
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

Progressive
Consolidated
Platform
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ปัจจุบัน บริษัทมีทุนชําระแล้วจํานวน 2,319,277,419 (สองพัน สามร้อย สิบเก้าล้าน สองแสน เจ็ดหมื่น เจ็ดพัน สี่
ร้อย สิบเก้า) บาท  โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นจํานวนหุ้นทั้งหมดทีม่ีสิทธเิข้าร่วมประชุม 
2,319,277,419 (สองพัน สามร้อย สิบเก้าล้าน สองแสน เจ็ดหมื่น เจ็ดพัน สี่ร้อย สิบเก้า) หุน้ จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
จํานวน 3,696 (สามพัน หกร้อย เก้าสิบหก) ราย 
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เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน : 02-013-4322, 080-008-7616

ในการออกเสียงลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุ้นที่ถืออยู ่โดยหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเลคโทรนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงในระเบียบ
วาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนสําหรับระเบียบวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการ click เข้าไปใน
เมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ
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ผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการ click เลือกเมนู ตาม
ภาพประกอบ เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ กรณีที่ท่านไม่ click ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็นเห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

1: เมนูลงคะแนนเสียง
2: เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ
3: กดยืนยันส่งผล
4: ข้อความแจ้งเตือนหลังลงคะแนน

1

2
34
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FPT เป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าว
จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ ให้การรับรอง วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 ครบก าหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2566
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FPT เป็นหนึ่งในรายชื่อ “Thailand Sustainability Investment–THSI” ประจ าปี 2563

สะท้อนถึงความมุ่งม่ันของบริษัทโดยให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยค านึงถึงสังคม 
สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) 
ในกระบวนการด าเนินงานมากขึ้น
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FPT ได้รับการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการในเกณฑ์ ‘ดีเลิศ’ ระดับ 5 ดาว 
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)
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FPT ได้รับการประเมินมาตรฐานจาก GRESB ส าหรับการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนให้กับ
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ได้รับคะแนนในหมวดการเปิดเผยข้อมูลด้านความ
ยั่งยืนอยู่ ในระดับ A ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส าหรับกลุ่มบริษัทประเภท 
Diversified Real Estate Company และยังได้รับ GRESB 
Green Star ในหมวดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
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เพื่อเป็นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สําหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเป็นการลว่งหน้า 
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ครัง้นี้ โดยบริษัทได้แจ้งผูถ้ือหุ้น ผ่านช่องทางการสื่อสาร ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใด เสนอวาระการประชุม มายังบริษัท
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

การลงมติ
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)



Video
FPT Corporate Video
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Fully Integrated 
Real Estate Platform
In Thailand 

The 1st
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2426 2556

ก่อตั้ง เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, 
ธุรกิจนํ้าอัดลม ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอรต์ี้ 
จํากัด เป็นส่วนนึงของ 

ทีซีซี กรุ้ป

2562

รีแบรนด์ ไทคอน เป็น
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

2560

พัฒนา
วัน แบงค็อก
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2563
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Frasers Property Limited
Investment in Thailand

Frasers Property (Thailand) 
Public Company Limited
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นายแสนผิน สุขี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) 

นายธนพล ศิริธนชัย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Country CEO
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 

และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล 

(ประเทศไทย) 

นายโสภณ ราชรักษา
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล
(ประเทศไทย) 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน 

นายศุภรัตน ์ศิวะเพ็ชรานาถ
สิงหรา ณ อยุธยา
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
ด้านเทคโนโลยีและดิจิทลั
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FPT x GOLD 

ณ เดิอนกันยายน 2563

สินทรัพย์ส่วนงาน

เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี้ ไทยแลนด์
49,193
ล้านบาท

โกลเด้นแลนด์
46,976
ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
หลังรวมกิจการ

93,169
ล้านบาท

รายได้

รายได้รวม

2559 2560 2561 2562 2563

20,490 
ล้านบาทรายได้รวม
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เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี้ ไทยแลนด์

โกลเด้นแลนด์
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37 โครงการ

23 โครงการ

60 โครงการ

พระนครศรีอยุธยาเชียงราย

เชียงใหม่

นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

ปทุมธานี

สนามบินดอนเมือง

สนามบินสุวรรณภูมิ

ทาวน์โฮม

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

รวม

โครงการ
60

10 8

4
4

2
2

4
3

20,700 20,000 

2562 2563

ต่างจังหวัด

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

-3.4% Y-o-Y

31,939 30,786 31,838 

ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.61-ก.ย.62 ต.ค.62-ก.ย.63

มูลค่าพรีเซล

3.4% Y-o-Y

14,041 15,553 14,648 

ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.61-ก.ย.62 ต.ค.62-ก.ย.63

รายได้จากการขาย

(ล้านบาท) 5.8% Y-o-Y

โครงการเปิดใหม่

(จ านวน
โครงการ)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

17 โครงการ
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* Comparison based on 12-month basis

Project Launch Sales Transfer

17 Projects
20,000 MB

14,648 MB

20 Projects
20,700 MB

15,553 MB

30,786 MB
31,838 MB

2562

2563

FY2562 vs. FY2563
3.4% Y-o-Y

5.8 % Y-o-Y
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ปี 2564 เตรียมเปิดทั้งหมด 24 โครงการ มูลค่า 29,800 ล้านบาท

ทาวน์โฮม 9 โครงการ
มูลค่า 9,700 ล้านบาท  

บ้านแฝด 5 โครงการ 
มูลค่า 7,000 ล้านบาท  

บ้านเดี่ยว 7 โครงการ
มูลค่า 11,000 ล้านบาท  

ต่างจังหวัด 3 โครงการ
มูลค่า 2,100 ล้านบาท  



26การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)



27

โรงงาน
ก.ย. 2562 ก.ย. 2563

อัตราการเช่า 74% 77%▲

อายุสัญญาเช่าคงเหลือ
เฉลี่ย (WALE)

2.04 ปี 1.91 ปี

พื้นที่เช่าเพิ่มข้ึนสุทธิ 36.6K ตารางเมตร

ก.ย. 2562 ก.ย. 2563

อัตราการเช่า 87% 84% ▼

อายุสัญญาเช่าคงเหลือ
เฉลี่ย (WALE)

3.36 ปี 4.30 ปี

พื้นที่เช่าเพิ่มขึน้สุทธิ 134.1K ตารางเมตร

453
อาคาร

ภายใต้การบริหาร

1.20
ล้านตารางเมตร
ภายใต้การบริหาร

คลังสินคา้
อาคาร

ภายใต้การบริหาร

ล้านตารางเมตร
ภายใต้การบริหาร

439

1.80

ปร
ะเภ

ทข
อง

ลูก
ค้า

ญี่ปุ่น
33.1%

ไทย 22.2%
เยอรมันนี
13.4%

สหรัฐอเมรกิา
5.0%

จีน 5.1%
สิงคโปร์ 4.6%

อื่นๆ
16.7%

ผู้ ให้บริการโลจสิตกิส์
30.9%

ยานยนต์ 18.4%

อิเล็กทรานิคส์ 12.6%

สินค้าอุปโภคบริโภค 6.5%

ผลิตภณัฑพ์ลาสตกิ 3.7%

ร้านค้าปลกี 3.5%

อื่นๆ 24.4%

ล้านบาท
2,858
รวมมูลค่า

การขายทรพัยเ์ขา้ FTREIT 

แบ่งตาม
ประเทศ

แบ่งตาม
ประเภท

อุตสาหกรรม1,808 

3,836 3,918 

ม.ค.61-ก.ย.61 ต.ค.61-ก.ย.62 ต.ค.62-ก.ย.63

รายได*้ (ล้านบาท)

2.1% Y-o-Y

*ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าและบริการ รายได้ค่าบริหารจัดการ กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์และการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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Havi (33K)

WATSONS (10K)

CENTRAL (75K)

F&N (20K)E-Commerce Park (40K)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1. BUILT-TO-SUIT 



29การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. READY-BUILT
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ศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคแห่งแรกของเซ็นทรัล วัตสัน ที่จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะแห่งแรกของ เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) 
ในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ โรจนะ อยุธยา

Industrial - ปี 2564 : โครงการระหว่างพัฒนา

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

WATSONS (10K)

F&N (20K)

บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค บางกอก โลจิสติกส ์พาร์ค
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*ข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2562 ของบริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จํากัด (มหาชน)
**GOLD ถือหุน้ 20% ของบรษิทั นอร์ธ สาทร โฮเต็ล จํากัด ที่บรหิารดบัเบิล้ย ูกรุงเทพ

สาทรสแควร์ ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ**
ขนาดโครงการ : 
73,047 ตร.ม.
อัตราเช่า 96%

จํานวนห้อง : 403

สามย่านมิตรทาวน์
ออฟฟิศ ทาวเวอร์
48,000 ตร.ม.
อัตราเช่าออฟฟิศ 85%
คอนโด 516 ห้อง

ขนาดโครงการ
11,231 ตร.ม.
อัตราเช่า 88%

เมย์แฟร์ แมริออท
ปาร์คเวนเชอร ์
อีโคเพล็กซ์

จํานวนห้อง : 164 ขนาดโครงการ : 
27,477 ตร.ม.
อัตราเช่า 98%

เอฟวายไอ เซ็นเตอร์

จํานวนห้อง : 238
อัตราเช่า 96%
ขนาดโครงการ : 50,032 ตร.ม.

เดอะ แอสคอท 
สาทร แบงคอก
จํานวนห้อง : 177

โมเดน่า บาย เฟรเซอร์
กรุงเทพฯ

32การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ศูนย์การค้า
36,000 ตร.ม.
อัตราเช่าร้านค้า 90%
โรงแรม 102 ห้อง

โกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง 93% 239k sq.m. 
กันยายน 2563                              พื้นที่เช่ารวมภายใต้การบริหารงาน: กันยายน 2563
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Commercial - แผนธุรกิจ ปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

มาตรการความสะอาดและสุขอนามัย
การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม
พัฒนาเทคโนโลยีไร้การสัมผัส (Touchless)
กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า

ปรับตัวสู่วิถี ใหม่ NEW NORMAL
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Retail - วางกลยุทธ์พร้อมมาตรการป้องกัน Covid-19

มุ่งเน้นกลยุทธ์การมีส่วนร่วม และการรักษากลุ่มผู้เช่า  
ให้มีความพึงพอใจสูงสุด

ร่วมมือกับร้านค้าผู้เช่าเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

วางมาตรการสุขอนามัย และความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้สภาวะ New Normal 

ต่อยอดการให้บริการผ่าน Mitr App และ Offline-
to-Online แพลตฟอร์ม และการขายผ่านช่องทางที่
หลากหลาย พัฒนา ‘One Platform One System

เสริมสร้างการให้บริการที่เป็นเลิศ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)



35การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 35
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ภารกิจหลักในปี 2564

COMBINE

2564

ONE แพลตฟอร์ม
ONE วัฒนธรรม

“อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร แพลตฟอร์มที่ย่ังยืน”

1. รักษาฐานรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

2. ผสานองค์กร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ประเทศไทย

4. เสริมสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
ประเทศไทย ในวงกว้าง

3. พัฒนาศักยภาพ ขยายขีดความสามารถของพนักงาน

36การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)



37

36,093 40,982 42,999

92,363 93,169

1,873 2,135 3,817

21,571 20,490

275 480 657 1,791 2,791 
0

25,000

50,000

75,000

100,000

(ล้
าน

บา
ท)

สินทรัพย์รวม รายได้รวม ก าไรสุทธิส่วนของผู้ถอืหุ้นใหญ่

Industrial Pure Play Smart Industrial Play Fully Integrated Real Estate 
Platform

กลุ่มเฟรเซอร์สเข้ามา
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ต่อยอดธุรกิจและ 
รีแบรนดิ้งเป็นเฟรเซอรส์

ประเทศไทย

ควบรวมโกลเด้นแลนด์

2559                    2560                     9M*2561            2562                    2563

สรุปภาพรวมผลประกอบการทางการเงิน

* เปลี่ยนรอบบัญชรีะยะเวลา 9 เดือน (มกราคม-กันยายน2561)

รายได้ 20,490 ล้านบาท
ก าไรส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่

เติบโต +56%

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ผลการด าเนินงาน

การเปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15,553 14,648 (905) -5.8%
รายได้จากการให้เช่าและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 2,759 2,752 (7) -0.2%
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 566 331 (234) -41.4%
รายได้ค่าบริหารจัดการ 541 648 107 19.8%
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,710 1,361 (350) -20.4%
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 10 384 374 3,622.8%
อ่ืนๆ 433 366 (67) -15.4%
รายไดร้วม 21,571 20,490 (1,081) -5.0%
ต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ 12,636 12,237 (400) -3.2%
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,665 3,462 (203) -5.6%
ต้นทุนทางการเงิน 807 1,131 325 40.3%
ต้นทุนและค่าใชจ้า่ยรวม 17,108 16,830 (278) -1.6%

กําไรสําหรับปี 3,484 2,840 (644) -18.5%

กําไรสว่นทีเ่ปน็ของผูถ้อืหุน้บริษทัใหญ่ 1,791 2,791 1,000 55.8%

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.96 1.34 0.38 39.6%

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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0.66

0.3

2562 2563

กําไรจาก GOLD 
จํานวน 2 เดือน

กําไรจากการ
ดําเนินงาน
ของ FPT

0.96

▲+40%

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

กําไรต่อหุ้น*

(บาท)

*คํานวณจากอัตราส่วนของกําไรที่เป็นสว่นที่เปน็ของผูถ้ือหุ้นบริษัทใหญ่ตอ่จํานวนหุ้นทุนที่ออกจําหน่ายและชาํระแลว้

1.34

1,791

2,791

1,314

379

48

2562 2563
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้เดิมก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ
ส่วนที่เป็นของ FPT

(ล้านบาท)

3,484

2,839

▲+56%
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ฐานะทางการเงิน ปี 2563

การเปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,495 2,572 (1,923) -42.8%

อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย 31,078 32,878 1,800 5.8%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้าและเงินลงทุนอ่ืน 13,170 14,327 1,157 8.8%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 35,690 34,364 (1,326) -3.7%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,626 2,546 (80) -3.1%

สินทรพัยร์วม 92,363 93,169 806 0.9%

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 50,024 47,336 (2,688) -5.4%

หนี้สินรวม 64,493 61,049 (3,444) -5.3%

ส่วนของผูถ้อืหุ้น 27,870 32,120 4,250 15.2%

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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1.63x

1.39x

1.79x

1.47x

2562 2563

Net IBD/E* IBD/E

TRIS Rating ยังคงจดัอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืของบริษัทอยูท่ี่
ระดบั A- และ แนวโน้มคงที่

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

*คํานวณจากผลรวมของเงินกู้ยืม ตั๋วเงินจ่าย หุ้นกู้ สุทธิจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินสําหรับปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนญุาตของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิใชย สอบบัญชี จํากัดได้ตรวจสอบและ รับรองแล้ว ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย   
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุด             
วันที่ 30 กันยายน 2563

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
*ค านวณมาจากสว่นตา่งของ 10% ของทนุจดทะเบียนบริษัท ปี 2563 จ านวน 3,226.82 ล้านบาท และก าไรสะสมส ารองตามกฎหมาย จ านวน 293.46 ล้านบาท ในปี 2562 

บริษัทต้องจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,226.82 ล้านบาท และมีทุนสํารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 293.46 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกาํไรเปน็ทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 29.21 ล้านบาท* 
เพื่อให้บริษัทมีทุนสํารองรวมเท่ากับ 322.68 ล้านบาท จึงครบถ้วนตามทีก่ฎหมายกําหนด



47การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.60 บาท

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ปี 2563 ปี 2562

เงินปนัผลตอ่หุน้ (บาท) 0.60 0.46

รวมเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ 1,391.57 927.71

กําไรสทุธติามงบการเงนิรวม 2,839.94 3,484.18

กําไรสทุธสิว่นทีเ่ปน็ของผูถ้ือหุน้บรษิทัใหญ่ 2,791.48 1,791.27

กําไรสทุธสิว่นทีเ่ปน็ของผูถ้ือหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ - 1,313.78

กําไรสทุธสิว่นทีเ่ปน็ของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่อีาํนาจควบคมุ 48.45 379.13

อัตราการจา่ยเงนิปนัผล-รอ้ยละของกําไรสทุธสิว่นทีเ่ปน็ของผูถ้ือหุน้ 50 51.79

(หน่วย : ล้านบาท)

ทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล (ต่อ)
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พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ปัจจุบัน กรรมการบริษทัมจีาํนวน 9 ท่าน  

ในปีนี้ กรรมการทีพ่้นจากจากตาํแหน่งตามวาระมจีาํนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ ตําแหน่ง
1. นายโชตพิฒัน ์พีชานนท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

2. นายอเุทน โลหชิตพทิักษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  และกรรมการกํากับดูแล
กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. นายสทิธชิยั ชัยเกรยีงไกร กรรมการ และกรรมการบริหาร
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การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณุสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอ
รายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที ่1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 
ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกาหนดเวลาข้างต้นแล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเหน็ควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
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บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการ : กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
อาย ุ: 57 ปี 
การศกึษา:
- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงินการธนาคาร, University of Missouri

ประเทศสหรัฐอเมรกิา
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม / สมาคมสง่เสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทย (IOD) :
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 155/2555) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเขา้ประชมุในรอบป ี2563

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง
2. การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ตําแหนง่ในบรษิทั (ปัจจบุนั): กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
วันที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ: 16 มกราคม 2560
จํานวนปทีีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการ: 3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่จะ
ดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

ตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : 1 แห่ง คือ
- รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                                                          
และกรรมการสรรหาและกํากบัดูแลกจิการ

ตําแหนง่ในบรษิทัจาํกดั/กจิการอืน่ : 9 แห่ง คือ
- กรรมการ รองประธานกรรมการ บมจ. อาคเนย์ประกันภัย 

และประธานคณะกรรมการบรหิาร
- กรรมการ รองประธานกรรมการ บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต 

และประธานคณะกรรมการบรหิาร

นายโชตพิัฒน ์      
พีชานนท์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ตําแหนง่ในบรษิทัจาํกดั/กจิการอืน่ (ต่อ) :
- กรรมการ บจก. อาคเนย์ แคปปิตอล                                                     

และประธานกรรมการบรหิาร 
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เครืออาคเนย์ 
- กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี
- กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
- กรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
- กรรมการ บจก. บิ๊กซี เซอร์วิสเซส 
- ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง 

ประสบการณก์ารทาํงาน :
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ       บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2559 - 2561 กรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
2556 - 2563 กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2543 - 2550 Head of Investment Banking Deutsche Bank ประเทศไทย
2538 - 2543 Head of Corporate Banking, JP Morgan Chase, Bangkok / Hong Kong

Local Corporate Team
2533 - 2538 Relationship Manager, Bank of America ประเทศไทย

Local Corporate Team
2531 - 2533 Relationship Manager บมจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้ 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
นายโชตพิฒัน์ พีชานนท์(ตอ่)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิัททีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์:
- เป็นสามีของพี่สาว นายปณต สิริวัฒนภักดี ซ่ึงเป็นกรรมการของบรษิัท

คุณสมบตัติอ้งหา้ม :
- ไม่มีประวัติการกระทาํความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัย์ซ่ึงได้กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทัในรอบปีทีผ่่านมา
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บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
อาย ุ: 47 ปี 
การศกึษา:
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ
การอบรม / สมาคมสง่เสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทย (IOD) :
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 144/2018) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment 

(BFI 5/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG 50/2019) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)

การเขา้ประชมุในรอบป ี2563
1. การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 10/11 ครั้ง
2. การประชุมกรรมการบรหิาร 15/15 ครั้ง
2. การประชุมบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ 3/3 ครั้ง

ตําแหนง่ในบรษิทั (ปัจจบุนั): กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอยา่งยั่งยืน                        

วันที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ: 16 มกราคม 2560
จํานวนปทีีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการ: 3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่         
จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 6 ปี

ตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : - ไม่มี –
ตําแหนง่ในบรษิทัจาํกดั/กจิการอืน่ : 32 แห่ง คือ
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จํากัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเตอร์เนช่ันแนล) จํากัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จํากัด
- Commissioner, PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอินโดนีเซีย

นายอเุทน         
โลหชิตพิทกัษ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ตําแหนง่ในบรษิทัจาํกดั/กจิการอืน่ (ต่อ) :
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จํากัด
- กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จํากัด
- กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก เวนเจอร์ จํากัด
- กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte., Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Frasers Property Investments (Europe) SARL ประเทศลักเซมเบิร์ก
- กรรมการ FCL Imperial Pte. Ltd.
- กรรมการ Frasers Property Holdings (Vietnam) Company Limited
- กรรมการ Frasers Property Investments (Vietnam) 1 Pte. Ltd.
- กรรมการ Frasers Property Investments (Vietnam) 2 Pte. Ltd.
- กรรมการ Frasers Property Management Services (Vietnam) Pte. Ltd.
- กรรมการ MLP Co Pte. Ltd.
- กรรมการ SAJV Co Pte. Ltd.
- กรรมการ Singapore Logistics Investments Pte. Ltd.
- กรรมการ Amigos An Phu Holding Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
นายอุเทน โลหชิตพทิกัษ ์(ต่อ)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ Frasers Property Thailand (Vietnam) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศูนย์บริหารเงิน (ประเทศไทย) จํากัด  
- กรรมการ ALPS Ventura Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ New Motion Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 
- กรรมการ Grand Trail Holdings Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Grand Trail Investments Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

ประสบการณก์ารทาํงาน :
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร      บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกํากับดแูลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร           กลุ่มบริษัท Frasers Property Limited

ตําแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์:
- ไม่มี –

คุณสมบตัติอ้งหา้ม :
- ไม่มีประวัติการกระทาํความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัย์ซ่ึงได้กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทัในรอบปีทีผ่่านมา



55

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 
อาย ุ: 66 ปี 
การศกึษา:
- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สมาคมสง่เสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทย (IOD) :
- หลักสูตร DCP Refresher Course 2/2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 26/2546) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเขา้ประชมุในรอบป ี2563
1. การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 6/7 ครั้ง

ตําแหนง่ในบรษิทั (ปัจจบุนั): กรรมการ กรรมการบริหาร
วันที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ: 13 ธันวาคม 2562 (แต่งตั้งแทนกรรมการเก่าที่ลาออก)
จํานวนปทีีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการ: 1 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่         
จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 4 ปี

ตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : 6 แห่ง คือ
- กรรมการ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
- กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกํากับดแูลกิจการ 
- กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที ่2 บมจ. เสริมสุข
- กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 บมจ. อาหารสยาม
- กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที ่1 บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 
- กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

นายสทิธชิยั 
ชัยเกรยีงไกร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นายสทิธิชยั ชัยเกรยีงไกร (ต่อ)
ตําแหนง่ในบรษิทัจาํกดั/กจิการอืน่ : 5 แห่ง คือ
- กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
- กรรมการ บจก. เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด
- กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
- กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

รองกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่อาวุโส
- กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)

ประสบการณก์ารทาํงาน :
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2556 – 2562 กรรมการบริหาร บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์
2559 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

ตําแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์:
- ไม่มี –

คุณสมบตัติอ้งหา้ม :
- ไม่มีประวัติการกระทาํความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัย์ซ่ึงได้กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทัในรอบปีทีผ่่านมา
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พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการ 
และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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การเพิ่มจ านวนกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากภายหลังการทําคําเสนอซื้อกิจการของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือ GOLD และการรวม
กิจการของ GOLD เข้าด้วยกันกับบริษัท ทําให้ธุรกิจของบริษัท มีขนาดเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ธุรกิจมีความหลากหลายและซับซ้อนเพิ่มขึ้น คณะกรรมการ
สรรหาจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจํานวนกรรมการ โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จํานวน 2 ท่าน จาก
จํานวนกรรมการบรษิัทในปัจจบุนั 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณานําเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
เข้าใหม่ จํานวน 2 ท่าน คือ 1. นายธนพล ศิริธนชยั (ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)) ในตําแหน่งกรรมการ และ 2. นางบุษยา มาทแลง็ ในตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งการเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทครั้งนี้ จะส่งผลให้
บริษัท มีจํานวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 จาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 หรือมีกรรมการอิสระ
มากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการและขอ
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ : กรรมการ
อาย ุ: 53 ปี 
การศกึษา:
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สมาคมสง่เสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทย (IOD) :
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 39/2547) IOD
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 39/2555) IOD
- หลักสูตรป้องกนัราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)

การเขา้ประชมุในรอบป ี2563:  -

ตําแหนง่ในบรษิทั (ปัจจบุนั): ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกจิเชิงพาณิชย์
วันที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ: -
จํานวนปทีีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการ: -

ตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : - ไม่มี -
ตําแหนง่ในบรษิทัจาํกดั/กจิการอืน่ : 22 แห่ง คือ
- กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์               

และประธานอํานวยการ 
- กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จํากัด
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จํากัด 
- กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท   จํากัด 
- กรรมการ บริษัท รีกัล รีเจ้ียน จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แฮบิเทช่ัน จํากัด 
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จํากัด 
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จํากัด 
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จํากัด 

นายธนพล           
ศิริธนชยั

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ตําแหนง่ในบรษิทัจาํกดั/กจิการอืน่ (ต่อ) :
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จํากัด 
- กรรมการ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สาธรทรัพย์สิน จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สาธรทอง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จํากัด 

ประสบการณก์ารทาํงาน :
2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย)
2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                      กลุ่ม ธุรกิจเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 

ประธานอํานวยการ ดีเวลลอปเม้นท์
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง
และกรรมการกํากับดแูลบรรษัทภิบาล

นายธนพล ศิริธนชัย (ต่อ)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประสบการณก์ารทาํงาน (ต่อ) :
2555 – 2559 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจก. เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2546 – 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2546 – 2558 กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์
2546 – 2558 กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง

ตําแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์:
- ไม่มี –

คุณสมบตัติอ้งหา้ม :
- ไม่มีประวัติการกระทาํความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัย์ซ่ึงได้กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทัในรอบปีทีผ่่านมา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท (ต่อ)
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บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ
อาย ุ: 60 ปี 
การศกึษา:
- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)        

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Master of Arts (Political Science), University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมรกิา
การอบรม / สมาคมสง่เสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทย (IOD) :
- หลักสูตรนักบรหิารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยนักบริหาร                         

สํานักงาน ก.พ. พ.ศ. 2559

การเขา้ประชมุในรอบป ี2563: -

ตําแหนง่ในบรษิทั (ปัจจบุนั): -
วันที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ: -
จํานวนปทีีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการ: -

ตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : - ไม่มี -
ตําแหนง่ในบรษิทัจาํกดั/กจิการอืน่ : - ไม่มี -
ประสบการณก์ารทาํงาน :
2559 - 2563 ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2555 - 2559 เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์, กรุงมาดริด, กรุงบรัสเซลส์
2553 - 2555 อธิบดี กรมยุโรป
2550 - 2553 อัครราชฑูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ตําแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์:
- ไม่มี –

คุณสมบตัติอ้งหา้ม :
- ไม่มีประวัติการกระทาํความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัย์ซ่ึงได้กระทําโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทัในรอบปีที่ผ่านมา

นางบุษยา         
มาทแลง็

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2564

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกนิวงเงนิ 20,000,000 บาท (ซึ่งเทา่กับปี 2563)

เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวทางธรุกิจของบริษัทและสามารถ
เทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธรุกิจที่มขีนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจใหก้รรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามทศิทางธุรกิจ โดยมี
กระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 (ต่อ)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อมลู : รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

ค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรม ปี 2563 บริษัทฯ ปี 2563

43%

16%

12%

40%

88%

ค่าตอบแทนรายเดอืน

ค่าเบีย้ประชมุ

ค่าตอบแทนพเิศษ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงการจ่ายคา่ตอบแทนประจํา และเบี้ยประชุมของ
กรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้มีความเหมาะสม สมดุลย์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนพิเศษเป็นหลัก ซึ่ง
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ยังคงอยู่ในวงเงินเดิม 20,000,000 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 (ต่อ)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ประธาน สมาชกิ

หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชมุ (รายครัง้) ค่าตอบแทน (รายเดอืน) ค่าเบีย้ประชมุ (รายครัง้) ค่าตอบแทน (รายเดอืน)

คณะกรรมการบรษิัท 25,000 35,000 20,000 25,000

คณะกรรมการบรหิาร - 25,000 - 20,000*

คณะกรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 30,000

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 -

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 22,000 - 18,000 -

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 22,000 - 18,000 -

*กรรมการบริหารท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนสว่นนี ้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2564 ที่ขอเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการ ประธาน สมาชกิ

หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชมุ (รายครัง้) ค่าตอบแทน (รายเดอืน) ค่าเบีย้ประชมุ (รายครัง้) ค่าตอบแทน (รายเดอืน)

คณะกรรมการบรษิัท 20,000 - 10,000 -

คณะกรรมการชดุยอ่ย 10,000 - 10,000 -

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เบี้ยประชุม ปี 2563
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พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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รายนาม เลขที่ใบอนญุาต

1.  นางวิไล บูรณกติตโิสภณ 3920

2.  นางสาวนติยา เชษฐโชตริส 4439

3.  นางสาววิไลวรรณ ผลประเสรฐิ 8420

4.  นางสาวกนกอร ภูริปญัญวานชิ 10512

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บจก. เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบญัชี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีมตเิห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 
บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 
1,950,000 บาท

การขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2564 นั้น คณะกรรมการบรษิัทโดยการเสนอของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซ่ึงลดลงจากปี 2563 จํานวน 100,000 บาท

1) ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจําปี 1,325,000 บาท
2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 525,000 บาท

มติเห็นชอบแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)



69

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํป ี2564

รายการ ปี 2564 ปี 2563
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการ
ทํางบการเงินรวม GOLD

เพิ่มขึ้น / ลดลง
จากปี 2563

%

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี (บาท) 1,850,000 1,950,000 100,000 5%

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท 
ข้อที่ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 44

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วัตถุประสงคแ์ละเหตผุล
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขใหม่ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ 
ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลง
มติ จึงเห็นควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อที่ 25 ของข้อบังคับของบริษัท

ความเหน็ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทขอ้ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 44 
โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ตามที่ เสนอเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขใหม่ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มี
อํานาจของบริษัท มอบหมาย มีอํานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้ง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ข้อความให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์
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(ต่อ)
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ข้อบังคับบรษิัทฉบับปัจจุบนั ข้อบังคับที่ขอเสนอใหม้ีการแก้ไขเพิม่เตมิ
ข้อ 25
คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้
อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ใน
กรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่
วันท่ีได้รับการร้องขอ
คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอ่ืน
ท่ัวราชอาณาจักร หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหน่ึงในสามขององค์ประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะท่ีมีการประชุม โดยจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ท้ังในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนได้ ท้ังนี้ ต้องจัดทํา
รายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกับการบันทึกเสียงหรือภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอด
ระยะเวลาการประชุม ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุม

ข้อ 25
คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้
อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ใน
กรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่
วันท่ีได้รับการร้องขอ
คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอ่ืน
ท่ัวราชอาณาจักร

เพิ่มข้อ 44
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับน้ี หรือการประชุมตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ท้ังนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมท้ังการจัดเก็บสําเนา
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในขณะน้ัน และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้
ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้ี



73การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

วาระที่เกี่ยวข้องกับ General Mandate มี 3 วาระ ได้แก่วาระที่ 10 (ลดทุนจะทะเบียนและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธ)ิ, 
วาระที่ 11 (เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบรคิณห์สนธิ) และ วาระที่ 12 (อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทั่วไป)

วาระที่ 10-12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 10-12 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่ง
กันและกันโดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึง่ไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเปน็อัน
ยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาเรือ่งในวาระที่เก่ียวข้องต่อไปและจะถือว่าวาระที่ 10-12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate)
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ประโยชน์ของการการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เพิ่มขีดความสามารถในการระดมทุนอย่างรวดเรว็ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกจิ 

สร้างความคล่องตัวทางการเงนิเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการ เสริมความแข็งแกร่งด้านเงนิทุนและสภาพคล่อง 

ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองด้านสิทธแิละผลประโยชน์อย่างเหมาะสมตามกรอบการเพิ่มทุน โดยจํากัดประเภทของการเพิ่มทุน 
จํานวน ราคา และระยะเวลา
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การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุตามกรอบที่ไดร้ับอนุมัต ิดังนี้

ทุนจดทะเบยีน ทุนชําระแลว้ ทุนจดทะเบยีนทีย่งัไมไ่ดช้าํระ

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้วก่อนการอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนประจําปี 2563 2,016,762,975 2,016,762,975

การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนที่ได้รบัอนุมัติประจําปี 2563 1,210,057,784

- หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 605,028,892 302,514,444 302,514,448

- หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป 403,352,595 - 403,352,595

- หุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด 201,676,297 - 201,676,297

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้วหลังการอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนประจําปี 2563 3,226,820,759 2,319,277,419 907,543,340

* มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ดังนั้นบริษัทจะมทีุนจดทะเบยีนที่ยงัไม่ไดเ้รียกชําระค้างอยู่ วาระการลดทุนนีส้ืบเนือ่งจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด ได้กําหนด
ว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนทุนทีจ่ดทะเบียนไว้แล้วได้ เม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจําหนา่ย และได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
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ในวาระที่ 10 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด ซึ่งกําหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทนุจากจํานวนที่จดทะเบยีน
ไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจําหน่ายและไดร้ับชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจําเป็นทีจ่ะตอ้งลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท 
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาํหนา่ย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เป็นจํานวนทั้งสิ้น 907,543,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ1 บาท ก่อนที่บริษัทจะ
สามารถดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นาํเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทจํานวน 
907,543,340 บาท จากทุนจดทะเบยีน เดิมจํานวน 3,226,820,759 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่จํานวน 2,319,277,419 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาํหนา่ยจํานวน 907,543,340 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบยีนเดิม
(1)

ทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว
(2)

ตัดหุ้นสามญัทีย่งัไม่ไดช้าํระ
(3) = (1) – (2)

ทุนจดทะเบยีนใหม่

3,226,820,759 บาท 2,319,277,419 บาท 907,543,340 บาท 2,319,277,419 บาท
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นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อความใหม่

ข้อ4. ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

2,319,277,419 บาท

2,319,277,419 หุ้น

1 บาท

2,319,277,419 หุ้น

“ไม่ม”ี

(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยสิบเก้าบาท)
(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
(หนึ่งบาท)

(สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)

รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการบรษิัทหรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามที่
จําเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบรษิัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
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วาระที่ 11 การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป บริษัทสามารถทําได้ 3 วิธี
1) เพิ่มทุน และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
2) เพิ่มทุน และจัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป (Public Offering)
3) เพิ่มทุน และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

คณะกรรมการได้พิจารณาและเหน็สมควรให้นาํเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของ
บริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 2,319,277,419 
บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 3,710,843,868 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทนุจํานวน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบยีนเดิม ทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว
(1)

เพิ่มทุนจดทะเบยีน
(2)

ทุนจดทะเบยีนใหม่
(3) = (1) + (2)

2,319,277,419 2,319,277,419 1,391,566,449 3,710,843,868
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นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อความใหม่

ข้อ4. ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

3,710,843,868 บาท

3,710,843,868 หุ้น

1 บาท

3,710,843,868 หุ้น

“ไม่ม”ี

(สามพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพัน
แปดร้อยหกสิบแปดบาท)
(สามพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพัน
แปดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
(หนึ่งบาท)

(สามพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพัน
แปดร้อยหกสิบแปดหุ้น)

รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการบรษิัทหรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามที่
จําเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบรษิัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน



80การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ในวาระที่ 12 นี้จะเป็นการขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยขอพิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 
1,319,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ดังนี้

จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป ในจํานวนไม่เกนิกวา่ทีต่ลาดหลกัทรัพยฯ์ กําหนด

แบบที่ 1 ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วน
(Rights Offering : RO)

Non-RO 

แบบที่ 2 ประชาชนทั่วไป
(Public Offering : PO)

แบบที่ 3 บุคคลในวงจํากดั
(Private Placement :PP)

% ของทุนชําระแล้ว 30% 20% 10%

จํานวนหุ้น (หุ้น) ไม่เกิน 695,783,225 ไม่เกิน 463,855,483 ไม่เกิน 231,927,741

เรียกชําระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็น Non-RO ได้ไม่เกิน 20%
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ทุนจดทะเบยีนเดมิ
(1)

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้
(2)

ตัดหุน้สามญัทีย่งัไม่ได้
ชําระ (1) – (2)

ทุนจดทะเบยีนใหม่

3,226,820,759 2,319,277,419 907,543,340 บาท 2,319,277,419

วาระที ่10
- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที ่11
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate)
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท

วาระที ่12
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทแบบมอบ

อํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 
1,319,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

ทุนจดทะเบยีนเดมิ ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้
(1)

เพิ่มทนุจดทะเบยีน
(2)

ทุนจดทะเบยีนใหม่
(1) + (2)

2,319,277,419 2,319,277,419 1,391,566,449 3,710,843,868

แบบที ่1 ผู้ถือหุน้ตาม
สัดสว่น (Rights 

Offering)

Non-RO 

แบบที่ 2 ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering)

แบบที่ 3 บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)

% ของทุนชําระแล้ว 30% 20% 10%

จํานวนหุน้ (หุ้น) ไม่เกิน 695,783,225 ไม่เกิน 463,855,483 ไม่เกิน 231,927,741

เรียกชําระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไมเ่กิน 30% โดยเป็น Non-RO ได้ไม่เกิน 20%

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของวาระต่อเนื่อง วาระที่ 10, 11, 12

* หน่วย : บาท
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พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมด      
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทขอ้ 4.ทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมด      
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุุนของบริษัทแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุน้ 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท*

การลงมติ
วาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 | บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)




