชิงพำณิชยกรรม 40

สำยงำนพัฒนำธุรกิจรีเทล 6

สำยงำนเฟร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเซท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 7

ส�ำนักประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เฟร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) 27

สำยงำนพัฒนำโครงกำรท่ีอยู่อำศัย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 322

สำยงำนพัฒนำโครงกำรท่ีอยู่อำศัย (ต่ำงจงัหวัด) 64

สำยงำนสนับสนุนโครงกำรท่ีอยู่อำศัย 154

ส�ำนักประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เฟร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย) 29

สำยงำนดีเวลลอปเม้นท์ (อสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม) 33

สำยงำนกำรลงทุน (อสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม) 350

สำยงำนกองทรัสต์ (อสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม) 34

สำยงำนกำรเงินและบัญชี 129

สำยงำนกำรลงทุน 5

สำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจทัิล 41

สำยงำนธรรมำภิบำลและวำงแผนองค์กร, บริหำรควำมเสี่ยงและควำมยั่งยืน 9

สำยงำนธุรกำรและจดัซื้อจดัจำ้ง 38

สำยงำนกฎหมำยและก�ำกับดูแล 7

สำยงำนสื่อสำรและแบรนด์ดิ้ง 13

สำยงำนทรัพยำกรมนุษย์ 16

รวมท้ังสิ้น 1,342

164 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 รายละเอียดการเข้ารับการอบรมในปี 2564

การอบรม จ�านวน

จ�ำนวนพนักงำนท่ีได้รับกำรพัฒนำและฝึกอบรมท้ังสิ้น (คน) 1,342

กำรอบรมภำยใน (หลักสูตร) 365

กำรอบรมภำยนอก (หลักสูตร) 767

คิดเป็นค่าใช้จา่ยท้ังสิ้น (บาท) 9,006,882 บาท

 ชั่วโมงการอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 - 2564)

การอบรม ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

จ�ำนวนพนักงำน (คน) 1,342 428 367

จ�ำนวนชั่วโมงกำรอบรม (ชม.) 52,351 25,052 12,845

ชั่วโมงกำรอบรมเฉลี่ย (ชม. / คน / ปี) 39 58 35

 ค่าตอบแทนบุคลากร

 ส�ำหรับค่ำตอบแทนรวมท่ีเป็นตัวเงินของพนักงำนในรอบระยะเวลำบัญชี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564 เท่ำกับ 1,375.62 ล้ำนบำท ซึ่งอยู่
 ในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิกำรอื่น ๆ เงินสมทบ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพท่ีบริษัทฯ จำ่ยสมทบให้แก่พนักงำน โดยมีรำยละเอยีดดังน้ี

ประเภทผลตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

1. เงินเดือน ค่ำจำ้ง และโบนัส 1,164,171,225 1,436,026,054 1,353,784,278

2. เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 53,738,706 53,135,196 50,323,347

3. อื่น ๆ(1) 157,712,817 181,850,274 178,449,792

รวม 1,375,622,748 1,671,011,524 1,582,557,417

หมำยเหต ุ 
(1) ผลตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ ค่ำประกันสังคม ค่ำฝึกอบรม ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเบี้ยประกันสุขภำพและชีวิต ผลประโยชน์เมื่อเลิกจำ้ง และสวัสดิกำรอื่น ๆ

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

 ไม่มี

 ข้อมูลส�าคัญอ่ืน ๆ

 เลขานุการบริษัท

 ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัชส้ิีนสดุ 30 กนัยำยน 2564 นำงสำวปรัศนีย์ สรุะเสถียร รองกรรมกำรผู้จดักำร สำยงำนบรรษัทภิบำล กำรวำงแผนองค์กร 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท

 เลขำนุกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรให้ด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธภิำพและประสิทธผิล เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และควำมเหมำะสมในกำรท�ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรบริษัท และได้ก�ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทไว้ดังน้ี

 1. จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำน 
  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

165บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร
 3. จัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำร

   ตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท�ำกำร นับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรำยงำนน้ัน
 4. จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง
 5. ให้ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระรำชบัญญัติ

   หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด และกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
 6. เป็นศูนย์กลำงกำรติดต่อสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้น
 7. ประสำนงำนและติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมมติของกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
 8. ดแูลให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบต่อหน่วยงำนท่ีก�ำกับดแูลตำมระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร
 9. ด�ำเนินกำรอืน่ ๆ  ตำมท่ีก�ำหนดในพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ  
  หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี 

 นำงสำวรจนำ อัศววิเชียรจนิดำ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี โดยมีผลตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 เพื่อท�ำหน้ำท่ีควบคุม
ดูแลกำรท�ำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีส�ำนักงำน ก.ล.ต. ก�ำหนด

 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตั้ง นำงมำรศรี โสภำเสถียรพงศ์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี 10 พฤษภำคม 
2560 เน่ืองจำกมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี กำรเงิน และกำรตรวจสอบภำยในธุรกิจ/อุตสำหกรรมท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัท มำเป็นระยะกว่ำ 
20 ปี เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท จงึเห็นว่ำ

 มีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏบิตัหิน้ำท่ีดงักล่ำวได้อยำ่งเหมำะสมเพยีงพอ ท้ังน้ี กำรพจิำรณำคดัเลอืก แต่งตัง้ โยกย้ำย เลกิจำ้ง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 บริษัทมอบหมำยให้ นำงสำวศรีวล ีสขุศรี ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกบัดแูล (Legal & Compliance Department) เพื่อท�ำหน้ำท่ี
ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

 ผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ ์เพื่อติดต่อสอบถำมข้อมูลของบริษัท

ชื่อ - ต�าแหน่ง ที่อยู่

นำงสำวอญัชลี เจยีรธรรม ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ เลขท่ี 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนพระรำม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ (662) 483 0442 
อเีมล FPT.IR@frasersproperty.com

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยำยน 2564 บริษัทจำ่ยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด 
 เป็นจ�ำนวนเงิน 12,615,000 บำท และจำ่ยค่ำบริกำรอื่น (Non-audit Fee) รวมคำ่ตอบแทนส�ำหรับงำนบริกำรอื่น ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 

เป็นจ�ำนวนเงิน 980,000 บำท โดยมีรำยละเอยีดดังน้ี

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท)

1 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 1,850,000

2 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 1,780,000

3 บริษัท อโีค อนิดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 605,000

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

นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 660,000

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

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

166 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



รายการ
ที่

ชื่อบริษัทผู้จ่าย
ประเภทของงานบริการอ่ืน 

(Non-audit service )
ผู้ใหบ้ริการ

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 
(บาท)

ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี

ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต

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

Transfer pricing assistance 
services

บริษัท ส�ำนักภำษี  
เคพีเอม็จ ีภูมิไชย จ�ำกัด

126,000 294,000

2
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

Transfer pricing assistance 
services

บริษัท ส�ำนักภำษี  
เคพีเอม็จ ีภูมิไชย จ�ำกัด

84,000 196,000

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

Transfer pricing assistance 
services

บริษัท ส�ำนักภำษี  
เคพีเอม็จ ีภูมิไชย จ�ำกัด 84,000 196,000

รวมค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอื่น ( Non-audit fee ) 294,000 686,000

 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee)

รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท)

7 บริษัท วังน้อย โลจสิติกส์ พำร์ค จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 225,000

8 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ พำวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 100,000

9 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 1,200,000

10 บริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 360,000

11 บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 100,000

12 บริษัท สำธรทรัพย์สิน จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 350,000

13 บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 235,000

14 บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 80,000

15 บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 100,000

16 บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี้ จ�ำกัด นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ 510,000

17 บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 1,093,000

18 บริษัท ยูไนเต็ดโฮมส์ จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 590,000

19 บริษัท กรุงเทพบ้ำนและท่ีดิน จ�ำกัด (มหำชน) นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 1,147,000

20 บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 180,000

21 บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 180,000

22 บริษัท รีกัล รีเจีย้น จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 80,000

23 บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 90,000

24 บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 80,000

25 บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 90,000

26 บริษัท แกรนด์ พำรำไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 150,000

27 บริษัท สีลม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด นำงวิไล บูรณกิตติโสภณ 300,000

28 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ 90,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 12,615,000

167บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

 ในปีท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรท่ีส�ำคัญในสภำวะท่ีต้องเผชิญกับควำมท้ำยทำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
จงึมีบทบำทในกำรก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ท่ีดี รวมถึงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน โดยยึดถือหลักปฏิบัติ ทั้ง 8 ข้อ ของ 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 
ตำมหลัก Apply or Explain เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน

 รวมท้ังเพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติมีควำมเหมำะสม เพียงพอต่อกำรปรับตัว
 

ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้ท้ังกิจกำร 
ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม ซึ่งจะมีกำรพิจำรณำทบทวน
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนงำนเป็นประจ�ำทุกปี โดยค�ำนึงถึง

 
ปัจจัยแวดล้อมของกิจกำรในแต่ละช่วงเวลำท้ังกำรก�ำหนดเป้ำหมำย

 ระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว มีกำรก�ำกับดูแลให้มีกำรจัดสรร
ทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรด�ำเนินงำนท่ีเหมำะสม ตั้งแต่โครงสร้ำง 
คณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)  
กำรคัดเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมโดยมีกรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำร 
กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรและสรรหำและพัฒนำผู้บริหำร
ระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร (Ensure Effective CEO and People 
Management) ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีก�ำหนดไว้ 

 คณะกรรมกำรได้ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
ควำมรับผดิชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business) ตดิตำม
ดูแลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจตำมแผนด�ำเนินกำร (Operational Plan) 
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำย Value Chain 
เพือ่เพิม่โอกำสทำงธุรกจิและพฒันำกำรด�ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเสีย่งและ
กำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม (Strengthen Effective Risk Management 
and Internal Control) สะท้อนผ่ำนกำรก�ำหนดพฤติกรรมหลัก (Core 
Competency : Connect Future) โดยจดัให้มีนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำน
กำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมถึงกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด�ำเนินกำรกรณีมีกำรชี้เบำะแส  
ท่ีจะชว่ยให้กำรควบคมุภำยในมปีระสทิธภิำพย่ิงขึน้ พร้อมรักษำควำมน่ำเชือ่ถอื

 ทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) 

 คณะกรรมกำรได้จัดให้มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบ
 

กำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่ำง ๆ ถูกต้อง 
 

เพียงพอ ทันเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์มำตรฐำน และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง  
และสนับสนุนกำรมส่ีวนร่วมและกำรส่ือสำรกบัผูถ้อืหุน้ (Ensure Engagement 
and Communication with Shareholders) โดยกำรดูแลให้กำรด�ำเนินกำร 
เกีย่วกบักำรประชมุผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และมปีระสทิธภิำพ 

 ท้ังน้ี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
ได้มีกำรติดตำมกำรน�ำหลักปฏิบัติข้ำงต้นมำปรับใช้อย่ำงสม�ำเสมอ รวมถึงได้
รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ัง

 • การสรรหา และพัฒนาคณะกรรมการ

 ในกำรแต่งตัง้กรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 2 รำย จำกจ�ำนวนกรรมกำรสรรหำ
ท้ังหมด 3 รำย มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกและกลั่นกรอง 

สรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสมตำมข้อบังคับของบริษัท  
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมหลำกหลำยและมีประสบกำรณท่ี์เป็นประโยชน์
ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดยใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director Pool) 
ประกอบกำรพิจำรณำสรรหำ และพิจำรณำจำกโครงสร้ำงและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมกำร และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอ 
ควำมเห็นชอบจำกกรรมกำร จำกนั้น จะน�ำเสนอรำยชื่อกรรมกำรดังกล่ำว 
ตอ่ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรท่ีก�ำหนดอยูใ่นข้อบังคบับริษัท
และข้อก�ำหนดของกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำได้พิจำรณำลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ และแผนในอนำคต จงึได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร
โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบดังน้ี

 1) คุณลักษณะท่ีต้องกำรในกรรมกำรแต่ละคน 

 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำควรพิจำรณำและ
ก�ำหนดคณุลกัษณะเฉพำะบคุคลของผูท่ี้จะคดัเลอืกเพือ่เสนอชือ่เป็นกรรมกำร
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมมีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ กำรตัดสินใจด้วย
ข้อมูลและเหตุผล ควำมมีวุฒิภำวะและควำมมั่นคง เป็นผู้รับฟังท่ีดีและ 
กล้ำแสดงควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงและเป็นอิสระ ยึดมั่นในกำรท�ำงำนอย่ำงมี
หลกักำรและมำตรฐำนอยำ่งมอือำชพี และคณุลกัษณะอืน่ ๆ  ท่ีคณะกรรมกำร 
ก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญ

 2) ควำมรู้ควำมช�ำนำญท่ีต้องกำรให้มีในคณะกรรมกำร

 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำควรพิจำรณำ 
ก�ำหนดองค์ประกอบของควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนท่ีจ�ำเป็นต้องมี

 ในคณะกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำหนดกลยุทธแ์ละนโยบำย 
รวมท้ังก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยได้อย่ำงมีประสิทธผิล

 3)  ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร

 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำอำจพิจำรณำถึง
แนวทำงเกีย่วกับควำมหลำกหลำยของคณุสมบตัอิืน่ ๆ  ของกรรมกำรทัง้คณะ 
เช่น อำยุ ควำมรู้ควำมช�ำนำญ ทักษะ ประสบกำรณ์ท้ังทำงด้ำน Hard Skill 

 และ Soft Skill (Board Skill Matrix) เพื่อก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร 
ท่ีต้องกำรสรรหำ โดยพจิำรณำจำกทักษะจ�ำเป็นท่ียงัขำดอยูใ่นคณะกรรมกำร 
และกลยุทธใ์นกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนและสรรหำใช้ข้อมูลควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนของ

 คณะกรรมกำรประกอบกำรพจิำรณำสรรหำกรรมกำรแทนกรรมกำรทีจ่ะครบ
ก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ โดยจดัหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

 3.1) ควำมรู้ ควำมช�ำนำญ หรือประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำร 
  เชงิมหภำค (Macro-management) แบง่ออกเป็นด้ำนตำ่ง ๆ  เช่น 

   ด้ำนธุรกจิหรืออุตสำหกรรมท่ีเกีย่วข้องกบับริษัท ด้ำนกำรบริหำร 
 

  กำรจัดกำรองค์กร กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในภำครัฐหรือ 
  ภำคเอกชน ด้ำนเศรษฐกิจ กำรลงทุน รวมถึงกำรก�ำหนดนโยบำย 
  และวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดหรือกำรประชำสัมพันธ ์

 
  ด้ำนกำรต่ำงประเทศ และด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา

168 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 3.2) ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรือควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน (Specific 
 

  knowledge, experience or expertise) แบ่งเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ 

  (1) ด้ำนกฎหมำย กฎระเบยีบรำชกำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรประกอบ 
   ธุรกจิ 
  (2) ด้ำนบัญชีและกำรเงินโดยต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

    งบกำรเงิน มำตรฐำนบัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมกำร 
   ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน 
  (3) ด้ำนคมนำคม ด้ำนอสังหำริมทรัพย ์ด้ำนวศิวกรรม ท�ำใหม้มีติิ

    แห่งควำมหลำกหลำย สนับสนุนให้คณะกรรมกำรท้ังคณะ 
   มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภำพท่ีเอื้อประโยชน์

 
   ให้กำรท�ำงำนมีประสิทธภิำพสูงสุด

 3.3) ควำมรู้ ควำมช�ำนำญ หรือประสบกำรณ์ด้ำนบรรษัทภบิำล หรือ
 

  กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance) แบ่งเป็น  
  2 ด้ำน ได้แก่ 

  (1) ด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรภำยในองคก์ร รวมถงึกำรก�ำหนด 
   นโยบำยและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
  (2) ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มตำ่ง ๆ

  คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำได้เปิดโอกำสให้ 
  ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติ

   เหมำะสมด้วย ท้ังน้ี ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำร
   โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธกีำรดังต่อไปน้ี 

  1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
  2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตำม 

    (1) เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้ แตจ่ะ 
   แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
  3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตำมล�ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รับ

 
   เลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงจะมีหรือ 
   จะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
   ในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนท่ีพึงจะมี 
   หรือพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียง

 
   ชี้ขำด

 คุณสมบัติของกรรมการ

 1. กรรมกำร ต้องเป็นบคุคลท่ีมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ มคีวำมซือ่สตัย์ 
สุจริต มีจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ 
ท่ีจะเป็นประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่ำงดี มีภำวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล 

 มีประวัติกำรท�ำงำนท่ีดี มีควำมทุ่มเทและสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเต็มท่ี 
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้แก่บริษัท

 2. กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ำม
 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีสถำนะ
 ขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์

 3. กรรมกำร สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้ แต่
กำรเป็นกรรมกำรดังกล่ำวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำร
ของบริษัท และต้องเป็นไปตำมแนวทำงท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยก�ำหนด 
ท้ังน้ี กรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมกำร

 

ในนิตบิคุคลอืน่ท่ีประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอยำ่งเดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนั
กับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท�ำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของ
บุคคลอื่น เว้นแต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง

 4. กรรมกำร สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ี ตั้งค�ำถำม แสดงควำมคิดเห็น 
แสดงวิสัยทัศน์ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอสิระ ในกำรตัดสินใจในเร่ืองต่ำง ๆ 
อำทิ กำรพจิำรณำก�ำหนดกลยทุธ ์กำรบริหำรงำน กำรใชท้รัพยำกร กำรแตง่ตัง้

 
กรรมกำร และกำรก�ำหนดมำตรกำรกำรด�ำเนินกิจกำร ตลอดจนมีควำม 
เป็นอสิระท่ีจะคดัค้ำนกำรกระท�ำของกรรมกำรท่ำนอืน่หรือฝ่ำยจดักำร ในกรณี
ท่ีมีควำมเห็นขัดแย้งในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 5. กรรมกำรอสิระ ต้องมีคณุสมบัตเิก่ียวกับควำมเป็นอสิระครบถ้วน
ตำมท่ีบริษัทก�ำหนด และสอดคล้องตำมหลกัเกณฑค์ณุสมบตักิรรมกำรอสิระ 
ตำมท่ีก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน มีควำมเป็นอิสระ 
จำกกำรควบคมุของผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญห่รือผูม้อี�ำนำจควบคมุ และต้อง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียในทำงกำรเงินและกำรบริหำรกิจกำร 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมด
ของบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญห่รือผูม้อี�ำนำจ

 ควบคุม ทั้งน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ
 รำยน้ัน ๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ ่บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม บริษัทยอ่ยล�ำดับเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่

 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว

 ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคย
เป็นข้ำรำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือ

 ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำร 
จดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และ
บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่ผูม้อี�ำนำจควบคมุ

 ของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 

 ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  
รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ

 ผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจำก

 กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

 5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
 ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี
 ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
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 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 
2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

 7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบัติตำมข้อ 1 - 8 อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล�ำดบัเดยีวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง โดยมีกำรตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

 ดูรำยละเอยีดข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้ำง คุณสมบัติ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง กำรแต่งตั้ง และกำรพ้นจำกต�ำแหน่งกรรมกำร บทบำท หน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบ และอ�ำนำจของคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำร กำรประชุม องค์ประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนนรวมถึงเกณฑ์กำรจำ่ยค่ำตอบแทน 
เพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท”

 การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ จดัให้มีกำรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรท่ีเข้ำรับต�ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ี
ของกรรมกำร รับทรำบลกัษณะและแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกจิ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรที่ด ีและข้อมูลอืน่ท่ีจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรอย่ำงมีประสิทธภิำพ โดยมีเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนในกำรน�ำเสนอข้อมูลต่ำง ๆ ดังน้ี

	 •	 ประวัตบิริษัทและลกัษณะการประกอบธุรกจิ	วสิยัทัศน์	เป้าหมาย	และพนัธกจิ	โครงสร้างกลุม่บริษัท	โครงสร้างผูถ้อืหุน้ใหญ	่และกรรมการ	โครงสร้าง

   องคก์ร และกำรก�ำกบัดแูล คำ่ตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ตำ่ง ๆ  ของกรรมกำร ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนินงำนอยำ่งน้อย 3 ปีย้อนหลงั บทบำทหน้ำท่ี

   ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
	 •	 ข้อมลูหรือเอกสารการรายงานข้อมลูตามกฎหมาย	หนังสอืบริคณหส์นธ	ิและข้อบังคบับริษัท	ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

   บริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และก�ำหนดกำรประชมุ นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่แีละจรรยำบรรณธุรกจิ  
  ข้อพิพำททำงกฎหมำย รำยงำนขององค์กรก�ำกับดูแลท่ีให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบัติตำม 
	 •	 การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปี	

 ท้ังน้ี ในปี 2564 มกีำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหมจ่�ำนวน 1 ครัง้ให้แก ่นำงบษุยำ มำทแลง็ โดย นำงบษุยำ มำทแลง็ ไดเ้ข้ำอบรมหลกัสตูร DCP และหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมกำรอย่ำงต่อเน่ือง

 การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2564

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/หวัข้อสัมมนาและกิจกรรม องค์กรที่จัด

นำงบุษยำ มำทแล็ง •	 Director	Certification	Program	(DCP304/2021) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

•	 Director’s	Briefing	“How	boards	have	risen	to	the	 
 COVID-19 challenge and what’s next”

•	 National	Directors	Conference	2021	“Leadership	 
 Behind Closed Door”

 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ใหก้ับกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ สนับสนุนกำรเขำ้ร่วมอบรมหรือสมัมนำตำ่ง ๆ  เพือ่พฒันำองคค์วำมรู้ของคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำน โดยมนีโยบำยสง่เสริมให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรเข้ำร่วมสัมมนำและอบรมหลักสตูรต่ำง ๆ  เช่น กำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำอบรมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำน ก.ล.ต. และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหรือสถำบันอื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำในส่วนของหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำร หรือ
แนวทำงบริหำรจดักำรท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กรรมกำรทุกคนมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

 • การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบท้ังคณะและรำยบุคคลโดยตนเองอย่ำงน้อย
 ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏบัิติงำนวำ่ในระหวำ่งปีท่ีผำ่นมำคณะกรรมกำรมกีำรปฏบิตังิำนครบถว้นเหมำะสมตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี

และเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีหรือไม่อยำ่งไร

170 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

 หลักเกณฑ์

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทใช้แบบ
ประเมินท่ีจดัท�ำขึ้นตำมแนวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยน�ำมำ 
ปรับใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะและโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ซึ่ง

 
ผลกำรประเมินจะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและ 
กำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับคณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ยิ่งขึ้นต่อไป 

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทท้ังคณะ ประกอบด้วย  
6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 2) บทบำท
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 3) กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4) กำรท�ำหน้ำท่ีของกรรมกำร 5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร และ 

 
6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร

 กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทรำยบุคคล ประกอบด้วย  
3 หวัข้อ ได้แก ่1) โครงสร้ำงและคณุสมบัติของกรรมกำรบริษัท 2) กำรประชมุ

 ของกรรมกำรบริษัท และ 3) บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรบริษัท

 กำรให้คะแนนใช้วิธีระบุควำมเห็นของกรรมกำรแต่ละคนโดยกำ
เคร่ืองหมำย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน 
โดยให้มีควำมหมำย ดังน้ี

 0 =  ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ัน
 1 =  ไม่เห็นด้วย หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ันเล็กน้อย
 2 =  เห็นด้วย หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ันพอสมควร
 3 =  เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ันดี
 4 =  เห็นด้วยอย่ำงมำก หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ันดีเยี่ยม

 จำกน้ันน�ำคะแนนท่ีได้ท้ังหมดมำประมวลผล โดยคิดเป็นร้อยละจำก
คะแนนเต็ม ซึ่งก�ำหนดเป็นเกณฑ์ดังน้ี

 เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ  90 = ดีเยี่ยม
 เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 80 = ดีมำก
 เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 70 = ดี
 เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 60 = พอใช้
 ต�ำกว่ำร้อยละ   60 = ควรปรับปรุง 

 ขั้นตอน

 เลขำนุกำรบริษัทจะจดัส่งแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนให้กรรมกำร
บริษัททุกท่ำนประเมินตนเองทุกส้ินปี ภำยหลังท่ีกรรมกำรแต่ละคนประเมิน
ผลงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�ำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกลับมำยัง
เลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมิน และรำยงำนสรุป
ผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือก�ำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุง
ประสิทธภิำพกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรต่อไป

 ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท 

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทท้ังคณะ  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.94 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทรำยบุคคล  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.07 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรชุดย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
2) คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ 3) คณะกรรมกำรบริหำร  
4) คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และ  
5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปีละ  
1 คร้ัง เพือ่น�ำผลประเมนิมำพฒันำกำรปฏบิตัหินำ้ท่ีในกำรสนับสนุนกำรท�ำงำน
ของคณะกรรมกำรบริษัทและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

 หลักเกณฑ์

 บริษัทฯ ได้จดัท�ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยแบบท้ังคณะและรำยบุคคลโดยตนเอง โดยน�ำแนวทำงจำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะและ
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งผลกำรประเมินจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับคณะกรรมกำร 
ชุดย่อยให้มีประสิทธภิำพและประสิทธผิลยิ่งขึ้นต่อไป 

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบท้ังคณะและ
รำยบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ

 คณะกรรมกำร 2) กำรประชุมคณะกรรมกำร และ 3) บทบำท หน้ำท่ี และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 วิธกีำรให้คะแนน กำรประมวลผล และขั้นตอนของแบบประเมินของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย จะเหมือนกับวิธขีองคณะกรรมกำรบริษัทท่ีปรำกฏใน
ด้ำนบน 

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำมอบหมำยให้คณะกรรมกำรค่ำตอบแทน
และสรรหำพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 
เหมำะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงสุด เสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ำ 
เหมำะสมมำกกว่ำหน่ึงชื่อ พร้อมเหตผุลเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำ
แต่งตั้งต่อไป โดยในกำรสรรหำได้พิจำรณำกลั่นกรองสรรหำบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัคิรบถว้น เหมำะสม มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท
เป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยท่ี

 คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดไว้ได้

 แผนสืบทอดต�าแหน่ง  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล ตลอดจนกำรด�ำเนินกจิกำรอยำ่งตอ่เน่ืองอนัจะ
น�ำมำซึ่งกำรเตบิโตและควำมก้ำวหน้ำขององค์กรอยำ่งย่ังยืน จงึจดัให้มรีะบบ
กำรคัดสรรบุคลำกรท่ีจะเข้ำมำรับผิดชอบในต�ำแหน่งงำนท่ีส�ำคัญทุกระดับ 
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ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทจะได้ผู้บริหำร
ท่ีมีควำมเป็นมืออำชีพ จึงได้ก�ำหนดแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรใน
ระดับต่ำง ๆ เช่น ต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ต�ำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (CEO) หรือผู้บริหำรระดับสูง และต�ำแหน่งในสำยงำน
หลัก เช่น ต�ำแหน่งรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรสำยงำนกำรเงิน (Chief 
Financial Officer :CFO) ผู้จดักำรท่ัวไป (General Manager) กรรมกำร 
ผู้จดักำร (Managing Director) และต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสำยงำน รวมถึง
ต�ำแหน่งงำนท่ีมีลักษณะเฉพำะในธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจ
พิจำรณำอนุมัติและแต่งตั้ง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมซึ่งได้รับกำรสรรหำ
และคัดเลือก

	 กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงและผู้สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญ 

 บริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกโดยมุ่งเน้นจำกบุคลำกรภำยในองค์กร
 

ผูท่ี้มคีวำมเหมำะสมดำ้นวัยวฒุ ิคณุวฒุ ิประสบกำรณท่ี์มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ 
ศกัยภำพ ซึง่แตล่ะปีจะมกีำรพิจำรณำเล่ือนต�ำแหน่งตำมท่ีก�ำหนด ตำมแนวทำง 
เพื่อควำมหลำกหลำยของคุณสมบัติ (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัท 
ได้ผู้บริหำรระดับสูงท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ในกำรสืบทอดต�ำแหน่งท่ีส�ำคญัขององค์กรตอ่ไปในอนำคต โดยจะด�ำเนินกำร
ติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนกำรพัฒนำ ทบทวน และสรุปผลกำรพัฒนำ 
อย่ำงสม�ำเสมอ เป็นไปตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก�ำหนด เพื่อสร้ำง
ควำมพร้อมให้ทุกคนมีโอกำสเติบโต ก้ำวหน้ำขึ้นสู่ระดับผู้บริหำรในอนำคตได้ 

 โดยผ่ำนขั้นตอนกำรประเมินท่ีมีคุณภำพสูง ซึ่งทุกคนจะได้รับกำรพัฒนำ 
ตำมแผนท่ีวำงไว้เป็นรำยบุคคล มีกำรมอบหมำยงำนท่ีท้ำทำย รวมท้ัง
หมุนเวียนงำนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น�ำและควำมรอบรู้ในงำน ซึ่ง 
กำรเตรียมบุคลำกรของกลุ่มบริษัท ด�ำเนินกำรกับพนักงำนทุกระดับให้มี 
ควำมพร้อมในกำรทดแทน

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษัทโดยพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัท 
กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบกับ
สภำวกำรณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมกำรจะน�ำข้อมูลท่ีได้
ไปใช้ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงต่อไป

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ จดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งน้อยปีละ 4 คร้ัง 
 

และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น โดยก�ำหนดให้กรรมกำร 
มหีน้ำท่ีต้องเข้ำร่วมประชมุทุกครัง้ เว้นแตม่เีหตุจ�ำเป็น ทัง้น้ี เลขำนุกำรบริษัท
ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรล่วงหน้ำในแต่ละปี 
เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ รวมท้ังเป็นผู้บันทึก
และจดัท�ำรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณอ์กัษรโดยมรีำยละเอยีดครบถว้น 
ถูกต้อง และชัดเจนท้ังผลกำรประชุมและควำมเห็นของกรรมกำร รำยงำน
กำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองแล้วจำกคณะกรรมกำร รวมท้ังส�ำเนำหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมจะต้องถูกจดัเก็บไว้ท่ีเลขำนุกำร
บริษัทโดยให้จดัเก็บท้ังในรูปของเอกสำรและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในสถำนท่ี

 
ท่ีปลอดภยั และพร้อมส�ำหรับกำรขอเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบจำกกรรมกำร
หรือบุคคลท่ีมีสิทธแิละมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องเท่ำน้ัน

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ไว้ดังน้ี 

 1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ 
  กฎหมำย และข้อบังคับของบริษัท 

 2. คณะกรรมกำรบริษัทพึงจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร 
  อย่ำงน้อยสำมเดือนต่อคร้ัง และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษ

 
  ตำมควำมจ�ำเป็น 

 3. ประธำนกรรมกำร เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
  โดยให้ท�ำเป็นหนังสือนัดประชุมลงนำมโดยประธำนกรรมกำร  
  หรือเลขำนุกำรบริษัทโดยค�ำส่ังของประธำนกรรมกำรพร้อม 
  เอกสำรวำระกำรประชมุ และจดัส่งไปยงักรรมกำรทุกคนล่วงหน้ำ

 
  ไมน้่อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้กรรมกำรได้มเีวลำศึกษำ

   และพจิำรณำข้อมูลลว่งหน้ำกอ่นกำรประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็น
   เร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัด
   ประชุมโดยวิธีอื่นและก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำน้ันก็ได้ 
 

  ในกำรพิจำรณำเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด กรรมกำรมีสิทธิขอดูหรือ 
  ตรวจเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง หรือขอให้ฝ่ำยบริหำรชี้แจงข้อมูล

   รำยละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหำท่ีปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญ 
  ภำยนอกมำให้ควำมเห็นได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จำ่ย

 4. คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งเป็นไปตำม 
  กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เพื่อท�ำหน้ำท่ี

   จัดท�ำและจัดเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปน้ี ทะเบียนกรรมกำร  
  หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร  
  รำยงำนประจ�ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุม 
  ผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำรและ

   ผูบ้ริหำร รวมทัง้กำรอืน่ใดท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจนชีแ้จงและใหข้้อมูล
   เก่ียวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ พ.ร.บ.
 

  หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ก่กรรมกำรบริษัท เพือ่ใช้ประกอบ
   กำรพิจำรณำในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

 5. คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถจดัประชมุผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ได้ 
 

  ท้ังน้ี กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกระท�ำผ่ำนระบบ
   ควบคุมกำรประชุมท่ีมีกระบวนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 

  ด้ำนสำรสนเทศ โดยให้มีกำรบันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภำพ  
  แล้วแตก่รณีของกรรมกำรทุกรำยท่ีเข้ำร่วมประชมุตลอดระยะเวลำ

   ท่ีมีกำรประชุม รวมท้ังข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจำก 
  บนัทึกดงักลำ่วและมรีะบบควบคมุกำรประชมุตอ้งมอีงคป์ระกอบ

 
  พื้นฐำนของกำรท�ำงำนเป็นไปตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ 
  ท่ีเกี่ยวข้อง

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกปี คณะกรรมกำรจะร่วมกัน
พิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงำนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงำน
ประจ�ำปี โดยในปี 2563-2564 ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรได้ร่วมกันพิจำรณำ
วำงแผนกลยุทธ์และแผนกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับปี 2564-2565 หลังจำกนั้น 
คณะกรรมกำรจะมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมสอดคล้องตำม 
แผนงำนของฝ่ำยจดักำรท่ีวำงไว้ โดยฝ่ำยจดักำรจะรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน

 
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรรับทรำบเป็นรำยเดือน และรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นรำยไตรมำส

172 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 ปี 2563-2564 บริษัทฯ จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรวมท้ังสิ้น 8 คร้ัง ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

การประชุม

การประชุม 
คณะกรรมการ 
(การเข้าประชุม/

สิทธิในการประชุม)

สัดส่วน 
ในการประชุม 
คณะกรรมการ  
คิดเป็นร้อยละ

ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุน้ประจ�าปี 
(การเข้าประชุม/

สิทธิในการประชุม)

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ  
และประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำ
อยำ่งยั่งยืน

8/8 100 1/1

2. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

8/8 100 1/1

3. นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนและสรรหำ 

8/8 100 1/1

4. นำยชำลี โสภณพนิช(1) กรรมกำร 6/7 86 1/1

5. นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 8/8 100 1/1

6. นำยชำย วินิชบุตร กรรมกำร 7/8 87.5 1/1

7. นำยปณต สิริวัฒนภักดี กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนและสรรหำ และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

8/8 100 1/1

8. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
และกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

8/8 100 1/1

9. นำยสิทธชิัย ชัยเกรียงไกร กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 8/8 100 1/1

10. นำงบุษยำ มำทแล็ง (2) กรรมกำรอสิระ 6/6 100 -

11. นำยธนพล ศิริธนชัย (2)   กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
และกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6/6 100 -

หมำยเหต ุ
(1) จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรท้ังสิ้น 8 คร้ัง มีกำรประชุม 1 คร้ังท่ีนำยชำลี โสภณพนิช เป็นกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย จงึไม่เข้ำร่วมประชุม 
(2) นำงบุษยำ มำทแล็ง และนำยธนพล ศิริธนชัย ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันท่ี 13 มกรำคม 2564

 ในกำรประชุมแต่ละคร้ังมีประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรด้ำนกำรเงิน ผู้บริหำรสำยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงสำยงำนตรวจสอบภำยในเข้ำร่วมประชุม
เพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำของธุรกิจ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประชุมร่วมกันเฉพำะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

 คร้ังท่ี 8/2563-64 เมื่อวันท่ี 2 กันยำยน 2564 โดยคณะกรรมกำรบริษัทเฉพำะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำรอสิระ ได้มีกำรประชุมร่วมกันโดย
 ไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมด้วย เพื่ออภิปรำยปัญหำท่ัวไปเกี่ยวกับกำรจดักำรและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ

 • ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรจำ่ยค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยไว้อยำ่งชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับ
ภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย และสำมำรถเทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ใน

 กลุ่มอุตสำหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกัน เพื่อรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องกำรไว้ได้ และท�ำให้กรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีให้บรรลุเป้ำหมำย
และทิศทำงธุรกิจท่ีบริษัทฯ ก�ำหนด โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 

 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ก่อนน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 
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 หลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด

 1) คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรสูงสุดไม่อำจก�ำหนดค่ำตอบแทนให้ตนเองได้ เน่ืองจำกเป็นกำรขัดกันของผลประโยชน์ กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
ด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำท�ำหน้ำท่ีเป็นผูพ้จิำรณำก�ำหนด โดยค�ำนึงถงึผลประกอบกำรของบริษัท รวมถงึค่ำตอบแทนกรรมกำร
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน 

 2) บริษัทจะก�ำหนดโครงสร้ำง/องค์ประกอบของค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม เหมำะสมกับภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย และ
สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำน โดยค่ำตอบแทนควรอยู่ในระดับท่ีสำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณภำพไว้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสำหกรรมเดียวกัน 
และมีโครงสร้ำง/องค์ประกอบของค่ำตอบแทนท่ีชัดเจน โปร่งใส งำ่ยต่อกำรเข้ำใจ

 3) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิพิจำรณำหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกปี โดยคณะกรรมกำรบริษัทต้องน�ำเสนอค่ำตอบแทน
กรรมกำรให้ผู้ถอืหุน้เป็นผูพ้จิำรณำอนุมตั ิโดยก�ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำรประชมุสำมัญประจ�ำปีผูถื้อหุน้ เพือ่ให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกจิกำรท่ีดี

 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันท่ี 13 มกรำคม 2564 ได้พิจำรณำอนุมัติคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท 
ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม ค่ำตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และค่ำประกันชีวิตและสุขภำพ (แบบกลุ่ม) ตำมรำยละเอยีดดังน้ี

 1. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

 ในปี 2564 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติอตัรำค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ดังน้ี

หน่วย : บาท/บุคคล
ประธาน สมาชิก

ค่าเบี้ยประชุม 
(รายคร้ัง)

ค่าตอบแทน 
(รายเดือน)

ค่าเบี้ยประชุม 
(รายคร้ัง)

ค่าตอบแทน 
(รายเดือน)

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 25,000  35,000 20,000 25,000

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร - 25,000 - 20,000*

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ - 40,000 - 30,000

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ 22,000 - 18,000 -

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 22,000 - 18,000 -

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 22,000 - 18,000 -

หมำยเหต ุ ไม่รวมกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร

 2. ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

 ค�ำนวณจ่ำยตำมผลประกอบกำรของบริษัทฯ กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย และภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
 แต่ละท่ำน

 3. เบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันชีวิต (แบบกลุ่ม)

 ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัทฯ (Directors & Officers Liability Insurance) และประกันสุขภำพ (Health 
Insurance) โดยมีค่ำเบี้ยประกันสุขภำพรำยปีรวมจ�ำนวน 848,681.20 บำท 
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 ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2564

ชื่อ-นามสกุล
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)

Board AC CC* NC** CNC*** EC CGC RMC โบนัส รวมสุทธิ

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 620,000 370,000 22,000 - 22,000 - 88,000 - 555,000 1,677,000

2. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย 460,000 490,000 - 18,000 - - 72,000 54,000 505,000 1,599,000

3. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 460,000 - 18,000 - 28,000 330,000 - 54,000 349,000 1,239,000

4. นำยชำลี โสภณพนิช 450,000 - - - - - - - 448,000 898,000

5. นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ 470,000 - - 18,000 - - - 66,000 448,000 1,002,000

6. นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ 470,000 370,000 18,000 22,000 18,000 - - - 448,000 1,346,000

7. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 460,000 - - - - 270,000 62,000 54,000 349,000 1,195,000

8. นำยชำย วินิชบุตร 440,000 - - - - - - - 448,000 888,000

9. นำยสิทธชิัย ชัยเกรียงไกร 460,000 - - - - 270,000 - - 349,000 1,079,000

10. คุณบุษยำ มำทแล็ง 334,516 - - - - - - - 337,000 671,516

11. คุณธนพล ศิริธนชัย - - - - - - - -

รวม 4,624,516 1,230,000 58,000 58,000 68,000 870,000 222,000 228,000 4,236,000 11,594,516

หมำยเหตุ 
* คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบัติงำนในช่วงวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 5 พฤศจกิำยน 2563
** คณะกรรมกำรสรรหำ ปฏิบัติงำนในช่วงวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 5 พฤศจกิำยน 2563
*** คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ ปฏิบัติงำนในช่วงวันท่ี 6 พฤศจกิำยน 2563 - 30 กันยำยน 2564
*** ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2563-64 จดัขึ้นเมื่อวันศุกร์ท่ี 6 พฤศจกิำยน 2563 มีมติอนุมัติรวมคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ และ
เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ

 • การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน

 บริษัทฯ มีกำรส่งบุคคลท่ีมีประวัติและคุณสมบัติท่ีเหมำะสมเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ในบริษัทย่อยและ
 บริษัทร่วมตำมสดัสว่นกำรถอืหุ้น เพื่อก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ท้ังน้ี กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทสำมำรถเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ โดยต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทด้วย 

 บุคคลผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่ำว มีขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 

 
ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ัน เช่น กำรควบคุมหรือมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยของบริษัท เป็นต้น นอกจำกน้ี 

 ในกำรลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส�ำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท หำกเป็น
 กำรด�ำเนินกำรโดยบริษัทเอง บุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งน้ัน ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติหรือใช้สิทธใินเร่ืองส�ำคัญน้ัน ๆ

 บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดกลไกในกำรก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งจำกบริษัทดังกล่ำว ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเร่ืองกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ 
หรือกำรท�ำรำยกำรส�ำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถกูต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกบักำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท�ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวข้ำงต้น

 
ในท�ำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมก�ำหนดระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอต่อกำรก�ำกับดูแล รวมถึงกำรจัดเก็บข้อมูล และ

 กำรบันทึกบัญชีให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดัท�ำงบกำรเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย

 - การติดตามใหม้ีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ  

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคญัในเร่ืองกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีโดยได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัท่ีิเกีย่วข้องไว้ในนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบริษัท
และจรรยำบรรณธุรกิจ พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริงเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มี

 

175บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



กำรตดิตำมเพือ่ให้เกดิกำรปฏบัิติตำมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีครอบคลมุเร่ือง 
1) กำรดูแลพนักงำนและกำรไม่เลือกปฏิบัติ 2) กำรต่อต้ำนกำรแข่งขันท่ีไม่

 เป็นธรรม 3) กำรดูแลสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำน 4) กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล สำรสนเทศ  
ซึ่งผลกำรติดตำมพบว่ำบริษัทได้ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงของแต่ละประเด็น

 
ได้อย่ำงครบถ้วนแล้ว และติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติตำมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีอกี 4 ประเด็น ดังน้ี

 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ ติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ท่ีอำจเกิดขึ้นได้ระหว่ำงบริษัทฯ กับฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น 
รวมถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำส 

 รวมถึงกำรท�ำธุรกรรมในลักษณะท่ีไม่สมควร ได้ก�ำหนดนโยบำยให้
 

คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท กรณีท่ีบุคคลใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง

 ในรำยกำรท่ีพิจำรณำ บุคคลดังกล่ำวจะต้องแจง้ให้เลขำนุกำรทรำบ เพื่อเก็บ
รักษำรำยงำนกำรมสีว่นได้สว่นเสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร ท้ังน้ี 
เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ และก�ำกับดูแลด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัท ฯ ได้ตรวจสอบกรณีท่ีอำจเกิดควำมขัดแย้ง
 

ทำงผลประโยชน์ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบธุรกรรมของบริษัทที่มี
 

กับคู่ค้ำ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และมีควำมเห็นว่ำรำยกำร

 
ท่ีเกี่ยวโยงกันเป็นกำรด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำปกติท่ัวไป ไม่มี 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีควำมป็นธรรม และมีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน 
ท่ีรัดกุม สมเหตุผล โดยไม่พบรำยกำรท่ีผิดปกติ และมีกำรเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ระบุแนวปฏิบัติท่ีดี เร่ือง กำรมีส่วนได้ส่วนเสียและ
กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท เพ่ือเป็นกำรค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นล�ำดับส�ำคัญ

 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกันกำรท�ำธุรกรรมในลักษณะ
ท่ีไม่สมควร เช่น กำรก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน

 งดกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนท่ีบริษัทฯ จะเปิดเผย
 

ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อสำธำรณะ เพ่ือเป็นกำรป้องกัน
กำรน�ำข้อมูลภำยในท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อประโยชน์

 ท้ังต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะโดย

 วิธีใดก็ตำม รวมท้ังก�ำหนดมำตรกำรก�ำกับดูแลเพิ่มเติมให้สอดคล้อง 
ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระรำชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรำย

 บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำถึงวิธีกำรติดตำมและควบคุม 
ไม่ให้เกิดกำรฝืนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน กำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมูล กำรรักษำควำมลับ กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือ และควำมพร้อมใช้
ของข้อมูลก�ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรรวมอยู่ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นหน้ำท่ี
ของบุคลำกรทุกระดับท่ีจะป้องกันปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 
อย่ำงรอบคอบ ยึดหลักควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระ

ภำยในกรอบจริยธรรมท่ีดี ตลอดจนมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพื่อ
 

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันและ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ สำมำรถ 
ดูรำยละเอียดในหัวข้อ รำยกำรระหว่ำงกัน กำรจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้

 ส่วนเสียของกรรมกำรและผู้บริหำร เพื่อป้องกันรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิด
 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์
 และประกำศท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของ
 

บริษัทฯ จัดส่งแบบแจ้งรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคล
 ท่ีมีควำมเก่ียวข้องให้กับบริษัทฯ เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้เก็บรักษำรำยงำน
 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร ท้ังน้ี เพื่อใช้ใน
 กำรตรวจสอบ และก�ำกับดูแลด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้ด�ำเนินมำตรกำรสื่อสำรกำรให้งดกำรซื้อหรือ
ขำยหลักทรัพย์ในช่วงเวลำท่ีบริษัทก�ำหนด และไม่พบว่ำมีกรรมกำรหรือ

 ผู้บริหำรท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วงท่ีบริษัทก�ำหนดให้งดกำรซื้อขำย  

 นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

 คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส 
โดยอยูภ่ำยใต้กรอบของกฎหมำย หลกัจริยธรรม และแนวทำงกำรก�ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนัก
ดีว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ สังคม
และควำมมั่นคงของประเทศ โดยมีหลักกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน ดังน้ี 

 ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทเรียกร้อง ด�ำเนินกำร 
 

หรือยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชันในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนท้ังภำครัฐ
และภำคเอกชนท่ีธุรกิจของบริษัทเข้ำไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ต่อ
บริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลท่ีรู้จกั โดยร่วมกันส่งเสริมค่ำนิยม

 ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกท้ัง
 

ให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันน้ีอย่ำงสม�ำเสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติและข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนด
ของกฎหมำย ท้ังน้ี สำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยได้ท่ีเว็บไซต์ของ
บริษัท หัวข้อ นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี

 1. บุคลำกรของบริษัทต้องไม่ด�ำเนินกำรหรือเข้ำไปมีส่วนร่วม
 ในกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบท้ังทำงตรงและ 

ทำงอ้อม โดยมีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือ
กำรก�ำกับกำรดูแลกิจกำรท่ีดี และมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ในกำรด�ำเนินธุรกจิของบริษัท รวมทัง้ระเบยีบและข้อก�ำหนดอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง

 2. บุคลำกรของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังเกี่ยวกับ 
กำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่ำบริกำร
รับรอง และค่ำใช้จำ่ยอื่น ๆ  ท้ังน้ี กำรให้หรือรับของขวัญและกำรเลี้ยงรับรอง 
ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยมเท่ำน้ัน โดยมี
มูลคำ่ท่ีเหมำะสมและต้องไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจในกำรปฏบิตัหิน้ำท่ี

 3. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุนของบริษัท  
ต้องมีขั้นตอนกำรตรวจสอบอนุมัติและสอบทำน โดยต้องมีเอกสำรหลักฐำน
ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุนน้ันไม่ถูก

 
น�ำไปใช้เป็นข้ออ้ำงส�ำหรับกำรทุจริตคอร์รัปชัน

176 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 4. บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอน
กำรปฏิบัติกำรงำนขำยและกำรตลำด รวมท้ังงำนจัดหำพัสดุและท�ำสัญญำ 
อย่ำงสม�ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชัน 
และบริหำรจดักำรให้มีวิธกีำรแก้ไขท่ีเหมำะสม

 5. บริษัทต้องมีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีสะท้อนถึง
ควำมมุ่งมั่นต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และมีนโยบำยท่ีจะ

 ไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรของบริษัทท่ีปฏิเสธ
 กำรคอร์รัปชัน แม้ว่ำกำรกระท�ำน้ันจะท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 
 โดยบริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำว

 6. บริษัทต้องจัดให้มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบันทึก 
ต่ำง ๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันควำมถูกต้องและควำมเหมำะสม

 ของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ำไม่มี
รำยกำรใดท่ีไมไ่ด้รับกำรบนัทึก หรือไมส่ำมำรถอธบิำยได ้หรือเป็นรำยกำรเท็จ

 7. บริษัทต้องจัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรควบคุม
ภำยในของกระบวนกำรท�ำบญัช ีและกำรเกบ็รักษำขอ้มูลได้รับกำรตรวจสอบ
ภำยในเพือ่ยืนยนัประสิทธผิลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชนั และเพื่อให้เกดิควำมมั่นใจว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงเงนิมหีลกัฐำน
อย่ำงเพียงพอเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ

 8. บริษัทต้องจัดให้มีกำรสื่อสำรหรือฝึกอบรมอย่ำงต่อเน่ืองแก่
บคุลำกรของบริษัท เพือ่ให้เกดิควำมรู้ควำมเข้ำใจอยำ่งแท้จริงเกีย่วกบัมำตรกำร
ตอ่ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนั และบทลงโทษหำกไมป่ฏบิตัติำมมำตรกำรน้ี

 9. บริษัทต้องส่ือสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและ
 แนวปฏบิตัไิปยงับริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอืน่ท่ีบริษัทมอี�ำนำจในกำรควบคมุ 

คู่ค้ำทำงธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทรำบและน�ำมำตรกำรต่อต้ำน

 กำรทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

 10. บุคลำกรของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบกำรกระท�ำ 
ท่ีอำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทต้องจัดให้มี

 ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบำะแสเมื่อบุคลำกร
ต้องกำรแจง้ข้อมลูหรือเบำะแส รวมท้ังเมือ่บุคลำกรต้องกำรค�ำแนะน�ำเกีย่วกบั

 กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

 11. คณะกรรมกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท มีหน้ำท่ี 
รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันน้ี

 
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยรำยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

 12. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนประเด็นท่ีพบอย่ำง 
เร่งด่วนต่อผู้บริหำรสูงสุดและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรำยงำนต่อ

 คณะกรรมกำรบริษัท

 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) โดยได้รับกำรรับรอง

 
เป็นสมำชิกโครงกำรเมือ่วนัท่ี 17 สิงหำคม 2560 และได้รับกำรต่ออำยเุมือ่วนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2563 และได้ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและกระบวนกำร
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้

 คณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำกบัดแูลระบบควบคมุภำยใน และให้คณะกรรมกำร
ก�ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืตดิตำม โดยให้ฝ่ำยบริหำรมหีน้ำท่ี

 สร้ำงควำมตระหนักและสื่อสำรกำรปฏบิตัิหน้ำท่ีโดยสุจริตกบัพนักงำนทุกคน 

 ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ด�ำเนินกำรเพื่อกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยกำรจัดกิจกรรม ESG DAY 2021 เพื่อสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึง
นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชนั พร้อมด้วยนโยบำยกำรแจง้เบำะแส หรือ

 ข้อร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันท่ี 10 กันยำยน 2564 พร้อมทดสอบ
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบำย นอกจำกน้ี ยังได้สอดแทรกไว้เป็นส่วนหน่ึง
ของกำรอบรมด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยืนขององค์กร รวมถึงกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ทุกคนครบ 100% ในแต่ละปี พร้อมท้ังด�ำเนินกำรเพื่อจัดให้มี
กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง Intranet ของบริษัทส�ำหรับให้พนักงำนเข้ำไปศึกษำ
ได้ด้วยตนเองทุกเมื่อ นอกจำกน้ียังส่ือสำรมำตรกำรส�ำคัญเกี่ยวกับกำรให้ 
หรือรับของขวญั ในชว่งเทศกำลเพือ่เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย
ดังกล่ำวข้ำงต้น

 กรณีท่ีตรวจพบกำรทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะด�ำเนินกำรดังต่อไปน้ี 

 1. จดัตัง้คณะท�ำงำนตรวจสอบและด�ำเนินกำรทำงวนัิย ซึง่ประกอบ 
  ไปด้วยผู้บริหำรระดับสูงและผู้แทนจำกฝ่ำยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

   เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนดไว้
 2. ให้คณะท�ำงำนดังกล่ำวด�ำเนินกำรสอบสวนจนได้ผลสรุป
 3. ด�ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยตำมกฎ ข้อบังคับของบริษัทโดย 
  กำรให้ออกจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัท
 4. ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำยและลงโทษ 
  ตำมกระบวนกำรยุติธรรม 
 5. ทบทวน สอบทำน ระบบควบคมุภำยในของบริษัทเพ่ือตรวจสอบ 
  ควำมถูกต้องครบถ้วนของกระบวนกำรด�ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้อง

 
  และติดตำมให้มีกำรแก้ไขปรับปรุง

 นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชนั และ
การปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม (Whistleblowing Policy)

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแส
 ท้ังจำกภำยนอกและภำยในบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบกำรด�ำเนินกำรจัดกำร 

ข้อร้องเรียนท่ีเหมำะสม อีกทั้งยังได้ก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองและรักษำ
 ควำมลับของผู้ร้องเรียน โดยมีสำระส�ำคัญดังต่อไปน้ี

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริม ให้บุคลำกรของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยำ่งถูกต้อง 
โปร่งใสยุติธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คำดหวังให้ทุกคนรำยงำนโดยสุจริตถึงกำรปฏิบัติ
ท่ีขัด หรือสงสัยว่ำจะขัดต่อเร่ืองดังกล่ำวให้บริษัทรับทรำบ ซึ่งบริษัทฯ จะได้
ปรับปรุงแก้ไข หรือด�ำเนินกำรให้เกดิควำมถกูต้อง เหมำะสม โปร่งใส ยตุธิรรม 
และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีมีกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 2. เพื่อให้ม่ันใจว่ำผู้บังคับบัญชำ และฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ของ
บริษัทท�ำหน้ำท่ีดูแล และให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนสอดส่องกำรกระท�ำต่ำง ๆ 
ของบุคลำกรของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเร่ืองดังกล่ำวจะ

 ได้รับควำมคุ้มครอง หำกเป็นกำรกระท�ำด้วยควำมสุจริตใจ

177บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 ขอบเขตกำรแจง้เบำะแส หรือข้อร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

 1. เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นกำรกระท�ำท่ีฝ่ำฝืนหลักปฏิบัติท่ีดี  
  ในเร่ืองต่อไปน้ี

 (1) กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมหลักกำร และแนวปฏิบัติของนโยบำย 
  กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
 (2) กำรฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
 (3) กำรได้รับควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน
 (4) กำรกระท�ำทุจริต

 2. พบกำรกระท�ำท่ีท�ำให้เกดิควำมสงสยั และเกดิผลเสียตอ่บริษัทฯ

 ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชันของ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 1) ไปรษณีย์ : น�ำส่งท่ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท  
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
 เลขท่ี 944 มิตรทำวน์ ออฟฟิศทำวเวอร์ ชั้น 20-23 ถนนพระรำม 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
 2) อีเมล คณะกรรมการตรวจสอบ : FPT.AuditCommittee@
frasersproperty.com 
 3) เว็บไซต์ : www.frasersproperty.co.th/whistleblowing
 4) กล่องรับควำมคิดเห็น บริษัทได้จดัเตรียมกล่องรับควำมคิดเห็น
ไว้ในท่ีเปิดเผย ให้ผู้ร้องเรียนสำมำรถยื่นร้องเรียนได้สะดวกด้วยตนเอง

 กระบวนการในการจัดการกับเร่ืองที่มีการร้องเรียน

 1. กำรลงทะเบียน และส่งเร่ือง

 1.1 ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียน ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และ
 

ก�ำหนดวนัแจง้ควำมคบืหน้ำของเร่ืองท่ีร้องเรียนแกผู่ร้้องเรียน ดงัน้ี

	 •	 กรณีท่ีมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ	 อย่างร้ายแรง	 
  ให้ด�ำเนินกำรโดยด่วนท่ีสุด
	 •	 กรณีอื่นให้ด�าเนินการโดยเร็ว
	 •	 กรณีท่ีเป็นการสอบถามท่ัวไป	 เช่นค�าถามเกี่ยวกับราคาหุ้น	 
  กำรจำ่ยเงินปันผล จะไม่มีกำรลงทะเบียนรับเร่ือง แต่จะส่งเร่ือง

   ให้กบัฝ่ำยงำนท่ีรับผดิชอบเร่ืองน้ัน ๆ  โดยตรง เพือ่ตอบข้อซกัถำม
 

  แก่ผู้สอบถำม

 1.2 ผูป้ระสำนงำนเร่ืองร้องเรียน ลงบันทึกข้อมลูจำกผูร้้องเรียน ดงัน้ี

	 •	 ชื่อ	-	นามสกุล	และเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้
	 •	 วันท่ีร้องเรียน
	 •	 ชื่อบุคคล	หรือเหตุการณ์ท่ีร้องเรียน
	 •	 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอื่น	ๆ

 1.3 เมื่อลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ให้ก�ำหนดชั้นควำมลับ
 

ตำมเน้ือหำของเร่ือง (ยกเว้นกรณีท่ีเป็นกำรสอบถำมทั่วไป) และด�ำเนินกำร
ดังน้ี

	 •	 สั่งให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนด�าเนินการหาข้อเท็จจริง	 และสั่งการ
   ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ี

	 •		 ผูด้แูลเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งสรุปผลและรายงานใหค้ณะกรรมการ
   ตรวจสอบรับทรำบ

	 •		 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการจัดการกับเร่ือง 
  ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบต่อไป

 2. กำรรวบรวมข้อเท็จจริง และกำรสั่งกำร

 2.1 ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน ด�ำเนินกำรหำข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะน�ำ
 ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องให้มีกำรประพฤติ หรือปฏิบัติท่ีเหมำะสมต่อไป หำกต้อง
 มีกำรลงโทษทำงวินัย สั่งลงโทษโดยปรึกษำกับฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์เพื่อให้
 

กำรลงโทษเป็นไปตำมมำตรกำรลงโทษ และหำกผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน 
ไม่มีอ�ำนำจสั่งลงโทษให้เสนอเป็นล�ำดับชั้นไปจนถึงผู้มีอ�ำนำจแล้วแต่กรณี 
และให้สง่ผลกำรหำข้อเท็จจริง กำรด�ำเนินกำรและกำรสั่งลงโทษแล้วแตก่รณี
ไปให้ผู้บริหำรสูงสุด โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้น เพื่อทรำบ หรือ
พิจำรณำสั่งกำร

 2.2 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีไมส่ำมำรถหำขอ้มูลเพิม่เตมิได้เพยีงพอ 
 ให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อมูล และควำมเห็น
 เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนน้ันไปท่ีผู้บริหำรสูงสุด โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำ
 ตำมล�ำดับชั้น เพื่อขอแนวทำงกำรด�ำเนินกำรท่ีเหมำะสมต่อไป หำกผู้บริหำร

สูงสุดเห็นว่ำไม่สำมำรถด�ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนน้ันจะ

 ถูกปิดเร่ืองไป และให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งส�ำเนำให้ผู้ประสำนงำนเร่ือง
 ร้องเรียนทรำบ เพื่อรำยงำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 2.3 หำกผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ
 ผู้ถูกร้องเรียนไม่มีควำมผิด หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจำกควำมเข้ำใจผิด หรือได้ให้

ข้อแนะน�ำแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีกำรประพฤติ หรือปฏิบัติ

 ท่ีเหมำะสมแล้ว และพิจำรณำเห็นว่ำ ควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มีกำรลงโทษใด ๆ 
ให้ผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียนเสนอเร่ืองดงักลำ่วแก่ผู้บังคบับัญชำล�ำดบัเหนือขึน้ไป 
เพือ่ขออนุมตัเิร่ืองให้ผูป้ระสำนงำนเร่ืองร้องเรียน เพือ่แจง้แกผู่ร้้องเรียนทรำบ 

 3. กำรแจง้ผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และกำรปรับปรุงแก้ไข

 3.1 ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน ด�ำเนินกำรตำมค�ำส่ังของผู้บริหำรสูงสุด 
 

  ให้ข้อแนะน�ำให้มีกำรประพฤติ หรือปฏิบัติท่ีเหมำะสมต่อไป 
   แล้วแจง้ผลกำรด�ำเนินกำรให้ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียนทรำบ

 3.2 ผู้ประสำนงำนเร่ืองร้องเรียน แจง้ผลกำรด�ำเนินกำร และบันทึก
 

  ผลของกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนไว้ โดยน�ำเสนอ 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำย 
  ไตรมำส จำกน้ันแจง้ผลกำรด�ำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป

 3.3 ผูป้ระสำนงำนเร่ืองร้องเรียน ตดิตำมผลกำรปรับปรุงแกไ้ข (ถ้ำม)ี 
   และรำยงำนให้ผู้บริหำรสูงสุด คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ 

  คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 

 หำกกำรแจง้เบำะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค�ำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ท่ี
พิสูจน์ได้ว่ำเป็นกำรกระท�ำโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลำกรของบริษัทฯ จะได้
รับกำรลงโทษทำงวินัย แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอกท่ีเป็นผู้กระท�ำให้บริษัท

 
ได้รับควำมเสียหำย ทำงบริษัทฯ จะด�ำเนินคดีกับบุคคลน้ันต่อไป

178 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

 1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูล และตัวตนของผู้แจง้เบำะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกร้องเรียน เป็นควำมลับ
 2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่ำท่ีจ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้รำยงำนแหล่งท่ีมำของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
 3. ผู้ท่ีได้รับควำมเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ีเหมำะสม และเป็นธรรม
 4. กรณีท่ีผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย 

 
  ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สำมำรถร้องขอให้บริษัทฯ ก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองท่ีเหมำะสมก็ได้หรือบริษัทฯ 

 
  อำจก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็นเร่ืองท่ีมี

 
  แนวโน้มท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย หรือควำมไม่ปลอดภัย
 5. บริษัทฯ จะไม่กระท�ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้แจง้เบำะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำรเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำนสถำนท่ีท�ำงำน 

 
  สั่งพกังำน ข่มขู ่รบกวนกำรปฏบัิติงำน เลกิจ้ำง หรือกระท�ำกำรอื่นใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้แจง้เบำะแส ผู้ร้องเรียน หรือ

 
  ผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหน่ึงของวินัยในกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีไม่ปฏิบัติตำมย่อม
 ถูกสอบสวน และพจิำรณำโทษทำงวนัิยตำมระเบยีบข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระรำชบัญญตับิริษัทมหำชนจ�ำกัด พระรำชบัญญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณธุรกิจและนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและ

 กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนืเป็นประจ�ำทุกปีเพือ่เป็นกำรตดิตำมใหม้กีำรปฏิบัตติำมจรรยำบรรณธุรกิจ และจดัใหมี้กำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกจิกำรและ
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนืและคณะกรรมกำรบริษัทเพือ่ทรำบเป็นล�ำดบั อยำ่งไรกต็ำมในปีท่ีผำ่นมำ ไมพ่บข้อมูลกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียนกำรทุจริตคอรรั์ปชนั

 ผ่ำนช่องทำงกำรแจง้เบำะแส ท้ังน้ี ไม่รวมจ�ำนวนเหตุกำรณ์กำรแจง้ปัญหำกำรใช้บริกำรโดยปกติท่ัวไปอยำ่งไม่มีนัยส�ำคัญ

 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา
 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 คร้ังโดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอก ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยบริหำร 
และผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและกำรเงินเพื่อสอบทำนงบกำรเงิน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

 ในปี 2563-2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมท้ังหมด 4 คร้ัง และมีกำรประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอกทุกไตรมำส ส�ำหรับ 
กำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนคร้ัง 

ที่ประชุมทั้งหมด
จ�านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ

1. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย 4 4 100

2. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 4 4 100

3. นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ 4 4 100

	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.5 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.73 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 

 ท้ังน้ี สำมำรถดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ในส่วนของรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2564
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รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนคร้ัง 

ที่ประชุมทั้งหมด
จ�านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 2 2 100

2. นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ 2 2 100

3. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 2 2 100

หมำยเหต ุ
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2563-64 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 มีมติอนุมัติรวมคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ และ 
เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.61 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.21 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 ในปีท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ ได้ด�ำเนินกำรตำมบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีบริษัทก�ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน 
 มีบทบำทในกำรกำรกลั่นกรองและสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำน

ของบริษัท โดยได้น�ำข้อมูลบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (Directors’ Pool) ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ และบัญชีรำยชื่อกรรมกำร
อำชีพ ในท�ำเนียบสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD Chartered Director) มำร่วมประกอบกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งในภำพรวมและ 
รำยบุคคล เพื่อให้เหมำะสม กับขนำด ประเภท ควำมซับซ้อน และควำมหลำกหลำย ของกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังควำมเป็นอสิระตำมหลักเกณฑ

 ์
ท่ีกฎหมำยและบริษัทฯ ก�ำหนดด้วยควำมควำมโปร่งใส และพิจำรณำเห็นชอบกำรเสนอชื่อกรรมกำร และ/หรืออนุกรรมกำร ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อมีมติ
เห็นชอบกำรเพิ่มจ�ำนวนกรรมกำรจำกเดิม 9 ท่ำน เป็น 11 ท่ำน โดยแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 2 ท่ำน คือ (1) นำยธนพล ศิริธนชัย เป็นกรรมกำรเข้ำใหม่ และ 
(2) นำงบุษยำ มำทแล็ง เป็นกรรมกำรอสิระของบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งภำยหลังกำรแต่งตั้งกรรมกำรท่ำนใหม่จำกท่ีประชุม

 ผู้ถือหุ้น กรรมกำรอสิระมีจ�ำนวน 4 ใน 11 ท่ำน คิดเป็น 36% ยังคงมำกกว่ำ 1 ใน 3 ตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

 ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำได้มบีทบำทในกำรทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเบีย้ประชมุ 
โบนัส สวัสดิกำร และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินท่ีจำ่ยให้แก่คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรของบริษัท และผู้บริหำรสูงสุด 

 ให้มีควำมเหมำะสม โดยค�ำนึงถึงค่ำตอบแทนท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม รวมถึงกับดูแลให้บริษัทมีกำรเปิดเผยนโยบำยเร่ืองค่ำตอบแทนกรรมกำร ท้ังน้ี 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริหาร

 การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรบริหำรมีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น เพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ 
ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในปี 2563-2564 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยมีกำรรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ

 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ มีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2563-2564 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
 และสรรหำ มีกำรประชุมท้ังหมด 2 คร้ัง และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

180 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนคร้ัง 

ที่ประชุมทั้งหมด
จ�านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ

1. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 12 12 100

2. นำยสิทธชิัย ชัยเกรียงไกร (1) 12 12 100

3. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 12 12 100

4. นำยธนพล ศิริธนชัย (1)       12 12 100

5. นำยแสนผิน สุขี (1)    12 12 100

6. นำยโสภณ รำชรักษำ (1) 12 12 100

7. นำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล (1) 12 12 100

หมำยเหตุ
(1) นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นำยธนพล ศิริธนชัย นำยแสนผิน สุขี นำยโสภณ รำชรักษำ และนำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำร เมื่อวันท่ี 

 
 9 กันยำยน 2563

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.75 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.16 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (1)

 การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน มีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง ในปี 2563-2564 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีกำรประชุมท้ังหมด 4 คร้ัง และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน 

 สรุปได้ดังน้ี

รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนคร้ัง 

ที่ประชุมทั้งหมด
จ�านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 4 4 100

2. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย 4 4 100

3. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 4 4 100

4. นำยธนพล ศิริธนชัย (2) 4 4 100

หมำยเหตุ
(1) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2563-64 จดัขึ้นเมื่อวันศุกร์ท่ี 6 พฤศจกิำยน 2563 มีมติเปลี่ยนชื่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เป็นคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
 และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(2) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรชุดย่อย ภำยหลังท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 มีมติแต่งตั้งนำยธนพล ศิริธนชัย 

  เป็นกรรมกำรบริษัท
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 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.06 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.09 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 ท้ังน้ี สำมำรถดรูำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ในสว่นของรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ�ำปี 2564

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งย่ังยืนท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.31 อยูใ่นเกณฑด์เียี่ยม
 ผลกำรประเมนิกำรปฏบัิติงำนของคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืรำยบคุคล มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 100 อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม

 ท้ังน้ี สำมำรถดูภำพรวมของรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนได้ ในส่วนของรำยงำน
 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 การประชุมคณะกรรมการ

 ในปี 2563-2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุมท้ังหมด 4 คร้ัง และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนคร้ัง 

ที่ประชุมทั้งหมด
จ�านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ

1. นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ 4 4 100

2. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย 4 4 100

3. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 4 4 100

4. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 4 4 100

5. นำยธนพล ศิริธนชัย (1) 4 4 100

หมำยเหตุ
(1) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรชุดย่อย ภำยหลังท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 มีมติแต่งตั้งนำยธนพล ศิริธนชัย 

  เป็นกรรมกำรบริษัท
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคญัตอ่ระบบควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำร 
ควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพ เหมำะสมพอเพียง ท้ังในระดับบริหำรและ 
ระดับปฏิบัติงำน ซึ่งถือว่ำเป็นกระบวนกำรที่ส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ และเกิดควำมมั่นใจอย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ 
สร้ำงผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยำว สอดคล้องกับแนวทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักกำรควบคุมภำยในของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) รวมท้ังบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน

 
และกำรด�ำเนินงำนครบถ้วนน่ำเชื่อถือ กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบยีบ และขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ  และป้องกนัควำมเสีย่งท่ีอำจเกดิขึน้ ในกำรประชมุ

 
คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส ก�ำหนดใหมี้วำระหลกั เพือ่ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นต่อกำรควบคุมภำยใน พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ
ต่อฝ่ำยจัดกำร เพ่ือให้มีกำรแก้ไขหรือปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน

 ให้เหมำะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม
ระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม�ำเสมอ ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน
ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และก�ำหนดให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้
อย่ำงเป็นอิสระ ตรงไปตรงมำ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันท่ี  
9 พฤศจิกำยน 2564 ได้มีกำรพิจำรณำผลกำรประเมินควำมเพียงพอและ
ควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ ตำมท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำทบทวนและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยอ้ำงองิ 
“แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน” ของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรบริษัท
มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และครอบคลุมใน 5 เร่ือง คือ องค์กรและสภำพ
แวดล้อม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรข้อมลู และระบบกำรตดิตำม โดยสรุปสำระส�ำคญัได้ดงัต่อไปน้ี

 1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิสภำพแวดล้อมของกำรควบคมุ
ภำยในท่ีดี คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรและพนักงำน และมีกำร
ติดตำมอย่ำงสม�ำเสมอเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยก�ำหนดเป้ำหมำยกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีชัดเจนและวัดผลได้ในรูปของก�ำไรต่อหุ้นประจ�ำปี

 
น้ัน ๆ  รวมทัง้ได้มกีำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนในปีทีผ่ำ่นมำกบัเป้ำหมำย
ท่ีก�ำหนด โดยหำกไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย บริษัทจะท�ำกำรวเิครำะห์หำสำเหตุ
เพือ่ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนในปีต่อไป พร้อมจดัให้มกีจิกรรม
ควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับ 
กำรด�ำเนินธุรกจิ ซึง่มกีำรสอบทำนกำรปฏบัิติงำนให้เป็นไปตำมคูม่อืกำรปฏบิตัิ
งำน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง โดย
บริษัทฯ ตระหนักถงึควำมส�ำคัญของกำรน�ำหลกับรรษัทภบิำลและกำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำรท่ีดมีำปฏบิตั ิเพรำะเป็นปัจจยัท่ีมคีวำมส�ำคญัตอ่กำรด�ำเนินธุรกจิ
ท่ียัง่ยนื และจดัให้มรีะบบกำรบริหำรจดักำรท่ีค�ำนึงถงึคณุธรรม ควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐำนท่ีส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ

 
และเพ่ิมประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม

การควบคุมภายใน
 ท้ังน้ีโครงสร้ำงองคก์รของบริษัทมีสำยกำรบังคบับัญชำ มกีำรก�ำหนด
อ�ำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำรในกำรท�ำรำยกำรต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน โดยผู้มี

 สว่นได้สว่นเสยีในเร่ืองใดจะไมส่ำมำรถให้กำรอนุมัตใินเร่ืองน้ัน ๆ  ได้ นอกจำก
น้ันยังมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบอย่ำงเด็ดขำดระหว่ำงกำรอนุมัติ
กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีและกำรดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นกำรตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน

 บริษัทฯ ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรประกอบด้วยคณะกรรมกำร  
7 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจ
สอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำ 
อย่ำงยัง่ยนื โดยคณะกรรมกำรแตล่ะชดุมีควำมรับผดิชอบตอ่ผูถื้อหุน้เกีย่วกบั
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้กำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำม
เป้ำหมำยให้เกิดประโยชน์สงูสดุแกผู่ถื้อหุน้อยูใ่นกรอบของกำรมีจริยธรรมทีด่ี 

 และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและติดตำมควำมคืบหน้ำของ
กระบวนกำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
อย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรพิจำรณำปรับปรุงคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและ
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้แนวทำงและข้อเสนอแนะอื่น 
ท่ีจ�ำเป็นเพื่อกำรพัฒนำ

 2. การประเมินความเส่ียง  

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นนโยบำยท่ี
ส�ำคญัของบริษัทฯ และได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งซึง่ประกอบ
ไปด้วยกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน 5 ทำ่น ให้ท�ำหน้ำท่ีก�ำกับและตดิตำมกำรบริหำร
จดักำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ภำยในหน่วยงำนต่ำง ๆ  ท่ีได้รับกำรประเมินว่ำ
มีควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำร
ระดับสูง ท�ำกำรประเมินหำควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญจำกขนำดของผลกระทบ 
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นกับเป้ำหมำยและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ัง 
ควำมเสีย่งเร่ืองคอร์รัปชนัของธุรกจิ และก�ำหนดผูรั้บผดิชอบควำมเสีย่งน้ัน ๆ   
ในหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของควำมเส่ียง พร้อมท้ังมอบหมำยให้กำรบริหำร

 ควำมเสี่ยงเป็นควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกคน มีกำรวำงแผน ก�ำหนด
มำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดให้มีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในองค์กรเป็นประจ�ำและรำยงำนผลกำรติดตำมต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

 ส�ำหรับปี 2564 จำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรนำ (COVID-19) กำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และ
ควำมเส่ียงท่ีส�ำคัญต่อกฎหมำยฉบับใหม่ในเร่ือง พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนมีควำมรู้

 ควำมเข้ำใจในเร่ืองควำมเสี่ยงดังกล่ำว เพื่อให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 
และน�ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนท่ีเกี่ยวข้องให้มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยอย่ำงถูกต้อง นอกจำกน้ันบริษัทฯ ยังจัดให้มีกำรฝึกอบรมควำมรู้
ให้กับพนักงำนอย่ำงสม�ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจและตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีต้องกระท�ำอย่ำงต่อเน่ือง โดยเชิญ 
ผูเ้ชีย่วชำญจำกภำยนอกองคก์รท่ีมีประสบกำรณม์ำเป็นวทิยำกรใหก้บับริษัทฯ

183บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ มีมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีมีควำมเหมำะสมกับควำมเส่ียง
ขององคก์ร และครอบคลมุกระบวนกำรส�ำคญัตำ่ง ๆ  อย่ำงเหมำะสม เช่น มีกำร
ก�ำหนดนโยบำยบริหำรเงิน นโยบำยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  
ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตลอดจนกำรทบทวน
เอกสำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำรในกำรท�ำรำยกำรต่ำง ๆ  
ให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำงองคก์ร รวมถงึกำรแบง่แยกหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบ
ระหว่ำงกำรอนุมัติ กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ
กำรดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน นอกจำกน้ี บริษัทฯ 
ก�ำหนดให้ทุกฝ่ำยท�ำกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏบัิติงำนของบริษัทและระบบ
กำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำน รวมทั้งก�ำหนดให้ฝ่ำยกฎหมำย

 
และก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน ท�ำหน้ำท่ีก�ำกบัดแูลหน่วยงำนตำ่ง ๆ  ภำยในบริษัท

 
ให้ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมดูแล
ด้ำนกำรพัฒนำ กำรบ�ำรุงรักษำ และด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี 
ท่ีเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล บริษัทฯ ได้น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เข้ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมให้มีกำรควบคุม

 ผ่ำนระบบสำรสนเทศท่ีรัดกุมมำกขึ้น เช่น ระบบ SAP ส�ำหรับสนับสนุน 
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบันทึกบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมท้ังใช้ติดตำม

 
กำรใช้จำ่ยตำมงบประมำณของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร 
 ผู้บริหำรและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและสอบทำนกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือ

รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมท้ังมีกำรปรับปรุงข้อมูล
 

ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เมื่อมีกำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมระหว่ำงกันน้ัน 
 

บริษัทฯ มีนโยบำยให้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญและ 
พิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรท่ีกระท�ำกับบุคคลภำยนอกและต้อง 
กระท�ำโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมน้ัน เพ่ือป้องกันกำรหำโอกำสหรือ

 น�ำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำม
กฎหมำยและข้อก�ำหนดของ ตลท. เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติ
ของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งอำจเกิดควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ 

 รวมท้ังจัดให้มีกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตในทุกกิจกรรมด�ำเนินงำน  
พร้อมก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower) 
เพือ่ให้ควำมคุม้ครองต่อพนักงำน ผูแ้จง้เบำะแสกำรปฏบัิติงำนท่ีไมเ่ป็นไปตำม
จรรยำบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดกำรทุจริต 

 ส�ำหรับบริษัทในเครือ บริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำร 
ด�ำเนินกำรรวมทั้งก�ำหนดแนวทำงให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร
หรือผู้บริหำรในบริษัทในเครือน้ันถือปฏิบัติและรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บริษัททรำบเป็นระยะ ท้ังน้ี เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรลงทุนของบริษัท

 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง รวมท้ังให้ควำมส�ำคัญกับ
ควำมปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจดัเกบ็รักษำข้อมลูทำง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรสื่อสำรข้อมูลท่ีได้รับท้ังจำกภำยในและภำยนอก 
ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้กำรตัดสินใจ
ของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง อยู่บนพื้นฐำนของ
ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ เข้ำใจง่ำย เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรแข่งขัน

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลท่ีส�ำคัญต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอ เพื่อให้
 คณะกรรมกำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจ โดยกำรจัดท�ำรำยงำนเชิงวิเครำะห์

เปรียบเทียบหลักกำรและเหตุผล พร้อมเอกสำรประกอบข้อเท็จจริง  
จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษำประกอบกำรตัดสินใจเป็นกำรล่วงหน้ำ 7 วัน โดยมี
เลขำนุกำรบริษัทซึ่งมีหน้ำท่ีให้ค�ำแนะน�ำด้ำนข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ 
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท รวมท้ังเป็นหน่วยงำนท่ีเป็นศูนย์กลำงในกำร 
จดัท�ำและจดัเก็บเอกสำรส�ำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หนังสือ 
นัดประชมุผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ไว้เป็นระบบ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้

 สำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรได้

 บริษัทฯ มีกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงขั้น
ตอนกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีกำรตรวจสอบ/ 
สอบทำนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังกำรพิจำรณำ ทบทวน รำยงำน 
ทำงกำรเงนิของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้ใช้นโยบำยบญัชตีำมหลกัเกณฑ

 ์
ท่ีรับรองท่ัวไป และเหมำะสมกับลกัษณะธุรกิจ ท้ังน้ีกำรพจิำรณำทบทวนของ
คณะกรรมกำรบริษัทก่อนกำรเผยแพร่รำยงำนทำงกำรเงินต่อสำธำรณชน 

 
เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจน 
กำรดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนและโปร่งใส

 5. ระบบการติดตาม

 บริษัทฯ มีระบบกำรตดิตำมกำรด�ำเนินงำนในระดบับริหำร และในระดบั 
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด คณะกรรมกำรบริษัทและ 
ฝ่ำยบริหำรจะแกไ้ขปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึน และก�ำหนดแนวทำงทีช่ดัเจน ในกรณีท่ี 
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย กรณีมีประเด็นส�ำคัญท่ีอำจมีผลกระทบต่อองค์กร 

 จะก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบน�ำเสนอรำยงำน เพื่อทบทวนกำรปฏิบัติงำนและ
กำรวิเครำะห์สำเหตุตลอดจนร่วมพิจำรณำเพื่ออนุมัติแก้ไขปัญหำภำยใน
เวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นว่ำเหมำะสมและให้รำยงำน กำรปฏิบัติและติดตำม
ผลอย่ำงต่อเน่ือง

 สรุประบบการควบคุมภายในของบริษัท

	 - บริษัท และบริษัทย่อยได้ปฏิบัตติำมมำตรฐำนทำงบัญชท่ีียอมรับ 
โดยท่ัวไป ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ 
และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีกำรเปิดเผย

 
ข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ

	 - ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทเพียงพอ และเหมำะสม  
ครอบคลุมถึงกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและ 
บริษัทย่อย รวมไปถึงกำรท�ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งและ 
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอย่ำงเพียงพอ

184 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



	 - บริษัทจดัให้มบีคุลำกรเพยีงพอเพือ่รองรับกบัธุรกจิท่ีเจริญเตบิโต
โดยระหวำ่งปี 2564 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด�ำเนินกำรสอบทำนระบบงำนตำ่ง ๆ  

 
ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงกิจกำรร่วมค้ำ โดยสำมำรถสรุปได้ดังน้ี

 กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม

 1. กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยในกำรบริหำรจัดกำร 
  กองรีท-FIRM
 2. กระบวนกำรด�ำเนินธุรกจิของบริษัท PBA Robotics (Thailand)  
  จ�ำกัด 
 3. ระบบงำนก่อสร้ำงโรงงำน คลังสินค้ำและกำรติดตำมควำม

 
  คืบหน้ำโครงกำร 
 4. ระบบบริหำรจดักำรอสังหำริมทรัพย์และซอ่มบ�ำรุงรักษำโรงงำน 
  และคลังสินค้ำ

 กลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรพำณิชยกรรม

 5. ระบบงำนพัฒนำโครงกำรเชิงพำณิชยกรรม-ศูนย์ประชุม 
  แห่งชำติสิริกิติ์
 6. ระบบงำนบริหำรโรงแรม Triple Y
 7. ระบบงำนบริหำรงำนคอนโดมิเนียม Triple Y Residence
 8. ระบบงำนบริหำรศูนย์กำรค้ำสำมย่ำนมิตรทำวน์ 
 9. ระบบงำนฝ่ำยกลยุทธก์ำรตลำดธุรกิจค้ำปลีก 
 10. ระบบงำนระบบงำนบริหำรกลยุทธธุ์รกิจค้ำปลีก 
 11. ระบบงำนกลยุทธบ์ริหำรพื้นท่ีเช่ำ

 กลุ่มธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย

 12. ระบบงำนจดัซื้อท่ีดินและจดัสรรท่ีดิน
 13. ระบบงำนออกแบบโครงกำรแนวรำบ 
 14. ระบบงำนจดัซื้อโครงกำรท่ีอยู่อำศัย
 15. ระบบงำนประมำณรำคำและควบคุมงบประมำณ
 16. ระบบงำนวำงแผนกลยุทธแ์ละกำรตลำดดิจทัิล 
 17. ระบบงำนวำงแผนและวิเครำะห์ธุรกิจท่ีอยู่อำศัย 
 18. ระบบงำนวิเครำะห์สินเชื่อและนิติกรรมกำรโอน
 19. ระบบงำนขำยและก่อสร้ำง โครงกำรท่ีอยู่อำศัย

 ส่วนงำนสนับสนุนส่วนกลำง (Corporate Function)

 20. ระบบงำนจดัซื้อ
 21. ระบบงำนธุรกำร
 22. ระบบงำนบริหำรกำรเงิน 
 23. ระบบงำนฝ่ำยบัญชี
 24. ตรวจสอบระบบสำรสนเทศ (IT Audit)

 กลุ่มธุรกิจ Digital

 25. ระบบงำนพัฒนำโครงกำร Data Center ของ STT GDC  
  (Thailand) Co., Ltd. 

 จำกผลกำรตรวจสอบในเร่ืองดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำร
 

ตรวจสอบได้รับรำยงำนจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง
 ท่ีเป็นสำระส�ำคัญเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยใน รวมท้ังประเด็นท่ีพบ

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขและยึดถือเป็นแนวทำง 
ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อลดข้อผิดพลำดในกำรท�ำงำน ท้ังน้ี คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำก่อนน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทไตรมำสละ 1 ครั้ง  
เพื่อคณะกรรมกำรบริษัทได้ทรำบอย่ำงทันเวลำ

 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เพือ่ควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตและผูต้รวจสอบภำยใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึจดัให้มีกำรประชมุร่วมกนัระหว่ำงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำต และผูต้รวจสอบภำยในโดยไมม่ฝ่ีำยจดักำร
เข้ำร่วม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตให้

 ควำมเห็นในประเด็นกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงอิสระและตรงไปตรงมำ โดยทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบถำม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตถึงกำรให้ควำมร่วมมือของผู้รับกำรตรวจ และกำรถูก

 จ�ำกัดขอบเขตในกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ได้แจ้งรำยงำนแก่
 คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำได้รับควำมร่วมมือในกำรประสำนงำนเป็นอย่ำงดี

จำกผูรั้บกำรตรวจ มคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตังิำน และไมถ่กูจ�ำกดัขอบเขต
ในกำรตรวจสอบ

 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำท่ี
 

ตรวจสอบกำรปฏิบัตติำมระบบกำรควบคมุภำยในทีว่ำงไว้ เพือ่ให้ม่ันใจวำ่บริษัทฯ 
 

มีระบบกำรควบคุมภำยในทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำนท่ีเหมำะสมและเพียงพอ
ในกำรลดควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นในกระบวนกำรปฏิบัติงำนทำงธุรกิจหลัก 

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยงในภำพรวมของ
องค์กรเพื่อจัดท�ำแผนกำรตรวจสอบสอดคล้องกับกฎและระเบียบข้อบังคับ
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงให้ค�ำปรึกษำพร้อมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ให้มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิผล

 ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกล รวมทั้งติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ 
ตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ีให้ไว้ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำน

 ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ถึงผลกำรสอบทำน ข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะในเร่ืองท่ีตรวจสอบรวมท้ังผลกำรตดิตำมตำมข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
ท่ีให้ไว้ในไตรมำสก่อน ๆ

 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก�ากับดแูลการปฏิบตังิาน
ของบริษัท

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตั้ง นำงมำรศรี โสภำเสถียรพงศ์ 
 

ให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 
เน่ืองจำกมปีระสบกำรณ์ในกำรปฏบิตังิำนด้ำนบญัช ีกำรเงนิ และกำรตรวจสอบ 
ภำยในธุรกจิ/อุตสำหกรรมท่ีมลีกัษณะเดยีวกบับริษัทฯ มำเป็นระยะกว่ำ 20 ปี 
เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบ
ภำยใน และมคีวำมเข้ำใจในกจิกรรมและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ จงึเหน็วำ่  
มีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ ท้ังน้ี 
กำรพจิำรณำและอนุมัต ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำยผูด้�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำงำน

 ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ จะต้องผ่ำนกำรอนุมัต ิหรือได้รับควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 บริษัทฯ มอบหมำยให้ นำงสำวศรีวลี สุขศรี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น 
ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกับดแูล (Legal & Compliance Department)  
เพื่อท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดแูลหน่วยงำนตำ่ง ๆ  ภำยในบริษัทให้ปฏิบัตติำมกฎเกณฑ์
ของหน่วยงำนทำงกำรท่ีเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท

185บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



รายการระหว่างกัน
 1. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

 ในรอบปีบัญชี 2564 (วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564) รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 
 มีรำยละเอยีดดังน้ี

 1.1 รายการระหว่างกันที่ส�าคัญ

 บริษัทมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีส�ำคัญระหว่ำงปี 2563-2564 ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังน้ี

ชื่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบรอบปี

บัญชี 
2564

รอบปี
บัญชี 
2563

1. กองทุนรวม 
 สำธรซิตี ้
 ทำวเวอร์

มีผู้ถือหุ้นใหญ่
ซึ่งมีควำม
สัมพันธก์ับ 
ผู้ถือหุ้น 
และกรรมกำร
ของบริษัท

1.1 ค่ำเช่ำและ
บริกำรสถำนท่ี

- 8.57 บริษัทมีกำรเช่ำพื้นท่ีส�ำนักงำน
จำกกองทุนรวมสำธรซติีท้ำวเวอร์

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 

 
โดยมีกำรพิจำรณำประกอบกับ
ข้อมูลอัตรำค่ำเช่ำอำคำรส�ำนักงำน 
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีอยู่ในบริเวณ

 ใกล้เคียงกับอำคำรส�ำนักงำนของ
บริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
เกิดขึ้นตำมรำคำตลำด โดยมีกำร 
ให้บริกำร และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
ผู้เช่ำรำยอื่นท่ัวไป

1.2 ค่ำไฟฟ้ำ 
สำธำรณูปโภค 
และบริกำร
อื่น ๆ

- 0.54

2. บริษัท นิคม 
 อุตสำหกรรม 
 เอเซีย จ�ำกัด

มีกรรมกำร
ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำร 
ของบริษัท

2.1 ค่ำติดตั้ง
ป้ำยโฆษณำ
และค่ำบ�ำรุง
รักษำ

2.31 2.13 บ ริ ษั ท มี ก ำ ร ใ ช้ สื่ อ โ ฆ ษ ณ ำ
ประชำสัมพันธ์ทำงกำรตลำด
โด ย ติ ด ตั้ ง ป้ ำ ย โฆ ษ ณ ำ ห น้ ำ 
นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย และ
ช�ำระค่ำซ่อมแซม บ�ำรุงรักษำ
ส�ำหรับกำรใช้พื้นท่ีส่วนกลำง

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว โดยมีกำร

 พิจำรณำจำกค่ำบริกำร ค่ำซ่อมแซม
 

และค่ ำบ� ำ รุ ง รักษำ เ ป็นอัตรำ ที่ 
เทียบเท่ำกับผู้ รับบริกำรรำยอื่น 
ท่ีอยู่ในบริเวณเดยีวกัน คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร 
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีมีควำมจ�ำเป็น 
และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้ น 
ตำมรำคำตลำดบนเงื่อนไขท่ีปฏิบัติ
กันอยู่โดยท่ัวไป

2.2 ค่ำไฟฟ้ำ 
สำธำรณูปโภค
และบริกำร
อื่น ๆ

3.02 2.65

3. บริษัท  
 ไทยเบฟเวอเรจ  
 โลจสิติกส์ จ�ำกัด

มีกรรมกำร 
ท่ีมีควำม 
เกี่ยวโยงกับ
กลุ่มของ 
ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ ่
ของบริษัท

3.1 รำยได้ 
ค่ำเช่ำและ
บริกำร

22.44 20.90 บริษัทมีรำยได้ค่ำเช่ำ และบริกำร
ของคลังสินค้ำ ท่ีได้รับจำก บจก. 
ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติกส์

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว โดยมีกำร
พิจำรณำประกอบกับข้อมูลอัตรำ
ค่ำเช่ำ และบริกำรของคลังสินค้ำ 
กับผู้เช่ำรำยอื่น ๆ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร 
ดงักลำ่วเป็นรำยกำรท่ีมคีวำมสมเหตุ
สมผล และเกิดขึ้นตำมรำคำตลำด 
บนเงื่อนไขท่ีปฏิบัติกันอยู่โดยท่ัวไป

186 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ชื่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบรอบปี

บัญชี 
2564

รอบปี
บัญชี 
2563

4. บริษัท เบอร์ลี่  
 ยุคเกอร์ 
 โลจสิติกส์ จ�ำกัด

มีกรรมกำร 
ท่ีมีควำม 
เกี่ยวโยงกับ
กลุ่มของ 
ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ ่
ของบริษัท

4.1 รำยได้ 
ค่ำเช่ำและ
บริกำร คำ่ภำษี
โรงเรือน  
และท่ีดิน

3.00 2.95 บริษัทมีรำยได้ค่ำเช่ำ ค่ำงำน
ซ่อมแซม และค่ำภำษีโรงเรือน
ของคลั งสิน ค้ำ  ท่ี ไ ด้ รับจำก  
บจก. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจสิติกส์

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้น
แล้ว โดยมีกำรพิจำรณำประกอบกับ
ข้อมูลอัตรำค่ำเช่ำ และบริกำรของ 

 
คลังสินค้ำ กับผู้เช่ำรำยอื่น ๆ และ
มีควำมเห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำว 
เป็นรำยกำรท่ีมีควำมสมเหตุสมผล  
และเกดิขึน้ตำมรำคำตลำดบนเงือ่นไข 
ท่ีปฏิบัติกันอยู่โดยท่ัวไป

5. บริษัท อำคเนย์ 
 ประกันภัย  
 จ�ำกัด (มหำชน)

มีกรรมกำร
ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำร 
ของบริษัท

5.1 ค่ำเบี้ย
ประกันภัย
ทรัพย์สิน

18.82 12.36 บริษัทมีกำรท�ำประกันภัยของ
อำคำรโรงงำน และคลังสินค้ำ  
กับ บมจ. อำคเนย์ประกันภัย

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว โดยมีกำร
พิจำรณำประกอบกับข้อมูลอัตรำ
ค่ำบริกำร กับผู้ให้บริกำรรำยอื่น ๆ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม 
เห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร 
ท่ีมีควำมจ�ำเป็น และสมเหตุสมผล  
และเกดิขึน้ตำมรำคำตลำดบนเงือ่นไข 
ท่ีปฏิบัติกันอยู่โดยท่ัวไป

5.2 รำยได้ค่ำ
เคลมประกัน

2.64 1.29

6. ทรัสต์เพื่อ 
 กำรลงทุน 
 ใน 
 อสังหำริมทรัพย ์
 และสิทธกิำรเช่ำ 
 อสังหำริมทรัพย ์
 เพ่ืออุตสำหกรรม 
 เฟรเซอร์ส  
 พร็อพเพอร์ตี้

บริษัทร่วม 6.1 ก�ำไร
จำกกำรขำย
อสงัหำริมทรัพย์

817.85 1,311.16 บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ฯ รวมท้ังมีกำรขำย
อสั งหำ ริมท รัพ ย์ของบ ริ ษัท 
ให้แก่กองทรัสต์ฯ นอกจำกน้ี
บ ริ ษัทมีกำรถือห น่วยลง ทุน 
ในกองทรัสต์ฯ และขำยเงนิลงทุน 
ในกองทรัสต์ ไปจ� ำนวนห น่ึง 
ในระหว่ำงปี 2663 ซึ่งธุรกรรม 
ดังกล่ำวเป็นไปตำมรำคำตลำด 
และเป็นประโยชน์กับบริษัท

ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ม ี
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
รำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น และมี

 
ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 

 เป็นรำยกำรท่ีมีควำมสมเหตุสมผล  
และเกดิขึน้ตำมรำคำตลำด นอกจำกน้ี 
ข้อก� ำหนด และเงื่ อนไขต่ำง  ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องมีควำมเหมำะสม และ 
ปฏิบัติกันโดยท่ัวไป

6.2 รำยได้ 
ค่ำบริหำร
จดักำร

370.60 401.91

6.3 รำยได้ 
ค่ำเช่ำและ
บริกำร รำยได้
ค่ำเช่ำท่ีดิน และ
รำยได้ค่ำบริกำร
ส่วนกลำง

93.98 92.48

6.4 รำยได้ 
ค่ำบริกำร

17.31 17.66

6.5 รำยได้ 
ค่ำนำยหน้ำ

29.84 62.31

6.6 รำยได้อื่น - 1.64

6.7 ค่ำ
สำธำรณูปโภค

0.07 0.61

6.8 ต้นทุน 
ค่ำเช่ำและ
บริกำร

0.02 0.42

6.9 ค่ำใช้จำ่ย
อื่น

0.10 0.42
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รอบปี
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7. บริษัท 
 เฟรเซอร์ส 
 พร็อพเพอร์ตี้  
 บีเอฟทีแซด  
 จ�ำกัด

บริษัทร่วมค้ำ 7.1 รำยได้ 
ค่ำบริหำร
จดักำร

8.48 37.08 บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ของ
โครงกำรของ บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด ซึ่ง
ธุรกรรมดังกล่ำวเป็นไปตำม
รำคำตลำด และเป็นประโยชน์
กับบริษัท

ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ม ี
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
รำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น และมี

 
ค ว ำ ม เ ห็ น ว่ ำ ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว 
ข้ำงต้น เป็นรำยกำรท่ีมีควำมสมเหตุ
สมผล และเกิดขึ้นตำมรำคำตลำด 
นอกจำกน้ีข้อก�ำหนด และเงื่อนไข
ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีควำมเหมำะสม 
และปฏิบัติกันโดยท่ัวไป

7.2 รำยได้
ค่ำก่อสร้ำง และ
รำยได้ค่ำบริกำร

13.42 38.16 บริษัทดแูลกำรบริหำร และควบคมุ 
งำนก่อสร้ำงอำคำรคลังสินค้ำ 
และสิ่ งปลูกส ร้ำงอื่ น  ใ ห้แก่
โครงกำรของ บจก. เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด ซึ่ง
ธุรกรรมทำงกำรเงินดังกล่ำว
เป็นไปตำมรำคำตลำด และเป็น
ประโยชน์กับบริษัท

8. บริษัท จสัโค  
 (ประเทศไทย)  
 จ�ำกัด

บริษัทร่วมค้ำ 8.1 ค่ำเช่ำและ
บริกำรสถำนท่ี

58.40 55.22 บ ริ ษั ท มี ก ำ ร เ ช่ ำ พื้ น ท่ี  แ ล ะ
ใ ช้บ ริกำรจำก บจก .  จัส โค 
(ประเทศไทย)

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 
โดยมีกำรพิจำรณำประกอบกับ
ข้อมูลอัตรำค่ำเช่ำอำคำรส�ำนักงำน 
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีอยู่ในบริเวณ

 ใกล้เคียงกับอำคำรส�ำนักงำนของ
บริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
เกิดขึ้นตำมรำคำตลำด โดยมีกำรให้ 
บริกำร และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับ 
ผู้เช่ำรำยอื่นท่ัวไป

8.2 ดอกเบี้ย
จำ่ย

2.24 -

8.3 ค่ำใช้จำ่ย
อื่น

1.46 -

9. บริษัท นอร์ท  
 สำธร โฮเต็ล  
 จ�ำกัด

บริษัทร่วม 9.1 รำยได้
ค่ำเช่ำ

- 56.44 ในเดือนสิงหำคม 2550 บจก. 
นอร์ท สำธร เรียลตี้ (บริษัทย่อย) 
ได้ท�ำสัญญำเช่ำช่วง ท่ีดินกับ 
บจก. นอร์ท สำธร โฮเต็ล (บริษัท
ร่วม) จ�ำนวน 2 ฉบับ เพื่อด�ำเนิน
โครงกำรโรงแรม W Bangkok 
และอำคำรอนุรักษ์โดยสัญญำ
เช่ำช่วงมีระยะเวลำส้ินสุดและ 
เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญำ 
เช่ำหลักท่ี บจก.นอร์ท สำธร  
เรียลตี้  ท�ำกับ สนง.ทรัพย์สิน
ส่วนพระมหำกษัตริย์  โดยมี 
เงื่อนไขเพิ่มเติมให้ บจก. นอร์ท  
สำธร โฮเตล็ ช�ำระเงนิคำ่เชำ่รำยปี 
ให้กับ บจก. นอร์ท สำธร เรียลตี้  
ในอัตรำเดียวกับ สัญญำหลัก  
สญัญำเชำ่ชว่งฉบบัท่ี 1 ก�ำหนดให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พจิำรณำรำยกำรดงักลำ่วแล้ว และ
มีควำมเห็นว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลงไว้
ตำมสัญญำ อัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำม
สญัญำท่ีตกลงร่วมกนั มีควำมสมเหต ุ
สมผลและเ ป็นไปตำมแนวทำง 
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
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บจก.นอร์ท สำธร โฮเต็ล จำ่ยเงิน 
ค่ำเช่ำเร่ิมแรก เป็นจ�ำนวนเงิน 
989 ล้ำนบำท ให้แก่ บจก.นอร์ท 
สำธร เรียลตี้ กำรเช่ำช่วงท่ีดิน
น้ีได้รับควำมยินยอมจำกสนง.
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 
โดยค่ำเช่ำเร่ิมแรกท่ีได้รับ บจก.
นอร์ท สำธร เรียลตี้ ทยอยรับรู้ 
เ ป็นรำยได้ค่ ำ เช่ ำตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ กำรให้เช่ำเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท

9.2 รำยได้
ดอกเบี้ยรับ

14.60 11.78 ดอกเบี้ ย รับจำกเงิน ท่ีบ ริ ษัท 
ให้กู้ยืมแก่ บจก. นอร์ท สำธร 
โฮเต็ล ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของบริษัท (20%) เป็นไปตำม
สัญญำเงินกู้

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 
และมีควำมเห็นว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลง
ไว้ตำมสัญญำ อัตรำดอกเบ้ียเป็นไป 
ตำมอัตรำตลำด และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท มีควำมสมเหต ุ
สมผลและเ ป็นไปตำมแนวทำง  
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

9.3 ค่ำเชำ่ 
ห้องพัก 
และบริกำร  
ค่ำอำหำร 
และเคร่ืองดื่ม

0.08 0.20 ส� ำ ห รั บ เ ช่ ำ ส ถ ำ น ท่ี เ พื่ อ จั ด 
งำนประชมุท่ีโรงแรม W Bangkok

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พจิำรณำรำยกำรดงักลำ่วแล้ว และ
มีควำมเห็นว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลงไว้
ตำมสัญญำ เป็นไปตำมอัตรำตลำด 
มีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท

10. ทรัสต์เพื่อ 
 กำรลงทุน 
 ในสิทธกิำรเช่ำ 
 อสังหำริมทรัพย์  
 โกลเด้นเวนเจอร์

บริษัทร่วม 10.1 รำยได้ 
ค่ำเช่ำท่ีดิน 
อำคำร และ
งำนระบบ

- 313.68 ในระหว่ ำง ปี  2559 ท รัสต์
เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

 
“โกลเด้นเวนเจอรีท” ได้ เช่ำ
ช่วงท่ีดิน อำคำรและงำนระบบ
จำก บจก. นอร์ท สำธร เรียลตี้  
(บริษัทย่อย) เป็นเวลำ 25 ปี 
สิ้นสุดวันท่ี 6 ตุลำคม 2583 
ร ว ม ถึ ง ก ำ ร ซื้ อ เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์ 
เค ร่ืองมือ และอุปกรณ์ของ
โครงกำรสำทร สแควร์ รวมท้ัง
ได้จำ้ง บจก. นอร์ท สำธร เรียลตี้ 

 
เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์  
(Property Manager) ในกำร
บริหำรจัดกำรหำผลประโยชน์  
จดัเกบ็รำยได้ บ�ำรุงรักษำซอ่มแซม 
อสังหำริมทรัพย์ ให้อยู่ในสภำพ
ท่ีดี โดยมีอัตรำค่ำธรรมเนียม 
พื้นฐำนไม่เกิน 100 ล้ำนบำทต่อปี

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พจิำรณำรำยกำรดงักลำ่วแล้ว และ
มีควำมเห็นว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลงไว้
ตำมสัญญำ อตัรำค่ำเช่ำ และบริกำร
เป็นไปตำมอัตรำตลำด และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบริษัท มีควำมสม
เหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำง
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

10.2 ดอกเบี้ย
รับ

19.44 -

10.3 รำยได้
ค่ำธรรมเนียม
บริหำร
อสงัหำริมทรัพย์

143.96 126.04
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และค่ำธรรมเนียมผันแปรไม่เกิน 
8% ตอ่ปีของรำยได้จำกกำรให้เชำ่

 พื้ น ท่ี ท้ั ง ห ม ด แ ล ะ ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย
 

บำงส่วนท่ีสำมำรถเรียกเก็บได้
ตำมจริง ตำมท่ีก�ำหนดในสัญญำ 
โดยรำยกำรดังกล่ำวได้รับกำร
อนุมัติจำกท่ีประชุมใหญ่วิสำมัญ
ผูถ้อืหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษัท 
เมื่อวันท่ี 9 ธนัวำคม 2557

10.4 ค่ำเช่ำจำ่ย 
และค่ำบริกำร
ห้องประชุม

- 2.77 บริษัท และ บจก.  โกลเด้น  
แลนด์ เรสซิเด้นซ์ (บริษัทย่อย) 
ได้เช่ำพื้นท่ีส�ำนักงำนชั้น 36 และ 
38 ของอำคำรสำทร สแควร์ กับ 
โกลเด้นเวนเจอร์รีท นอกจำกน้ัน
ได้มกีำรใช้บริกำรห้องประชมุของ
อำคำรสำทรสแควร์ และอำคำร
ปำร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็กซ์

11. กองทุนรวม
 สิทธกิำรเช่ำ 
 อสังหำริมทรัพย์ 
 โกลด์

บริษัทร่วม 11.1 ค่ำเช่ำ 
ช่วงท่ีดิน 
อำคำรและ
เฟอร์นิเจอร์ของ
โครงกำร
เมย์แฟร์
แมริออท

- 32.00 ในระหว่ำงปี 2550 กองทุนรวม
สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
โกลด์ ได้ให้ บจก. แกรนดเ์มยแ์ฟร์ 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมของ
บริษัท เช่ำช่วงท่ีดินและอำคำร 
และเช่ำเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ของโครงกำรเมย์แฟร์แมริออท 
เพื่ อประกอบธุรกิ จ เซอ ร์วิ ส 
อพำร์ทเม้นท์และโรงแรม โดย

 
จ่ ำ ย ค่ ำ เ ช่ ำ ค ง ท่ี เดื อ น ล ะ  4 

 
ล้ำนบำท และค่ำเช่ำแปรผัน

 
รำยเดือนตำมผลกำรด�ำเนินงำน 
เป็นระยะเวลำ 16 ปี ตั้งแต่วันท่ี  
8 พ.ค. 2550 ถึงวันท่ี 15 มี.ค. 
2566 และเ มื่ อหมดสัญญำ
เช่ำช่วง บจก. แกรนด์เมย์แฟร์ 
สำมำรถใช้สิทธิต่ออำยุสัญญำ
ได้อีก 10 ปี กำรเช่ำเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 
และมีควำมเห็นว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลง
ไว้ตำมสัญญำ อัตรำค่ำเช่ำก็เป็นไป
ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกัน มีควำม
สมเหตสุมผลและเป็นไปตำมแนวทำง 
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

11.2 ดอกเบี้ย
จำ่ย

2.28 -

12. บริษัท  
 สยำมโฮลดิ้ง  
 จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นของ 
บจก. สำธร
ทรัพย์สิน 
(บริษัทย่อย) 
ในสัดส่วน 
40%

12.1 ดอกเบี้ย
จำ่ย

14.80 14.84 ดอกเบี้ยจ่ำยของ บจก. สำธร
ทรัพย์สิน (บริษัทย่อย) จำกกำร
กู้ยืมเงินจำก บจก. สยำมโฮลดิ้ง 
อัตรำดอกเบี้ยเป็นอัตรำท่ีตกลง
ร่วมกันกับบริษัทให้เป็นอัตรำ
เดียวกันท่ีจะคิดกับบริษัทย่อย 
ท่ีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 6.5 
ตั้งแต่ปี 2557 ดอกเบี้ยจำ่ยจำก
เงินกู้ยืมจำก บจก. สยำมโฮลดิ้ง 
เป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำ
ร่วมลงทุนระหว่ำงบริษัทกับ บจก. 
สยำมโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร่วม

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พจิำรณำรำยกำรดงักลำ่วแล้ว และ
มีควำมเห็นว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลงไว้
ตำมสัญญำ อัตรำดอกเบี้ยก็เป็นไป
ตำมอตัรำตลำด

190 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ชื่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบรอบปี

บัญชี 
2564

รอบปี
บัญชี 
2563

13. บริษัท แอสคอท  
 อนิเตอร์ 
 เนชั่นแนล  
 แมนเนจเม้นท์  
 (ประเทศไทย)  
 จ�ำกัด

กิจกำร 
ท่ีเกี่ยวข้อง
กันกับ บจก. 
สยำมโฮลดิ้ง 
ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทย่อย

13.1 รำยได้ 
ค่ำเช่ำและ 
ค่ำบริกำร

- 0.11 บจก. แอสคอทฯ เป็นผู้บริหำร
จดักำรโครงกำรแอสคอท ซึ่งเป็น 
โครงกำรอำคำรพักอำศัยเพื่อ 
ให้เชำ่ระยะยำว ในรูปแบบเซอร์วสิ

 
อพำร์ทเม้นท์และโรงแรมซึง่มกีำร

 
เรียกเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 

 
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำใช้จำ่ย

 ส่วนกลำง และค่ำธรรมเนียม
วิชำชีพ จำก บจก.สำธรทรัพย์สิน 
(บริษัทย่อย)

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 
และมีควำมเห็นว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลง
ไว้ตำมสัญญำ และตำมท่ีตกลง 
ร่ ว ม กั น ก ร ณี ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ท� ำ สั ญ ญ ำ

 
ระหวำ่งกนั มีควำมสมเหตสุมผลและ
เป็นไปตำมแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัท

13.2 ค่ำ
ธรรมเนียม
กำรจดักำร

12.34 24.45

14. บริษัท  
 เกษมทรัพยภั์กดี 
 จ�ำกัด

บริษัทร่วมค้ำ 14.1 รำยได้ 
ค่ำบริหำร
จดักำร

60.96 80.70 บจก. เกษมทรัพย์ภักดี เป็นผู้รับ
สิทธิ เ ข้ำท� ำสัญญำให้สิทธิ ใ ช้
ประโยชน์โครงกำรพัฒนำพื้นท่ี
บริเวณตลำดสำมย่ำนเดิมกับ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อ
เป็นกำรประหยัดในกำรว่ำจ้ำง
บุคลำกรใหม่ และใช้ประโยชน์

 
จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ของ บุคลำกร
ของบริษัท รวมไปถึงระบบงำน 
และกำรจัดกำรองค์กร บจก.  
เกษมทรัพย์ภักดี จงึว่ำจำ้งบริษัท 
เพื่อให้บริกำรทุกด้ำนท้ังด้ำน

 
กำรบริหำรโครงกำรกำรก่อสร้ำง 
กำรออกแบบรูปแบบโครงกำร 
กำรบ ริหำรกำรตลำด  และ 
กำรบริหำรจดักำรท่ัวไป

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 

 
และมคีวำมเหน็ว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลงไว้ 
ตำมสัญญำ ค�ำนวณมำจำกต้นทุน
บวกก�ำไรท่ีเหมำะสม มีควำมสมเหตุ 
สมผลและเ ป็นไปตำมแนวทำง 
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

14.2 ค่ำเชำ่และ
บริกำรจำ่ย

21.98 42.66 บริษัท และ บจก. โกลเด้น แลนด์ 
เรสซิเด้นซ์ (บริษัทย่อย) ได้เช่ำ
พื้นท่ีส�ำนักงำนชั้น 20 และ 21 
ของอำคำรมิตรทำวน์ ออฟฟิศ
ทำวเวอร์ โดยมีกำรท�ำสัญญำ
เช่ำและบริกำรตำมเงื่อนไขปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ำ ท่ัวไปตำม 
อตัรำตลำด

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 

 
และมคีวำมเหน็ว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลงไว้ 
ตำมสญัญำ เป็นอตัรำเชำ่และบริกำร
ตำมเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับลูกค้ำ
ท่ัวไปตำมอตัรำตลำด

14.3 ดอกเบี้ย
จำ่ย

2.12 -

14.4 ค่ำใช้จำ่ย
อื่น-ค่ำอบรม, 
ค่ำห้องประชุม

0.86 1.60 กลุ่มบริษัทใช้สถำนท่ีเพื่อ ฝึก
อบรม สัมมนำ และจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

191บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



ชื่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบรอบปี

บัญชี 
2564

รอบปี
บัญชี 
2563

15. บริษัท ภักดี 
 รีเทล จ�ำกัด

บริษัทร่วมค้ำ 15.1 รำยได้
ค่ำบริหำร
จดักำร

11.13 14.10 บจก. เกษมทรัพย์ภักดี เป็นผู้รับ
สิทธิ เ ข้ำท� ำสัญญำให้สิทธิ ใ ช้
ประโยชน์โครงกำรพัฒนำพื้นท่ี
บริเวณตลำดสำมย่ำนเดิมกับ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อ
เป็นกำรประหยัดในกำรว่ำจ้ำง
บุคลำกรใหม่ และใช้ประโยชน์
จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรของ
บริษัท รวมไปถึงระบบงำน และ
กำรจดักำรองค์กร บจก. ภกัด ีรีเทล  
จึงว่ำจ้ำงบริษัท เพื่อให้บริกำร

 
ทุ ก ด้ ำ น ท้ั ง ด้ ำ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
โครงกำรกำรก่อสร้ำง กำรออกแบบ 
รูปแบบโครงกำร กำรบริหำร 
กำรตลำด และกำรบริหำรจดักำร
ท่ัวไป

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 
และมีควำมเห็นว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลง
ไว้ตำมสัญญำ ค�ำนวณมำจำกต้นทุน
บวกก�ำไรท่ีเหมำะสม มีควำมสมเหตุ 
สมผลและเ ป็นไปตำมแนวทำง 
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

15.2 ค่ำซื้อ
สินค้ำ ของขวัญ 
ของช�ำร่วย

- 0.81 ซื้ อ สิ น ค้ ำ เพื่ อ เ ป็ น ข อ ง ข วั ญ
เทศกำลให้กับลูกค้ำ และคู่ค้ำ
ทำงธุรกิจ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 
และมีควำมเหน็วำ่ เป็นรำคำปกตท่ีิให้ 
กับบุคคลภำยนอก มีควำมเหมำะสม  
มีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท

16. บริษัท ภักดี 
 ฮอสพิทำลิตี้ 
 จ�ำกัด

บริษัทร่วมค้ำ 16.1 รำยได้ 
ค่ำบริหำร
จดักำร

10.20 4.50 บจก. เกษมทรัพย์ภักดี เป็นผู้รับ
สิทธิ เ ข้ำท� ำสัญญำให้สิทธิ ใ ช้
ประโยชน์โครงกำรพัฒนำพื้นท่ี
บริเวณตลำดสำมย่ำนเดิมกับ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อ
เป็นกำรประหยัดในกำรว่ำจ้ำง
บุคลำกรใหม่ และใช้ประโยชน์
จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรของ
บริษัท รวมไปถึงระบบงำน และ
กำรจัดกำรองค์กร บจก. ภักดี 
ฮอสพิทำลิตี้  จึงว่ำจ้ำงบริษัท 
เพื่อให้บริกำรทุกด้ำนท้ังด้ำน

 
กำรบริหำรโครงกำรกำรก่อสร้ำง  
กำรออกแบบรูปแบบโครงกำร 
กำรบ ริหำรกำรตลำด  และ 
กำรบริหำรจดักำรท่ัวไป

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 
และมีควำมเห็นว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลง
ไว้ตำมสัญญำ ค�ำนวณมำจำกต้นทุน
บวกก�ำไรท่ีเหมำะสม มีควำมสมเหตุ 
สมผลและเ ป็นไปตำมแนวทำง 
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

192 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



ชื่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบรอบปี

บัญชี 
2564

รอบปี
บัญชี 
2563

16.2 ค่ำเช่ำและ
บริกำร

- 0.29 ส�ำหรับรับรองแขกและพนักงำน
ในช่วงกิจกรรมต่ำง ๆ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 

 
และมีควำมเห็นว่ำ เป็นรำคำปกติท่ี 
ให้กับบุคคลภำยนอก/รำคำตลำด 
หรือรำคำเปรียบเทียบจำกกำร 
เสนอรำคำของผู้เสนอรำคำท่ีมีรำคำ
และเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัท
มำกท่ีสุด

16.3 ค่ำใช้จำ่ย
อื่น ๆ

0.96 0.83 ส�ำหรับรับรองแขกและพนักงำน
ในช่วงกิจกรรมต่ำง ๆ

17. บริษัท เอน็.ซี.ซี.  
 แมนเนจเม้นท์  
 แอนด์  
 ดิเวลลอปเม้นท์  
 จ�ำกัด

มีกรรมกำร
ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรของ
บริษัท

17.1 รำยได้ 
ค่ำกำรจดักำร

40.56 23.25 บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด ์ดเิวลลอปเม้นท์ วำ่จำ้งบริษัท 
เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรบริหำร 
โครงกำรกำรก่อสร้ำง กำรออกแบบ 
รูปแบบโครงกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว 

 
และมคีวำมเหน็ว่ำ เป็นรำคำท่ีตกลงไว้ 
ตำมสญัญำ ค�ำนวณมำจำกประมำณ
กำรต้นทุนท่ีเกิดขึ้นของบริษัท บวก
ก�ำไรท่ีเหมำะสม มคีวำมสมเหตสุมผล
และเป็นไปตำมแนวทำงกำรด�ำเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รอบปีบัญชี รอบปีบัญชี

2564 2563

1. Frasers Hospitality Pte. Ltd. ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
 

ของกรรมกำรและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท 

รำยได้ค่ำเช่ำและคำ่บริกำร - 0.23

ค่ำท่ีพักสัมมนำ - 0.07

ค่ำใช้จำ่ยอื่น - 0.01

2. บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสพิทอลลิตี้ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
 

ของกรรมกำรและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท

ค่ำบริหำรโครงกำร 1.42 3.88

3. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
 

ของกรรมกำรและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท

รำยได้ค่ำเช่ำและคำ่บริกำร - 0.01

ค่ำบริกำรวิชำชีพ 6.19 1.35

รำยได้อื่น - 0.47

ค่ำใช้จำ่ยอื่น 2.59 -

4. Frasers Property Corporate 
Services Pte. Ltd.

เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
 ของบริษัท  

รำยได้ค่ำเช่ำและคำ่บริกำร - 0.02

รำยได้อื่น 10.00 0.21

ค่ำอบรมสัมมนำ 2.35 1.16

ค่ำใช้จำ่ยบริหำรองค์กร 15.68 30.82

ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน ค่ำเดินทำง  
ค่ำห้องพัก และค่ำรถรับส่ง

3.72 0.05

 1.2 รายการที่มีเง่ือนไขการค้าปกติทั่วไปที่ท�ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหวำ่งปี 2563-2564 บริษัทมีกำรท�ำรำยกำรค้ำท่ีมีเงื่อนไขปกติท่ัวไปกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังน้ี
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รอบปีบัญชี รอบปีบัญชี

2564 2563

5. บริษัท วัน แบงค็อก จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม - 0.06

6. River Valley Apartments  
Pte. Ltd.

เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
 ของบริษัท

ค่ำอบรมสัมมนำ - 0.01

ค่ำเดินทำง คำ่ห้องพัก และค่ำ
รถรับส่ง

- 0.20

7. Frasers Hospitality China 
Square Trusty Pte. Ltd.

เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
 ของบริษัท

ค่ำอบรมสัมมนำ - 0.02

8. Frasers Hospitality Loyalty 
Services Pte. Ltd.

เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
 ของบริษัท

ค่ำบริหำร (Loyalty fee) - 0.18

9. บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด 

บริษัทร่วมค้ำ รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร 3.69 -

รำยได้อื่น 0.84 0.03

10. บริษัท เอสทีที จดีีซี (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด

บริษัทร่วมค้ำ รำยได้จำกกำรให้เช่ำคลังสินค้ำ
และบริกำรห้องประชุม

8.28 0.01

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร 2.71 -

11. บริษัท ทีอำร์เอ แลนด์  
ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด

บริษัทร่วม รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร 9.48 5.65

ดอกเบี้ยรับ 0.48 -

12. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด 
(มหำชน)

มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในส�ำนักงำน - 0.15

รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม - 0.14

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร - 0.01

13. บริษัท ไทยดร้ิงค์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน รำยได้ค่ำสนับสนุนงำนวิ่ง 
Vertical run

- 0.47

14. บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท 
 เป็นญำติสนิทของกรรมกำร/ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ค่ำน�ำดื่มใช้ในส�ำนักงำน - 0.25

15. บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำบริกำรเชำ่อุปกรณ์
 

และค่ำบริกำรด้ำนระบบ
สำรสนเทศและเทคโนโลยี

63.35 61.70

ค่ำใช้จำ่ยอื่น 3.01 0.11

16. บริษัท โทนิค อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำบริหำรโครงกำร (กลุ่ม hotel) 3.01 3.01

17. บริษัท ทีซีซี แอทเซ็ทส์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม - 0.13

ค่ำใช้จำ่ยอื่น - 0.04

ค่ำท่ีปรึกษำด้ำนออกแบบ
สถำปัตยกรรม

- 0.38

ค่ำใช้จำ่ยพนักงำน - 0.04

18. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท 
 เป็นญำติสนิทของกรรมกำร/ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

บริกำรห้องจดัเลี้ยง - 0.67

ค่ำรับรอง - 0.01

19. บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำบริกำรเชำ่ยำนพำหนะ 1.03 8.74

194 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รอบปีบัญชี รอบปีบัญชี
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20. บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน)

มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำบริกำรด้ำนงำนประกันชีวิต 14.57 13.66

21. บริษัท น�ำยุค จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ท่ีมีกรรมกำรร่วมกัน

รำยได้ค่ำท่ีพัก - 0.93

22. บริษัท นอร์ธปำร์ค  
กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำรับรองลูกค้ำ - ตีกอล์ฟ - 0.89

23. บริษัท เอฟ แอนด์ บี  
อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่ม - 0.05

ค่ำประชำสัมพันธ์ - 0.19

ค่ำบริกำรห้องประชุม - 0.01

24. บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำน�ำดื่มรับรองลูกค้ำ - 5.90

25. บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ท่ีมีกรรมกำรร่วมกัน

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร - 2.27

ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่ม - 0.05

26. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด 
(มหำชน)

มีกรรมกำรร่วมกัน รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร - 10.45

รำยได้จำกธุรกิจโรงแรม 1.29 -

รำยได้อื่น 6.06 0.04

27. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม - 0.22

28. บริษัท ช้ำงอนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน รำยได้ค่ำบริกำรห้องประชุม - 0.16

รำยได้ค่ำสนับสนุนกิจกรรม 
Chill festival

- 3.70

29. บริษัท ชินำทรัพย์ จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำบริกำรอนิเตอร์เน็ต - 0.33

30. บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้ง  
แอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)

มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำโฆษณำ - 1.33

31. บริษัท ควอลิตี้ กอล์ฟ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้ให้บริกำรด้ำนผู้บริหำรท่ีส�ำคัญ
 กับบริษัท

ค่ำบริหำรโครงกำร 10.54 13.40

32. Marriott International ผู้ให้บริกำรด้ำนผู้บริหำรท่ีส�ำคัญ
 กับกลุ่มบริษัท

ค่ำบริหำรโครงกำร 5.58 0.35

33. Luxury Hotel & Resort 
(Thailand) Limited

ผู้ให้บริกำรด้ำนผู้บริหำรท่ีส�ำคัญ
 กับกลุ่มบริษัท

ค่ำบริหำรโครงกำร - 13.55

34. บริษัท โออชิิ รำเมน จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำอำหำรพนักงำน - 0.04

35. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ�ำกัด (มหำชน)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ท่ีมีกรรมกำรร่วมกัน

ค่ำซื้อเคร่ืองใช้ส�ำนักงำน 
และวัสดุสิ้นเปลือง

6.26 0.15

ค่ำของขวัญ คำ่รับรอง - 0.28

รำยได้อื่น (ค่ำเช่ำท่ีดิน) 0.48 0.48

36. บริษัท บำงปะกง โลจสิติกส์  
พำร์ค จ�ำกัด

บริษัทร่วมค้ำ รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร 17.60 -

รำยได้อื่น 2.37 4.42

37. บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน อบรมสัมมนำ - 0.04

ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน ค่ำเดินทำง  
ค่ำห้องพัก และค่ำรถรับส่ง

- 1.63
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38. บริษัท เอน็.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชั่นแนล 
อเีว้นท์ จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน รำยได้โรงแรม - 0.19

39. บริษัท มิตรสยำมอนิเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำท่ีปรึกษำ - 1.25

40. PT SLP Internusa Karawang บริษัทร่วม รำยได้อื่น - 1.15

41. บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น 
จ�ำกัด

มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำอำหำร และเคร่ืองดื่ม - 0.43

ค่ำอบรมสัมมนำ - 0.02

42. Frasers Property AHL Ltd. มีกรรมกำรร่วมกัน รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร - 0.33

ค่ำใช้จำ่ยอื่น - 0.27

43. Capri by Fraser China Square เป็นบริษัทย่อยของบริษัทท่ีมีผู้ถือหุ้น
ใหญ่เป็นญำติสนิทของกรรมกำรและ/
หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ค่ำห้องพัก - 0.04

44. บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญำติสนิท
 

ของกรรมกำร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทย่อย

ค่ำบริกำรห้องประชุม - 0.01

45. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
เด็มโก้ เพำเวอร์ 6 จ�ำกัด

บริษัทร่วมค้ำ รำยได้อื่น - 0.01

46. บริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ 
จ�ำกัด (มหำชน)

มีกรรมกำรร่วมกัน ค่ำบริกำรพื้นท่ีส่วนกลำง 2.14 1.92

 2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบจะประเมินรำคำดังกล่ำวในขั้นต้น โดยจะจัดหำข้อมูลและท�ำกำรวิเครำะห์ว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตุสมผล 
 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และมีรำคำยุติธรรมหรือไม่ เช่น กำรซื้อทรัพย์สิน ฝ่ำยกำรลงทุนจะต้องท�ำกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุน โดยอำจ
 มีกำรว่ำจำ้งผู้เชี่ยวชำญภำยนอกเพื่อให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จำกน้ันจงึน�ำเสนอตำมขั้นตอนและกระบวนกำรอนุมัติ โดยผู้บริหำรหรือกรรมกำรท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย

จะไม่มีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ให้เป็นรำยกำร
ท่ีเป็นไปตำมรำคำตลำด และเงื่อนไขท่ียุติธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ในกรณีท่ีรำยกำรดังกล่ำวไม่เป็นเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำโดยท่ัวไป คณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน ท้ังน้ี กรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองใด 
ไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน

 ในกรณีท่ีขนำดของรำยกำรมีสำระส�ำคัญและเป็นรำยกำรตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำ 
 ได้มีกำรด�ำเนินกำรตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องอยำ่งเคร่งครัด ท้ังในกรณีท่ีเป็นรำยกำรท่ีด�ำเนินกำรของบริษัทฯ เอง และกำรด�ำเนินกำรของบริษัทย่อย

 3. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตว่ำจะยังเป็นรำยกำรท่ีมีควำมจ�ำเป็นและ
 เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และให้เป็นไปในรำคำท่ียุติธรรม

196 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

 บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีฉบับน้ีแล้วด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน 

 
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลท่ีควรต้องแจง้ในสำระส�ำคัญ นอกจำกน้ี บริษัท ขอรับรองว่ำ

 (1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส�ำคัญเกี่ยวกับ
 ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

 (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสำระส�ำคัญ ท้ังของบริษัทและบริษัทย่อย

 
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว

 (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบ

 กำรควบคุมภำยใน ณ วันท่ี 5 พฤศจกิำยน 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลง
 ท่ีส�ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมท้ังกำรกระท�ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

 ชื่อ ต�าแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นำยธนพล ศิริธนชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ……………………………………………………..

2. นำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรด้ำนกำรเงิน ……………………………………………………..

197บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



สามย่านมิตรทาวน์ I ประเทศไทย

งบการเงิน

198 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 คณะกรรมกำรบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีกำรจัดท�ำงบกำรเงิน เพื่อแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และ
 ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ประจ�ำปี 2564 ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535 รวมถึงประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและ 
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์

 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในกำรเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี 2564 ซึ่งงบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรอง

 
โดยท่ัวไป โดยใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติโดยสม�ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบและสมเหตุสมผล และประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด รวมท้ัง
มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอยำ่งเพียงพอและโปร่งใสในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป

 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่ำง
 สมเหตุสมผลว่ำ กำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต

หรือกำรด�ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ รวมทั้งได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ
 ครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ให้เข้ำมำท�ำหน้ำท่ีสอบทำนนโยบำยบัญช ีคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ และควำมเพยีงพอของระบบควบคมุ

ภำยในและกระบวนกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมถูกต้อง เพียงพอ และมีประสิทธภิำพ รวมท้ังมีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง
 

ทำงผลประโยชน์อยำ่งถกูต้องและครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบั
 เร่ืองน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับน้ีแล้ว

 งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ในกำรตรวจสอบน้ัน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล และเอกสำรต่ำง ๆ  เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นได้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยควำม
เห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับน้ีแล้วเช่นกัน

 คณะกรรมกำรบริษัทมคีวำมเหน็วำ่ระบบควบคมุภำยในของบริษัทโดยรวมมคีวำมเพยีงพอ เหมำะสม และน่ำพงึพอใจ รวมท้ังสำมำรถสร้ำงควำมเชือ่มัน่
 

ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสด
ครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

        (นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
        ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

199บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



200 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



201บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



202 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



203บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



204 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



205บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



206 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



207บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



208 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



209บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



210 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



211บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



212 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



213บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



214 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



215บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



216 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



217บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



218 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



219บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



220 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



221บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



222 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



223บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



224 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



225บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



226 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



227บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



228 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



229บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



230 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



231บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



232 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



233บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



234 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



235บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



236 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



237บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



238 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



239บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



240 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



241บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



242 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



243บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



244 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



245บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



246 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



247บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



248 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



249บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



250 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



251บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



252 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



253บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



254 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



255บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



256 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



257บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



258 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



259บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



260 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



261บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



262 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



263บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



264 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



265บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



266 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



267บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



268 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



269บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



270 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



271บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



272 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



273บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



274 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



275บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



276 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



277บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



278 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



279บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



280 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



281บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



282 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



283บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



284 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



285บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



286 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



287บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



288 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



289บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



290 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



291บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



292 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



293บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



294 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



295บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



296 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



297บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



298 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



299บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



300 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



301บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



302 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



303บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



304 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



305บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



306 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



307บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



308 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



309บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



310 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



311บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



312 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



313บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



314 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



315บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



316 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



317บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



318 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



319บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



320 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



321บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



322 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



323บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



324 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



325บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



326 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



327บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



328 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



329บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



330 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



331บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



332 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



333บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



334 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



335บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



336 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



337บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



338 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



339บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



340 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



341บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



342 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



343บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



344 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



345บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



346 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



347บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



348 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



349บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



350 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



351บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



352 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



353บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



354 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



355บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



356 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



357บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



358 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



359บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



360 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



361บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



362 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



363บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



364 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



365บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



* ในกรณีท่ีรำยงำนประจ�ำปี แบบ 56-1 One Report ฉบับน้ีอ้ำงองิข้อมูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ถือว่ำข้อมูลท่ีเปิดเผย
  บนเว็บไซต์ดังกล่ำว เป็นส่วนหน่ึงของแบบ 56-1 One Report ฉบับน้ี โดยคณะกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบต่อควำมถูกต้อง
  ครบถ้วนของข้อมูลท่ีอ้ำงองิน้ัน เช่นเดียวกับกำรน�ำข้อมูลมำแสดงให้ปรำกฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับน้ี

เอกสารแนบที่แสดงบนเว็บไซต์

รายการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญช ี
และการเงนิ และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกำากับดูแล

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

เอกสารแนบ 4 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพ่ิมเติมได้จากรายละเอียดในเอกสารแนบที่แสดงไว้บนเว็บไซต์
www.frasersproperty.co.th

366 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน





 
 

www.frasersproperty.com

Property is an asset.
Experiences are 
true wealth.
It’s experiences that transform lives.

At Frasers Property, we don’t just 
develop land, we create experiences.

Experiences. Made meaningful.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum 
quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi tempora 
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam 
quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
reprehenderit qui in ea voluptate velit esse 
quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo voluptas.

Neque porro quisquam est, qui dolorem 
adipisci velit, sed quia non numquam eius.

www.frasersproperty.com

Driving synergy, 
thriving through uncertainties
รายงานประจําปี
แบบ 56-1 One Report 
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20-23 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: +66 2 483 0000

www.frasersproperty.co.th

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เฟ
รเซอร์ส พ

ร็อพ
เพ

อร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
รายงานประจําปี 2564




