
 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 0.15 หุ้นสามญัใหม ่ 

จ านวนไมเ่กิน 302,514,446 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท 
วนัท่ีจองซือ้       29 มิถนุายน 2563              30 มิถนุายน 2563             1 กรกฎาคม 2563             2 กรกฎาคม 2563             3 กรกฎาคม 2563 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล ช่ือ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                      บคุคลธรรมดาซึ่งไมม่ีสญัชาติไทย (โปรดระบสุญัชาติ) .............................     นิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย            นิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ  (โปรดระบสุญัชาติ) ............................. 
บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี.....................................................................................  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี (10 ต าแหน่ง) (ข้อมลูท่ีปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 3) .................................................................... 
อาชีพ/ประเภทธรุกิจ .....................………….........................ช่ือและสถานท่ีตัง้ของท่ีท างาน / สถานท่ีประกอบกิจการ............................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด (ปี พ.ศ.) (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล) .................…………................... 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้รับจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท”)  
ท่ีอยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชนหรือตามทะเบียนบ้าน/ ทะเบียนนิติบคุคล (กรณีไมต่รงกบัท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้)............................................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั(กรณีไมต่รงกบัท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้)........................................................................................................................................................................................................................โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้.......................................................... 
อีเมล์.........................................................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี............................................................................... แหลง่ท่ีมาของรายได้จากตา่งประเทศ :  ไมม่ี    มี (ระบช่ืุอประเทศ) ………………………………………………........................ 
กรณีเป็นคนตา่งด้าวให้แสดงท่ีอยู่ในประเทศเจ้าของสญัชาติ...............................ท่ีอยู่ปัจจบุนัในประเทศไทย…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...................... 
แหล่งท่ีมาของเงนิท่ีใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) :  บุคคลธรรมดา :   เงินออม    ธรุกิจสว่นตวั   เงินเดือน   รายได้จากการลงทนุ/มรดก  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ………………………………………….........................................……...... 
 นิติบุคคล :   เงินจากธรุกิจ  อ่ืนๆ (ระบ)ุ  ……………............................................…………………………………………………… 

มีความประสงค์หรือวตัถปุระสงค์ในการท าธรุกรรมเพ่ือขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือการลงทนุ ท่ีราคา 10.60 บาทตอ่หุ้น ดงันี ้(อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.15 หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัด
เศษของหุ้นนัน้ทิง้) 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตัวอักษร) 
 10.60   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่หรือด าเนินการให้มีการสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วโดย  
  โอนเงินสดผา่นระบบ Bill Payment  (โดยช าระได้ท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา)                                    
  น าฝากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ผา่นระบบ Bill Payment  (โดยช าระได้ท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา) (โดยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครภายในวนัถดัไปเท่านัน้) โดยสัง่จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด(มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” เลขท่ีเช็ค ............................................... วนัท่ี ............................... ธนาคาร......................................... สาขา ….............................. 
  การโอนเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) ส าหรับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้                        เงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทนิติบุคคลเท่านัน้ 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไมค่รบเตม็ตามจ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ หรือไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ่ายเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุมากเกินมลูคา่หุ้นท่ีตนได้รับการจดัสรร บริษัทจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ โดยไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีคา่เสียหายใดๆ โดยวิธีการ ดงันี ้(กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง): 
 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในช่ือของข้าพเจ้า (เฉพาะ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน), ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน),ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน),ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้) ระบุช่ือธนาคาร…………………………………สาขา...............................เลขท่ีบัญชี
...................................ประเภท  กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ (พร้อมแนบและลงนามรับรองส าเนาถกูต้องหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารหรือ Bank Statement) โดยจะโอนภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (ในกรณีท่ี ช่ือบัญชีรับเงินคืน
ไมต่รงกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้น ตามท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 หรือมิได้ระบรุายละเอียดอย่างครบถ้วน ตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้
จองซือ้หุ้น และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้) 
 จ่ายเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามข้อมลูท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลา
การจองซือ้ โดยผู้จองซือ้หุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างเขตส านกัหกับญัชี หรือตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 
 ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน): โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารท่ีลกูค้ามีอยู่กับบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) โดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอตัโนมตัิของของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด 
(มหาชน)    ท่ีรับจองซือ้โดยอตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS)) ภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท.............................................................................................. 

สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  ............................................................น าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเข้าบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้ บัญชีเลขท่ี ………...................…...................................  
ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้(ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้แทน ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ซึ่งบริษัทจะไมร่ับผิดชอบ
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ 

 เข้าบัญชี 600: ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิก
เลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหุ้น เข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ( Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดา และนิติบคุคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทนิติบคุคลเท่านัน้ เพ่ือน าสง่ให้แก่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย ในกรณีไม่จัดท า
เอกสารตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน (การขอออกเป็นใบหุ้นสามญัในภายหลงัผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  

 ขอรับใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ตามฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท า
การ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ซึ่งบริษัท จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะใช้ในการช าระคา่จองซือ้ ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบผุู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ตามประเภทของผู้จองซือ้หุ้น 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นเป็นบคุคลธรรมดา  เพ่ือผู้จองซือ้หุ้น  เพ่ือบคุคลอ่ืนโปรดระบ.ุ.......................................................................... ในกรณีผู้จองซือ้หุ้นเป็นนิติบคุคล  เพ่ือผู้จองซือ้หุ้น   เพ่ือบคุคลอ่ืนโปรดระบ.ุ................................................................... 
*ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของบญัชีท่ีแท้จริง หรือ มีอ านาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธรุกิจของลกูค้ากบัสถาบนัการเงิน หรือ บคุคลท่ีลกูค้าท าธรุกรรมแทน หรือ บคุคลผู้ใช้อ านาจควบคมุนิติบคุคล 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามจ านวนดงักลา่วและจะไมย่กเลิกการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุนี ้โดยการจองซือ้และการช าระเงินเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (“หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ”) หากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้องเรียบร้อยพร้อมช าระคา่จองซือ้ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ดงักลา่วโดยไมม่ีเง่ือนไขและไมส่ามารถเพิกถอนได้ และบริษัทและ/หรือตวัแทนรับจองซือ้มีสิทธิปฏิเสธไมร่ับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุหากผู้จองซือ้ด าเนินการผิดพลาดจากรายละเอียดดงักลา่ว ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (“สารสนเทศ”) และ/หรือหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และยินยอมผกูพนัตามข้อตกลงและเง่ือนไขในสารสนเทศและหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และท่ีจะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลงัอีก
ด้วย 

ทัง้นี ้หากมลูคา่รวมของจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุมีจ านวนน้อยกวา่หรือมากกวา่จ านวนเงินท่ีบริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ได้รับช าระ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะยึดถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ได้รับช าระ และจะจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามจ านวนเงินดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นรายนัน้ 

 
 

หลักฐานการรับใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในส่วนนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง)  

วนัท่ีจองซือ้      29 มิถนุายน 2563          30 มิถนุายน 2563         1 กรกฎาคม 2563          2 กรกฎาคม 2563             3 กรกฎาคม 2563 ใบจองเลขท่ี ......................................................................................   24 พฤศจิกายน 2558             25 พฤศจิกายน 2558 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)........................................................................... เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  จ านวน ......................................................... หุ้น 
โดยผู้จองซือ้หุ้นตกลงยินยอมช าระเงินคา่จองซือ้ ณ วนัท่ีจองซือ้ท่ีราคาเสนอขาย หุ้นละ 10.60 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้........................................................................................บาท  
โดยช าระคา่จองซือ้โดย         โอนเงินสดผา่นระบบ Bill Payment    น าฝากเชค็/ แคชเชียร์เชค็/ ดร๊าฟท์ ผา่นระบบ Bill Payment          
                                           การโอนเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) ส าหรับลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้          เงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทนิตบิคุคลเท่านัน้ 
โดย หากผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่ว ผู้จองซือ้ให้ด าเนินการ 
  ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  ...........................……........................................................................  บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ...........................……...................................................... 
  ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
  ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไมค่รบเตม็ตามจ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ หรือไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในสว่นท่ีจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่น
ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ โดยไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีคา่เสียหายใดๆ ดงันี:้ 
 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (โปรดระบ)ุ ................................................. เลขท่ีบญัชี............................................................. สาขา.................................................. ประเภท  กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ 
 จ่ายเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามข้อมลูท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
 ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นท่ีเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน): โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในช่ือของผู้จองซือ้หุ้น โดยอตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS))  

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ ......................................................................................................... 
หมายเหต ุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลีย่นแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000 

ใบจองเลขที่  ...............................................................  

การลงทุนในหุ้นมีความเส่ียง ผู้จองซือ้หุ้นควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศ และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างรองคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น 
 

ลงช่ือ …………………….……………………….....................………..……….…ผู้จองซือ้ 
(…………………………….…………..........…...………….…………) 

   

Ticker: GPSC 

ส่ิงที่แนบมาด้วย 2 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่านัน้  Ticker: FPT 



BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 

Krungthai Zmico Securities Company Limited 

029 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 257 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลียส แบร ์จ ากดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหน้ี) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (FPT)   

Notification of the subscription for Right offering (XR) of FPT 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
 FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

  FPT 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     26/05/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    28/05/2020 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  1:0.15 (กรณีทีม่ีเศษให้ปัดเศษของหุ้นนั้น
ทิ้ง) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    10.60   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     29/06/2020 - 03/07/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          29/06/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) / Subscription for Newly-Issued Ordinary Shares of Frasers Property (Thailand) Pcl. (FPT) 
ระยะเวลำกำรช ำระเงิน 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63 (กรณีเป็นเช็ค ลงวันที่ไม่เกิน 1 ก.ค. 63) / Payment Period 29 June –3 July 2020 (Cheque Date no later than 1 July 2020)  

 

 
 
 

    

 

 
 
 

    

 

 

 

 

 
 

ผูรั้บเงิน_______________________ 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีธนำคำร 
(For Bank Officer) 

 

A/C No. 028-8-04088-5 (Bill Payment) 

 

 

 
 

ผูรั้บเงิน_______________________ 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีธนำคำร 
(For Bank Officer) 

 

A/C No. 028-8-04088-5 (Bill Payment) 
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Comp Code. 32378 
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บริษทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

หนังสือแจ้งกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขำย 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

 

 

ระยะเวลำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนระหว่ำง 

วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
(เฉพำะวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเท่ำนัน้) 

สิ่งที่แนบมาด้วย 1 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้า 1 

 

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
(“FPT” หรือ “บริษัท”)  

ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขต
ปทมุวนั กทม. 

หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2078 1999 
หมายเลขโทรสาร (66) 2078 1970 
เว็บไซต์ www.frasersproperty.co.th   
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107544000051 

 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอืหุ้นที่มีมตอินุมัตกิารจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น: การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2563  

การประชมุคณะกรรมการบริษัท:  การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562-63 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตามที่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ซึง่ประชมุ เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สามย่าน
มิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าสามยา่นมิตรทาวน์ ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 1,210,057,784 
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 2,016,762,975 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 3,226,820,759 บาท ตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,210,057,784 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท และมีมติจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วิธีที่ 1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 605,028,892 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุ
จดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  

วิธีที่ 2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 403,352,595 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทนุ
จดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering)  

วิธีที่ 3 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 201,676,297 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

อย่างไรก็ตาม การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทัง้สามวิธี ทนุช าระ
แล้วสว่นที่เพิ่มจะไมเ่กินร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้ว หรือ 605,028,892  หุ้น  

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


หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้า 2 

 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562-63 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 302,514,446 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้วของบริษัท เพื่อ
เสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท และอนมุตัิวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 โดย
ก าหนดอตัราการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีอตัรา 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 0.15 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นท่ีเกิด
จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตัง้แต่วนัที่ 29 
มิถนุายน 2563 ถึงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ซึง่มีรายละเอียดการเสนอขายและจดัสรรดงันี ้

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียนเดมิ  3,226,820,759 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้วเดิม : 2,016,762,975 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,016,762,975 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทุนที่ จะช า ระ เพิ่ มส าหรับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (กรณีที่ผู้
ถือหุ้นเดิมมีการจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทนุครบทัง้จ านวน) 

: ไมเ่กิน 302,514,446 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวนไมเ่กิน 302,514,446 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุช าระแล้วภายหลงัการเพิ่มทุน 
(กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมมีการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวน) 

: ไมเ่กิน  2,319,277,421 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
จ านวน 2,319,277,421 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จดัสรร : ไมเ่กิน 302,514,446 หุ้น 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 10.60 บาทตอ่หุ้น 

อตัราสว่นการจดัสรรหุ้น : 1 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 0.15 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

วิธีการจดัสรร : บริษัท จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 302,514,446 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่น
การถือหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท ในอัตราส่วนการจองซือ้
เทา่กบั 1 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 0.15 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในการค านวณสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายที่จะสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว หากมีเศษ
ของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี
ออกใหมข่องผู้ ถือหุ้นแต่ละราย บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้นสามญัสว่นท่ีเหลือทิง้
ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของ
ตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้น (Oversubscription) ได้ โดยหากมีหุ้น
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สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนในรอบแรก
แล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงความ
จ านงจองซือ้เกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกนักบัหุ้น
ที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ จนกระทั่งไม่มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะ
จดัสรรได้อีกตอ่ไป หรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในครัง้นี ้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี 
ได้แก่  

4.1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิหรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร ผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิหรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวนที่จองซือ้  

4.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ ถือหุ้นที่มีการจองซือ้เกินกว่าสิทธินัน้จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวกนักบัการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามสทิธิ 

โดยในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว 
บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลอืดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือ
หุ้นเดิม ซึง่รวมถึงผู้ ถือหุ้นเดิมที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น ในราคาเดียวกนักบัหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามสทิธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกมี
จ านวนมากกวา่หรือเทา่กบัหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม ที่ช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักล่าวทัง้หมดทุกรายตามจ านวนที่
แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกมีจ านวน
น้อยกว่าหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสดัสว่นการถือ
หุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูด้วยจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลือจากการจดัสรร
ตามสิทธิในรอบแรกจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ
จดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับจากการจดัสรรจะไม่
เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้หุ้นแล้ว 

 

ตัวอย่าง 
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หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดจ านวน 5,000 หุ้น หกั หุ้นสามญัเพิ่มทนุจดัสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิตามที่ผู้
ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซือ้จ านวน 4,100 หุ้น คงเหลอืหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 900 หุ้น 

การจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรก 

ผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่ได้รับจัดสรร 
ตามสิทธิ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่จองซือ้ (หุ้น) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่ได้รับจัดสรรตาม
สิทธิ หรือน้อยกว่า

สิทธิ 
ตามสิทธิหรือ
น้อยกว่าสิทธิ 

เกินสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้น ก 35% 1,750 1,750 315 1,750 
ผู้ ถือหุ้น ข 20% 1,000 1,000 500 1,000 
ผู้ ถือหุ้น ค 20% 1,000 100 - 100 
ผู้ ถือหุ้น ง 15% 750 750 200 750 
ผู้ ถือหุ้น จ 10% 500 500 - 500 
รวม 100% 5,000 4,100 1,015 4,100 

การค านวณการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับจดัสรรเกินสทิธิรอบท่ี 1 จากหุ้นสามญัเพิม่ทนุคงเหลอื
จ านวน 900 หุ้น 

การจดัสรรหุ้นสว่นเกินให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้นรอบที่ 1 

ผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่ได้รับจัดสรร 
ตามสิทธิ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่จองซือ้ (หุ้น) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่ได้รับจัดสรรเกิน
สิทธิ (รอบที่ 1) 

ตามสิทธิหรือ
น้อยกว่าสิทธิ 

เกินสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้น ก 35% 1,750 1,750 315 35% x 900 = 315 
ผู้ ถือหุ้น ข 20% 1,000 1,000 500 20% x 900 = 180 
ผู้ ถือหุ้น ค 20% 1,000 100 - - 
ผู้ ถือหุ้น ง 15% 750 750 200 15% x 900 = 135 
ผู้ ถือหุ้น จ 10% 500 500 - - 
รวม 100% 5,000 4,100 1,015 630 

 
สรุปจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับจดัสรรตามสทิธิหรือน้อยกวา่สทิธิ และจดัสรรเกินสทิธิรอบที่ 1 

ผู้ถือหุ้น 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น) 

รวมหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรร 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่จองซือ้ (หุ้น) 

ตามสิทธิหรือ 
น้อยกว่าสิทธิ 

เกินสิทธิ  
(รอบที่ 1) 

เกินสิทธิ  
(คงเหลือ) 

ผู้ ถือหุ้น ก 1,750 315 2,065 - 
ผู้ ถือหุ้น ข 1,000 180 1,180 320 
ผู้ ถือหุ้น ค 100 - 100 - 
ผู้ ถือหุ้น ง 750 135 885 65 
ผู้ ถือหุ้น จ 500 - 500 - 
รวม 4,100 630 4,730 385 
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(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะท าการจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายซึง่ยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่
จองซือ้เกินสทิธิของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายนัน้โดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูด้วยจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ (ก) 
จะได้เป็นจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณี
ที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะได้รับการจดัสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกิน
สทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

(3) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่ท าให้ผูถื้อหุ้นรายใดถือหุ้น
ของบริษทัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. (เมื่อนบัรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบุคคลที่กระท าการร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว) ในลกัษณะที่
เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศที่  ทจ. 12/2554”) เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นราย
ดงักลา่วได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ที ่ทจ.12/2554 หรือ 

2. ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใด หาก
การจัดสรรดังกล่าวจะท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้ นมีลักษณะตามกรณีที่กล่าวมาข้างต้น  โดยผู้ ถือหุ้ น
ดงักลา่วอาจไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร หุ้นสามญัเพิ่มทนุเพียงบางสว่น ทัง้นีบ้ริษัทจะคืนเงินค่าจองซือ้
หุ้นสามญัส าหรับสว่นที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรเพิ่มเติมของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่วข้างต้น โดยไม่มีดอกเบีย้ และกรณีมีเศษ
ของหุ้น ผู้ ถือหุ้นรายใดได้รับการจดัสรรหุ้นที่เป็นเศษไมเ่ต็มจ านวน 1 หุ้น ให้ตดัจ านวนเศษหุ้นดงักลา่วทิง้  

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 (“วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้น”) 

6. ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ระหว่างวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ภายในเวลา  09.00 น. ถึง 
15.30 น. หรือภายในเวลาท าการของตวัแทนรับจองซือ้ (เฉพาะวันท าการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”))  
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6.2 สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซือ้”) 

ฝ่ายปฏิบตัิการ ชัน้ 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

สอบถามข้อมลู ติดตอ่ 02-165-5555 กด 2 และกด 4 ได้ทกุวนัท าการระหวา่งเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.  

7. วิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้ถกูต้องครบถ้วน
และชดัเจน โดยระบจุ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิตามจ านวนที่แสดงไว้ในใบรับรอง
สทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งที่แนบมาด้วย 3) และ
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ต้องการจองซือ้เกินกวา่สทิธิ ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุน 1 ฉบบัเท่านัน้ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และช าระเงินค่าหุ้นเต็มตาม
จ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้น้อยกว่าสิทธิหรือตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิที่
ได้รับจดัสรร (ถ้ามี) โดยช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ไปยงัสถานท่ีรับจองซือ้หุ้น
และรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในวนัและเวลาที่รับจองซือ้ (ตามที่ระบใุนข้อ 6) ทัง้นีห้ากมลูค่ารวมของจ านวน
หุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนมีจ านวนน้อยกว่าหรือมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้
ได้รับช าระ บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้ขอสงวนสิทธิที่จะยึดถือตามจ านวนเงินที่บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้ได้รับช าระ 
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามจ านวนเงินดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นรายนัน้ๆ ทัง้นีต้วัแทนรับจองซือ้ไมเ่ปิดช่องทางการใช้สทิธิ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุผา่นระบบ Digital subscription ของบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

ทัง้นี ้ให้ผู้จองซือ้กรอกรายละเอียดและยื่นใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้ 

เมื่อผู้จองซือ้ยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้แก่ตวัแทนรับจอง
ซือ้ ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้ให้ค ารับรองวา่ข้อมลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือช่ือที่ได้ลงไว้แล้วในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนัน้ 
(ไม่ว่าผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผู้ รับมอบอ านาจ หรือตวัแทนซึ่ง
รวมถึงบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกให้) ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล 
รายละเอียด หรือลายมือช่ือดงักลา่วผิดพลาด ไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัท และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้ขอ
สงวนสทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น และบริษัท และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสญูเสียที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหากมีการจดัสรรหุ้นโดยบริษัท หรือด าเนินการใดๆ 
ของบริษัท และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้ภายใต้ข้อความที่ระบไุว้ในสว่นที่ 1 ของหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นนี ้โดยผิดพลาดหรือ
เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ จองซือ้ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัท และ/หรือตัวแทนรับจองซือ้
รับผิดชอบในความเสยีหายหรือสญูเสยีใดๆ ทัง้สิน้ และบริษัท และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย 
หรือความสญูเสยีที่เกิดขึน้ ไมว่า่กรณีใดๆ 
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7.1 การช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(1) ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต้องช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้โดย  

(ก) ช าระเงินค่าจองซือ้ด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา
ทัว่ประเทศ เข้าบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” 
Comp Code. 32378 โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ตัง้แต่เวลา 9.00 – 15.30 น. (หรือเวลาท าการของ
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) แตล่ะสาขา) ของวนัที่ 29 มิถนุายน 2563 ถึงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 

(ข) ช าระเงินค่าจองซือ้โดยวิธีออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศโดยขีดคร่อมสัง่จ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” Comp Code. 32378 โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ตัง้แต่
เวลา 9.00 – 15.30 น. (หรือเวลาท าการของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 29 
มิถนุายน 2563 ถึงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการน าฝาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ซึ่งจะต้องลงวนัท่ี
ไม่เกินวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภายในวนัท าการถดัไปเท่านัน้ โดยก าหนดให้ผู้จองซือ้หุ้นสัง่จ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 1 
ฉบบั ตอ่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบเทา่นัน้  

(ค) ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ น (Bill 
Payment Form) (สิ่งที่แนบมาด้วย 4) และน าสง่ให้แก่เคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
พร้อมกับการช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนข้างต้นตามข้อ (ก) และ (ข)  โดยระบุข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งรวมถึง ช่ือผู้ จองซือ้ เลขที่อ้างอิง 1 (ซึ่งได้แก่ เลขที่บตัรประชาชน หรือเลขที่
หนงัสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้) เลขที่อ้างอิง 2 (ซึ่งได้แก่ เลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั โดยสามารถตรวจสอบจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (สิ่งที่
แนบมาด้วย 3) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั) หมายเลข 02-009-9999 และโปรดระบ ุช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ของผู้น า
ฝากไว้ที่แบบฟอร์ม Bill Payment  

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ประสงค์จะจองซือ้ ต้องแนบหลกัฐานแบบฟอร์มการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น 
(Bill Payment Form) ดงักล่าว (ฉบบัจริง) มาพร้อมกับใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนและเอกสารที่ใช้
ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมายงัตวัแทนรับจองซือ้ ตามที่ระบใุนข้อ 7.2 

(ง) ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (จ านวนเงินท่ีตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต้องได้รับเท่ากบัยอดจองซือ้
เต็มจ านวน)  

(2) กรณีช าระด้วยเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุประเภทนิติบคุคล
เทา่นัน้  

(ก) ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนประเภทนิติบุคคลสามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยการโอน
ผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสัง่จ่าย ช่ือบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
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ลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 028-8-04088-5  ประเภท กระแสรายวัน ธนาคารกสิกร

ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ได้ตามเวลา
เปิดรับการโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ของแต่ละธนาคาร ของวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 
3 กรกฎาคม 2563 (ภายในวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์) 

(ข) หากผู้จองซือ้ได้ท าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เพื่อช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
เรียบร้อยแล้ว ให้น าส่งหลกัฐานการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) พร้อมกับใบจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุและเอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมายงัตวัแทนรับจองซือ้ ตามที่ระบุ
ในข้อ 7.2  

(ค) ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตทัง้หมด(ต้นทางและ
ปลายทาง) (จ านวนเงินที่ตัวแทนในการรับจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนต้องได้รับเท่ากับยอดจองซือ้เต็ม
จ านวน)  

(3) การช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ 
ATS) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ค าวา่ “ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)” ภายใต้หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุฉบบันี ้
หมายถึง ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์/สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอยู่กบั
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) หรือบุคคลซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) จะพิจารณาให้เป็น
ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

(ก) การช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer 
System หรือ ATS) จะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ 
ภัทร จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโดย
อตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 

(ข) ตวัแทนรับจองซือ้อาจก าหนดรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับลกูค้าของตน 

(4) ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน หรือมิได้น าส่งใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่มีรายละเอียด
ครบถ้วน และมิได้ช าระเงินคา่จองซือ้ตามวนั เวลา และวิธีที่ก าหนด บริษัท และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้จะถือ
วา่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้สละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

(5) บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ งดรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นเงินสด 

(6) บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ขอสงวนสทิธิไมรั่บช าระคา่จองซือ้หุ้นผา่นทางตู้  ATM หรือผ่านทางออนไลน์ หรือ 
Application 

(7) บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะไมรั่บเอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ทางไปรษณีย์ 

(8) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ 1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุเทา่นัน้ ยกเว้น บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ จ ากัด 
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(9) หากผู้จองซือ้ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ทางบริษัท หรือตวัแทนรับจองซือ้ก าหนด บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้ 
ขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักลา่ว 

(10) บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ วิธีการจองซือ้ และการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นีเ้พื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุอยา่งเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

7.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ตามสทิธิให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร 

7.2.1 การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Hard Copy) 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบอ านาจจะต้องน าเอกสารที่ใช้ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้พร้อมช าระเงิน
เต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสทิธิที่ได้รับ และในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
จดัสรร ไปติดต่อตวัแทนรับจองซือ้ตามที่อยู่ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในข้อ 7.1 (แล้วแต่
กรณี) 

(1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน (สิง่ที่แนบมาด้วย 2)  

บริษัทจะท าการจดัสง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 

ผู้ ถือหุ้นต้องระบจุ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิตามจ านวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรอง
สิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (สิ่งที่แนบมาด้วย 3) และจ านวนหุ้นที่
ต้องการจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล จะต้องลงนามโดยผู้
มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ให้ผู้จองซือ้กรอกรายละเอียดและยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1 ฉบบัเทา่นัน้  

(2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  (สิง่ทีแ่นบมาด้วย 3)  

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และได้จดัส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือ
ฉบบันี ้ซึง่จะระบจุ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้น
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

(3) หลกัฐานการช าระเงิน 
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หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ (ฉบบัจริง) ซึ่งรวมถึง Bill Payment ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้
ตามสทิธิรวมกบัสว่นที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการช าระค่าจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้แต่ละ
ประเภท โดยพิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบใุนข้อ 7.1 (สิง่ที่แนบมาด้วย 4) 

(4) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจด าเนินการแทน 

หนงัสอืมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตน 
และ/หรือ ส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง (สิง่ที่แนบมาด้วย 5) 

(5) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะน าหลกัทรัพย์ฝากเข้า
บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้  

ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ( Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ในนามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้
ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้” (สิง่ที่แนบมาด้วย 6) 
เพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(6) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือส าเนา Bank Statement 
ส าหรับบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บญัชีธนาคาร ซึง่ได้ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องเป็นเอกสารประกอบการคืนคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ที่มีความประสงค์ให้คืนเงินคา่จองซือ้ด้วยวิธีการโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ ส าหรับ
สว่นที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนที่จองซือ้ หรือผู้ ถือหุ้นจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุมาเกินมลูคา่หุ้นที่ตนได้รับการจดัสรร โดยช่ือเจ้าของบญัชีธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเทา่นัน้ (เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ยโูอบี 
จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน),ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) หรือ ธนาคาร 
เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้)  

(7) เอกสารประกอบการแสดงตน  

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายุ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวั
ประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ (อายไุม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์) จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซือ้หุ้ นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงค าสัง่อนุญาตจากศาล ส าเนาบัตรประจ าตัว
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ประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง) โดยลายมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ-นามสกุลไม่ตรงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุซึ่งออกโดย ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (สิ่งที่แนบมาด้วย 3) ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการยืนยนัการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล เป็นต้น 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ลายมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ (อายไุมค่รบ 20 
ปีบริบรูณ์) จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมายซึ่งรวมถึงค าสัง่
อนญุาตจากศาล 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่
หมดอาย ุของผู้มีอ านาจลงนามของนิตบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยลายมือช่ือนัน้ต้องตรง
กบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และ
หนงัสือรับรองของบริษัท (Affidavit) ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติ
บุคคลมีภูมิล าเนาซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผู้มีอ านาจลงนาม ที่ตั ง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือ
เง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท า
หรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทบัของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้
จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนในวนัจองซือ้ 

นิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน  
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ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทนพร้อม
แนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซือ้ที่ระบุไว้
ข้างต้น (แล้วแตก่รณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้
หรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราส าคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตร
ประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทน
ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

บริษัท และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารที่ใช้ประกอบ
ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุอยา่งเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

7.2.2 การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัท
หลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้)  

ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนสามารถจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ แนะน าการลงทุน หรือ 
Investment Consultant (IC) ของตวัแทนรับจองซือ้ โดยยืนยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ โดยผู้
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) และได้ผ่านขัน้ตอนการ
รู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุหรือท าธุรกรรม 
(Suitability Test) กบัตวัแทนรับจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึก
เทป และได้จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กบัตวัแทนรับจองซือ้แล้ว 
ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมลูเก่ียวกับการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ยอมรับความ
เสีย่งในการลงทนุ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม ดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ต้องกรอกข้อมลูและลงนามในใบ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Hard Copy)  รวมถึงไมต้่องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
โดยปฏิบตัิดงันี ้

 ผู้แนะน าการลงทนุของตวัแทนรับจองซือ้ จะตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุผ่านทาง
โทรศัพท์บนัทึกเทป เช่น เลขประจ าตัวประชาชน วนัเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ช าระโดยวิธี เงินโอน
อตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวา่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กบัตวัแทนรับจองซือ้ เป็นต้น  

 ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้ศึกษาและรับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนในหนงัสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และยินยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
ดงักลา่ว  
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 ผู้แนะน าการลงทนุของตวัแทนรับจองซือ้ เมื่อรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป จะบนัทึกค าสัง่การจองซือ้ผ่านระบบของตวัแทนรับจองซือ้ดงักล่าว 
โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ช่ือผู้ แนะน าการลงทุน วันและเวลา
บนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ โดยผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทปได้ตามที่ตัวแทนรับจองซือ้ก าหนด ภายในระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหวา่งวนัที่ 29 มิถนุายน 2563 ถึงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถด าเนินการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ
โทรศพัท์บนัทกึเทปได้ ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสามารถท าการจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) 
ตามที่ระบใุนข้อ 7.2.1 ได้ 

7.3 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (ถ้ามี) 

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้แก่ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่
ครบตามจ านวนที่จองซือ้ หรือผู้ ถือหุ้นจ่ายเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมาเกินมลูค่าหุ้นท่ีตนได้รับการจดัสรร โดย
ไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ โดยให้ผู้จองซือ้เลอืกวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้ 

(ก) บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จอง
ซือ้ (เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้) ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้  

ทัง้นี ้ช่ือเจ้าของบญัชีธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเท่านัน้ โดยแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ
ส าเนา Bank Statement ส าหรับบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บญัชีธนาคาร พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง (ในกรณีที่ระบช่ืุอบญัชีซึ่งมิใช่ ช่ือเดียวกับผู้จองซือ้หุ้นหรือมิได้ระบุรายละเอียดอย่าง
ครบถ้วน บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสัง่
จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้น และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูข่องผู้จองซือ้ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้)  

(ข) บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยออกเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นตามช่ือที่ปรากฏในสมดุทะเบียน ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยบริษัท จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมจากการเรียกเก็บเช็ค
ตา่งเขตส านกัหกับญัชีหรือตา่งธนาคาร (ถ้ามี) ผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 
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(ค) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นท่ีเป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน): บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้จะ
ด าเนินการโอนเงินเข้าบญัชีผ่านระบบโอนเงินอตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS)) ของบริษัท
หลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

 
ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จองซือ้จะได้รับดอกเบีย้จาก
บริษัท ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้ นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้น
ก าหนดเวลาดงักล่าวจนถึงวนัที่ผู้ จองซือ้ได้รับการช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
หากได้มีการโอนเงินคา่จองผา่นบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือสง่เช็คหรือแคชเชียร์เช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 หรือ
โอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ  (Automatic Transfer System หรือ 
ATS) หรือวิธีอื่นตามที่บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้เห็นวา่เหมาะสมโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินคา่จอง
ซือ้แล้วโดยชอบและผู้จองซือ้ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

นอกจากนี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค หรือ
ความผิดพลาดในการสง่ตามวิธีอื่นตามที่บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้เห็นวา่เหมาะสม ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของบริษัท หรือ
ตวัแทนรับจองซือ้ เช่น ข้อมูลช่ือ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ บริษัท และ
ตวัแทนรับจองซือ้จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดหรือความเสยีหายดงักลา่ว 

บริษัท และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุอยา่งเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสามารถเลอืกให้บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้ ถือหุ้นได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้น
ที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยูแ่ละออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ในขณะเดียวกัน บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ จองซือ้ฝากไว้ ซึ่งในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใน
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัท โดยตวัแทนรับจองซือ้ด าเนินการตามข้อ 7.4 (1) นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้อง
ตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว มิฉะนัน้ บริษัท ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้
ตามข้อ 7.4 (3) แทน 
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ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบุรหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจอง) ท่ีผู้ ถือหุ้นมี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้า
บญัชีดงักลา่วให้ถกูต้อง หากระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้องจะท าให้
ไมส่ามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึง่บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของหุ้น หรือความ
ลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืน  

(2) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  

กรุณากรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝาก
เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” (สิ่งที่แนบมาด้วย 6) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย  

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผู้
จองซือ้ได้รับการจัดสรรเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้
จะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และหากผู้จองซือ้ต้องการถอนหุ้นสามญั
เพิ่มทุนออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าว ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการถอนหุ้นตาม
อตัราทีศ่นูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ก าหนด  

ทัง้นี ้การถอนหุ้นสามญัที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้ที่น าฝากในบญัชีดงักลา่วอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามญัได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้น
สามญัของบริษัท ท าการซือ้ขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
ให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ซึง่ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะ
ได้รับใบหุ้นซึง่ผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท ได้รับอนมุตัิให้เข้าท าการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดงักลา่วไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้แทน ซึ่งอาจท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
ขายหุ้ นที่จองซือ้ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ 
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7.5 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(1) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะได้รับหลกัฐานการจองซือ้ที่ลงช่ือรับจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ เพื่อเป็นหลกัฐานการในการรับจองซือ้หุ้น โดยการจองซือ้จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทโดยตวัแทนรับ
จองซือ้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย และผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุได้สง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ก าหนดในหนงัสือฉบบันีค้รบถ้วน
และถกูต้องแล้ว 

(2) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท 

(3) บริษัทขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

(4) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือบริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของ
บริษัท ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและการช าระเงินค่าหุ้นตามที่ก าหนด หรือผู้ ถือ
หุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดัเจน หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นท่ี
มิได้ก าหนดไว้ในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฉบบันี ้บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้สละ
สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว ดงันัน้ ในการช าระเงินค่าจองซือ้ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ 
และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 

(5) กรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่น าส่งเอกสารตามที่ก าหนดภายในระยะเวลาการจองซือ้อนัเป็นเหตุให้
บริษัทไม่สามารถระบุตวัตนของผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ บริษัทจะถือว่าผู้จองซือ้หุ้นสามญัพิ่มทนุราย
ดงักล่าวสละสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนและบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

(6) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จองเกินกวา่สทิธิของผู้ ถือหุ้นเดิมตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้อง
ไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบคุคลท่ีกระท าการร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นราย
ดงักล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender 
Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 (เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
ข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนญุาตให้คนต่างด้าวถือ
หุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท หรือเป็นการกระท าขัดต่อ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ หากการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจะท าให้สดัส่วนการถือหุ้ นสามัญของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนรายใดมีลกัษณะตามที่
ก าหนดข้างต้น บริษัทขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิแต่
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เพียงบางสว่นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี
เหลอืจากกรณีการจดัสรรดงักลา่วตอ่ไป 

(7) บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลีย่นรายละเอียดวิธีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ วนัจองซือ้
และการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ สทิธิเง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ เก่ียวข้องกบัวิธีการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน 
ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วของบริษัท 

8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน  

เพื่อระดมทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และเพื่อรับรองการขยายธุรกิจ โดยมีระยะเวลาใช้เงินตัง้แตพ่ฤษภาคม 
2563 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ดงันี ้

(1) พฒันาโครงการโรงงานอตุสาหกรรม คลงัสนิค้า โลจิสติกพาร์ค และอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูอ่าศยั รวมถึงการซือ้ที่ดิน 
จ านวนประมาณ 3,000 ล้านบาท 

(2) เงินทนุหมนุเวียน จ านวนประมาณ 200 ล้านบาท 

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายตลาดและขยายศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ เสริมสร้างโครงสร้าง
เงินลงทนุ และเสริมสภาพคลอ่ง และเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

10. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทตัง้แต่ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วได้รับการ
จดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีช่ือปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่บริษัทก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่า ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
โดยค านงึถึงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทัง้นี ้ในปัจจุบนัไม่มี
สญัญากู้ยืมเงินระหวา่งบริษัทกบัสถาบนัการเงินใด ๆ ที่มีข้อจ ากดัของอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

11. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

11.1 ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)  

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัทขึน้อยูก่บัปริมาณการใช้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะราย  

หากผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายไมใ่ช้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุเลยจะไมม่ีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัท  

หากผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาซึ่งจะลดลงในอตัราร้อยละ 1.19 
โดยสามารถค านวณผลกระทบได้ดงันี ้
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Price Dilution     =  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 

Price Dilution    =                            11.66 – 11.52 
                11.66 

     =  ร้อยละ 1.19 
 
โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น เทา่กบั 

 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่น

การถือหุ้น x จ านวนหุ้นที่เสนอขายเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น) 
        จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายตามสดัสว่นการถือหุ้น  
 

=      (11.66 x 2,016,762,975) + (10.60 x 302,514,446) 
                   2,016,762,975 + 302,514,446 

= 11.52 บาทตอ่หุ้น 
 

หมายเหต:ุ ราคาตลาดเทา่กบั ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของบริษัท ยอ้นหลงั 30 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่
7/2562-63 เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2563 (ระหว่างวนัที ่25 มีนาคม 2563 – 11 พฤษภาคม 2563) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์
ฯ) ซ่ึงเทา่กบั 11.66 บาท 

 
11.2 ผลกระทบตอ่สิทธิการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ
การออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนเลย จะท าให้จ านวนทุนช าระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่
เกิดผลกระทบตอ่สทิธิการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นบางรายเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ ถือหุ้นอื่นใช้
สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิที่มีอยู ่และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) 
จนมีการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น บางราย
ดงักลา่ว (Control Dilution) โดยผู้ ถือหุ้นบางรายดงักลา่วจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 13 โดย
สามารถค านวณได้ดงันี ้

= จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 
 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 
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11.3  ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earnings per share Dilution) 

  

 

 

 

ก าไรสทุธิคิดจากก าไรสทุธิ 12 เดือนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

= 302,514,446 
 2,016,762,975 + 302,514,446 

= ร้อยละ 13.0 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 
= 1.11 – 0.97 
 1.11 

= ร้อยละ 13.0 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 1 

 

ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบือ้งต้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขต

ปทมุวนั กทม. 
โทรศัพท์ (66) 2078 1999 
โทรสาร (66) 2078 1970 
เลขทะเบียนบริษัท 0107544000051 
เว็บไซต์ www.frasersproperty.co.th 
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107544000051 
ทุนจดทะเบียนเดิม/1 3,226,820,759 บาท 

หุ้นสามญัจ านวน 3,226,820,759 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ทุนช าระแล้วเดิม 2,016,762,975 บาท 

หุ้นสามญัจ านวน 2,016,762,975 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
หมายเหต:ุ  1.  ทนุจดทะเบียนเดมิ ภายหลงัมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2563  ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2563 พิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท

แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 1,210,057,784 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ จ านวน  2,016,762,975บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 3,226,820,759 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,210,057,784 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทและ
การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ส าคัญ 

2.1 ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1.1 ภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) หรือที่รู้จกัในช่ือเดิมว่าบริษัท ไทคอน อินดสั-
เทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในปี 2533 และในปี 2545 บริษัทได้เร่ิมซือ้ขายหุ้นในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจเร่ิมจากการพฒันาและบริหารจดัการโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า (Ready-Built 
Factory) และอาคารคลังสินค้าให้เช่า (Ready-Built Warehouse) ในบริเวณพืน้ที่อุตสาหกรรมทัง้ในและนอกนิคม
อตุสาหกรรม เหตกุารณ์อทุกภยัใหญ่ในปี 2554 สง่ผลให้เกิดการโยกย้ายฐานการผลิตจากนิคมอตุสาหกรรมในภาคกลางซึ่ง
ประสบปัญหาน า้ทว่มรุนแรงไปยงัพืน้ท่ีอื่น ทางบริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์เพื่อรักษาอตัราการเช่าและฐานลกูค้า ประกอบ
กบัทางกลุม่เฟรเซอร์สได้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ จึงได้ริเร่ิมการน าองค์ความรู้เร่ืองการพฒันาโรงงานและคลงัสินค้าตามความ
ต้องการเฉพาะของผู้ เช่า (Built-to-Suit) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแขง่ขนัได้ในระยะยาว     

ในปี 2562 ที่ผา่นมา บริษัทได้มีการเปลีย่นแปลงช่ือและช่ือยอ่สญัลกัษณ์การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เป็น บริษัท เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือ “FPT” และเร่ิมต้นด าเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์อสงัหาริมทรัพย์ระดบั
นานาชาติ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี”้โดยบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ลิมิเต็ด ซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสิงคโปร์โดยเป็นเจ้าของ ผู้พฒันา และผู้บริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 
ครอบคลมุกลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 5 ประเภท ประกอบด้วย เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์และโรงแรม ที่อยู่อาศยั อาคารส านกังาน 
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ศนูย์การค้า และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรมในประเทศตา่ง ๆ  ได้แก่ สงิคโปร์ ออสเตรเลยี ยโุรป จีน และภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ภายใต้ทิศทางเชิงกลยทุธ์ของกลุม่ ทางบริษัทจึงเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์
ตี ้จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) ที่ราคา 8.50 บาทต่อหุ้น โดยช่วงเวลาการท าค าเสนอระหว่างวนัที่ 5 มิถนุายน – 8 สิงหาคม 
2562 โดยทางบริษัทได้รับค าตอบรับทัง้สิน้ 2,195,898,701 หุ้น หรือร้อยละ 94.50 คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 18,665 ล้านบาท 
ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้กิจการ บริษัทได้รับประโยชน์จากการขยายแพลทฟอร์ตสู่อสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที่มีคณุภาพ รวมถึงสร้างสมดลุของรายได้และกระจาย
ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจ เพิ่มผลตอบแทนที่ดีขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานจากการประหยดัตอ่ขนาด
ในอนาคต โดยบริษัทได้ประกาศวิสยัทศัน์ก้าวสูค่วามเป็นผู้น าการให้บริการแพลตฟอร์มอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในระดบั
ภมูิภาค พร้อมขบัเคลือ่นการเติบโตอยา่งยัง่ยืนโดยผสานนวตักรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อบรูณาการความสามารถใน
การแขง่ขนัทกุมิติ และสร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านการบริการที่เข้าถึงความต้องการของภาคอสงัหาริมทรัพย์ยคุใหม่ ภายใต้
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพื่อสง่มอบประสบการณ์ที่ทรงคณุคา่นา่จดจ าแก่ผู้ เก่ียวข้องในทกุภาคสว่นเป็นส าคญั  โดยภาพรวมการ
ด าเนินงานของกลุม่บริษัทประกอบด้วยสายธุรกิจ 3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

ก. “กลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรมและธุรกิจอื่น ๆ” 

ข. “กลุม่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยูอ่าศยั” 

ค. “กลุม่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม” 

2.1.2 โครงสร้างรายได้ 

ในรอบผลการด าเนินงานปี 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) งบการเงินรวมของบริษัทครอบคลมุรายได้ของ 
GOLD สบืเนื่องจากการเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการซึง่เสร็จสิน้ในเดือนสิงหาคม 2562 โดยสง่ผลให้รายได้
หลกัของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศยั และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
การอตุสาหกรรม รวมถึงรายได้จากการให้เช่าและการบริการจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรม และอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการพาณิชยกรรม 

 2560 2561 2561* 2562* 

โครงสร้างรายได้ 
รอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2560 

รอบระยะเวลาบัญชี 
1 มกราคม – 30 
กันยายน 2561 

รอบระยะเวลาบัญชี 
1 มกราคม – 30 
กันยายน 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

รอบระยะเวลาบัญชี 
1 ตุลาคม 2561 – 30 

กันยายน 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้เชา่และการ
บริการ 

1,429.94 71.19  1,198.16 53.95 1,912.72 13.85 2,702.01 12.54 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม - - - - 414.60 3.00 565.83 2.62 

รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ - - - - 19.98 0.15 31.72 0.15 

รายได้จากการให้บริการ - - - - 55.58 0.40 56.49 0.26 

รายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

- - - - 10,281.95 74.47 15,515.06 72.01 

รายได้คา่บริหารจดัการ 239.15 11.91 226.9 10.22 333.56 2.42 540.90 2.51 
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 2560 2561 2561* 2562* 

โครงสร้างรายได้ 
รอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2560 

รอบระยะเวลาบัญชี 
1 มกราคม – 30 
กันยายน 2561 

รอบระยะเวลาบัญชี 
1 มกราคม – 30 
กันยายน 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

รอบระยะเวลาบัญชี 
1 ตุลาคม 2561 – 30 

กันยายน 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการลงทนุ 103.25 5.14 60.29 2.70  69.51 0.50 186.89 0.87 

ก าไรจากการจ าหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ 

116.12 5.78 616.04 27.74  609.76 4.42 1,710.15 7.94 

รายได้อ่ืน ๆ  120.14  5.98   119.65  5.38  108.79 0.79 236.25 1.10 
รวม 2,008.60 100.00 2,221.04 100.00  13,806.45 100.00 21,545.30  100.00 

*หมายเหต ุงบการเงินรวมกบับริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และมีการปรับปรุงรายการ 

2.1.3 สายธุรกิจ 

ก) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทด าเนินธุรกิจในการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ปัจจุบันมีพืน้ที่โรงงานและ
คลงัสนิค้าภายใต้การบริหารจดัการรวมทัง้สิน้กวา่ 2.8 ล้านตารางเมตร บนท าเลที่ตัง้ยทุธศาสตร์ ซึ่งโรงงานและคลงัสินค้าของ
กลุ่มบริษัทมีทัง้แบบพร้อมใช้ (Ready-Built) และสร้างตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) โดยตัง้เป้าที่จะเพิ่มการ
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามความต้องการเฉพาะของผู้ เช่า (Built-to-Suit) ให้มากขึน้ ซึ่งโรงงานและ
คลงัสินค้าของบริษัท ตัง้อยู่ในท าเลนิคมอุตสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรม เขตสง่เสริมอุตสาหกรรม และเขต
อื่นๆ ที่มีศกัยภาพในประเทศไทย  

โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โรงงานของบริษัทและโรงงานท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัท ตัง้อยูใ่นนิคม/สวน/
เขต/เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม 16 ท าเล*  ดงัตอ่ไปนี ้   

 
 

จ านวนโรงงาน 

ที่ตัง้ จังหวัด 
สินทรัพย์ของบริษัท สินทรัพย์ภายใต้ 

กองทรัสต์ 
นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน พระนครศรีอยธุยา - 15 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยธุยา 6 38 
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยธุยา พระนครศรีอยธุยา 21 56 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรีุ ชลบรีุ 17 97 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรีุ 30 - 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ชลบรีุ 3 3 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง ระยอง 13 30 
นิคมอตุสาหกรรมบางป ู สมทุรปราการ - 13 
นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย สมทุรปราการ 28 - 
เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี 3 22 
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 - 
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จ านวนโรงงาน 

ที่ตัง้ จังหวัด 
สินทรัพย์ของบริษัท สินทรัพย์ภายใต้ 

กองทรัสต์ 
เขตอตุสาหกรรมกบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 7 - 
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบรีุ 
นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (3 แหง่) 

ปราจีนบรีุ 
ชลบรีุ 

8 
- 

- 
41 

*หมายเหต ุไม่รวมพืน้ท่ีรอการพฒันา 

และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มีคลงัสินค้าของบริษัทและคลงัสินค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท ตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ี 26 ท าเล* ดงัตอ่ไปนี ้

  จ านวนคลังสินค้า 

ที่ตัง้ จังหวัด 
สินทรัพย์ของบริษัท สินทรัพย์ภายใต้            

กองทรัสต์ 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา) ฉะเชิงเทรา 26 81 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบงั 1) ชลบรีุ - 21 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบงั 2) ชลบรีุ 26 18 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วงัน้อย 1)  พระนครศรีอยธุยา 5 13 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (วงัน้อย 2) พระนครศรีอยธุยา 16 4 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 บี) ระยอง 4 12 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 เอ)  ชลบรีุ - 7 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เอ) ชลบรีุ 9 4 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (อีสเทิร์นซีบอร์ด 3) ชลบรีุ 8 - 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา) ชลบรีุ 14 8 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บอ่วิน) ชลบรีุ - 9 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (พานทอง 1) ชลบรีุ 10 5 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  (บางพลี 1-6) สมทุรปราการ 19 38 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์(โรจนะปราจีนบรีุ) ปราจีนบรีุ - 8 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะอยธุยา) พระนครศรีอยธุยา - 3 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี ้ชลบรีุ) ชลบรีุ - 7 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น) ขอนแก่น 12 - 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี ้ระยอง) ระยอง 11 - 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (สมทุรสาคร) สมทุรสาคร 2 - 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (ล าพนู) ล าพนู 9 - 
คลงัสินค้าควบคมุอณุหภมิู (ห้องเย็น CTD)** พระนครศรีอยธุยา - 1 
หมายเหต ุ *ไม่รวมพืน้ท่ีรอการพฒันา 
 ** รายการขายและเช่ากลบั 

ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

1) ธุรกิจโรงงานพร้อมเช่า (Ready-Built Factory) 
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บริษัทได้จดัสร้างโรงงานส าเร็จรูปพร้อมเช่าที่มีคณุภาพระดบัสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ที่
เข้ามาตัง้ฐาน การผลิตในประเทศไทย โดยไม่ต้องการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน เพ่ือลดต้นทนุในการด าเนินการ และลดความ
เสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ บริษัทได้เลือกสร้างโรงงานในท าเลที่ตัง้ที่มีศกัยภาพ และพฒันาโรงงานที่มี
รูปแบบมาตรฐานเหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี ้เนื่องจากกลุม่ผู้ เช่าโรงงานของบริษัท
ประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการชาวตา่งชาติ บริษัทจึงได้เน้นการให้บริการให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการเร่ิมต้นประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษัทเลือกท าเลที่ตัง้ส าหรับการพัฒนาโรงงาน โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้ าในปัจจุบัน และการ
คาดการณ์ในอนาคต นอกจากนัน้ ยงัพิจารณาถึงเขตส่งเสริมการลงทุน ความสะดวกในการเดินทางไปยงัท่าเรือ สนามบิน 
ระยะหา่งจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้มาตรฐานของท าเลที่ตัง้นัน้ ๆ 

บริษัทมีการพฒันาโรงงานทัง้ในเขตประกอบการเสรี และเขตทัว่ไปตามความต้องการของลกูค้า ซึง่จะแตกตา่งกนัในแต่
ละท าเลที่ตัง้ ตวัอยา่งเช่น ความต้องการโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ซึ่งอยู่ติดกบัท่าเรือน า้ลกึที่ส าคญัของประเทศ
ไทย โดยสว่นใหญ่จะเป็นความต้องการของโรงงานในเขตประกอบการเสรี โรงงานของบริษัทมีลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดียว
พร้อมชัน้ลอยเพื่อใช้เป็นส านกังาน ซึ่งพฒันาในบริเวณพืน้ที่ดินที่มีรัว้กัน้เป็นสดัส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พื น้ที่จอดรถ และ
พืน้ที่ส าหรับขนถ่ายสินค้า ทัง้นี ้โรงงานที่บริษัทพัฒนาขึน้เป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลกูค้าได้ ขนาดของโรงงานมีตัง้แต่ 550 ถึง 12,000 ตารางเมตร โรงงานของบริษัทที่สร้างในระยะหลงัมีขนาดเล็ก
ลง เนื่องจากปัจจุบนัแนวโน้มความต้องการโรงงานขนาดเล็กของลกูค้ามีสงูขึน้ นอกจากนีพ้ืน้โรงงานสามารถรับน า้หนกัได้
ตัง้แต ่1 ถึง 3 ตนัตอ่ตารางเมตร ตวัอาคารพฒันาโดยใช้โครงสร้างหลงัคาเหล็ก ซึ่งไม่ต้องมีเสารองรับหลงัคาโรงงาน ท าให้ได้
พืน้ท่ีใช้สอยสงูสดุ 

สญัญาเช่าระหวา่งลกูค้ากบับริษัทเกือบทัง้หมดมีอายสุญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสให้ลกูค้ามีทางเลือกในการต่อสญัญา
เช่าได้ นอกจากนัน้ บริษัทยงัให้ทางเลอืกแก่ลกูค้าในการเปลีย่นไปเช่าโรงงานอื่นของบริษัทในท าเลที่ตัง้หรือขนาดที่แตกต่างไป 
ตลอดจนให้ทางเลอืกแก่ลกูค้าในการซือ้โรงงาน  

นอกจากนี ้บริษัทยงัให้บริการสร้างโรงงานตามความต้องการเฉพาะของผู้ เช่า (Built-to-Suit) ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้ดีขึน้และเป็นผลดีต่อบริษัทในแง่การลงทนุกบัผลตอบแทนระยะยาว เนื่องจากอายสุญัญาเช่าของ
โรงงานประเภทนีจ้ะยาวกวา่อายสุญัญาเช่าของโรงงานทัว่ไปประมาณ 5-10 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 และ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีโรงงานเช่า และ
โรงงานวา่งพร้อมให้เช่า ดงันี ้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  

 จ านวน พืน้ที่เช่า จ านวน พืน้ที่เช่า จ านวน พืน้ที่เช่า 
โรงงาน (ตรม.) โรงงาน (ตรม.) โรงงาน (ตรม.) 

โรงงานที่มีสญัญาเชา่ 
โรงงานวา่งพร้อมให้เชา่ 

80 
73 

183,630 
211,150 

80 
73 

209,005 
186,795 

82 
55 

207,260 
153,925 

รวม 153 394,780 153 395,800 137 361,185 

อตัราการเช่าโรงงาน (Occupancy rate) ของบริษัท ณ สิน้เดือนกนัยายน 2562 อยู่ที่ร้อยละ 57 เพิ่มขึน้จากสิน้เดือน
กนัยายน 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 53 เนื่องจากความต้องการพืน้ที่โรงงานในภาคตะวนัออกที่เพิ่มมากขึน้ จากสิทธิประโยชน์ที่
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ได้รับจากการตัง้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมและเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) การเพิ่มขึน้ของพืน้ที่เช่ามาจากกลุม่
ลกูค้าที่เป็นผู้ผลติชิน้สว่นรถยนต์ กลุม่ลกูค้าอิเลก็ทรอนิกส์ และสนิค้าอปุโภคบริโภค 

อตัราการเช่าโรงงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  มีดงันี ้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  

อตัราการเชา่โรงงาน (ร้อยละ) 47 53 57 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ลกูค้าที่เช่าโรงงานของบริษัทเป็นผู้ผลิตจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท 
ดงันี ้

อุตสาหกรรม ร้อยละ ประเทศ/ภูมิภาค ร้อยละ 
ยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์  
อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ผู้ ให้บริการโลจสิติกส์ 
แพคเกจจิง้และกระดาษ 
สินค้าอปุโภคบริโภค 
อ่ืน ๆ 

35.2 
27.9 

6.1 
5.2 
3.7 
2.8 

19.1 

ญ่ีปุ่ น 
สวีเดน 
จีน 
ไทย 
อเมริกา 
สิงคโปร์ 
อ่ืน ๆ 

31.6 
18.6 
12.4 

6.9 
6.5 
6.4 

17.6 
รวม 100.0 รวม 100.0 

หมายเหตุ : สดัสว่นข้างต้นค านวณจากรายได้คา่เช่าและคา่บริการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

2) ธุรกิจคลังสินค้าพร้อมเช่า (Ready-Built Warehouse) 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด  หรือช่ือเดิมคือบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เป็นผู้พฒันาและบริหารอาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปท่ีมีคณุภาพระดบัสากลเพื่อให้เช่า 

ธุรกิจโลจิสติกส์นบัเป็นกิจกรรมที่ส าคญัในการกระจายสินค้า วตัถดุิบ ชิน้สว่นอปุกรณ์ สินค้าส าเร็จรูป และผลิตภณัฑ์
อื่น ๆ สูภ่มูิภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ และถือเป็นธุรกิจที่ส าคญัตอ่การพฒันาประเทศให้เป็นศนูย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
โดยปัจจบุนันัน้ ผู้ประกอบการตลอดจนผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์สว่นใหญ่ ยงัจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมากส าหรับการลงทนุ
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ บริษัทจึ งเล็งเห็นโอกาสของการพัฒนา
คลงัสนิค้าที่มีคณุภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการเหลา่นัน้เช่า แทนการลงทนุสร้างเพื่อเป็นเจ้าของเอง 

คลงัสนิค้าของบริษัทตัง้อยูใ่นท าเลที่เป็นยทุธศาสตร์ที่ส าคญั เหมาะแก่การเป็นศนูย์กระจายสนิค้าที่ดี อาคารคลงัสนิค้า
สามารถรองรับการจดัการคลงัสินค้าสมยัใหม ่การออกแบบตวัอาคารจะค านึงถึงระยะห่างของช่วงเสา การรับน า้หนกัของพืน้
อาคาร ความสงูของอาคาร จ านวนประตสู าหรับขนถ่ายสนิค้า และอปุกรณ์ช่วยปรับระดบัพืน้ให้มีความลาดชนัที่เหมาะสมกบั
ความสงูของรถขนสนิค้า 

สญัญาเช่าของบริษัทสว่นใหญ่มีอาย ุ3 ปี โดยเปิดโอกาสให้ลกูค้าตอ่สญัญาได้ อยา่งไรก็ตาม สญัญาเช่าที่มีอายเุกิน 3 
ปี มีสดัสว่นเพิ่มขึน้ จากลกูค้าที่เช่าคลงัสินค้าที่มีรูปแบบเฉพาะ (Built-to-Suit) ซึ่งมีอายุสญัญาอยู่ที่ประมาณ 10 ปี และใน
อนาคตบริษัทจะน าเสนอสนิค้ารูปแบบเฉพาะนีม้ากขึน้ เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าให้ดีมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะสง่ผลดี
ต่อการลงทุนระยะยาวของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังมีบริการซือ้คลงัสินค้าจากลูกค้าเพื่อให้เช่ากลับคืน (Sale and 
Leaseback) อีกด้วย 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีคลงัสินค้าให้เช่าแก่
ลกูค้า และคลงัสนิค้าวา่งพร้อมให้เช่า ดงันี ้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  
จ านวน พืน้ที่เช่า จ านวน พืน้ที่เช่า จ านวน พืน้ที่เช่า 

 คลังสินค้า (ตรม.) คลังสินค้า (ตรม.) คลังสินค้า (ตรม.) 

คลงัสินค้าที่มีสญัญาเชา่ 
คลงัสินค้าวา่งพร้อมให้เชา่ 

116 
100 

523,180 
293,440 

124 
63 

538,281 
193,033 

142 
29 

639,359  
 69,516 

รวม 216 816,620 187                                                                                                                                731,314 171 708,875 

อตัราการเช่าคลงัสนิค้า (Occupancy rate) ของบริษัท ณ เดือนกนัยายน ปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 90 เมื่อเทียบ ณ เดือน
กนัยายน 2561 เท่ากับร้อยละ 74  เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีผู้ เช่าคลงัสินค้าเพิ่มมากขึน้ในเขตศรีราชา บางพลี และวงัน้อย  
ส าหรับภาพรวมในปี 2562 นัน้ บริษัทมีพืน้ที่เช่าสทุธิ (net addition) เพิ่มขึน้จาก ณ เดือนกนัยายน 2561  เท่ากบั 77,425 
ตรม. โดยมีปัจจยัหลกัมาจากลกูค้ากลุม่โลจิสติกส์ที่มีการขยายตวัของธุรกิจอย่างมากในปีที่ผ่านมาจากการเติบโตของธุรกิจ
ออนไลน์ รวมถึงกลุม่ผู้ผลติเคร่ืองใช้ภายในท่ีอยูอ่าศยัและออฟฟิศ และกลุม่ยานยนต์ 

อตัราการเช่าคลงัสนิค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  มีดงันี ้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  

อตัราการเชา่คลงัสินค้า (ร้อยละ) 64 74 90 

หมายเหต:ุ อตัราการเช่ารวมคลงัสนิค้าท่ีมีสญัญาเช่าใหม่ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ลกูค้าที่เช่าคลงัสนิค้าของบริษัทเป็นผู้ประกอบการจากประเทศตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรมหลาย
ประเภท ดงันี ้

อุตสาหกรรม ร้อยละ ประเทศ/ภูมิภาค ร้อยละ 
ผู้ ให้บริการโลจสิติกส์ 
ยานยนต์ 
สินค้าอปุโภคบริโภค 
เคร่ืองใช้ภายในที่อยูอ่าศยัและออฟฟิศ 
อาหาร เคร่ืองดื่มและการเกษตร 
ยาและเวชภณัฑ์ 
ธุรกิจออนไลน์  
อ่ืน ๆ 

54.9 
14.7 

6.9 
5.5 
5.1 
4.9 
2.5 
5.5 

เยอรมนั 
ไทย 
ญ่ีปุ่ น 
จีน 
อเมริกา 
ฝร่ังเศส 
เบลเยี่ยม 
อ่ืน ๆ 

28.7 
24.1 
8.0 
7.9 
7.6 
6.8 
6.3 

10.6 
รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัสว่นข้างต้นค านวณจากรายได้คา่เช่าและคา่บริการของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 

3) ธุรกิจอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่พัฒนาขึน้ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) 

 บริษัทได้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรมที่มีการออกแบบตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) โดย
มุง่มัน่ท่ีจะตอบสนองความต้องการใช้งานท่ีแตกต่างกนัให้กบัผู้ประกอบการในแต่ละประเภทกลุม่อตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นการ
เพิ่มประสทิธิภาพการใช้งานอาคารโรงงานหรือคลงัสินค้าอย่างสงูสดุ รวมถึงเป็นการลดต้นทนุ และท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตและการจดัเก็บสินค้าแก่ผู้ประกอบการ โดยบริษัทมีพืน้ที่ในท าเลยทุธศาสตร์ที่จะสามารถรองรับการพฒันา
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อาคารแบบ Built-to-Suit ทัง้ในเขตนิคมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรม เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม และเขต
อื่นๆ ที่มีศกัยภาพในประเทศไทย ทัง้นีอ้าคารแบบ Built-to-Suit จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาวอายสุญัญาอยูร่ะหวา่ง 10-15 ปี ซึง่
จะสง่ผลบวกกบัอตัราการเช่า สามารถช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่ายการตลาดต่างๆได้ และท าให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนในระยะ
ยาว 

ในปีที่ผา่นมาโครงการ Built-to-Suit ได้รับความสนใจเป็นอยา่งดี ซึง่บริษัทได้สง่มอบอาคารรวมถึงให้เช่าอาคารแบบ 
Built-to-Suit ที่สร้างตามความต้องการเฉพาะบนพืน้ท่ียทุธศาสตร์ให้กบัลกูค้า นอกจากนีย้งัมีโครงการสว่นท่ียงัอยูใ่นแผนการ
พฒันาอีกด้วย 

4) ธุรกิจการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทมีนโยบายลงทนุในกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในสดัสว่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของหน่วยลงทนุ
ทัง้หมด เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี นอกจากนัน้ บริษัทยังได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิของ กองทรัสต์ FTREIT จึงท าให้บริษัทมีรายได้ประจ าจากคา่บริหารอสงัหาริมทรัพย์อีกด้วย 

5) ธุรกิจการบริหารและจัดการกองทรัสต์ 

บริษัทด าเนินธุรกิจบริหารและจดัการกองทรัสต์ FTREIT ผา่นบริษัทยอ่ยได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรี
ยล รีท แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ FIRM (ช่ือเดิมคือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั หรือ TMAN) ซึ่งบริษัท
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 โดยเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2560 บริษัทได้มีการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ 3 กองได้แก่ 
TFUND TLOGIS และ TGROWTH เข้าสูก่องทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 
หรือ TREIT หรือปัจจบุนัช่ือ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้หรือ FTREIT นอกจากนีใ้นปี 2562 FTREIT ยงัได้ซือ้ทรัพย์จากบริษัทอีก 102,625 ตารางเมตร ท าให้มลูค่า
สนิทรัพย์รวมสงูถึง 3.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งในปัจจุบนัเป็นกองทรัสต์อตุสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย โดย 
FIRM จะได้รับค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นรายได้ประจ าทุกปี และจ่ายเป็นเงินปันผลกลบัคืนมาให้กับ
บริษัท 

6) การบริการอื่นๆ 

 การดัดแปลงงานอาคารโรงงาน/คลังสินค้า 

บริษัทมีทีมงานออกแบบ พัฒนา ตลอดจนรับบริหารโครงการ ท าให้บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือลกูค้าในการ
ออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิค้า เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัความต้องการเฉพาะของลกูค้าได้ 

 การจัดหาสาธารณูปโภค 

บริษัทให้ความช่วยเหลือในการจัดหาระบบสาธารณูปโภค รวมถึงให้บริการระบบสาธารณูปโภคเพื่ อให้พอเพียงต่อ
ความต้องการของลกูค้า รวมถึงแนะน าให้เหมาะสมตอ่ความต้องการของลกูค้า 

 การขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ 

บริษัทให้ความช่วยเหลือลูกค้า ในเร่ืองการขอใบอนุญาตที่จ าเป็นต่อการเร่ิมด าเนินการบริษัท เช่น ใบอนุญาต
ประกอบการ นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีบริการให้ความช่วยเหลือลกูค้าในการขอ และต่อใบอนุญาตท างานในราชอาณาจักร
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ส าหรับพนกังานของลกูค้า ซึ่งเป็นคนต่างด้าว โดยบริการนีถื้อเป็นการบริการที่อ านวยความสะดวกครบวงจรให้กับลูกค้า
ตา่งชาติ (One-Stop-Service) 

 บริการอื่น ๆ 

เนื่องจากบริษัทอยูใ่นธุรกิจมานาน และมีสายสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่คู่ค้าหลาย ๆ รายในอตุสาหกรรม บริษัทจึงสามารถ
ให้บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ ตามความต้องการเฉพาะของลกูค้าเท่าที่จะสามารถกระท าได้ เช่น การแนะน าผู้จ าหน่าย
สนิค้าและบคุลากรท่ีส าคญัให้แก่ลกูค้า  

สิทธิและประโยชน์ของบริษัทและผู้ประกอบการจากเขตส่งเสริมการลงทุน 

หลกัเกณฑ์การให้สทิธิและประโยชน์ตามนโยบายการสง่เสริมการลงทนุ ประกอบด้วย 1. สิทธิประโยชน์พืน้ฐาน โดยจะ
ได้รับสทิธิประโยชน์ในด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ยกเว้นอากรน าเข้าเคร่ืองจกัร ยกเว้นอากรของน าเ ข้าเพื่อวิจยัและ
พฒันา ยกเว้นอากรวตัถุดิบผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งจะแบ่งตามประเภทกิจการ (Activity-
based Incentive) รวมทัง้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านการพฒันาเทคโนโลยี (Technology-based Incentives) ในกรณีเป็น
กิจการท่ีมีการน าระบบอตัโนมตัิหรือหุน่ยนต์มาใช้ หรือมีการใช้เคร่ืองจกัรที่มีการเช่ือมโยงหรือสนบัสนนุอตุสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัิในประเทศ โดยจะต้องยื่นค าขอรับการสง่เสริมการลงทนุภายในวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 และ 2. สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมตามคณุค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ประกอบด้วย สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแขง่ขนั สทิธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสูภ่มูิภาค และสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อ
พฒันาพืน้ท่ีอตุสาหกรรม ซึง่จะได้สทิธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสทิธิประโยชน์พืน้ฐาน  

สทิธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับธุรกิจโรงงานให้เช่า 

โครงการพฒันาอาคารโรงงานอตุสาหกรรมให้เชา่บางสว่นซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ นิคมอตุสาห-

กรรมอมตะซิตี ้ชลบรีุ นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบรีุ เขตอตุสาหกรรมกบินทร์บรีุ นิคม
อตุสาหกรรมเอเซยี สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยธุยา และนคิมอตุสาหกรรมไฮเทค ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะ- 
กรรมการสง่เสริมการลงทนุ โดยมีสทิธิประโยชน์ส าหรับอาคารโรงงานอตุสาหกรรมที่ได้รับการอนมุตัิการสง่เสริมดงันี ้

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี:้ 

- 8 ปีส าหรับโครงการในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี-้ระยอง สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบรีุ และเขต
อตุสาหกรรมกบินทร์บรีุ 

- 7 ปีส าหรับโครงการในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรีุ สวนอตุสาหกรรม
โรจนะ-อยธุยา และนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค  

- 3 ปีส าหรับโครงการในนิคมอตุสาหกรรมเอเซีย  

 โดยในกรณีที่กิจการมีการขาดทนุในระหวา่งนัน้ จะสามารถน าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ ไปหกั
ออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยมีก าหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัแต่
วนัพ้นก าหนดเวลานัน้ 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้ 
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 ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือช่างช านาญการ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ านวนและ
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยให้ท างานเฉพาะต าแหนง่หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ 

 ได้รับอนญุาตให้น าหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได้ 

สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับธุรกิจคลังสนิค้าให้เช่า 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี ้ระยอง) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (วงัน้อย 2) 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (อีสเทิร์นซีบอร์ด 3) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น) เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา) และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  (บางพลี 2) ได้รับการอนุมตัิการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีสิทธิประโยชน์ส าหรับเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอาคาร
คลงัสนิค้าที่ได้รับการอนมุตัิการสง่เสริมดงันี ้

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี:้  

- 8 ปี ส าหรับคลงัสินค้าในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (วงั
น้อย 2) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (อีสเทิร์นซีบอร์ด 3) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ 
พาร์ค (ขอนแก่น) และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา) 

- 3 ปี ส าหรับคลงัสนิค้าในเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพล ี2) 

โดยในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างนัน้ จะสามารถน าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่าง
เวลานัน้ ไปหักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมี
ก าหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้นก าหนดเวลานัน้ 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้ 

 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการอนมุตัิ 

สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

จากการท่ีบริษัทมีการประกอบธุรกิจการจดัสร้างโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอตุสาหกรรม ภายใต้การก ากบัดแูลของ
กนอ. ผู้ประกอบการจึงพงึได้รับสทิธิประโยชน์ในเขตอตุสาหกรรมจากกนอ. ดงันี ้

  สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (เขตประกอบการเสรี) ได้แก่ การได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษอากรขาเข้า 
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีสรรพสามิต ส าหรับเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตา่ง ๆ รวมทัง้วตัถดุิบที่ใช้ในการผลิต และได้รับการยกเว้นภาษี
อากรขาออกส าหรับของสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร 

  สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกับภาษีอากร ได้แก่ ผู้ ประกอบการจะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินในนิคม
อตุสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้รับอนญุาตให้น าคนต่างชาติซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญ และช่างฝีมือเข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัร
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตพร้อมให้บริการขอวีซ่าและ work permit และสามารถส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็น
เงินตราต่างประเทศได้ หากเงินจ านวนนัน้เป็นเงินทุนน าเข้าหรือเป็นเงินที่มีข้อผูกพนักับต่างประเทศ รวมทัง้สิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมจาก BOI ในกรณีขอรับการสง่เสริมการลงทนุ 
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  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ การยื่นขอใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการประกอบการทัง้หมดจากกนอ. (โดยปกติต้อง
ได้รับอนมุตัิจากหลายหนว่ยงานราชการ) เช่น ใบอนญุาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ใบอนญุาตปลกูสร้างและใบอนญุาต
ประกอบกิจการอตุสาหกรรม รวมไปถึง การได้รับบริการส าหรับผู้ลงทนุในเร่ืองค าแนะน าค าปรึกษาเอกสารตา่ง ๆ  

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน   

1) ธุรกิจโรงงานพร้อมเช่า 

ธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพร้อมเช่าถือเป็นธุรกิจที่ส าคญัตอ่ผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่เข้ามาตัง้ฐานการผลิตในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเลก็ (SMEs) ซึง่อาจเลอืกเช่าโรงงานเพื่อลดต้นทนุในการด าเนินการและเพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการเร่ิมการผลติ และลดความเสีย่งจากความไมแ่นน่อนตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หากการให้เช่าโรงงานนัน้ มี
บริการแบบครบวงจรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ  

การที่ประเทศไทยตัง้อยู่ในท าเลที่เช่ือมต่อประเทศอื่นในภูมิภาคซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางของภูมิภาค  CLMV มี
แรงงานท่ีมีทกัษะ และมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดีนัน้ ได้ดงึดดูนกัลงทนุจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศจีน 
และประเทศยโุรป ให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติ โดยนโยบายสง่เสริมการลงทนุตา่งๆของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
(BOI) และ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาลได้มีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของพืน้ที่
อตุสาหกรรม และความต้องการของผู้ประกอบการตา่งประเทศในประเทศไทยและพืน้ท่ีเขต EEC มากยิ่งขึน้  

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

ผู้พฒันาโรงงานอตุสาหกรรมให้เช่าแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

- ผู้พฒันาโรงงานบนท่ีดินอตุสาหกรรมที่ตนเองพฒันาขึน้ ได้แก่ เจ้าของนิคมอตุสาหกรรม เช่น บริษัท เหมราช
พฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) บริษัท อมตะ ซมัมิท เรดดี ้ บิลด์ จ ากดั และ บริษัท ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 
จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้พฒันาโรงงานบนท่ีดินอตุสาหกรรมที่ซือ้หรือเชา่จากเจ้าของที่ดินอตุสาหกรรมในท าเลทีต่ัง้ที่หลากหลาย เช่น 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้พฒันาโรงงานรายยอ่ยอื่นๆในตลาด ซึง่บริษัทไมถื่อวา่เป็นคูแ่ขง่ขนัโดยตรงเนื่องจากผู้ เช่าส่วนใหญ่เป็นผู้ เช่า
ขนาดเลก็ ทีม่ีความต้องการเช่าโรงงานด้วยต้นทนุท่ีไมส่งูนกั 

โดยถึงแม้วา่การแขง่ขนัโดยรวมของธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพร้อมเชา่นัน้คอ่นข้างสงู แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทเป็นผู้พฒันา
โรงงานให้เชา่ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย และมีความได้เปรียบในด้านของท าเลที่มศีกัยภาพและหลากหลาย รวมถึงมีบริการท่ี
ครบวงจรให้กบัผู้ประกอบการซึง่เป็นลกูค้า ให้ความช่วยเหลอืในการติดตอ่ขอใบอนญุาตตา่ง ๆ กบัหนว่ยงานราชการ และการ
ขอรับการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI 

ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทส าหรับธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพร้อมเช่า คือ ผู้ผลิตชิน้ส่วนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่ง
สว่นใหญ่อยูใ่นอตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ โดยความเสี่ยงในการเลิกเช่าเมื่อหมดสญัญาของลกูค้า
กลุม่โรงงานนัน้คอ่นข้างต ่า เนื่องจากลกูค้ามีการลงทนุ และติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองจกัร และสายการผลิตต่างๆเข้ากบัโรงงาน ท า
ให้ความสามารถในการโยกย้ายเป็นไปได้ยาก โดยลูกค้าส่วนมากจะท าการต่อสญัญาเช่ากับบริษัทเมื่อสญัญาหมดอาย ุ
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เว้นเสยีแตจ่ะเลกิการผลติหรือมีความต้องการท่ีจะขยายพืน้ท่ีการเช่า ซึง่บริษัทจะเสนอท าเลและขนาดโรงงานอื่นๆ ตามความ
ต้องการท่ีเปลีย่นแปลงของลกูค้าได้ โดยบริษัทมีขนาดโรงงานและพืน้ท่ีในการให้เช่าที่หลากหลาย  

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการรับสร้างโรงงานแบบ Built-to-Suit ซึง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายจะเป็นกลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรม
ขนาดกลางถงึใหญ่ และมีระยะเวลาสญัญาเชา่ที่คอ่นข้างยาว ท าให้บริษัทมีรายได้ที่แนน่อนในระยะยาวมากขึน้  

2) ธุรกิจคลังสนิค้าพร้อมเช่า 

ธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่าเป็นธุรกิจที่ส าคญัในการสนบัสนนุธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้าของประเทศ โดยระบบ
การจดัการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสทิธิภาพจะเป็นปัจจยัที่สง่เสริมให้มีผู้ประกอบการต่างประเทศใช้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง
การกระจายสนิค้าระดบัภมูิภาค และท าให้เกิดการลงทนุจากตา่งประเทศเพิ่มขึน้ โดยในปัจจบุนัคลงัสนิค้าให้เช่าจะกระจายอยู่
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ศนูย์กระจายสนิค้าในจงัหวดัส าคญัของแตล่ะภาคของประเทศ และในเขตท่าเรือแหลมฉบงัและ
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ   

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

ผู้พฒันาคลงัสนิค้าให้เชา่แบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ  

- ผู้พฒันาคลงัสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อขายและเช่า ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน)  

- ผู้พฒันาคลงัสนิค้ารายย่อยอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงเนื่องจากผู้ เช่าสว่นใหญ่เป็นผู้ เช่าขนาด
เล็ก ที่มีความต้องการเช่าด้วยต้นทุนที่ไม่สงูนกั และรูปแบบโครงสร้างของอาคารอาจไม่ได้มาตรฐานการรับ
น า้หนกัระดบัสากล 

โดยส าหรับการแข่งขันกับคู่แข่งโดยตรงของบริษัทนัน้ บริษัทมีความได้เปรียบจากท าเลที่ตัง้ที่หลากหลายและมี
ศกัยภาพ และยงัมีที่ดินพร้อมสร้างเพื่อน ามาตอ่ยอดส าหรับลกูค้ากลุม่ Built-to-suit  

โดยกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท ได้แก่ 

- ผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่และบริหารคลงัสนิค้า (Logistics service providers) ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นบริษัทชัน้น า
จากในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทเหล่านีม้ีความสามารถในการบริหารและจัดการโดยใช้ระบบ 
software และระบบจัดการที่ทันสมัยและโดยทั่วไปจะไม่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ แต่มีความต้องการเช่า
คลงัสนิค้า 

- ผู้ประกอบการประเภทศนูย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทนัสมยั (Distribution Center) และผู้ประกอบการศนูย์
จดัหาจดัซือ้ชิน้สว่นและผลติภณัฑ์ระหวา่งประเทศ (International procurement office)  

- ผู้ผลติและผู้ ค้าปลกีขนาดใหญ่ โดยลกูค้ากลุม่นีม้ีความต้องการท่ีจะจดัตัง้ศนูย์กระจายสนิค้า เพื่อจดัสง่สินค้าไป
ยงัลกูค้า และผู้บริโภคทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และภมูิภาคตา่ง ๆ 

- กลุม่บริษัทน าเข้าและสง่ออก ซึ่งมีความต้องการใช้อาคารคลงัสินค้าที่ตัง้อยู่ใกล้สนามบินและท่าเรือโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งพืน้ท่ีเขตปลอดอากร 

- ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทัง้ที่มาจากตา่งประเทศและในประเทศ 
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- ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่มีธุรกิจสนบัสนนุการกระจายสินค้าและกิจการโลจิสติกส์ เช่น ผู้ ให้บริการขนสง่สินค้าและ
บริการขนสง่ผู้ให้บริการบรรจสุนิค้าและถ่ายบรรจสุนิค้า ผู้ให้บริการสร้างมลูค่าเพิ่ม (การตรวจสอบคณุภาพ การ
ติดฉลาก การซอ่มแซม และการประกอบ/บรรจสุนิค้า) รวมถึงผู้ ให้บริการเช่าอปุกรณ์ขนถ่าย ผู้ ให้บริการแรงงาน
ชัว่คราวและยกขนสนิค้า เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทมีกลยทุธ์สง่เสริมการตลาดที่ส าคญั ได้แก่ การติดต่อลกูค้ากลุม่เป้าหมายเองโดยตรง และการติดต่อผ่าน
ตวักลางตา่ง ๆ เช่น ติดตอ่ผู้ผลติรายใหญ่เพื่อเสนอบริการให้เช่าโรงงาน/คลงัสนิค้าให้แก่คูค้่าของผู้ผลิตเหลา่นัน้ การติดต่อผ่าน
หนว่ยงานรัฐบาล สถานทตูส านกังานการค้า สมาคมหอการค้า เจ้าของนิคมอตุสาหกรรม ตวัแทนซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ และ
ตวักลางอื่น ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการใช้สื่อทางการตลาดประเภทอื่นที่มีประสิทธิผลตามความเหมาะสม ได้แก่ การเข้า
ร่วมงานสมัมนา งานแสดงสนิค้า และการประชมุตา่งๆที่เก่ียวข้องทัง้ภายใน และตา่งประเทศ 

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

ผลจากสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้อตัราแลกเปลี่ยนผนัผวน ส่งผลทางลบต่อการ
ทอ่งเที่ยว และสง่ออกของประเทศไทย โดยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 2.4 รวมระยะเวลา 9 เดือนแรก
ของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากภาพรวมทัง้ปี 2561 ที่เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 4.1 แตใ่นทาง
กลบักนั ประเทศไทยจะได้รับผลดีจากโอกาสที่ฐานการผลติและสง่ออกจะย้ายมายงัประเทศไทย ประกอบกบัในเดือนกนัยายน 
2562 รัฐบาลมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทนุและรองรับการย้ายฐานการผลิต หรือ Thailand Plus Package ซึ่งโดย
หลกัให้สทิธิในการลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มจากเกณฑ์ปกติ และมอบหมายให้การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยเตรียมจดัหาและพฒันาพืน้ท่ีที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติแตล่ะประเทศ
เป็นการเฉพาะ เช่น เกาหลี จีน ไต้หวนั ซึ่งจะสง่ผลดีต่อธุรกิจโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า ทัง้นี ้ประเทศเวียดนามยงัคงเป็น
คู่แข่งที่ส าคัญซึ่งมีจุดเด่นประชากรในประเทศร้อยละ 50 อยู่ในวัยแรงงานช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่าง
รวดเร็ว 

ธุรกิจโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า เป็นธุรกิจที่ภาครัฐให้ความส าคญัและให้การสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เป็นแผนยทุธศาสตร์ประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดบั
เขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมระดับโลก โดยแผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานหลักทัง้ 5 
โครงการ รวม 650,000 ล้านบาท ณ เดือนตลุาคม 2562  มีความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ดงันี ้โครงการท่าเรือมาบตาพดุ 
การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามสญัญาร่วมลงทนุกบั ผู้ชนะการประมลู บริษัทกลัฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอร์มินอล จ ากัด ถือเป็นโครงการแรกที่ประสบความส าเร็จในการเซ็นสญัญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ  
Public-Private- Partnership หรือ PPP ซึ่งกนอ.คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2568 ตามมา
ด้วยโครงการรถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – สวุรรณภมูิ – อู่ตะเภา) ผู้ชนะการประมลูกลุม่กิจการร่วมค้า
บริษัทเจริญโภคภณัฑ์โฮลดิง้ จ ากดั และพนัธมิตร ได้เข้าลงนามสญัญาร่วมทนุและบนัทกึความเข้าใจ กบัการรถไฟแหง่ประเทศ
ไทย และส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) เป็นที่เรียบร้อย ในสว่นท่าเรือแหลมฉบงั 
เฟส 3 ค าตัดสินศาลปกครองคืนสิทธ์ิให้กลุ่มกิจการร่วมค้า NCP ท าให้คณะกรรมการคดัเลือกฯ ต้องด าเนินการเปิดซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และซองข้อเสนอทางด้านผลประโยชน์ เพื่อท าการเปรียบเทียบกบัข้อเสนอของอีกกลุม่เอกชนอีกกลุม่
หนึง่ ในการคดัเลอืกกลุม่ที่เสนอผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สดุ ด้านโครงการสนามบินอูต่ะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออก
อยูร่ะหวา่งพิจารณาเปิดซองข้อเสนอและคดัเลอืกผู้ชนะมลูคา่ เพื่อน าไปสูก่ารลงนามในสญัญาระหว่างกองทพัเ รือกบับริษัทที่
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ชนะประมลูได้ในช่วงต้นปี 2563 ส่วนโครงการก่อตัง้ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (MRO) เป็นการร่วมทุนแบบเฉพาะเจาะจง
ระหว่างการบินไทย และบริษัท แอร์บสั ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนที่แอร์บสัท าแผนธุรกิจเตรียมยื่นเสนอให้กับ สกพอ. ทัง้นี ้โดย
ภาพรวมการผลกัดนัทกุโครงการมีความคืบหน้ามากขึน้ ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพืน้ฐานหลกัที่ดึงดูดการลงทุนในพืน้ที่ระเบียง
เศรษฐกิจดงักลา่ว  โดยเฉพาะจากอตุสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ยานยนต์สมยัใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทลั หุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมตัิ รวมถึงการบินและอากาศยาน 

อุปทาน, อุปสงค์ และอัตราการว่างส าหรับโรงงานพร้อมให้เช่า 

 

อุปทาน, อุปสงค์ และอัตราการเช่าส าหรับคลังสินค้าพร้อมให้
เช่า 

 

ท่ีมา CBRE Research, ไตรมาส 2 ปี 2562  

ธุรกิจโรงงานพร้อมให้เช่าในไตรมาส 2 ปี 2562 ยงัมีอปุทานอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัไตรมาสก่อนที่ 2.3 ล้านตารางเมตร 
ขณะที่อัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 72.2 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 73.6 ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 เนื่องมาจากดชันีผลผลิต
อตุสาหกรรมที่มีการลดลงร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัในปีก่อน  ซึ่งได้รับผลกระทบจากอากาศที่ร้อนจดัที่ส่งผลให้
สนิค้าเกษตรซึง่เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารมีจ านวนลดลง  รวมถึงการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของ IMF 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตวั โดยอุตสาหกรรมส าคญัที่ส่งผลบวก ได้แก่ สินค้าในกลุ่มรถยนต์และเคร่ืองยนต์ขยายตัว
เพิ่มขึน้ จากตามความต้องการของตลาดภายในประเทศหลงัสิน้สดุมาตรการรถยนต์คนัแรก รวมถึงผลจากกิจกรรมสง่เสริมการ
ขาย (บางกอกมอเตอร์โชว์) ส่งผลให้การผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมถึงการ
สง่ออกก็เพิ่มขึน้ด้วยเช่นกนั ด้านภาวะการสง่เสริมการลงทนุช่วง 9 เดือนของปี 2562 BOI เปิดเผยว่ามีสถิติยอดขอรับการ
สง่เสริมการลงทนุรวมทัง้สิน้ 1,165 โครงการเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นตวัเลขสถิติการลงทนุ
จากตา่งประเทศ (FDI) มีจ านวน 689 โครงการ มลูคา่เงินลงทนุ 203,366 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 69 จากในช่วงเดยีวกนัของปี
ที่แล้ว สว่นใหญ่เป็นหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ โดยญ่ีปุ่ นเป็นประเทศที่มีจ านวนโครงการและมลูค่าเงินลงทนุมาก
ที่สดุ ตามมาด้วยจีนและยุโรป ทัง้นี ้มลูค่าของโครงการลงทนุที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทนุในช่วง 9 เดือนของปีนี ้อยู่ใน
อตุสาหกรรมเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 59 ของมลูคา่การขอรับการสง่เสริมทัง้หมด ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ความต้องการพืน้ท่ีของธุรกิจ
โรงงานให้เช่าที่มีโอกาสจะเพิ่มขึน้ตอ่ไป 

ธุรกิจคลงัสนิค้าพร้อมให้เช่าในไตรมาส 2 ปี 2562 อปุทานยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอยู่ที่ 3.7 ล้านตารางเมตร และ
อตัราเช่าเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 87.6 ซึ่งสงูสดุในรอบ 6 ปี ในสว่นอปุสงค์เติบโตเป็นร้อยละ 17.6 เทียบกนัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
สบืเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึน้ของผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์จากการขยายตวัของธุรกิจ E-Commerce ที่ท าให้มี
ความต้องการใช้คลงัสินค้าเพิ่มมาก ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตของการขายสินค้าไปยงัผู้บริโภคโดยตรง 
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(B2C) สงูเป็นอนัดบั 1 ของอาเซียน สะท้อนได้จากตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตสงูกว่าเลขสองหลกัต่อเนื่องทุกปี สมาคม
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) คาดว่ามลูค่าตลาด E-Commerce ในประเทศ
ไทยจะเติบโต 10 เท่าจากร้อยละ 1–2 ของมลูค่าค้าปลีกในปัจจุบนั ขณะที่ Euromonitor International คาดว่ามลูค่าการค้า
แบบโฮมช้อปปิ้งจะเพิ่มขึน้จาก 12,000 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 16,000 ล้านบาทในปี 2566 ส่วนหนึ่งมาจากการพฒันา
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมากขึน้ รวมถึงการมีระบบอีเพย์เมนต์ที่สะดวก ส่งผลให้เกิดผู้ซือ้ -ผู้ขายในธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึน้ และ
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกบัการใช้โทรศพัท์มือถือ ฉะนัน้ผู้บริโภคจึงนิยมซือ้สินค้าออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยจะ
เลือกช่องทางที่สะดวก ณ เวลาที่ต้องการซือ้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการตอบโจทย์ด้วยการขยายช่องทางการขายสินค้าให้
ครอบคลมุทกุความต้องการของผู้บริโภค มุง่เน้นการสร้างแพลตฟอร์มช้อปปิง้แบบไร้รอยต่อเพื่อบรรลเุป้าหมายการเติบโตของ
ธุรกิจ การมีศูนย์กระจายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่ทนัสมยั ถือเป็นหวัใจส าคญัของการขายแบบออมนิแชนแนลเพื่อเติม
สนิค้าที่สโตร์ และสง่สนิค้าตามค าสัง่ซือ้ออนไลน์ในทกุแพลตฟอร์ม ทัง้นี ้แนวโน้มการรวมศนูย์กระจายสินค้าจะเพิ่มศกัยภาพ
การสง่สนิค้าให้เร็วขึน้และถือเป็นอีกหนึง่องค์ประกอบส าคญัของการให้บริการลกูค้า  

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม 

1) ตัง้เป้าเป็นผู้น าในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระดับ
สากล 

บริษัทเป็นผู้น าในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิค้าให้เช่าประเภท Ready Built อนัดบัหนึง่ของประเทศไทย ซึง่มีการพฒันา
และบริหารโรงงาน และ คลงัสนิค้าแล้วเสร็จมากกวา่ 2.8 ล้านตารางเมตร โดยในอนาคตบริษัทยงัจะคงการพฒันาโครงการ
ประเภท Ready-Built ในท าเลทีม่ีศกัยภาพสงูและมีความต้องการของลกูค้า โดยบริษัทจะลดความเสีย่งจากการหาผู้ เชา่โดยมี
มาตรการเปิดให้ลกูค้าสามารถเชา่ลว่งหน้า (Pre-lease) โครงการของบริษัทท่ีก าลงัจะพฒันาได้ บริษัทยงัมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
สดัสว่นการพฒันาโรงงานและคลงัสนิค้าประเภท Built-to-Suit โดยจะน าองค์ความรู้และประสบการณ์ของบริษัทในเครือกลุม่
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ลมิิเต็ด ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมาปรับใช้ โดยการพฒันาโครงการ Built-to-Suit จะมี
การท างานร่วมกนักบัลกูค้าตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบเพื่อให้รองรับความต้องการเฉพาะของลกูค้า เทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ๆ  รวมทัง้ การพฒันาอาคารสเีขียวตามมาตรฐานระดบัโลก เช่น LEED และ EDGE โดยบริษัทได้มีการลงทนุร่วมกบั
เครือขา่ยพนัธมิตรทางธุรกิจ ที่จะน าเสนอบริการครบวงจรทัง้ในด้านการจดัเก็บข้อมลู รวมถงึพืน้ท่ีส านกังานให้เช่าที่อยูใ่นท าเล 
CBD เพื่อให้บริการกบัลกูค้าที่อยูใ่นกลุม่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรม 

2) บริหารสินทรัพย์อย่างเบด็เสร็จ (Asset Management Strategy)  

บริษัทได้ท าการศกึษาโรงงานและคลงัสนิค้าทัง้หมดของบริษัท เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์เหลา่นัน้ โดย
สนิทรัพย์บางอย่างอาจสามารถน ามาดดัแปลง ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย เช่น  การปรับเปลี่ยน
คลงัสนิค้าให้เป็นโรงงานหรือเป็นโครงการ Built-to-Suit การปรับเปลีย่นขนาดของอาคารให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
หรือแม้แตก่ารร่วมมือกบัพนัธมิตรในการลงทนุและพฒันาสนิทรัพย์เหลา่นัน้ให้เป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่น รวมถึงการขาย
สนิทรัพย์เหลา่นัน้ให้กบัผู้ประกอบการรายอื่น หรือผู้ประกอบการนิคมอตุสาหกรรม  

ทัง้นี ้การบริหารสนิทรัพย์ของบริษัทอยา่งเบ็ดเสร็จ จะช่วยให้บริษัทใช้สนิทรัพย์ปัจจบุนัให้เกิดประโยชน์อยา่งสงูสดุ และ
ยงัสามารถน ารายได้ที่เพิ่มขึน้มาเสริมสภาพคลอ่ง และน ามาลงทนุพฒันาโครงการในธุรกิจของบริษัทอีกด้วย 
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3) เพิ่มศักยภาพให้กับโรงงานและคลังสินค้า 

บริษัทมีแผนปรับปรุงและเพิ่มศกัยภาพให้กบัโรงงานและคลงัสนิค้า โดยนอกเหนือจากการปรับปรุงเบือ้งต้นและการ
ปรับแบบให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า บริษัทยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาการน าเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  มา
ปรับใช้ เช่น การน าระบบอตัโนมตัิในกระบวนการผลติ (Automation) หรือการพฒันาโรงงานอจัฉริยะ (Smart Factory) เพื่อ
เตรียมพร้อมและสนองนโยบายภาครัฐในการยกระดบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต หรือ Thailand 4.0 

4) ต่อยอดยอดสู่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทได้เลง็เห็นความส าคญัของการตอ่ยอดสูธุ่รกิจที่เก่ียวข้องอื่นๆ โดยอยูใ่นระหวา่งการศึกษาธุรกิจด้านหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมตัิ การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจรหรือโครงการมิกซ์ยสูโดยมีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมเป็นตวั
หลกั และการศกึษาเขตธุรกิจและเขตการค้าควบคูก่บัศนูย์โลจิสติกส์ โดยบริษัทคาดวา่ธุรกิจเหลา่นีจ้ะสร้างแพลตฟอร์มในการ
ตอ่ยอดและเพิ่มมลูคา่ให้กบัธุรกิจในปัจจบุนั 

5) การขยายฐานลูกค้าสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

บริษัทมีกลยทุธ์ที่จะขยายธุรกิจสูป่ระเทศในกลุม่อาเซียนนอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศซี
แอลเอ็มวี (CLMV) ซึง่ประเทศดงักลา่วนัน้ยงัมีศกัยภาพสงู มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสงูในขณะที่คา่แรงยงัต ่ากวา่ประเทศไทย 
และยงัมีความต้องการของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอตุสาหกรรมทัง้ในด้านโรงงานและคลงัสินค้า โดยบริษัทสามารถให้บริการ
ได้อยา่งหลากหลายและมีผลติภณัฑ์ที่ครบวงจร  

การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1) การจัดหาที่ดิน 

บริษัทเป็นผู้พัฒนาโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า และมีนโยบายการจัดหาที่ดินที่เหมาะสม อยู่ในท าเลที่มีศักยภาพ 
สะดวกต่อการคมนาคมและมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ทัง้นีร้าคาที่ดินของบริษัทจะต้องไม่สงูเกินไป 
และขนาดของที่ดินจะต้องเหมาะสมเพื่อให้สามารถพฒันาโครงการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ขัน้ตอน/หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดิน 

• ท าเลที่ตัง้เหมาะสมอยู่ในท าเลยุทธศาสตร์ มีการคมนาคมสะดวก ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ เช่า และ
สามารถได้รับสทิธิประโยชน์จาก BOI  

• ราคาที่ดินเหมาะสม ในการที่บริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากค่าเช่าได้ และสามารถแข่งขนักบัผู้ เลน่
รายอื่นๆในตลาดได้ 

• ค านึงถึงการรองรับการขยายโครงการหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของ ผู้ เช่ารายตอ่ไป 

2) ทีมงานพัฒนา/การออกแบบ และการคัดเลอืกผู้รับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทพฒันาโรงงาน/คลงัสนิค้าบนที่ดินท่ีมศีกัยภาพ ด้วยทีมงานออกแบบและทีมงานพฒันาโครงการท่ีมีประสบการณ์ 
โดยมีทัง้สว่นท่ีด าเนินการโดยทีมงานภายในของบริษัทเอง ซึง่ช่วยให้เกิดความคลอ่งตวัในการบริหารงานพฒันาและลดต้นทนุ
การพฒันาของบริษัท รวมถึงมีทีมงานผู้ออกแบบและที่ปรึกษาโครงการที่ว่าจ้างมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้งานที่ต้องการความ
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ช านาญและเช่ียวชาญพิเศษมีศกัยภาพตรงกับวตัถุประสงค์ของบริษัทและลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ ในส่วนของวสัดุที่ส าคญัในการ
พฒันาโรงงาน/คลงัสินค้าของบริษัท ได้แก่ เหล็ก และคอนกรีต บริษัทสามารถสัง่ซือ้วสัดทุี่มีคณุภาพโดยตรงจากผู้ผลิตหลาย
ราย ในคณุภาพและราคาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกนั  

ส าหรับการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทมีการก าหนดนโยบายการเลือกคู่ค้าที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการก าหนด
วิธีการปฎิบตัิงาน การก าหนดคุณภาพของสินค้าและบริการ การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ ค้าและการปฏิบตัิต่อผู้ ค้าอย่าง
ยตุิธรรมและเทา่เทียม โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการพิจารณาจากราคากลาง เพื่อให้บริษัทได้รับ
สนิค้าหรือบริการในราคาที่เหมาะสมอีกด้วย   

ขัน้ตอน/หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง 

• จดัท า Approved Vendor List โดยรวบรวมข้อมลูผู้ ค้าที่มีคณุสมบตัิตรงตามความต้องการ แยกตามประเภท
ของสนิค้าและบริการ พร้อมทัง้ปรับปรุงข้อมลูจากผู้ ค้าที่เข้ามาติดตอ่ซือ้ขายกบับริษัท 

• พิจารณาคู่ค้าที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เช่น มีประวตัิหรือช่ือเสียงที่ดี ส่งมอบของที่มีคณุภาพ ครบถ้วน ตรง
เวลา และมีความรู้ ความเช่ียวชาญในสินค้าหรือบริการนัน้ มีความพร้อมทัง้ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์และ
ก าลงัคน มีผลงานในอดีตที่ดีเป็นท่ียอมรับ รวมถึงมีบริการหลงัการขายที่ดี  

• จดัให้มีคณะกรรมการประมลูเพือ่ให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สงูสดุ โดยบริษัทจะพจิารณาร่วมกบัราคากลางที่
เหมาะสม 

• การจดัซือ้จดัจ้างทกุครัง้ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจทกุครัง้ 

• มีกระบวนการในการตรวจสอบและประเมินวา่ สนิค้าที่จดัซือ้จดัจ้างเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนด 

• มีเกณฑ์ในการประเมิน และคดัเลอืกผู้ ค้าที่ชดัเจนและโปร่งใส  

• มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ค้ารายใหม่ๆ  ได้เข้ามาเสนอสนิค้าและบริการกบับริษัท 

งานระหว่างการพัฒนา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีงานท่ียงัไมส่ง่มอบซึง่มีสญัญาเช่าแล้วแตย่งัอยูร่ะหวา่งการพฒันาโดยเป็น
คลงัสนิค้าที่พฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า (Built to suit) ที่ตกลงท าก่อสร้างให้กบับริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (HAVI) ที่มีพืน้ท่ีเชา่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร ที่คาดวา่จะก่อสร้างเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2563 และ
บริษัทได้ท าข้อตกลงก่อสร้างให้กบับริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดยมีพืน้ท่ีเชา่รวมประมาณ 75,000 ตารางเมตร ที่
คาดวา่จะก่อสร้างเสร็จภายในไตรมาสที่สามของปี 2563 โดยทัง้สองโครงการก่อสร้างบนท าเลยทุธศาสตร์บางพลทีี่ถนนบาง
นา-ตราด ก.ม. 19 

 

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 

1) สายธุรกิจ “เทคโนโลย”ี 

1.1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศกัยภาพและมีความต้องการใช้งานบริการศูนย์ข้อมูล (ดาต้าเซ็นเตอร์) ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
เทคโนโลยีส าคญัที่ใช้ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในยคุดิจิทลั ควบคูไ่ปกบับรอดแบนด์ คลาวด์ บ๊ิกดาต้า และอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ซึง่
เป็นกลุม่เทคโนโลยีชีว้ดัระดบัความก้าวหน้าของประเทศต่าง ๆ ในการเปลี่ยนผ่านไปสูย่คุดิจิทลั สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของ
ประเทศไทยที่มุ่งสู่ดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชั่นและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งภาครัฐได้วางแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่าง
ครอบคลมุตัง้แต่ปี 2560-2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาขีดความสามารถทางด้านดิจิทลัในภาคส่วนต่าง ๆ และการวาง
ยทุธศาสตร์การลงทนุด้านไอซีที ซึง่จะกลายเป็นกลไกสร้างเสริมและเร่งอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึน้  

อยา่งไรก็ตาม แม้โครงสร้างพืน้ฐานด้านบรอดแบนด์ของประเทศไทยจะมีศกัยภาพในการแขง่ขนั แตป่ระเทศไทยยงัต้อง
พฒันาในแง่ของปัจจัยขบัเคลื่อนทางเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานบิ๊กดาต้าซึ่งได้มาจากการจดัเก็บข้อมูล
จ านวนมหาศาลจากแหลง่ข้อมลูที่แตกต่างกนั พร้อมเข้าสูก่ระบวนการวิเคราะห์ประมวลผลอย่างเป็นระบบและถกูต้อง และ
สามารถดงึข้อมลูที่มีประโยชน์มาใช้สนบัสนนุการท างานเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มได้จริง ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการใน
การบริหารจดัการข้อมลูให้มีประสทิธิภาพ จากปัจจยัดงักลา่ว สง่ผลให้การพฒันาในขัน้ตอ่ไป มีแนวโน้มมุง่เน้นไปที่การพฒันา
โครงการดาต้าเซ็นเตอร์มากขึน้ ซึง่เป็นการวางโครงสร้างพืน้ฐานด้านไอทีท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่ความส าเร็จของอตุสาหกรรมยคุ 
4.0 เพื่อให้การเช่ือมโยงการสือ่สารสามารถบรูณาการข้อมลูแบบเรียลไทม์และสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งทางธุรกิจได้ โดย
ในปี 2561 บริษัทได้รุกตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ โดยประกาศความร่วมมือกับ “กลุ่มเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ 
(STT GDC)” ผู้ ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ชัน้น าจากสิงคโปร์ที่มีความเช่ียวชาญและมีศกัยภาพสงู พร้อมด้วยองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยมาตรฐานระดบัโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในอนาคต  

1.2) ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แบบ Co-location คือการบริการให้เช่าพืน้ที่รับฝากเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ เพื่อใช้เป็นศนูย์หลกั (Main Site) และศนูย์ส ารอง (Back Up Site) แก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อบริหารจดัการศนูย์ข้อมลู
ขององค์กร หรือเพื่อให้บริการศนูย์ข้อมลูแก่ลกูค้าภายนอกที่เป็นรายย่อย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภยัในระดบัสงู ซึ่งรวมถึงระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองที่ท าให้เซิร์ฟเวอร์ท างานได้อย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมง 
ระบบควบคมุความเย็นและความชืน้ท่ีจะควบคมุอณุหภมูิให้เหมาะสมกบัอปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ตา่งๆเพื่อให้อปุกรณ์ได้ท างาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและยืดอายกุารใช้งาน และระบบความปลอดภยัเพื่อปกป้องและดแูลความปลอดภยัของข้อมลูในระดบั
สงูสดุ ทัง้นี ้การลงทนุพฒันาด้านดาต้าเซ็นเตอร์ ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกนัระหวา่งท าเลที่ตัง้และระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานของโครงการ พร้อมทัง้ทีมผู้พฒันาที่เช่ียวชาญ และระบบรักษาความปลอดภยัของศูนย์ข้อมลูที่เข้มงวด ในปัจจุบนั 
ดาต้าเซ็นเตอร์จะต้องสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพิ่มขีดความสามารถในการขยายการให้บริการ 
และที่ส าคญัคือมีระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลู เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว  

ดาต้าเซ็นเตอร์ ถือวา่มีบทบาทและความส าคญักบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทัง้หมดในปัจจุบนั นอกจากจะเป็น
ศนูย์การจัดเก็บและขบัเคลื่อนการท างานของข้อมูลแล้ว ดาต้าเซ็นเตอร์ยงัมีส่วนส าคญัที่จะช่วยขบัเคลื่อนเสถียรภาพและ
ความมัน่คงขององค์กร โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความล า้หน้าของเทคโนโลยี ท าให้ดาต้าเซ็นเตอร์ได้รับการปรับปรุงให้
ทนัสมยัขึน้ โดยมีขนาดเลก็ลง ประสทิธิภาพสงู และใช้งานได้จริง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในยคุดิจิทลั 

นอกจากนี ้ทางบริษัทได้รับอนมุตัิในสว่นสิทธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุ (BOI) จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
ในวนัที่ 20 กนัยายน 2562 เพื่อประกอบกิจการเขตดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
มาตราแหง่พระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ 
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1.3) การตลาดและสภาวะการแข่งขัน   

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

จากรายงานของ IDC Corporate USA คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจดิจิทลัประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2562-2565 จะมีการจบัจ่ายที่เก่ียวกบัด้านไอทีและดิจิทลัประมาณ 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงแนวโน้มความ
ต้องการใช้บริการโคโลเคชัน่ท่ีเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีผู้้ประกอบการในปัจจุบนัยงัมองหาดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีทัง้ความปลอดภยัสงู 
มีความยืดหยุน่และประหยดัพลงังาน ผลกัดนัให้ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์คอมพิวติง้ของประเทศไทยเติบโต สอดคล้อง
กบัแนวโน้มความต้องการใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ของทัว่โลกที่เพิ่มขึน้ ซึง่คาดวา่ภายในปี 2570 เศรษฐกิจดิจิทลัจะสร้างรายได้เกือบ
หนึง่ในสีข่องผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) และคาดวา่ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ของอาเซียนในปี 2567 จะมีมลูค่า 5.4 
พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตขึน้ร้อยละ 16.1 จากปี 2560 ที่มีมลูคา่อยูท่ี่ 1.9 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเทคโนโลยีหลักที่
องค์กรธุรกิจไทยให้ความส าคัญลงทุนคือ ซิเคียวริตี ้คลาวด์ และระบบเน็ตเวิร์ค ขณะที่เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่จะมีอิทธิพล
ประกอบด้วย ดาต้าอนาไลติกส์, ออโตเมชัน่, อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์(ไอโอที), ปัญญาประดิษฐ์(เอไอ), บล็อกเชน, เน็กซ์เจนเทเล
คอมมนูิเคชัน่, เทคโนโลยีเสมือนจริง, ควอนตมัคอมพิวติง้, นาโนเทคโนโลยี และการพิมพ์ 3 มิติ  

ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการรายใหญ่หลายราย จากกลุม่เทเลคอมและ ISP โอเปอเรเตอร์ ไม่
ว่าจะเป็น บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บมจ.  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ (ILINK) บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
(CSL) บมจ. อินเตอร์เน็ตประเทศไทย (INET) บริษัท เอ็นทีทีคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (NTT) บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ ากดั (TCC 
Tech) บมจ. ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (WHA) บริษัท ทรูไอดีซี จ ากดั บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ ากดั หรือจะเป็น
ดาต้าเซ็นเตอร์ที่เกิดจากที่หลายบริษัทร่วมลงทุนเช่น บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ ากัด (SUPERNAP) ทัง้นีจ้าก
พฤติกรรมการเช่าใช้ดาต้าเซน็เตอร์ที่เติบโตสงูในองค์กรภาคธุรกิจจะสนบัสนนุให้ผู้ให้บริการและโพรไวเดอร์เติบโตตอ่เนื่อง โดย
ฐานลกูค้ากลุม่ไอซีทีหลกั ๆ คือ ผู้ให้บริการคลาวด์เซอร์วิส อินเตอร์เน็ต มีเดีย สถาบนัการเงิน โทรคมนาคม ภาครัฐ และกลุม่ผู้
ให้บริการโซลชูัน่ด้านระบบไอทีให้กบัองค์กรต่าง ๆ ทัง้นีโ้ดยภาพรวม การที่มีผู้ ให้บริการจ านวนมากในตลาดย่อมเป็นเร่ืองที่ดี
ต่อผู้ ใช้และอุตสาหกรรมในระยะยาว เนื่องจากจะเกิดการแข่งขันในด้านราคา ด้านการบริการ รวมไปถึงด้านความรู้
ความสามารถของบคุลากรในอตุสาหกรรม 

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม 

บริษัทวางเป้าเป็นผู้น าในการพฒันาและบริหารจดัการดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทนัสมยัและรองรับความต้องการของลกูค้าได้
สงูสดุในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีและความเช่ียวชาญขัน้สงูจากกลุ่มเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งมี
เสถียรภาพและความปลอดภยัได้มาตรฐานระดบัสากล เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ สง่ผลให้ บริษัทวางระบบการบริหารจดัการที่ทนัสมยัได้มาตรฐาน มีพนัธมิตรมืออาชีพดแูลพฒันาระบบและ
โครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงการใสใ่จกบัการประหยดัพลงังาน เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจต่อคณุภาพการให้บริการ ทัง้นีบ้ริษัทมี
แนวทางการท าการตลาดลว่งหน้ากบัพนัธมิตรเพื่อเจาะลกูค้ารายใหญ่ทัง้ในและตา่งประเทศให้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งลกูค้าที่มอง
หาดาต้าเซ็นเตอร์สเกลนี ้คือกลุม่ที่มีฐานข้อมลูจ านวนมาก ใช้คลาวด์คอมพิวติง้ เช่น มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล  กลุม่ธุรกิจ
มีเดีย และสถาบนัการเงินตา่ง ๆ เป็นต้น ทัง้นีต้ลาดดาต้าเซ็นเตอร์ ถือเป็นธุรกิจที่น่าจบัตามอง จากแนวโน้มองค์กรหลายแห่ง
ที่ทรานส์ฟอร์มเร่ิมแตกธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขบัเคลื่อน หนัมาให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบประมวลผล และบริหาร
จัดการข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะองค์กรที่มุ่งเน้นการพฒันาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัขัน้สงูตามนโยบายของรัฐบาล 
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1.4) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ส าหรับการท าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทร่วมทนุภายใต้กลุม่บริษัทได้วางมาตรฐานรองรับการปฏิบตัิการในระดบั
สงูสดุ ที่มีเสถียรภาพในการเก็บรักษาข้อมูล และอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ภายใต้การจัดวางสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภยั มี
ความยืดหยุน่สงู สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีที่สดุตามมาตรฐานของกลุม่อตุสาหกรรม  

จากความร่วมมือในการร่วมทุนระหว่าง บริษัทและกลุม่เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ บริษัทร่วมทนุจึงมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการพฒันาโครงการศูนย์ข้อมูล รวมถึงแหล่งเงินทุนและผู้ที่มีส่วนร่วมในการพฒันา
ทัง้หมด ส าหรับการสร้างอาคารดาต้า เซ็นเตอร์นัน้ การติดตัง้โครงข่ายใยแก้วน าแสง ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภยั
และระบบพลงังานส ารอง ถือเป็นโครงสร้างพืน้ฐานหลกัในการพฒันาโครงการ โดยบริษัทวางแผนการลงทนุสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีมีความยืดหยุน่ เพื่อให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงเวิร์กโหลดที่รวดเร็ว โดยโครงการดงักลา่วสามารถรองรับการให้บริการ
เอสเอ็มอีจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ในการจัดการทรัพยากรได้สะดวก ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขนัขององค์กรในการ
ประมวลผล และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผู้ ใช้ในประเทศและต่างประเทศที่สนใจการใช้บริการพืน้ที่จดัเก็บข้อมลู ที่อ านวย
ความสะดวกในการสื่อสารเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูล และ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลายได้ครบวงจร  

1.5) สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ในเดือนกนัยายน 2562 คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุได้พิจารณาอนมุตัิในบริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ได้รับการสง่เสริมในประเภท 7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต Data Center โดยได้รับสทิธิประโยชน์ ดงันี ้

ได้รับอนญุาตน าคนตา่งด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการกับคู่สมรสและบคุคลซึ่งอยู่ในอปุการะของบคุคลทัง้สอง
ประเภทนีเ้ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร 

ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาต
ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การท างานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

ได้รับอนญุาตให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

ได้รับอนุญาตให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ผู้ได้รับการสง่เสริมจะได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออก
จากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นก าหนดเวลา
นัน้ โดยจะเลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับสง่เสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ไปรวมค านวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้ 

ให้ได้รับอนญุาตให้น าหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัร เป็นเงินตราตา่งประเทศได้ 
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1.6) งานระหว่างการพัฒนา 

ส าหรับโครงการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัทร่วมทุนได้ประมาณการงบลงทุนกว่า 7.3 พันล้านบาท บนพืน้ที่
ยทุธศาสตร์ขนาด 16 ไร่ในกรุงเทพฯ คาดว่าจะสามารถเร่ิมเปิดให้บริการได้ในปี 2564 โดยมีแผนทยอยเปิดให้บริการเป็นเฟส 
ด้วยการวางระบบโครงสร้างพืน้ฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ที่ดี โครงการจึงสามารถขยายก าลงัการให้บริการได้ตามความต้องการ
ของตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั และในอนาคตคาดว่าจะมีการวางแผนลงทนุดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อ
รองรับความต้องการของตลาดอีกด้วย  

2) สายธุรกิจ “สมาร์ทโซลูชั่น” 

ส าหรับสายงานสมาร์ทโซลชูัน่ เป็นการลงทนุในธุรกิจแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการเช่ือมโยงและผสมผสานบริการที่
หลากหลาย ผา่นการพฒันาร่วมกบัพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มจากการแบ่งปันทรัพยากร ความรู้ความเช่ียวชาญ 
เทคโนโลยี และฐานลกูค้าร่วมกนั โดยสมาร์ทโซลชูัน่จะเป็นพืน้ฐานส าคญัของทุกกลุ่มธุรกิจบนแพลตฟอร์มอสงัหาริมทรัพย์
แบบผสมผสานของกลุม่บริษัท เพราะท าหน้าที่เป็น Enabler ช่วยยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื่อก้าวสูย่คุดิจิทลั
ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 4.0 ได้อยา่งเต็มศกัยภาพ 

2.1) บริการในส่วนโคเวิร์คกิง้สเปซ 

2.1.1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทได้เล็งเห็นการขยายตวัของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการพฒันาโครงการแบบผสมผสาน มีฟังก์ชั่น
และองค์ประกอบที่เป็นเทคโนโลยีทนัสมยัตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยคุใหม่ มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี บริษัทจึงวางแผนต่อ
ยอดและพฒันาโซลชูัน่ให้เกิดประโยชน์ผา่นเทคโนโลยีดิจิทลัโดยรุกตลาดเข้าจบัมือร่วมทนุกบั “จสัโค” (JustCo) ผู้ ให้บริการโค
เวิร์คกิง้สเปซระดบัพรีเมียมที่ใหญ่ที่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเช่ียวชาญเ ร่ืองการวิเคราะห์ข้อมลู เทคโนโลยีที่
เก่ียวกบัสถานท่ีท างาน และการบริหารจดัการกลุม่ลกูค้าสมาชิก พร้อมฐานลกูค้าที่กว้างขวางในระดบัภมูิภาค   

2.1.2) ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

การประกอบธุรกิจโคเวิร์คกิง้สเปซ หรือ การเปิดให้เช่าพืน้ที่ท างานร่วม ถือเป็นการต่อยอดจากการท าเซอร์วิสออฟฟิศ
แบบดัง้เดิมซึ่งเป็นธุรกิจที่จับกลุ่มลกูค้ารายเล็ก โดยมีข้อแตกต่างคือการให้ความส าคญักับฟังก์ชั่น และเทคโนโลยีในการ
ออกแบบด้วยดีไซน์ที่ยืดหยุ่นคลอ่งตวั พร้อมจดัสรรสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน รองรับขนาดองค์กรที่หลากหลาย ท าให้
ลกูค้าที่มาใช้บริการโคเวิร์คกิง้สเปซ ไม่ต้องเช่าแบบกัน้ห้องก็ได้ สามารถเลือกเช่าแบบ “Hot Desk” ซึ่งเป็นโต๊ะท างานกลางที่
ใครก็สามารถมาใช้ได้ ซึง่เหมาะส าหรับหนว่ยงานท่ีไมไ่ด้เข้าใช้สถานที่ตลอดเวลาท าให้สามารถใช้พืน้ที่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
หรือหากกรณีมีนดัประชมุก็สามารถเช่าเป็นห้องได้ อีกทัง้จุดเด่นของโคเวิร์คกิง้สเปซคือ แนวคิดการสร้างสมดลุการท างานกบั
การพกัผอ่น ท าให้มีการจดัวางสว่นกลางที่รองรับการท างานของคนรุ่นใหมด้่วยรีครีเอชัน่เซอร์วิส มมุกาแฟ การตกแตง่ดีไซน์ให้
มีความห่างไกลรูปแบบเดิมของออฟฟิศทัว่ไปอย่างชดัเจน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนนุเสริมสร้างคอมมนูิตีท้ี่สมาชิก
สามารถมาพดูคยุสร้างปฏิสมัพนัธ์ สร้างเน็ตเวอร์คกิง้ใหม ่ๆ  เช่ือมโยงธุรกิจทกุรูปแบบเข้าด้วยกนั จดักิจกรรมสมัมนา เวิร์คช็อป 
แลกเปลี่ยนวิธีการท างานและแนวความคิดเพื่อมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลไปกว่าเดิม พร้อมกบัมีเครือข่ายหลาย
สาขาหลายท าเลเพื่อดงึดดูผู้ เช่าด้วยออปชัน่สามารถนัง่ท างานได้หลายที่ ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบที่เหนือกว่าการเช่าเซอร์วิส
ออฟฟิศแบบเดิม 
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ส าหรับความร่วมมือทางธุรกิจกบัจสัโคนัน้ ปัจจบุนั บริษัทได้เปิดให้บริการโคเวิร์คกิง้สเปซสาขาแรกในกรุงเทพอยา่งเป็น
ทางการที่อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ โดยมีพืน้ที่ให้บริการสองชัน้ รวมขนาดพืน้ที่ทัง้หมด 3,200 ตารางเมตร และสาขาที่
สองที่ตึกแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส บนพืน้ที่ให้บริการขนาด 3,636 ตารางเมตร รวมถึงสาขาลา่สดุที่เปิดใหม่คือ 
สาขาที่ตกึสามยา่น มิตรทาวน์ โดยมีพืน้ท่ีให้บริการหกชัน้ รวมขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 11,812 ตารางเมตร 

 

2.1.3) สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ในเดือนกรกฎาคม 2562 คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุได้พิจารณาอนมุตัิในบริษัท จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั ได้รับ
การสง่เสริมในประเภท 7.9.2.6 กิจการ CO-WORKING SPACE โดยได้รับสทิธิประโยชน์ ดงันี ้

1. ได้รับอนญุาตน าคนตา่งด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการกบัคูส่มรสและบคุคลซึ่งอยู่ในอปุการะของบคุคลทัง้
สองประเภทนีเ้ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. ได้รับอนญุาตให้คนตา่งด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการท่ีได้รับอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร ได้รับอนญุาต
ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การท างานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนญุาตให้
อยูใ่นราชอาณาจกัร 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

4. ได้รับอนญุาตให้น าหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัร เป็นเงินตราตา่งประเทศได้ 

2.1.4) การตลาดและสภาวะการแข่งขัน   

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

จากแนวโน้มคนท างานในกลุ่มฟรีแลนซ์หรือท างานอิสระที่มีสดัส่วนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอพั ที่
ต้องการมมุคิดสร้างสรรค์งาน รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หลาย
แหง่ที่หนัมาให้ความสนใจกบั โคเวิร์คกิง้สเปซ เพื่อสร้างพลงัให้พนกังาน ด้วยบรรยากาศการท างานท่ีสร้างสรรค์และร่วมมือกนั
มากขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านอาคารส านกังานจากการใช้พืน้ที่ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ สง่ผลให้ภาพรวมการ
แขง่ขนัระหวา่งผู้ให้บริการโคเวิร์คกิง้สเปซจะทวีความเข้มข้น จากการท่ีมีการเปิดพืน้ท่ีบริการมากขึน้และขยายพืน้ที่ให้เช่าให้มี
ขนาดใหญ่ขึน้ พร้อมขยายธุรกิจเข้าไปในพืน้ท่ีที่เป็นท าเลทองและยา่นไลฟ์สไตล์ท่ีโดดเดน่มากขึน้  
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จ านวนของโคเวิร์คกิง้สเปซในกรุงเทพ 

 

อุปทานสะสม และอุปทานในอนาคต ณ เดือนพฤษภาคม 2562 

 

 

อุปทานที่มีอยู่ตามสถานที่ ณ เดือนพฤษภาคม 2562 

 

*F=คา่ประมาณการ 

ท่ีมา : งานวิจยั, Colliers International Thailand 

Colliers International Group Inc รายงานว่าธุรกิจโคเวิร์คกิง้สเปซเติบโตขึน้มากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเป็น
ธุรกิจให้บริการส านักงานประกอบกับการเช่ือมต่อ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพสูงที่เข้ามาในประเทศไทยครัง้แรกในปี 2555 
จนกระทัง่ ณ สิน้ปี 2561 มีจ านวน โคเวิร์คกิง้สเปซทัง้สิน้ 120 แหง่ หรือเติบโตเฉลีย่ประมาณร้อยละ 25 ต่อปี โดยพืน้ที่โคเวิร์ค
กิง้สเปซเพิ่มขึน้อย่างเห็นได้ชดัในปี 2561 หรือ 28,151 ตารางเมตรเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯ และพืน้ที่สะสมในไตรมาสแรก
ของปี 2562 รวมประมาณ 113,280 ตารางเมตร ซึง่คาดวา่จะมีพืน้ท่ีโคเวิร์คกิง้สเปซสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึน้ในปี 2562 ประมาณ 
17,000 ตารางเมตร ทัง้นี ้โคเวิร์คกิง้สเปซประมาณ 90% อยูบ่ริเวณแนวรถไฟฟ้า ซึง่โคเวิร์คกิง้สเปซบริเวณสขุมุวิทเป็นสดัสว่น
สงูที่สดุที่ร้อยละ 29 และประมาณร้อยละ 88 อยูใ่นตกึออฟฟิศเกรดเอ  

ในสว่นของความต้องการเช่าเพิ่มสงูขึน้จากกลุม่สตาร์ทอพัท่ีเติบโตขึน้ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมาณการสร้างพืน้ที่โค
เวิร์คกิง้สเปซใหม่ๆ ลดลง เนื่องจากราคาที่ดินที่เพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้ค่าเช่าเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 แม้ว่าอาจจะน้อย
กวา่ในช่วง 1-2 ปีที่ผา่นมา โดยพืน้ที่สว่นใหญ่ที่สามารถขึน้ค่าเช่า ได้แก่ สขุมุวิท, สยาม, ปทมุวนั, สีลมและสาทร ปัจจุบนัมีผู้
ให้บริการโคเวิร์คกิง้สเปซหลายรายในตลาด อาทิ โกลว์ฟิช (GlowFish) เดอะไฮฟ์ (The Hive) ฮบับ้า (Hubba) สเปซ (Spaces) 
เดอะเกรทรูม (The Great Room) รีจสั (Regus)   
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สุขมวทิ, 29% 

สยำม และ ปทมุวนั, 

24% 

สลีม และ สำทร, 23% 

ลมุพนิี, 12% 

พหลโยธิน, 5% 

รชัดำภเิษก, 4% อืน่ๆ, 3% 
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กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม 

จากกระแสวฒันธรรมแหง่การแบง่ปันภายใต้เทรนด์ใหม ่Sharing Economy เป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย สง่ผลให้เกิด
ความเปลีย่นแปลงและการพฒันาสนิค้าและบริการในหลากหลายอตุสาหกรรมในปัจจบุนั บริษัทเช่ือว่ากลยทุธ์การลงทนุในโค
เวิร์คกิง้สเปซนัน้ สอดคล้องกบัเมกะเทรนด์ที่สามารถสร้างโอกาสในการเติบโตและตอ่ยอดธุรกิจให้กบักลุม่บริษัทได้เป็นอย่างดี 
ด้วยการน าเสนอประสบการณ์ใหมใ่ห้กลุม่คนท างานรุ่นใหม ่นกัทอ่งเที่ยวเชิงธุรกิจ และองค์กรธุรกิจทกุขนาดในประเทศไทยได้
สมัผสับรรยากาศการท างานแบบใช้พืน้ท่ีร่วมกนั บนแนวคิดการออกแบบให้ชีวิตและการท างานให้ไปด้วยกนัมากขึน้ โดยแฝง
ความสนกุสนาน มีชีวิตชีวา มีปฏิสมัพนัธ์กนั และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม ่ๆ โดยบริษัทวางแผนเชิงรุกในการขยายสาขา
อยา่งตอ่เนื่องในพืน้ท่ีไพร์มโลเคชัน่ เพื่อก้าวสูค่วามเป็นผู้น าการให้บริการ โคเวิร์คกิง้สเปซในประเทศไทยและอาเซียน  

ทัง้นี ้ความร่วมมือกับจสัโคนัน้ ถือเป็นการเพิ่มเติมแพลตฟอร์มการให้บริการออฟฟิศแบบทนัสมยัครบวงจร ส าหรับ
ลกูค้าปัจจบุนัในกลุม่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรม อีกทัง้ยงัถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ส าคญัในการต่อยอดธุรกิจของบริษัท 
เพื่อมุ่งไปสูแ่นวทางการยึดลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer-Centric) ในการวางระบบบริหารจดัการที่ตอบสนอง เข้าถึงและ
เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลกูค้า ผ่านการใช้เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพฒันาแอพพลิเคชัน่ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนบัสนนุการท างานและตอบโจทย์ผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างเครือขา่ยทางธุรกิจให้กว้างขวางขึน้  

2.1.5) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

โคเวิร์คกิง้สเปซจดัเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทนุสงู ต้องมีเครือข่ายหลายสาขา บนท าเลที่เป็นไพรม์โลเคชัน่เดินทางสะดวก
เข้าถึงง่าย ส าหรับสเกลพืน้ที่ในการพฒันาแต่ละสาขานัน้มีทัง้ขนาดกลาง 1,000-3,000 ตารางเมตร และขนาดใหญ่ตัง้แต ่
3,000-8,000 ตารางเมตร ทกุ ๆ สิ่งที่ใช้ในออฟฟิศจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีทีมงานซพัพอร์ตอยู่เบือ้งหลงัทัง้การ
แก้ปัญหา การบ ารุงรักษา การอพัเกรดแอพพลเิคชัน่ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่ผู้ประกอบการจะต้องวาง
แนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ดี ส าหรับรูปแบบการหารายได้ของโคเวิร์คกิง้สเปซนัน้ มาจากการเพิ่มจ านวน
สมาชิกทัง้ในกลุม่ลกูค้าองค์กร และกลุม่ลกูค้ารายยอ่ยทัว่ไป ด้วยแพ็คเกจที่ยืดหยุน่ตามความต้องการใช้งานทัง้ในสว่นสตดูิโอ 
หรือพืน้ท่ี Hot Desk พร้อมห้องประชมุ พืน้ท่ีจดัอีเวนต์ คาเฟ่ และมมุสนัทนาการโดยสมาชิกมีความยืดหยุ่นสามารถท าสญัญา
เช่ารายเดือน หรือสญัญาเช่าระยะยาว 1-3 ปี  

2.1.6) งานระหว่างการพัฒนา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สาขาโครงการสามยา่นมติรทาวน์ บนพืน้ท่ีจ านวน 6 ชัน้ รวมประมาณ 11,812 ตารางเมตร 
ซึง่ถือเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สดุในไทย ก าลงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง มกี าหนดเปิดบริการภายในปลายปี 2562 

2.2) บริการในส่วนออโตเมชั่นและโรบอทิคส์ 

2.2.1)ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ส าหรับสายงานออโตเมชัน่และโรบอทิคส์ เป็นการลงทนุในธุรกิจใหมเ่พื่อสร้างมลูคา่เพิ่มตอบโจทย์ผู้ประกอบการในยคุ
อุตสาหกรรม 4.0 ที่มีความต้องการใช้งานสมาร์ทแฟคทอร่ี และสมาร์ทโลจิสติกส์เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และขยายขีด
ความสามารถในการให้บริการลกูค้า โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวตักรรมสมยัใหม่ในสว่นออโตเมชัน่และโรบอทิคส์ เช่น 
ระบบการขนถ่ายวัสดุ รถโฟล์คลิฟท์อัตโนมัติ รถล าเลียงสินค้าอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ หุ่นยนต์ที่ท างานร่วมกับมนุษย์ 
(Collaborative robots) ท่ีได้รับการพิสจูน์และใช้งานในวงกว้างหลากหลายอตุสาหกรรมทัว่โลก รวมถึงตลาดในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตสูง และถือเป็นหนึ่งในคลสัเตอร์ที่การได้รับการส่งเสริมจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย
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ภาพรวมโรบอทิคส์ เพื่อการอตุสาหกรรมในประเทศไทยเร่ิมขยายตวัมากขึน้ในช่วงที่ผา่นมา จากความคิดริเร่ิมของรัฐบาลที่จะ
ขบัเคลือ่นการใช้ออโตเมชัน่และโรบอทิคส์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พฒันาอยา่งรวดเร็ว ร่วมกบัราคาของหุ่นยนต์และออ
โตเมชัน่ท่ีเร่ิมปรับลดลง การเพิ่มขึน้ของอปุสงค์ในกลุม่ E-Commerce และการพฒันาคลงัสนิค้าที่ทนัสมยัเพื่อรองรับซพัพลาย
เชนยคุใหม ่ล้วนเป็นปัจจยับวกที่จะสนบัสนนุให้ระบบนิเวศของอตุสาหกรรมนีเ้ติบโตต่อไปได้ สง่ผลให้บริษัทได้เข้าจบัมือร่วม
ทนุกบั “พีบีเอ” PBA International Pte. Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการระบบปฏิบตัิการอตัโนมตัิครบวงจร ก่อตัง้และมี
ส านกังานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ด้วยความเช่ียวชาญระดบัสงูในออโตเมชัน่เพื่อการอตุสาหกรรมมากว่า 30 ปี โดยร่วมกัน
จดัตัง้บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการระบบปฏิบตัิการอตัโนมตัิ ส าหรับ
โรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิค้า  

2.2.2) ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

การประกอบธุรกิจออโตเมชั่นและโรบอทิคส์ ถือเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความต้องการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการด าเนินงานเพื่อการอตุสาหกรรม เช่น การป้อนวตัถดุิบ การผลติ การสุม่ตรวจ การจดัเรียง การบรรจ ุรวมถึง
การขนส่ง ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและศกัยภาพของหุ่นยนต์ที่สามารถท างานซบัซ้อนได้มากขึ น้ บวกกับต้นทุนการผลิต
หุน่ยนต์ที่ถกูลงท าให้หุน่ยนต์จะเข้ามาทดแทนแรงงานคน  ซึ่งในปัจจุบนัหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ประสบปัญหาขาด
แคลนแรงงานเพราะโครงสร้างประชากรเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุถือเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการทดแทนแรงงานด้วยแรงงานหุ่นยนต์
ในภาคอุตสาหกรรมหลกั เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ยิ่งไปกว่านัน้ ในบางอุตสาหกรรมที่
หุ่นยนต์ไม่สามารถทดแทนแรงงานคนได้ ก็ยงัคงมีแนวโน้มที่จะปรับใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยเสริมความสามารถหรือลดภาระงาน
ของคนให้น้อยลง เช่น การยกของหนกั หรือการจดัสง่ของขนาดใหญ่  

ปัจจุบนั ทางบริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั อยู่ระหว่างการด าเนินการขอรับสิทธิประโยชน์สง่เสริมการ
ลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ เพื่อประกอบกิจการพฒันาซอฟต์แวร์ ตามมาตราแห่งพระราชบญัญัติสง่เสริมการ
ลงทนุ 

2.2.3) การตลาดและสภาวะการแข่งขัน   

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

ตามรายงานของ Tractica ได้รายงานสถานการณ์โรบอทิคส์ทัว่โลก ซึ่งอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการขยายตวัออกนอก
ภาคอตุสาหกรรม ทัง้ในสว่นหุน่ยนต์ในบ้าน อากาศยานไร้คนขบั รถยนต์อตัโนมตัิ และหุน่ยนต์บริการลกูค้า ซึ่งเผชิญความท้า
ทายตา่ง ๆ สบืเนื่องจากการประเมินคา่ใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และการผลติต ่าเกินไป ความมัน่ใจในระบบ AI หรือความสามารถ
ของเทคโนโลยีมากเกินไป รวมถึงคา่ใช่จ่ายตอ่เนื่องที่เกิดขึน้ อยา่งไรก็ตาม ทาง Tractica ยงัคงประมาณการเติบโตรายได้ของ
โรบอทิคส์ทัง้สว่นในและนอกภาคอตุสาหกรรมจะสงูถึง 248.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 จาก 48.9 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
ในปี 2561 

 

 

 

 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 26 

 

รายได้ของโรบอทคิส์ทัง้ส่วนในและนอกภาคอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : รายงานของ Tractica  

ออโตเมชั่นและโรบอทิคส์เพื่อการอุตสาหกรรมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตอย่างมากในช่วง
ทศวรรษที่ผา่นมา โดยระบบออโตเมชัน่สามารถช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการลงทนุ และเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตให้ทนัสมยัมากขึน้ 
รวมทัง้โรงงานอุตสาหกรรมเร่ิมใช้เทคโนโลยีประเภทหุ่นยนต์อย่างแพร่หลายมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง  International of 
Federation of Robotics ได้คาดการณ์การเติบโตของอุปทานของหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมทัว่โลกอาจสงูถึง 584,000 
หนว่ยในปี 2565 

อุปทานของหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมทั่วโลกโดยประมาณ 

 

ประมาณการการติดตัง้หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย 

 

F = คา่ประมาณการ 

ท่ีมา : World Robotics 2019 ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2562 และ รายงาน THAILAND’S AUTOMATION & ROBOTICS ของ ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทนุ 

การติดตัง้หุ่นยนต์เพื่อการอตุสาหกรรมในประเทศไทยในปี 2561 มีปริมาณสงูที่สดุเป็นอนัดบัที่ 2 ในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้   และเป็นอนัดบัท่ี 14 ของโลก และคาดวา่จะมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากปัจจยัส าคญัคือการสง่เสริมของ
ภาครัฐ ซึง่อตุสาหกรรมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัิถือเป็นอตุสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หนึง่ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ที่รัฐบาลต้องการผลกัดนัให้เป็นกลไกการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจยคุใหม่ (New Engine of Growth) และมีบทบาทส าคญัในการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอตุสาหกรรมและธุรกิจบริการของประเทศ ในปี 2561 มีปริมาณการติดตัง้หุ่นยนต์และ
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ระบบอตัโนมตัิให้กบัภาคอตุสาหกรรม ประมาณ 4,000 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกบัปี 2560 และคาดว่าในปี 2562 
จะเพิ่มขึน้เป็น 5,000 หนว่ย โดยมีประมาณการวา่ปี 2562-2564 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า อตุสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทย
จะขยายตวัร้อยละ 21 โดยปัจจยัขบัเคลื่อนที่ส าคญัคือ การสร้างห่วงโซ่อปุทาน (Supply chain) ส าหรับออโตเมชั่นและ โร
บอทิคส์ทัง้ระบบตัง้แต่การผลิตชิน้สว่นและอะไหล ่ผู้ผลิตและพฒันาซอฟต์แวร์ การออกแบบหุ่นยนต์ และงานรวมระบบและ
เทคโนโลยี ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สงัคมผู้ สูงอายุจะเป็นปัจจัยเร่งการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมนี ้โดยคาดว่าในปี 2573 จะมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบออโตเมชั่นและโรบอทิคส์ 
จ านวน 650,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของแรงงานทัง้หมด ปัจจบุนัภาคการศกึษามีการเสริมสร้างหลกัสตูรในมหาวิทยาลยั
ที่ศกึษาระบบออโตเมชัน่และโรบอทิคส์โดยเฉพาะ รวมถึงสง่เสริมการแขง่ขนัระดบันานาชาติ เพื่อผลติผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีทกัษะเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในอนาคต  

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม 

บริษัทวางเป้าหมายเป็นผู้น าในการให้บริการออโตเมชั่นและโรบอทิคส์มุ่งเน้นการตอบโจทย์ส่งมอบโซลชูั่น เพื่อช่วย
ยกระดบัโมเดลธุรกิจของลกูค้าให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดในยุคดิจิทลั พร้อมรองรับความต้องการของภาคอตุสาหกรรม
หลากหลายประเภท โดยมีลกูค้าเป้าหมายคือ กลุม่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรม กลุม่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 
กลุ่มอุตสาหกรรมยา กลุ่มอีคอมเมิร์ซ และกลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม ผ่านการให้บริการภายใต้ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่
แข็งแกร่ง โดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มพีบีเอ ในการให้ค าแนะน า การปรับใช้ และบริการหลงัการปรับใช้ ใน
โครงการตามลกัษณะเฉพาะของลกูค้าแตล่ะประเภท ซึง่ได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจากกลุม่บริษัทในเครือที่มีฐานลกูค้าให้
ความสนใจเป็นจ านวนมาก   

2.2.4)การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

กลุม่บริษัทพีบีเอ มีการด าเนินธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมนีม้ากกว่า 30 ปี โดยมีสาขาในภมูิภาคเอเชีย ประกอบด้วย
ประเทศสงิคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ จีน เกาหล ีไทย อินเดีย และญ่ีปุ่ น รวมทัง้มีบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการระบบออโตเมชั่นและโรบอทิคส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยธุรกิจในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเร่ิมต้นใน
การศึกษาและวางแผนการตลาด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย อนัจะน าไปสู่ผลิตภณัฑ์และบริการ ที่
สามารถช่วยสง่เสริมการท างานของลกูค้าให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มขึน้ 

2.2.5) งานระหว่างการพัฒนา 

ไมม่ี 

ข) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุม่ GOLD ด าเนินธุรกิจจดัสรรบ้านและที่ดิน พร้อมพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบเพื่อจ าหนา่ยในหลากหลาย
รูปแบบ ทัง้บ้านเดีย่ว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ ร่วมกบัการพฒันาสาธารณปูโภคตา่งๆ ในโครงการให้ครอบคลมุทกุระดบัราคา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ที่แตกตา่งกนั โครงการปัจจบุนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีจ านวน 60 
โครงการ แบง่เป็นมลูคา่โครงการ มลูคา่ขาย และรายได้ ดงันี ้
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โครงการ 

จ านวนโครงการ 

รายละเอียดโครงการ ยอดขาย รายได้ ยอดเหลือขาย 

หน่วย มูลค่า หน่วย มูลค่า หน่วย มูลค่า หน่วย มูลค่า 

โกลเด้น ทาวน์ 33 11,317 33,253 6,910 20,398 5,864 17,576 4,407 12,855 
โกลเด้น ซิตี ้ 2 286 1,546 116 529 12 68 170 1,017 
ยอดรวม โครงการทาวน์โฮม 35 11,603 34,799 7,026 20,927 5,876 17,644 4,577 13,873 
โกลเด้น นีโอ 9 1,602 9,651 949 5,921 835 5,036 653 3,730 
โกลเด้น เพรสทีจ 2 243 2,247 224 2,045 223 2,032 19 202 
แกรนดิโอ 3 449 4,922 177 1,670 162 1,534 272 3,253 
เดอะ แกรนด์ 9 1,205 17,086 774 8,086 761 7,957 431 9,000 
ท ูแกรนด์ โมนาโค 1 77 2,099 38 1,100 32 959 39 1,000 
ยอดรวม โครงการบ้านเดี่ยว 
และบ้านแฝด 

24 3,576 36,006 2,162 18,821 2,013 17,518 1,414 17,185 

โกลเด้น บิส 1 33 185 24 139 24 139 9 46 
ยอดรวม โครงการอาคาร
พาณิชย์ 

1 33 185 24 139 24 139 9 46 

ยอดรวมทัง้หมด 60 15,212 70,991 9,212 39,887 7,913 35,302 6,000 31,104 

แผนการด าเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ในปี 2562 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานการเปิดโครงการใหมท่ัง้สิน้ 20  โครงการ มลูคา่โครงการรวม 21,308 ล้านบาท
ซึง่แบง่ตามประเภทของโครงการท่ีอยูอ่าศยัได้ดงันี ้

โครงการทาวน์โฮม  จ านวน 14 โครงการ 

โครงการบ้านแฝด จ านวน 4 โครงการ 

โครงการบ้านเดีย่ว  จ านวน 2 โครงการ 

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน   

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

สภาวะอตุสาหกรรมของตลาดที่อยูอ่าศยัโดยรวม เมื่อดจูากตวัเลขจ านวนยนูิตที่อยูอ่าศยัที่ขายได้คร่ึงปีแรกของปี 2562 
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าเติบโตขึน้จากเดิม 6,074 หนว่ย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 10.70 โดยแบง่ตามประเภทที่อยูอ่าศยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

• บ้านเดี่ยว มียอดขายคร่ึง ปีแรก 2562 = 6,619 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.61 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า  

• บ้านแฝด มียอดขายคร่ึงปีแรก 2562 = 2,383 หนว่ย ลดลงร้อยละ 9.53 เมื่อเทียบชว่งเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า  

• ทาวน์เฮ้าส์ มียอดขายคร่ึงปีแรก 2562 = 14,368 หนว่ย ลดลงร้อยละ 15.39 เมื่อเทียบชว่งเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า  

• อาคารชดุ มียอดขายคร่ึงปีแรก 2562 = 29,680 หนว่ย ลดลงร้อยละ 10.22 เมื่อเทียบชว่งเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า  

• อื่น ๆ มียอดขายคร่ึงปีแรก 2562 = 605 หนว่ย ลดลงร้อยละ 28.32 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า  
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โดยสถิติจ านวนยนูิตที่อยู่อาศยัที่ขายได้รายหกเดือน ในช่วงปี 2561 - คร่ึงปีแรก 2562 แบ่งตามผลิตภณัฑ์ต่างๆ ดงัที่
แสดงในแผนภมูิตอ่ไปนี ้

 
ท่ีมา : Agency for Real Estate Affairs (AREA) 

หากพิจารณาการเติบโตของจ านวนหนว่ยที่อยูอ่าศยัเปิดใหมจ่ะพบวา่ ในช่วงคร่ึงปีแรก 2562 มีที่อยูอ่าศยัเปิดใหม่
จ านวนทัง้สิน้ 45,870 หนว่ย ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบัชว่งเดยีวกนัในปีก่อนหน้าคร่ึงปีแรก 2561 โดยแบง่ตามประเภทที่
อยูอ่าศยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

• บ้านเดี่ยว มีหนว่ยเปิดขายใหมค่ร่ึงปีแรก 2562 = 5,724 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.09 เมื่อเทยีบชว่งเวลาเดียวกนัในปี
ก่อนหน้า  

• บ้านแฝด มีหนว่ยเปิดขายใหมค่ร่ึงปีแรก 2562 = 2,947 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.48 เมื่อเทยีบชว่งเวลาเดียวกนัในปี
ก่อนหน้า  

• ทาวน์เฮ้าส์ มีหนว่ยเปิดขายใหมค่ร่ึงปีแรก 2562 = 12,687 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.73 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดยีวกนัใน
ปีก่อนหน้า  

• อาคารชดุ มีหนว่ยเปิดขายใหมค่ร่ึงปีแรก 2562= 33,650 เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.82 เมื่อเทยีบชว่งเวลาเดียวกนัในปีก่อน
หน้า  

• อื่น ๆ มีหนว่ยเปิดขายใหมค่ร่ึงปีแรก 2562 = 489 หนว่ย เพิ่มขึน้ร้อยละ 35.08 เมื่อเทยีบชว่งเวลาเดียวกนัในปีก่อน
หน้า  

โดยสถิติจ านวนหนว่ยที่อยูอ่าศยัเปิดใหมร่ายหกเดือน ในช่วงปี 2561 - คร่ึงปีแรก 2562 แบ่งตามผลิตภณัฑ์ต่างๆ ดงัที่
แสดงในแผนภมูิตอ่ไปนี ้
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ท่ีมา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)  

หากเทยีบสดัสว่นหนว่ยที่อยูอ่าศยัเปิดใหมใ่นคร่ึงปีแรก 2562 จะเห็นได้วา่สดัสว่นการเปิดขายคอนโดมิเนียมยงัคงเป็น
อนัดบัสงูสดุในตลาด รองลงมาคอืทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ตามล าดบั 

 
ท่ีมา : Agency for Real Estate Affairs (AREA) 

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม 

จากสภาพตลาดที่อยูอ่าศยัที่มีผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์จ านวนมาก การแขง่ขนัสงู ประกอบกบัพฤติกรรมและ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภคในปัจจบุนัท่ีใช้เหตผุลประกอบการตดัสนิใจมากขึน้ กลุม่ GOLD จึงได้ก าหนดกลยทุธ์ใน
การแขง่ขนัไว้ดงันี ้

• กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า  

เนื่องจากความต้องการของกลุม่ผู้บริโภคในแต่ละระดบัราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า จะมีความต้องการที่แตกต่างกนั 
กลุม่ GOLD จึงควรมีสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกบัความต้องการในแต่ละระดบัราคาหรือพืน้ที่นัน้ๆ อีกทัง้
กลุม่ GOLD ยงัให้ความส าคญัในการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุม่อย่างต่อเนื่อง การออกแบบยงัคงยึด
หลกัการสร้างประโยชน์พืน้ที่ใช้สอยให้สงูที่สดุจากพืน้ที่ที่มีอยู่รวมถึงการเพิ่มนวตักรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้า อีกทัง้ยงัพฒันา
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สินค้าประเภทบ้านแฝดให้มีฟังก์ชัน่บ้าน สภาพโครงการหรือนวตักรรมอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าบ้านเดี่ยวของคู่แข่งในย่าน
นัน้ๆ โดยมีเอกลกัษณ์ที่โดดเดน่กวา่ในราคาที่เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย (An Affordable Stylish Living)  

• กลยุทธ์ด้านท าเลที่ตัง้  

กลุม่ GOLD ให้ความส าคญักบัการเลอืกท าเลที่ตัง้โครงการ โดยทกุท าเลที่กลุม่ GOLD เลอืกจะต้องตรงตามหลกัเกณฑ์
ที่ กลุม่ GOLD ตัง้ไว้และต้องตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าในแตล่ะระดบักลุม่ลกูค้าที่ไมเ่หมือนกนั โดยโครงการสว่นใหญ่
ของกลุ่ม GOLD จะตัง้อยู่ในท าเลที่ดี อีกทัง้กลุ่ม GOLD ยังมองในด้านความสะดวกในการคมนาคม การเข้าถึงระบบ
สาธารณปูโภคตา่งๆ ตลอดจนความสะดวกจากสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกโครงการ นอกเหนือจากที่กลา่วมาแล้ว 
กลุม่ GOLD ยงัให้ความส าคญักบัท าเลตามแนวโน้มการขยายตวัของชุมชน และแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคต
อีกด้วย เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขนัเนื่องจากราคาที่ดินที่ปรับตวัสงูขึน้ กลุม่ GOLD จึงมีการวางแผนการเลือกซือ้
ที่ดินท่ีเหมาะสมเพื่อใช้รองรับการพฒันาโครงการในอนาคต  

• กลยุทธ์ด้านราคา  

การตัง้ราคาของสินค้าของทางกลุม่ GOLD นัน้ จะมีการส ารวจสภาพตลาดบริเวณท าเลเป้าหมาย ทัง้ราคา โปรโมชั่น 
สนิค้า สภาพโครงการ และอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง โดยสร้างแรงจูงใจและ
ความคุ้มคา่ตามลกัษณะสนิค้า ให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาร่วมกบัปัจจยัด้านต้นทุน ท าเล รูปแบบโครงการ 
เง่ือนไขการตลาด ซึง่บริษัทได้ท าราคาให้เหมาะสมกบัตลาดที่จะพฒันา โดยค านึงถึงการยอมรับในมลูค่าของสินค้าเมื่อเทียบ
กบัราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่าย (Value for Money) และการเพิ่มคณุค่าด้านฟังก์ชัน่บ้านที่มีมากกว่าหรือสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ดีกวา่ เป็นต้น  

• กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด  

กลุม่ GOLD มีนโยบายในการท าการตลาดโดยใช้สือ่แบบผสมผสาน เพื่อผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมลูโครงการได้มาก
ที่สดุ ซึง่จะครอบคลมุสือ่ตา่งๆ ดงันี ้ 

1) การโฆษณาผา่นป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการของกลุม่ GOLD 

2) การโฆษณาตามสือ่ วิทย ุหนงัสอืพิมพ์ และนิตยสาร  

3) การโฆษณาผา่นระบบโทรศพัท์มือถือ โดยการประชาสมัพนัธ์โครงการผา่น SMS ไปยงักลุม่เป้าหมายในชว่งกิจกรรม
ตา่งๆ  

4) การโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ของบริษัท www.goldenland.co.th เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และ
เว็บไซต์ตา่งๆ  

5) การโฆษณาผา่นการบอกตอ่ของลกูค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อให้ลกูค้าเดมิได้แนะน าให้ลกูค้า
ใหมซ่ือ้โครงการ  

อีกทัง้กลุม่ GOLD ยงัให้ความส าคญักบัรูปแบบในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ท่ีจะต้องมีจดุเดน่ มีเอกลกัษณ์ทนัสมยั นา่
ติดตาม และง่ายตอ่การเข้าถึงและค้นหาข้อมลูได้อยา่งดี 
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• กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุนผลิตภณัฑ์  

กลุม่ GOLD จะบริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเอง โดยงานก่อสร้างจะแบง่งานออกเป็นสว่นๆ เช่น งานฐานราก งาน
ปนู งานติดตัง้ชิน้สว่น งานปพูืน้กระเบือ้ง และงานหลงัคา เป็นต้น โดยกลุม่ GOLD จะวา่จ้างผู้ รับเหมาที่มีความช านาญเฉพาะ
ด้านเพื่อรับผิดชอบงานดงักล่าวและจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ อนัได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่ก าหนด ทัง้นี ้กลุม่ GOLD จะเป็นผู้จัดหาวสัดุ
ก่อสร้างเองซึ่งท าให้กลุม่ GOLD สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัจัดตัง้ฝ่ายพฒันา
คณุภาพสนิค้า (Quality Development) เพื่อพฒันาวิธีการก่อสร้าง และหานวตักรรมใหม่ๆ ในการก่อสร้าง เพื่อให้ได้คณุภาพ
และต้นทนุท่ีเหมาะสม  

การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

• ที่ดิน 

ที่ดินเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการของกลุม่ GOLD จะเลอืกท าเลเดิมซึง่มีฐานลกูค้าชดัเจนเพื่อทดแทนสนิค้าในโครงการ
เดิมที่ก าลังจะหมดไป และในท าเลใหม่ที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ โดยกลุ่ม GOLD ให้
ความส าคญัในการจดัหาที่ดินเพื่อน ามาพฒันาโครงการเป็นอยา่งมากเนื่องจากเป็นปัจจยัหลกัในการแขง่ขนั 

ดงันัน้ราคาที่ดินที่ปรับตวัสงูขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้ต้นทุนโครงการเพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม GOLD ได้พยายาม
จดัหาที่ดินในท าเลที่เหมาะสมกบัราคา เพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต ถึงแม้จะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า หรือทางด่วนมาก 
แต่ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก อีกทัง้กลุ่ม GOLD ยงัมีนโยบายในการซือ้ที่ดินผืนใหญ่ เพื่อพฒันาหลายโครงการ
ครอบคลมุทกุระดบัราคาสนิค้าที่อยูอ่าศยัในท าเลเดยีวกนั โดยในขัน้ตอนการจดัหาที่ดินและพฒันาโครงการ กลุม่ GOLD มีทีม
วิจยัในการส ารวจสภาวะตลาดและการแข่งขนั รวมทัง้พฤติกรรมผู้บริโภค จากนัน้จะท าการประมวลผลการศึกษาเพื่อน ามา
ก าหนดแนวคิดรูปแบบ ท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนมุตัิ 

การจัดซือ้ที่ดิน ที่มีศักยภาพและสามารถน ามาพัฒนาได้ทันตามแผนธุรกิจที่กลุ่ม GOLD ก าหนด แบ่งออกเป็น 3 
แนวทาง คือ 

1. จากที่ดินที่นายหน้าขายที่ดินน ามาเสนอ และ กลุม่ GOLD เป็นคนก าหนดท าเลเพื่อให้นายหน้าด าเนินการ 

2. ติดตอ่ซือ้ที่ดินโดยทีมงานของกลุม่ GOLD โดยตรง กบัเจ้าของที่ดิน 

3. ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้องการซือ้ที่ดินในสือ่ตา่งๆ ทัง้สือ่สิง่พิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

• วัสดุก่อสร้าง 

กลุม่ GOLD ได้มีการเจรจาตอ่รองผู้ผลติวสัดกุ่อสร้างเพื่อให้ได้สนิค้าที่มีคณุภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยกลุม่ GOLD 
จะเป็นผู้จัดซือ้วสัดุก่อสร้างเอง โดยวสัดุบางรายการมีการยืนยันราคาล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึน้ไปกับผู้จ าหน่ายวสัดุ
ก่อสร้าง อีกทัง้การสัง่ซือ้เป็นจ านวนมากจะท าให้กลุม่ GOLD สามารถต่อรองราคาและเง่ือนไขกบัผู้ขายและควบคมุต้นทนุค่า
ก่อสร้างได้ ทัง้นีฝ่้ายจดัซือ้จะท าหน้าที่ติดตามการเคลือ่นไหวของราคาวสัดกุ่อสร้าง แล้วน ามาประเมินและค านวณเป็นต้นทนุ
ค่าก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่าที่
ประมาณไว้ กลุม่ GOLD จะจดัหาวสัดอุื่นท่ีมีคณุภาพใกล้เคียงกนัทดแทน 
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• การพัฒนาโครงการ 

กลุม่ GOLD จะศกึษาความเป็นไปได้ของการขายและพฒันาโครงการ โดยฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายพฒันาธุรกิจ จะ
ท างานร่วมกนัในการส ารวจตลาด การออกแบบ การตัง้ราคา หลงัจากกลุม่ GOLD ได้ซือ้ที่ดินแล้ว กลุม่ GOLD จะด าเนินการ
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมทัง้ออกแบบเอง และวา่จ้างบริษัทออกแบบ ในการออกแบบรูปแบบของโครงการ การออกแบบตวั
บ้าน และการออกแบบภายในบ้าน จากนัน้จะวา่จ้างผู้ รับเหมาเพื่อวางแผน/ด าเนินการก่อสร้างบ้านและการตรวจสอบคณุภาพ
โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

 
• ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับโครงการท่ีอยูอ่าศยั กลุม่ GOLD ได้มีการออกแบบพฒันาระบบสาธารณปูโภคที่เหมาะสมในทกุๆ โครงการ เพื่อ
มิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้นีก้ลุ่ม GOLD ได้วางระบบบ าบดัน า้เสียส าหรับบ้านแต่ละหลงัและระบบบ าบดัน า้เสีย
สว่นกลาง รวมถึงจดัให้มีการตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดก่อนที่จะระบายลงสูท่างน า้สาธารณะ
ตอ่ไป 

ส าหรับโครงการท่ีต้องจดัท าผลกระทบสิง่แวดล้อม กลุม่ GOLD ก็ได้วา่จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดงักลา่ว รวมถึงการ
ขออนญุาตขอความเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสียก่อนเร่ิมขออนุญาตก่อสร้างโครงการและด าเนินมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ  เพื่อลดผลกระทบจากงาน
ก่อสร้างตอ่ชมุชนโดยรอบโครงการ 

3.2.4) งานระหว่างการพัฒนา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุม่ GOLD มียอดบ้านท่ีได้รับการจองแล้วและรอโอนใน 37 โครงการ จ านวนรวม 1,102 
หนว่ย คิดเป็นมลูคา่ขายทัง้สิน้ 4,537 ล้านบาท 

ค) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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ในการด าเนินธุรกิจโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม กลุ่ม GOLD มีนโยบายที่จะพฒันาและปรับปรุงคุณภาพในการ
บริหารงานให้มีประสทิธิภาพตอบสนองความต้องการของลกูค้าและเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอตัราการเช่า และท าให้กลุม่ 
GOLD สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ปัจจบุนั กลุม่ GOLD มีโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมซึง่ประกอบด้วยธุรกิจ
ประเภท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม อาคารส านกังาน และรับบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ้

 โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) 

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ตัง้อยู่บนหวัมมุถนนพระราม 4 ตดักบัถนนรัชดาภิเษก (ไผ่สิงโต) ใกล้กบั
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสามารถเดินทางมายังตัวอาคารได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งมีทางเข้า-ออกจากตัวสถานีอยู่
ด้านหน้าอาคาร โครงการดงักลา่วเป็นอาคารส านกังานสงู 12 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้ โดยออกแบบให้มีความยืดหยุน่ในการจดั
พืน้ท่ีใช้งาน ภายใต้คอนเซปท์ Business+Creativity โดยได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้น
มา และได้รับรางวลัอาคารอนรัุกษ์พลงังาน รางวลั LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภา
อาคารเขียวแหง่สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดบั GOLD ในช่วงปลายปี 2559 

 โครงการ โกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ 

โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ มีพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตวัอาคารสงู 8 ชัน้และใต้ดิน 1 ชัน้ 
อาคารตัง้อยูซ่อยมหาดเลก็หลวง 1 ถนนราชด าริ หา่งจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ราชด าริราว 400 เมตร และยงัอยูใ่กล้กบัย่านช้
อปปิง้ใจกลางเมืองและโรงแรมที่ส าคญั เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เกษรวิลเลจ เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพ โรงแรม
แกรนด์ไฮแอท เอราวณั และโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตลั โกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ ได้รับการออกแบบมาให้สามารถมีความ
ยืดหยุน่ในการจดัพืน้ท่ี เพื่อตอบรับความต้องการของผู้ เช่าอาคารท่ีเป็นบริษัทขนาดเลก็และกลาง 

 โครงการสาทร สแควร์ 

เป็นอาคารส านกังานสงู 40 ชัน้และชัน้ใต้ดิน 5 ชัน้ มีพืน้ท่ีเช่ากวา่ 73,000 ตารางเมตร ตัง้อยูใ่นยา่นธุรกิจที่ส าคญั ซึง่เป็น
จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเช่ือมจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอ
สช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์ รวมถึงมีพืน้ที่เช่าในแต่ละชัน้ที่เป็นพืน้ที่เปิดโลง่ไม่มี
เสาและมีฝ้าเพดานสงูท าให้มีความยืดหยุน่ในการจดัพืน้ท่ีส านกังานได้หลายแบบ อีกทัง้ยงัเป็นอาคารอนรัุกษ์พลงังานในระดบั 
LEED Gold Certificated จาก USGBC ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 กลุม่ GOLD ได้ให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของ
ที่ดินและอาคารดงักลา่วให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้น เวนเจอร์ (GVREIT) 

 โครงการ โรงแรม ดับเบิล้ย ูกรุงเทพ 

เป็นอาคารโรงแรมสงู 30 ชัน้และชัน้ใต้ดิน 5 ชัน้ มีจ านวนห้องพกัรวม 403 ห้อง ตัง้อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกบัอาคารสาทร 
สแควร์ ซึ่งตัง้อยู่ในใจกลางย่านธุรกิจ และใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี ได้รับการออกแบบให้เป็นโรงแรมหรู ระดบั 5 
ดาว แบรนด์ ดบัเบิล้ย ู(W) ภายในเครือขา่ยแมริออทและอยูภ่ายใต้การบริหารงานของเครือขา่ยโรงแรมชัน้น าของโลก บจ.แมริ
ออท อินเตอร์เนชัน่แนล โรงแรมดงักลา่วเคยได้รับรางวลัต่างๆ มากมายเช่น Best Design Hotel Worldwide 2015 บริษัทได้
ร่วมทนุกบับริษัทตา่งชาติเพื่อด าเนินงานโครงการนี ้โดยปัจจบุนับริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 20 
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 โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok) 

โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ สงู 14 ชัน้ มีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ และมีห้องพกัจ านวนทัง้สิน้ 239 ห้อง ภายใต้การ
บริหารจดัการของเฟรเซอร์ฮอสปิธาลิตี ้(Fraser Hospitality) ผู้ เข้าพกัจะได้รับประสบการณ์ความสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่
บ้าน ซึ่งตวัอาคารตัง้อยู่ในที่ดินเดียวกันกับอาคารส านกังานเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ด้วยท าเลที่ตัง้ของโรงแรมที่ใกล้กับศูนย์
ประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ ทา่เรือคลองเตย และยา่นการค้าท่ีสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการจะ
เดินทางมาติดตอ่ธุรกิจ 

 โครงการ เดอะ แอสคอท สาทร และสกาย วิลล่าส์ 

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่ทนัสมยัตัง้อยูใ่จกลางยา่นธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความ
สงู 35 ชัน้ มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าจ านวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จ ากัด ที่เป็นผู้น าในการ
บริการจดัการโรงแรมและท่ีพกัอาศยัชัน้น าจากประเทศสงิคโปร์ นอกจากนี ้พืน้ท่ีของอาคารระหว่างชัน้ 21 ถึง 35 เป็นที่ตัง้ของ 
สกาย วิลลา่ส์ ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยัให้เช่าระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซเนอร์ที่มีช่ือเสยีง 

 โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ 

เมย์แฟร์ แมริออท ท่ีถกูออกแบบให้เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ที่หรูหราที่สดุแหง่หนึง่ของกรุงเทพฯ โดยตวัอาคารสงู 25 ชัน้ 
ปัจจบุนัได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษัทได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดงักลา่วแก่กองทนุโกลด์พร็อพ
เพอร์ตีฟั้นด์ (บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตวัอาคารประกอบด้วยห้องพกัจ านวน 164 ห้อง ห้องพกัมีขนาดตัง้แต่ 1-3 
ห้องนอน บริหารโครงการโดย บจ.แมริออท อินเตอร์เนชัน่แนล ซึง่เป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชัน้น าของโลก โครงการ
ตัง้อยูใ่จกลางซอยหลงัสวน ไมไ่กลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวมลมุพินีซึ่งถือเป็นบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่
ที่สดุในยา่นธุรกิจของกรุงเทพฯ 

นอกจากนีย้งัมีอาคารส านกังานท่ีกลุม่ GOLD ได้รับเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ้

 โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Ventures Ecoplex)  

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เป็นอาคารส านกังานให้เช่าเกรดเอ ย่านใจกลางเมือง ตัง้อยู่หวัมมุถนนเพลินจิตและ
ถนนวิทยุ เช่ือมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต เป็นอาคารอนุรักษ์พลงังานในระดับ LEED Platinum 
Certificated จาก USGBC 

 โครงการสาทร สแควร์ (Sathorn Square) 

โครงการสาทร สแควร์ เป็นโครงการอาคารส านกังานให้เช่าเกรดเอ ตัง้อยู่หวัมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ – สาทร 
เช่ือมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีช่องนนทรี เป็นอาคารอนรัุกษ์พลงังานในระดบั LEED GOLD Certificated จาก 
USGBC 

 โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ 

อาคารเชิงพาณิชยกรรม ท่ีกลุม่ GOLD พฒันาภายใต้บริษัทร่วมทนุ (บริษัทลงทนุร้อยละ 49) ตัง้อยู่ที่หวัมมุถนนพระราม 
4 ตดักบัถนนพญาไท และท าทางเช่ือมเป็นอโุมงค์จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน โดยพฒันาเป็นในรูปแบบ Mixed-



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 36 

 

Use Complex มลูค่ากว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยพืน้ที่ 3 สว่น ได้แก่ 1) พืน้ที่ส านกังาน 2) สว่นที่พกัอาศยัและ
โรงแรม และ 3) พืน้ท่ีศนูย์การค้า โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 พืน้ท่ีส านกังาน: เป็นอาคารส านกังานเกรดเอ ทัง้สิน้ 31 ชัน้ คิดเป็นพืน้ท่ีให้เชา่ 48,000 ตารางเมตร พร้อม
ระบบ Turnstile เพื่อรักษาความปลอดภยั ประหยดัพลงังานด้วยหลอด LED ทัง้อาคาร ระบบปรับอากาศสามารถ
ปรับอณุหภมูิ ในพืน้ท่ียอ่ยได้ (ระบบ VAV) และ พืน้ท่ีส านกังานแบบ Column free เปิดให้ใช้บริการเมื่อปลายเดือน 
สงิหาคม 2562  

 สว่นท่ีพกัอาศยั: ประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียม 516 ยนูิต พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภยัด้วยคีย์
การ์ดในทกุห้องพกัและประตพูืน้ที่สว่นกลางทัง้หมด ครบครันด้วยสระวา่ยน า้ ห้องออกก าลงักาย ห้อง Library ฯลฯ 
และโรงแรมจ านวน 102 ห้อง ที่แยกเป็นสดัสว่นตา่งหากจากสว่นพกัอาศยั สว่นอาคารชดุ เปิดการขายและเร่ิมจด
ทะเบียนสทิธิการเชา่ไปเมื่อปลายเดือน สงิหาคม 2562 สว่นโรงแรมเร่ิมเปิดให้ลกูค้าทดลองเข้าพกัในเดือนกนัยายน 
2562  

 พืน้ที่ศนูย์การค้า: สงู 6 ชัน้ มีพืน้ที่ให้เช่าทัง้สิน้ 36,000 ตารางเมตร ด้วยแนวคิด Learn Well, Live Well 
and Eat Well พร่ังพร้อมไปด้วยร้านค้าที่มีช่ือเสียงในบริเวณ สามย่านเดิม และร้านค้าที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบนั มี
โซน 24 ชั่วโมงไว้ส าหรับคนนอนดึก อีกทัง้ยังมีมิตรทาวน์ฮอลล์ขนาดประมาณ 1,800 ตารางเมตร ไว้จัดอีเวนท์ 
ประชมุ สมัมนา ฯลฯ และได้เปิดให้บริการในเดือนกนัยายน ปี 2562  

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน   

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

ตลาดอาคารส านกังานยงัมีโอกาสเติบโตได้อยา่งตอ่เนื่อง ข้อมลูจากศนูย์วิจยัของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) ระบวุ่า 
ณ ไตรมาส 2 ปี 2562 ปริมาณพืน้ที่ส านกังานให้เช่าของอาคารส านกังานที่สร้างเสร็จในกรุงเทพฯ ทัง้หมดมีประมาณ 8.93 
ล้านตารางเมตร จากพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีที่ถกูเช่าแล้ว 8.31 ล้านตารางเมตร หรือ อตัราพืน้ที่ว่างมีสดัสว่นอยู่ต ่ากว่าร้อยละ 
6.9 ของพืน้ท่ีส านกังานให้เชา่ทัง้หมดซึง่จดัวา่เป็นอตัราพืน้ท่ีวา่งที่ต ่าและคาดการณ์วา่ในปี 2562 นีจ้ะมีอตัราการเช่าเฉลีย่ของ
ส านกังานเกรดเอ อยูใ่นราคา 1,055 บาทตอ่ตารางเมตร สว่นอาคารส านกังานสร้างใหม ่ซีบีอาร์อี ระบวุ่าในไตรมาสที่ 2 ยงัไม่
มีอาคารส านกังานสร้างใหม่แล้วเสร็จ แต่ในไตรมาส 3 คาดว่าโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์จะแล้วเสร็จ มี
พืน้ท่ีรวม 48,000 ตารางเมตร โดยเป็นอาคารท่ีอยูใ่นยา่นศนูย์กลางธุรกิจ (Central Business District - CBD) เพียง 1 อาคาร 

ความต้องการพืน้ที่ส านกังานเช่าและอตัราค่าเช่ายงัมีแนวโน้มสงูขึน้ โดยเฉพาะในอาคารส านกังานเกรดเอ ในย่าน 
Central Business District (CBD) ที่อยูใ่นแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซึง่เป็นผลมาจากความต้องการเช่าอาคารที่เพิ่มขึน้ใน
ขณะที่พืน้ท่ีอาคารส านกังานเกรดเอ ยงัคงเพิ่มขึน้อยา่งจ ากดั กลุม่ธุรกิจที่มีความต้องการเช่าส านกังานเพิ่มขึน้ในปีนี ้เป็นธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกบั e-commerce และธุรกิจที่เก่ียวข้องกบั consumer finance (ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีขยายธุรกิจให้บริการ
ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตและให้บริการออนไลน์ ไมใ่ช่การขยายหรือเพิ่มสาขา) 

อย่างไรก็ตาม ตลาดอาคารส านกังานมีปัจจยักดดนัจากส านกังานให้เช่ารูปแบบใหม่ หรือ “co-working space” ที่มี
ลักษณะพืน้ที่เป็นส านักงานเต็มรูปแบบพร้อมด้วยอุปกรณ์พืน้ฐานที่จ าเป็น โดยคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้สอย 
ตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าที่ไมต้่องการลงทนุตบแต่งพืน้ที่ส านกังานและต้องการความยืดหยุ่นสงู co-working space 
จึงเข้ามามีสว่นแบง่ทางการตลาดของอาคารส านกังานให้เชา่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ในไตรมาส 2 มีอาคารส านกังานอยูใ่นระหวา่ง
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การก่อสร้าง คิดเป็นพืน้ท่ีส านกังานใหมใ่ห้เช่าอีกประมาณ 1,100,000 ตารางเมตร และจะทยอยสร้างเสร็จในช่วง 3 ปีนี ้ข้อมลู
จาก ซีบีอาร์อี ระบเุพิ่มวา่ ขณะนีม้ีที่ดินใจกลางเมืองหลายแปลงก าลงัถูกพฒันาและอยูใ่นขัน้ตอนวางแผนก่อสร้างเป็นอาคาร
ส านกังานให้เช่าอีก ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ตลาดส านกังานให้เช่าในอนาคต โดยในระยะยาว หากพืน้ท่ีให้เช่ามีมากกว่าความ
ต้องการ อาจสง่ผลกระทบให้อตัราพืน้ท่ีวา่งจะเพิ่มขึน้และอตัราคา่เช่าจะลดลงตามล าดบั 

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม 

เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขนั กลุ่ม GOLD ยงัคงใช้กลยุทธ์การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ เช่า โดยในปี 
2562 กลุม่ GOLD จดักิจกรรมตา่งๆ ให้แก่ผู้ เช่าอย่างต่อเนื่อง ทัง้การจดักิจกรรมขายสินค้าลดราคาจากแบรนด์สินค้าชัน้น า , 
กิจกรรมขายอาหารและขนม (Food Truck), กิจกรรมประกวดร้องเพลง (Singing contest), กิจกรรมวิ่ง “Vertical Run”, 
กิจกรรมตามงานประเพณีเช่น ตกับาตรรับปีใหม ่สรงน า้พระช่วงเทศกาลสงกรานต์, กิจกรรมเพื่อช่วยสงัคมตา่งๆ, กิจกรรมเพื่อ
ความปลอดภยั อนัได้แก่ การซ้อมอพยพคนภายในของผู้ เช่าอาคารหากเกิดเหตอุคัคีภยัประจ าปี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึน้นีม้ี
วตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มความบนัเทิง สนัทนาการ, ความสะดวกสบาย เน้นย า้ความปลอดภยัในอาคารสงู และสร้างสงัคมที่นา่อยู่
ในอาคาร กิจกรรมดงักลา่วปละผลการส ารวจความพึงพอใจการบริการในปี 2562 ความพึงพอใจเฉลี่ยทกุอาคารอยู่ที่ร้อยละ 
82 จึงเป็นสว่นช่วยสะท้อนผลการด าเนินงานของอาคารทัง้ของกลุม่ GOLD และอาคารที่กลุม่ GOLD เป็นผู้บริหารอาคาร ให้
รักษาระดบัอตัราการเช่าเกือบ 100% และอตัราคา่เช่าได้สงูเป็นอนัดบัต้นๆ ในระดบัเดียวกนัในตลาด 

 กลุม่ GOLD ให้ความส าคญักบัการพฒันาโครงการ การออกแบบ และการอนรัุกษ์พลงังาน นอกจากทัง้ 3 อาคาร ได้แก่
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองเป็นอาคารท่ีก่อสร้างให้
ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล LEED (Leadership in Energy and Environment 
Design) ของ USGBC แล้วนัน้ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ยงัได้รับรางวลั Thailand Energy 
Awards และ ASEAN Energy Awards และเมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผา่นมา อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ได้รับรางวลั 2 รางวลั 
Best Office Development และ Best Green Development จาก Thailand Property Awards 2017 และลา่สดุ FYI Center 
ยงัได้รับรางวลัด้านอนุรักษ์พลงังาน ประเภทอาคาร – อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลงังาน (อาคารใหม่) จากการ
ประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018 เมื่อเดือนสงิหาคม ปี 2561 

ส าหรับกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของการเช่าพืน้ที่ส านกังาน จะมีทัง้กลุม่บริษัทในประเทศ และบริษัทต่างชาติชัน้น าจ านวน
ประมาณ 500 ราย โดยผู้ เช่าต้องการสร้างภาพลกัษณ์ทางการตลาดขององค์กรบนท าเลใจกลางเมือง สถานที่ตัง้ใกล้ระบบ
ขนสง่สาธารณะหรือเช่ือมกบัรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือเอ็มอาร์ทีที่ลกูค้าและพนกังานของผู้ เช่าสามารถเข้าถึงอาคารส านกังานได้
โดยสะดวก การเป็นอาคารประหยดัพลงังานสง่เสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีตอ่การท างานของพนกังานจะช่วยให้พนกังาน
รักองค์กรและภมูิใจต่อความใสใ่จที่องค์กรมีให้ต่อพนกังาน นอกจากนีผู้้ เช่ามกัจะเลือกพืน้ที่ เช่าที่มีความยืดหยุ่นในการจัด
ส านกังานได้หลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ขององค์กรผู้ เช่าได้ ซึง่อาคารตา่งๆ ภายใต้การดแูลของ
กลุม่ GOLD มีคุณสมบตัิที่สามารถรองรับผู้ เช่าบริษัทขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ตอบสนองต่อความต้องการดงักลา่ว
ของลกูค้าได้ทัง้หมดที่กลา่วมา 

ด้านกลยทุธ์ในการปลอ่ยเช่าพืน้ที่ กลุม่ GOLD ด าเนินการผ่าน Agency ชัน้น าซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของการเช่าอาคาร
ส านกังานท่ีลกูค้าจะติดตอ่ผา่น Agency ดงันัน้ กลุม่ GOLD จะประสานงานกบั Agency อย่างใกล้ชิด คดัสรรและตรวจสอบ
ประวตัิลกูค้า ประเภทธุรกิจของลกูค้า พร้อมให้ข้อมูลที่ลกูค้าต้องการ และเสนอราคาค่าเช่าที่เหมาะสม รวมถึงติดตามผล
จนถึงที่สดุ นอกจากนีก้ลุม่ GOLD ยงัมีการท ากิจกรรมลกูค้าสมัพนัธ์อยา่งตอ่เนื่อง และรักษาระดบัการบริการ มีมาตรฐานและ
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กระบวนการจดัการอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภยัที่เข้มงวด มีการตรวจสอบงานระบบและบ ารุงรักษาอยู่สม ่าเสมอ อีก
ทัง้ยงัมีช่องทางสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ กับผู้ เช่าผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เว็บเพจ 
เฟซบุ๊ค อยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอกย า้แบรนด์ของอาคารส านกังาน 

การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 ที่ดิน 

ที่ดินที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรม ควรเป็นท าเลที่ตัง้อยู่ในย่านธุรกิจ มีการคมนาคมที่
สะดวกสบาย หากอยูใ่นแนวรถไฟฟ้าจะเป็นปัจจยัหนนุตอ่โครงการยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ตาม การจดัหาที่ดินในท าเลดงักลา่วมีความ
ท้าทายมากขึน้เนื่องจากข้อจ ากดัของพืน้ที่ และราคาท่ีดินท่ีปรับตวัสงูขึน้ทกุปี นอกจากนีเ้ง่ือนไขของกรรมสิทธ์ิของท่ีดินใน
บริเวณดงักลา่วมกัจะเป็นการขายสิทธ์ิการเช่าระยะยาวแทนท่ีจะขายโอนกรรมสิทธ์ิขาด ดงันัน้ ในการจดัหาท่ีดินเพ่ือพฒันา
โครงการจึงต้องรอให้ที่ดินผืนนัน้ๆ หมดภาระผกูพนัตามสญัญาเดิมหรือปลอดจากภาระใดๆ เสยีก่อน  

อยา่งไรก็ตามจากการท่ีกลุม่ GOLD มีทัง้ประสบการณ์และความพร้อมในการพฒันาโครงการในรูปแบบท่ีหลากหลายทัง้
อาคารส านกังาน, โรงแรม, เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และศนูย์การค้า อีกทัง้กลุม่ GOLD มีประสบการณ์ในการเช่าและพฒันาที่ดิน
กบัเจ้าของที่ดินรายใหญ่มาอยา่งยาวนานและได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ในสญัญาเช่ามาด้วยดีโดยตลอด จนมีช่ือเสียงและ
ได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป เหลา่นีส้ง่ผลให้กลุม่ GOLD ได้มีโอกาสในการพฒันาที่ดินแปลงที่มีศกัยภาพเช่น ที่ดินโครงการ FYI 
Center ที่ตัง้อยูบ่ริเวณสีแ่ยกรัชดาภิเษกตดักบัถนนพระราม 4 เป็นต้น  

ในการเช่าที่ดินนัน้กลุม่ GOLD จะท าสญัญาการเช่าที่ดินโดยทัว่ไปเป็นเวลา 30 ปี และ/หรืออาจมีเง่ือนไขในการเช่าต่อ
อีก 30 ปี การพฒันาโครงการจึงต้องเน้นพฒันาในที่มีศกัยภาพสงูและการคมนาคมสะดวก การจดัหาที่ดินในแต่ละครัง้ฝ่าย
บริหารจะเป็นผู้ เข้าไปดพูืน้ท่ีด้วยตนเอง โดยมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย ข้อมลูด้านกฎหมายและผงัเมืองและข้อมลูทางการตลาด
อยา่งละเอียด ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนมุตัิการซือ้หรือเช่าที่ดินในแตล่ะแปลง 

 วัสดุก่อสร้าง 

ปัจจุบันผู้ รับเหมาที่กลุ่ม GOLD ว่าจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุส าหรับการก่อสร้าง กลุ่ม GOLD ได้ระบุ
รายละเอียดราคาของวัสดุก่อสร้างไว้ในสญัญาจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่ม GOLD ได้รับผลกระทบจากราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่อาจเพิ่มสงูขึน้ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากวสัดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง อีกทัง้การจ้างเหมาจะท าการ
คดัเลอืกผู้ รับเหมาที่มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญ และผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ เพื่อสามารถสง่มอบงานที่มีคณุภาพ
ได้ตามก าหนดการตามสญัญา 

 การพัฒนาโครงการ 

กลุม่ GOLD จะเปิดประมลูราคาในสว่นของงานผู้ รับเหมาโครงการ โดยผู้ที่ชนะการประมลูจึงจะท าสญัญาการก่อสร้าง
แบบทัง้โครงการและมีการรับประกนัราคา โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
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 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสงู กลุม่ GOLD ได้มีการออกแบบพฒันาระบบสาธารณปูโภคที่เหมาะสมในทกุๆ 
โครงการ เพื่อมใิห้สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยได้วางระบบบ าบดัน า้เสยีรวมส าหรับสว่นใช้สอยทัง้หมด รวมถึงจดัให้มีการ
ตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดก่อนทีจ่ะระบายลงสูท่างน า้สาธารณะตอ่ไป เพื่อท าให้เกิดสภาพ 
แวดล้อมที่ดกีลุม่ GOLD จึงค านงึถึงการเพิม่ต้นไม้หรือพืน้ท่ีสเีขยีวของโครงการ มากกวา่ที่ก าหนดในกฎหมายเสมอ 

นอกเหนือจากนัน้ กลุ่ม GOLD ยงัว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการดงักล่าว รวมถึงการขออนญุาตขอความเห็นชอบใน
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนเร่ิมขออนญุาตก่อสร้าง
อาคาร และด าเนินมาตราการตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายงานฯ เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างตอ่ชมุชนโดยรอบโครงการ 

อีกทัง้ กลุม่ GOLD ยงัออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนรัุกษ์พลงังานโดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED 
(Leadership in Energy and Environment Design) Certificated” กบั USGBC เช่น โครงการอาคารส านกังานสาทร สแควร์ 
เป็นนวตักรรมใหมข่องอาคารท่ีเน้นการออกแบบเพื่อสิง่แวดล้อม เช่น มีระบบระบายอากาศ ควบคมุระดบัก๊าซคาร์บอนได-
ออกไซด์ การหมนุเวียนของระบบท าความเย็นโดยใช้ระบบน า้เยน็ (ไมม่ีสารเคม)ี และระบบแสงสวา่งในพืน้ท่ีอาคารจะใช้หลอด
ฟลอูอเรสเซนต์ชนดิประหยดัไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp) หรือ หลอด LED เพื่อประหยดัพลงังานไฟฟ้า เป็นต้น 

3.3.4) งานระหว่างการพัฒนา 

กลุ่ม GOLD ด าเนินการพฒันาโครงการ สามย่าน มิตรทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN) บนที่ดินของ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ขนาดเนือ้ที่ 13-3-93.64 ไร่ โดยพฒันาเป็นอาคาร Mixed-Use Complex ซึ่งประกอบไปด้วยพืน้ที่ส านกังาน ที่
พกัอาศยั โรงแรม ห้องอเนกประสงค์  โรงภาพยนตร์ และศนูย์การค้า ซึง่ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สงู 35 ชัน้ สอง
ทาวเวอร์ ชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ พืน้ท่ีก่อสร้างรวม 222,887 ตารางเมตร โดยอาคารดงักลา่วได้รับใบอนญุาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องก่อนเร่ิมงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย ส่วนงานผู้ รับเหมาหลกัได้ท าการประมูลและคดัเลือกให้บริษัท นนัทวนั จ ากัด 
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(Thai Obayashi Corp., Ltd.) เข้าเร่ิมงานก่อสร้างในต้นเดอืนมกราคม 2560 โดยแล้วเสร็จภายใน ปี 2562 นอกจากนีโ้ครงการ
ยงัได้มีการสร้างทางเดินเช่ือมใต้ดินจากชัน้ใต้ดินของโครงการไปยงัสถานีรถไฟฟ้าสามย่าน ของการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่ง
ประเทศไทย (MRT) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้อาคาร โดยได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเมื่อต้นปี 2561 ที่
ผ่านมา และได้ท าการคัดเลือกผู้ รับเหมาที่มีความเช่ียวชาญในงานดังกล่าว อนัได้แก่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ด าเนินงานดงักลา่ว ซึง่ปัจจบุนังานดงักลา่วได้แล้วเสร็จและท าการขออนญุาตหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อเปิดใช้
ทางเช่ือมดงักลา่วอยา่งเป็นทางการในเดือนกนัยายน 2562 

2.2 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

2.2.1. ที่ดิน โรงงาน คลงัสินค้า อาคารเชิงพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

หน่วย : อาคาร 
นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / เขตส่งเสริม

อุตสาหกรรม / 
เขตอุตสาหกรรม / โลจิสติกส์ พาร์ค / โลจิสติกส์ เซ็น

เตอร์ 

โรงงาน/
คลังสินค้า  

ที่มีสัญญาเช่า 

โรงงาน/
คลังสินค้า    
สร้างเสร็จ 
พร้อมให้เช่า 

โรงงาน/
คลังสินค้า       
ที่อยู่ระหว่าง 
การพัฒนา 

รวม 
มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

โรงงาน      
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรีุ 14 3 - 17 1,144.47 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 30 - - 30 129.83 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 3 3 - 6 231.38 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง 9 4 - 13 442.10 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ อยธุยา 4 17 - 21 548.09 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 1 - - 1 12.67 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 1 2 - 3 147.71 

เขตอตุสาหกรรมกบินทร์บรีุ 1 6 - 7 166.58 

 เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 1 2 - 3 89.39 

 นิคมอตุสาหกรรมเอเชีย 16 12 - 28 703.22 

 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบรีุ 2 6 - 8 260.89 

 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง - - - - 56.34 

 ที่ดินระหวา่งรอการพฒันา - - - - 2,269.90 

รวมโรงงาน 82 55 - 137 6,202.57 

 คลังสินค้า      

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา) 22 4 - 26 1,935.44 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบงั 2) 12 14 - 26 813.25 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วงัน้อย 1) 5 - - 5 569.27 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (วงัน้อย 2) 12 4 - 16 1,604.08 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซี
บอร์ด 1 บ)ี 

4 - - 4 144.31 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซี
บอร์ด 2 เอ) 

9 - - 9 259.93 
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นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม / 

เขตอุตสาหกรรม / โลจิสติกส์ พาร์ค / โลจิสติกส์ เซ็น
เตอร์ 

โรงงาน/
คลังสินค้า  

ที่มีสัญญาเช่า 

โรงงาน/
คลังสินค้า    
สร้างเสร็จ 
พร้อมให้เช่า 

โรงงาน/
คลังสินค้า       
ที่อยู่ระหว่าง 
การพัฒนา 

รวม 
มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซี
บอร์ด 3) 

7 1 - 8 215.38 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา) 14 - - 14 455.68 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (พานทอง 1) 4 6 - 10 560.75 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 1) - - - - 904.52 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) 10 - - 10 1,487.99 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 3) - - - - 760.85 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 4) 5 - - 5 953.26 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 5) 3 - - 3 246.54 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 6) 1 - - 1 759.43 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น) 12 - - 12 128.34 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี ้
ระยอง) 

11 - - 11 445.57 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (ล าพนู) 9 - - 9 149.83 

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (สมทุรสาคร) 2 - - 2 1,656.51 

 ที่ดินระหวา่งรอการพฒันา - - - - 5,458.28 

รวมคลังสินค้า 142 29 - 171 19,509.21 

รวมโรงงานและคลังสินค้า 224 84 - 308 25,711.78 
หมายเหต:ุ บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดนิและโรงงาน/คลงัสนิค้าในนิคมอตุสาหกรรม/สวนอตุสาหกรรม/เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม/เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ 

โลจิสตกิส์ พาร์ค และโลจิสตกิส์เซ็นเตอร์ ตามท่ีกล่าวข้างต้น ยกเว้นท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี ้โลจิสติกส์ เซ็น
เตอร์ (บางพลี2) 

โครงการ ที่ตัง้ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 
มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

มูลค่าค า้
ประกัน 

(ล้านบาท) 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 อาคารเชิงพาณิชยกรรม      

 พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี 
คลบั  

กม. 199 ถ.มิตรภาพ อ.สี
คิว้  
จ.นครราชสีมา  

2,096-3-76.7 438.05  - บมจ. แผ่นดินทองฯ 

 ที่ดิน  ต.หนองทะเล จ.กระบี ่ 118-3-20 148.47  - บมจ. แผ่นดินทองฯ  
 สาทร สแควร์ - ส านกังานให้เชา่  
 ที่ดินให้เชา่ (W Bangkok Hotel) 

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์  
กรุงเทพฯ  

5-0-60.32 
4-2-98 

3,001.88 
265.16  

- บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้ 
(สิทธิการเชา่)  

 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์  
 โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์  

ถ.พระราม 4  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  

7-3-27.52 
1-0-47.48 

2,903.13  
797.96  

- บมจ. แผ่นดินทองฯ  
(สิทธิการเชา่)  

 ที่ดิน ดิ แอสคอท แบงคอก  ถ.สาทรใต้ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ  

4-1-66.1 529.16  - บมจ. แผ่นดินทองฯ  

 โรงแรม ดิ แอสคอท แบงคอก  อาคาร ดิ แอสคอท สาทร  
ถ.สาทรใต้ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ  

30,119 ตร.ม. 882.93  
313.49 

บจก. สาธรทรัพย์สิน  
(สิทธิการเชา่)   สกาย วิลลา่ส์  793.65 ตร.ม. 40.25  
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โครงการ ที่ตัง้ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 
มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

มูลค่าค า้
ประกัน 

(ล้านบาท) 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 โกลเด้นแลนด์ บิวดิง้  ถ.ราชด าริ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ  

3-1-37 73.40  - บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน  
(สิทธิการเชา่)  

 ที่อยู่อาศัย      
 โกลเด้น เฮอริเทจ 
 แปลงนอกผงัจดัสรร - รอพฒันา  

ถ.ราชพฤกษ์ (เพชรเกษม-
รัตนา 
ธิเบศร์) เขตตลิ่งชนั 
กรุงเทพฯ  

4-1-25.1 26.40  - บจก. ยไูนเต็ดโฮมส์  
 

 โกลเด้น นีโอ ชยัพฤกษ์-วงแหวน  ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย  
จ.นนทบรีุ  

0-1-28 7.77  - บจก. ยไูนเต็ดโฮมส์  
 

 โกลเด้น นีโอ ๒ บางนา-ก่ิงแก้ว  ถ.ก่ิงแก้ว ต.ราชเทวะ  
อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  

31-3-39.3 851.20  - บจก. ยไูนเต็ดโฮมส์  
 

 โกลเด้น นีโอ รามอินทรา-วง
แหวน 
 (ที่ดินจดัสรรฯ) 
 (ที่ดินนอกจดัสรรฯ) 

แขวงจรเข้บวั เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ  

 
3-1-70.7 
2-1-46.4 

 
94.36 

119.89  
- 

บจก. ยไูนเต็ดโฮมส์ 
 

 รามอินทรา-วงแหวน (ที่ดินให้
เชา่) 

แขวงบางชนั เขตคลองสาม
วา กรุงเทพฯ 

1-0-7.2 15.91 - บจก. ยไูนเต็ดโฮมส์ 

 โกลเด้น ทาวน์ ๓ บางนา-สวน
หลวง  

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ  

7-3-56.2 405.53  - บจก. ยไูนเต็ดโฮมส์  
 

 โกลเด้น ทาวน์ สาทร แขวงบางขนุเทียน เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ  

12-1-38.3 695.64  452.75 บจก. ยไูนเต็ดโฮมส์  
 

 โกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน-สถานี
รถไฟฟ้า 
 คคูต  

ต.ล าลกูกา อ.คคูต จ.
ปทมุธานี  

29-3-97.6 357.93  - บจก. ยไูนเต็ดโฮมส์  
 

 โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน-แค
ราย  
 (ติวานนท์ 45) 

ต.ทา่ทราย อ.เมืองนนทบรีุ  
จ.นนทบรีุ  

12-2-72.5 485.21  - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์ 
 

 โกลเด้น ทาวน์ ๒ บางแค แขวงหลกัสอง เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ 

34-1-65.5 245.08 335.04 บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์ 
 

 โกลเด้น นีโอ จรัญสนิทวงศ์ 35  
 (ถนนแก้วเงินทอง) 

แขวงบางขนุนนท์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

63-0-72.4 1,002.88 - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์ 
 

 โกลเด้น ทาวน์ เชียงใหม-่กาด
รวมโชค 

ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมืองเชียงใหม ่ 
จ.เชียงใหม่ 

37-2-6.6 440.70 - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์ 
 

 โกลเด้น นีโอ โคราช-เทอร์มินอล ต.หมื่นไวย อ.นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

61-1-65 279.77 - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์ 
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โครงการ ที่ตัง้ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 
มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

มูลค่าค า้
ประกัน 

(ล้านบาท) 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 บางนา กม.5  
 - โกลเด้น นีโอ 
 - โกลเด้น ทาวน์  

ต.บางแก้ว อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ  

92-0-8.3 504.39  - บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์/ 
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์/  
บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์  

 โกลเด้น บิส บางนา-ก่ิงแก้ว  ถ.ก่ิงแก้ว ต.ราชเทวะ  
อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  

0-1-53.4 30.91  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์  

 โกลเด้น เพรสทีจ วชัรพล-
สขุาภบิาล 5  

ถ.สขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน  
เขตสายไหม กรุงเทพฯ  

3-1-9.8 135.06  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์  

 โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์- 
 สถานีรถไฟฟ้าบางพล ู 

ซ.วดัโมลี ต.บางรักใหญ่  
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ  

0-0-34.8 3.84  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น เพรสทีจ เอกชยั-วงแหวน  ถ.เอกชยั แขวงบางบอน  
เขตบางบอน กรุงเทพฯ  

0-3-83.8 31.95  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ สขุสวสัดิ-์พทุธ
บชูา  

ถ.สขุสวสัดิ์ ซ.สขุสวสัดิ ์30  
แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ  

0-0-21.7 3.72  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ ชยัพฤกษ์-วง
แหวน  

ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย  
จ.นนทบรีุ  

6-3-61.7 168.34  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น บิส ๒ บางนา-ก่ิงแก้ว  ถ.ก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมทุรปราการ  

3-0-1.18 39.39  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ ๒ ป่ินเกล้า-จรัญ
สนิทวงศ์  

ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.
บางกรวย อ.บางกรวย จ.
นนทบรีุ  

7-3-10.1 348.62  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ ๓ สขุสวสัดิ-์พทุธ
บชูา  

แขวงทุง่ครุ เขตบางมด 
กรุงเทพฯ  

10-1-40.5 350.07  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ วิภาวด-ีแจ้ง
วฒันะ  

แขวงสีกนั เขตบางเขน  
(ตลาดขวญั) กรุงเทพฯ  

6-1-81 255.56  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์- 
 สถานีรถไฟฟ้าไทรม้า  

ถ.ไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมือง
นนทบรีุ จ.นนทบรีุ  

0-3-60.8 31.49  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น นีโอ ลาดพร้าว-
เกษตรนวมินทร์  

แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ  

1-0-12.3 40.70  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ วงศ์สวา่ง-แคราย  ต.ตลาดขวญั/สวนใหญ่ อ.
เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ  

3-3-7.8 176.59  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ รามอินทรา-วง
แหวน  

แขวงหลมุไผ่ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ  

16-3-3.9 505.61  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม  แขวงหลกัสอง เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ  

6-2-29.6 192.65  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ ศรีนครินทร์-
สขุมุวิท  

ต.บางเมือง อ.เมือง  
จ.สมทุรปราการ  

8-1-94.3 211.99  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 
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โครงการ ที่ตัง้ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 
มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

มูลค่าค า้
ประกัน 

(ล้านบาท) 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 โกลเด้น ทาวน์ บางแค  แขวงหลกัสอง เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ  

2-1-0.9 82.14  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน-
สะพานใหม ่ 

ต.คลองถนน (ดอนเมือง)  
อ.สายไหม (บางเขน) 
กรุงเทพฯ  

19-0-60.4 694.19  550.00 บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น นีโอ ๒ บางแค แขวงหลกัสอง เขตภาษี
เจริญ 
กรุงเทพฯ 

48-3-8.6 366.83 - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม/ หนองค้าง
พล ูเขตหนองแขม (ภาษี
เจริญ) กรุงเทพฯ 

33-3-9 348.58 380.00 บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์/ บจก. วอคเกอร์ 
โฮมส์ 

 โกลเด้น ทาวน์ จอมทอง-วฒุา
กาศ 

แขวงวดัราชโอรส/ บาง
ประทนุ/ บางขนุเทียน เขต
บางขนุเทียน  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 

61-0-57.2 1,332.07 - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์/ บมจ. กรุงเทพบ้าน
และที่ดนิ 

 โกลเด้น ทาวน์ จอมทอง-เอกชยั แขวงบางขนุเทียน/ บาง
ประทนุ  
เขตจอมทอง/ บางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 

93-1-76.4 1,196.73 - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ สขุมุวิท- 
 สถานีรถไฟฟ้าแบร่ิง  

ต.ส าโรงใต้ (ส าโรง)  
อ.พระประแดง (พระโขนง)  
จ.สมทุรปราการ  

6-3-77.1 303.76  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ซิตี ้๒ ลาดพร้าว- 
 เกษตรนวมินทร์  

แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ  

10-3-89 122.15  - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์-เวสต์
เวต 

อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 13-0-43.9 369.22 - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 พระราม 2 (หลงัเดอะแกรนด์) 
 - โกลเด้น นีโอ ๓ พระราม 2 
 - โกลเด้น นีโอ ๔ พระราม 2 
 - โกลเด้น ทาวน์ ๓ พระราม 2 
 - โกลเด้น ทาวน์ ๔ พระราม 2 

ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 

176-0-7.8 1,054.32 - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์/ บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์/  
บมจ. กรุงเทพบ้านและ
ที่ดิน/  
บจก. เฟิร์ส แสควร์/  
บจก. ไซค์วอล์ค แลนด์ 

 โกลเด้น ทาวน์ เจริญเมือง-
ซปุเปอร์ไฮเวย์ 

จ.เชียงใหม่ 6-0-6.4 138.58 - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น ทาวน์ เฉลิมพระเกียรติฯ- 
 สวนหลวง (ซอย 30) 

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

14-3-74.4 185.24 - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์ 

 โกลเด้น นีโอ งามวงศ์วาน-ประชา
ชื่น 

ต.ปากเกร็ด อ.บางตลาด  
จ.นนทบรีุ  

29-0-61.5 409.52 - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์  
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โครงการ ที่ตัง้ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 
มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

มูลค่าค า้
ประกัน 

(ล้านบาท) 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ 
 - แกรนดิโอ 
 - โกลเด้น ทาวน์ 
 - โกลเด้น ทาวน์ ๒ 

ต.บางรักพฒันา อ.บางบวั
ทอง  
จ.นนทบรีุ (บางกรวยไทร
น้อย-อกัษรา) 

142-3-63.4 1,217.45 - บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์/ 
บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน/  
บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์/  

 เชียงราย  
 - โกลเด้น ทาวน์-เชียงราย บิ๊กซี 
 - โกลเด้น ทาวน์ ๒ + โกลเด้น วิล
เลจ 

ต.บ้านดู ่อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย  

 
12-3-22.3 
81-2-70 

 
237.40 
468.22 

 
- 
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์/ 
บจก. เฟิร์ส แสควร์/  
บจก. วอคเกอร์โฮมส์/  
บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์/  
บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์  

 แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ (เมืองทอง) 
 - โกลเด้น ทาวน์ 
 - โกลเด้น ซิตี ้ 
 - โกลเด้น นีโอ 

ต.บ้านใหม/่ บางพดู อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบรีุ 

 
57-1-42.3 
8-1-68.5 
12-3-39.9 

 
498.82 
447.37 
583.51  

1,438.00 

บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์/ 
บจก. ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท/ 
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์/ 
บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์ 

 ราชพฤกษ์ วงแหวน เพชรเกษม  
 แปลงนอกผงัจดัสรร  

แขวงหนองแขม เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ 

9-3-56 19.78   - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  

 รามอินทรา-คู้บอน (ที่ดินเปลา่) แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 

1-3-69.8 14.84 - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน 

 เดอะแกรนด์ ป่ินเกล้า เฟส 1  
 (อลัพีน่า)  

ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา 
กรุงเทพฯ  

35-1-56.1 1,388.19   - บมจ. กรุงเทพบ้านและ
ที่ดิน/  
บจก. รีกลั รีเจีย้น/  
บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์ 

 โกลเด้น นีโอ สาทร แขวงบางขนุเทียน เขต
จอมทอง กรุงเทพ 

8-1-13.9 316.19 - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน 

 เดอะแกรนด์ พระราม 2 
 (รอการพฒันา-เฟส 5, 8, 14) 

ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร  

17-3-99.5 84.41   - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  

 แกรนดิโอ ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร 

10-2-21.7 298.88   - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  

 บลิส  ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร  

3-2-34.1 83.92   - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  

 เดอะเกรซ (ซีน ซีเนอร์ร่ี)  ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร  

0-3-99.1 23.83   - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  

 ดิไอส์แลนด์ (คอร์ทยาร์ด)  ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร  

0-1-56.5 37.98   - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  

 เลค แกรนด์ดิโอเซ ่ ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมือง  
จ.สมทุรสาคร  

0-3-16.2 22.55   - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  
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โครงการ ที่ตัง้ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 
มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

มูลค่าค า้
ประกัน 

(ล้านบาท) 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 ท ูแกรนด์ โมนาโค บางนา-วง
แหวน  

ถ.บางนา-ตราด กม.8  
เขตประเวศ กรุงเทพฯ  

13-3-56.2 405.53   - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  

 โกลเด้น ทาวน์ ๓ ลาดพร้าว- 
 เกษตรนวมินทร์  

แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ  

0-3-81.8 43.99   - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  

 แกรนดิโอ บางแค  แขวงหลกัสอง เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ  

29-2-63.5 1,230.32   630.40 บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  

 เดอะแกรนด์ ลกัซ์ บางนา-สวน
หลวง 

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

17-1-3.4 676.68 - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน 

 โกลเด้น ทาวน์ ติวานนท์-แจ้ง
วฒันะ 
 (เลียบคลองประปา) 

ต.บ้านใหม ่อ.เมือง
ปทมุธานี  
จ.ปทมุธานี 

31-2-10.9 265.24 - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน 

 แกรนดิโอ เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม (หนองค้าง
พล)ู เขตหนองแขม (ภาษี
เจริญ) กรุงเทพฯ  

11-3-50.1 416.51   287.00 บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน 

 รามอินทรา-วงแหวน 2 
 - แกรนดิโอ 
 - โกลเด้น ทาวน์ ๒ 

แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ  

 
140-1-68.7 

 
1,359.39 

101.08   

 
- 
บมจ. กรุงเทพบ้านและ
ที่ดิน/  
บจก. ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท/ 
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์/ 
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์ 

 พหลโยธิน-รังสิต (โรงกษาปณ์) 
 - แกรนดิโอ 
 - โกลเด้น ทาวน์ 
 - โกลเด้น ทาวน์ ๒ 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทมุธานี 

 
74-3-96.6 
30-1-54.7 
29-3-34.7 

 
605.27 
289.44 
331.33 

 
1,571.00 

บมจ. กรุงเทพบ้านและ
ที่ดิน/  
บจก. ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท/ 
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิ
เด้นซ์/ 
บจก. ไซด์วอล์ค แลนด์ 

 โกลเด้น ทาวน์ รังสิต คลอง 3 
 โกลเด้น ทาวน์ ๒ รังสิต คลอง 3 

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  
จ.ปทมุธานี 

21.2.42.2 
48-0-23.4 

381.12 
312.69 

306.67 บมจ. กรุงเทพบ้านและ
ที่ดิน/  
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์ 

 โกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม-พทุธ
มณฑล 
 สาย 3 

แขวงหนองแขม (หนองค้าง
พล)ู  
เขตหนองแขม (ภาษีเจริญ) 
กรุงเทพฯ 

12-2-96.8 322.41 - บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน 

 เดอะแกรนด์ ป่ินเกล้า เฟส 2 
(เดอะไพน์)  

ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา 
กรุงเทพฯ  

0-3-72 53.78   - บจก. เฟิร์ส แสควร์/ 
บมจ. กรุงเทพบ้านและทีด่ิน  

 โกลเด้น ทาวน์ ศรีราชา-
อสัสมัชญั  

ต.สรุศกัดิ์ อ.ศรีราชา  
จ.ชลบรีุ  

12-0-42.4 387.90   - บจก. เฟิร์ส แสควร์  
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โครงการ ที่ตัง้ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 
มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

มูลค่าค า้
ประกัน 

(ล้านบาท) 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 โกลเด้น ทาวน์ อยธุยา  ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา  

13-0-91.8 344.97   - บจก. เฟิร์ส แสควร์  

 โกลเด้น ทาวน์ ๒ ลาดพร้าว- 
 เกษตรนวมินทร์  

แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ  

0-0-50 7.63   - บจก. เฟิร์ส แสควร์  

 โกลเด้น ทาวน์ พทัยาใต้ สขุมุวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ 
จ.ชลบรีุ  

11-0-91.6 210.45   - บจก. เฟิร์ส แสควร์  

 โกลเด้น ทาวน์ ชลบรีุ-อา่งศิลา  ต.บ้านเสม็ด อ.เมืองชลบรีุ  
จ.ชลบรีุ  

83-1-41.3 647.16   403.49 บจก. เฟิร์ส แสควร์  

 โกลเด้น ทาวน์ ฉะเชิงเทรา บ้าน
โพธ์ิ 

ต.บ้านโพธ์ิ อ.บางกรูด  
จ.ฉะเชิงเทรา 

21-1-87.13 300.01 - บจก. เฟิร์ส แสควร์ 

 โกลเด้น ทาวน์ ๔ สขุสวสัดิ-์พทุธ
บชูา  

แขวงบางประกอก  
เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ  

32-0-0.6 474.43   - บจก. เฟิร์ส แสควร์ 

 โกลเด้น ทาวน์ เฉลิมพระเกียรติ- 
 สวนหลวง (ซอย 28) 

แขวงบางแก้ว เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 

27-0-15 278.25 - บจก. เฟิร์ส แสควร์ 

 โกลเด้น ทาวน์ ๒ พระราม 2  
 โกลเด้น นีโอ ๒ พระราม 2  

ต.พนัท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร  

2-2-33.5 
3-3-60.2 

70.24   
104.32   

- 
- 
บจก. ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท  

 โกลเด้น ทาวน์ ๒ งามวงศ์วาน-
ประชาชื่น 

ต.บางเขน อ.เมือง จ.
นนทบรีุ  

14-0-41.5 275.36   - บจก. ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท  

 โกลเด้น นีโอ ๒ ลาดพร้าว- 
 เกษตรนวมินทร์  

แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ  

3-2-17.5 151.88   - บจก. ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท  

 โกลเด้น ซิตี ้สาทร  แขวงบางหว้า เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ  

6-1-38.7 344.83   206.00 บจก. ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท  

มลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท มีมลูคา่รวม 50,832 ล้านบาท ประเมินราคาโดยผู้
ประเมินอิสระ โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว จะใช้เกณฑ์ราคาตลาดส าหรับที่ดินรอการพฒันาและ/หรือที่ดินอยู่
ระหว่างการพฒันา และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ส าหรับอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าพร้อมให้เช่า/
ขาย และอาคารส านกังานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประเมินราคาอาคารโรงงาน/คลงัสินค้า และอาคารส านกังาน
ดงักล่าว ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราการครอบครอง อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า ระยะเวลาที่เลิกเช่า 
คา่ใช้จ่ายเพื่อเป็นสิง่จงูใจในการเช่าส าหรับอาคารส านกังาน เช่น ระยะเวลาที่ให้เช่าฟรี และการยกเว้นคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  

2.2.2. สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์ถาวรอื่น ๆ ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้  118 
ที่ดิน สนามกอล์ฟ อาคาร   3,251 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน  598 
ยานพาหนะ  47 
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สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
ระบบสาธารณปูโภค  380 

รวม  4,394 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม  (1,768) 

รวม  2,626 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม 

รวม 

198 
 (80) 

118 

2.2.3.  รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคารส านักงาน 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสญัญาเช่าที่ดินที่นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั เขตสง่ออก ที่ดินบางสว่นบริเวณ
ถนนบางนา-ตราด และที่ดินบางสว่นบริเวณยา่นธุรกิจที่ส าคญัของกรุงเทพฯ ดงันี  ้

ล าดับ 
คู่สัญญา ปีที่สิน้สุด

ระยะเวลา
เช่า 

ค่าเช่า ผู้เช่า / ผู้ เช่าช่วง ผู้ให้เช่า / ผู้ให้เช่าช่วง 

1. บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) กนอ. 2568 5,684,924.85 บาทตอ่ปี 
2. บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) กนอ. 2570 797,307.27 บาทตอ่ปี  
3. บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) กนอ. 2572 2,437,649.36 บาทตอ่ปี  
4. บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) กนอ. 2591 3,227,590.61 บาทตอ่ปี 
5. บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) กนอ. 2591 1,168,158.14 บาทตอ่ปี 
6. บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส กนอ. 2591 8,823,243.00 บาทตอ่ปี 
7. บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล 

(ประเทศไทย) (ผู้ เชา่ชว่ง) 
บจก. ชยันนัท์ - บางพลี พาร์ค แลนด์ 2582 28,517,293.00 บาทตอ่ปี 

8. บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) 

บจก. พรชยั อีควิปเม้นท์ 2587 7,083,333.00 บาทตอ่ปี 

9. บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน กรมพระคลงัข้างที่ 2565 4,500,000 บาทตอ่ปี 
10. บจก. สาธรทรัพย์สิน บมจ. แผ่นดินทองฯ 2596 4,470,000 บาทตอ่ปี 
11. กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลด์  

(ผู้ เชา่หลกั) 
บจก. โกลเด้นแลนด์ เมย์แฟร์ 2580 - 

 บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์ (ผู้ เชา่ชว่ง) กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์
โกลด์ 

2566 48,000,000 บาทตอ่ปี 

12. บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้ ส านกังานทรัพย์สินสว่น
พระมหากษัตริย์ 

2583 36,000,000 บาทตอ่ปี 

13. บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้(ผู้ เชา่หลกั) ส านกังานทรัพย์สินสว่น
พระมหากษัตริย์ 

2583 14,000,000 บาทตอ่ปี 

 บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล (ผู้ เชา่ชว่ง) บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้ 2583 14,000,000 บาทตอ่ปี 
14. บมจ. แผ่นดินทองฯ ส านกังานทรัพย์สินสว่น

พระมหากษัตริย์ 
2590 23,000,000 บาทตอ่ปี 

หมายเหตุ : รายละเอียดอ่ืน ๆ ในสญัญาเช่า ท่ีส าคญั มีดงันี ้
1. ส าหรับสญัญาที่ 1-3 ผู้ ให้เช่าปรับเปล่ียนคา่เช่าได้ทกุ ๆ ระยะเวลา 10 ปี ในอตัราร้อยละ 10 ของคา่เช่าเดมิ 
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 ส าหรับสญัญาที่ 4-6 สญัญาที่ 9 และ 14 ผู้ ให้เช่าอาจปรับปรุงเปล่ียนแปลงคา่เช่าตามประกาศท่ีผู้ให้เช่าก าหนด 
ส าหรับสญัญาที่ 8 ผู้ ให้เช่าสามารถปรับเปล่ียนคา่เช่าได้ทกุ ๆ 5 ปี 
ส าหรับสญัญาที่ 10 ผู้ ให้เช่าปรับเปล่ียนคา่เช่าได้ทกุ ๆ ระยะเวลา 3 ปี ในอตัราร้อยละ 5 ของคา่เชา่เดมิ และ 
ส าหรับสญัญาที่ 7 และ 11-13 ไม่มีการปรับเปล่ียนคา่เช่าใด ๆ 

2. หากผู้ เช่ามีความประสงค์จะตอ่อายสุญัญาเช่า ส าหรับสญัญาที่ 1-6 ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนสญัญาเช่า
จะสิน้สดุเพ่ือให้กนอ. พิจารณา 

3.  หากผู้ เช่ามีความประสงค์จะตอ่อายสุญัญาเช่า ส าหรับสญัญาท่ี 7 ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนสญัญาเช่าจะ
สิน้สดุเพ่ือให้ผู้ให้เช่าช่วงพิจารณา 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีสญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังาน ซึง่สามารถดรูายละเอียดได้จากหวัข้อรายการระหวา่งกนั 

2.2.4. สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ค า้ประกัน 

ณ 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีเงินกู้จากสถาบนัการเงิน โดยใช้ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างค า้ประกนั ดงันี  ้

หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย์เพื่อค า้ประกัน วงเงนิ เงนิกู้
ปัจจุบัน 

วันที่ท าสัญญา 

1. โฉนดเลขที่ 42073, 86484, 124812-5, 131865-6, 135934, 
และ 145006 ตัง้อยูบ่นศนูย์คลงัสินค้าสมทุรสาคร พร้อมสิ่ง
ปลกูสร้าง 

2,000.00 173.75 27/08/2558 ถึง 30/09/2567 

2.  โฉนดเลขที่ 70049 ตัง้อยูท่ี่เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 600.00 600.00 24/07/2562 ถึง 30/01/2564 
3.  โครงการโกลเด้น ทาวน์ ชลบรีุ-อา่งศิลา 403.49 401.26 มิถนุายน 2561 ถึง มิถนุายน 2563 
4. โครงการโรงแรม ดิ แอสคอท แบงคอก และสกาย วิลลา่ส์ 535.00 313.49 กนัยายน 2556 ถึง กนัยายน 2563 
5. โครงการโกลเด้น ทาวน์ สาทร 532.00 120.00 สิงหาคม 2561 ถึง มีนาคม 2565 
6.  โครงการโกลเด้น ทาวน์ ๒ บางแค 340.00 196.29 มิถนุายน 2562 ถึง กมุภาพนัธ์ 2566 
7. โครงการโกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน-สะพานใหม ่ 650.00 300.00 ตลุาคม 2561 ถึง เมษายน 2565 
8. โครงการโกลเด้น ทาวน์ เพชรเกษม 81 380.00 227.00 มีนาคม 2562 ถึง กนัยายน 2565 
9. โครงการโกลเด้น ทาวน์ แจ้งวฒันะ-เมืองทอง 663.00 267.00 ตลุาคม 2561 ถึง ตลุาคม 2564 
10. โครงการแกรนดิโอ บางแค 769.00 323.40 กรกฎาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2566 
11. โครงการแกรนดิโอ เพชรเกษม 81 350.00 148.00 มีนาคม 2562 ถึง กนัยายน 2565 
12. โครงการแกรนดิโอ พหลโยธิน-รังสิต 848.00 293.97 พฤษภาคม 2562 ถึง เมษายน 2567 
13. โครงการโกลเด้น ทาวน์ พหลโยธิน-รังสิต 364.00 119.00 พฤษภาคม 2562 ถึง ตลุาคม 2565 
14. โครงการโกลเด้น ทาวน์ ๒ พหลโยธิน-รังสิต 359.00 117.00 พฤษภาคม 2562 ถึง ตลุาคม 2566 
15. โครงการโกลเด้น ทาวน์ รังสิต คลอง 3 164.00 145.00 มีนาคม 2562 ถึง กมุภาพนัธ์ 2566 
16. โครงการโกลเด้น ทาวน์ ๒ รังสิต คลอง 3 170.00 160.00 มีนาคม 2562 ถึง กมุภาพนัธ์ 2568 
17. โครงการโกลเด้น ซิตี ้สาทร 206.00 45.00 มกราคม 2562 ถึง มกราคม 2564 
รวมเงนิกู้ และหนังสือค า้ประกัน 9,333.49 3,950.16  
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3. โครงสร้างการถอืหุ้นกลุ่มบริษัท  

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ FPT เข้าลงทุน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทนุช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

ราคาทนุ 
(ล้านบาท) 

สดัสว่นการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัทยอ่ย  

บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 13 13 99.99 

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 11,500 11,515 99.99 

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย)  

ผู้จดัการกองทรัสต์ 10 7 69.99 

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ลงทนุและประกอบกิจการด้านศนูย์
ข้อมลูและธุรกิจที่เก่ียวข้องกบั
เทคโนโลยี 

553 553 99.99 

บจก. บางกอก โลจิติกส์ พาร์ค พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 300 225 75 

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ประเทศไทย (ฮอ่งกง)  บริหารการลงทนุ 575 575 100 

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ประเทศไทย (อินเตอร์เนชัน่แนล)  บริหารการลงทนุ 8,499 8,499 100 

บจก. ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 400 400 100 

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 11,038 18,891 95.65 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ศนูย์บริหารเงิน (ประเทศไทย) จ ากดั ศนูย์กลางในการบริหารจดัการด้าน
การเงิน 

2 2 100 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทนุช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

ราคาทนุ 
(ล้านบาท) 

สดัสว่นการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บจก. ออโตเมชัน่ แอสเซ็ท 
ถือหุ้นผ่านทางบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

ให้บริการด้านระบบปฎิบตัิการ
อตัโนมตัิครบวงจร ส าหรับโรงงาน
และคลงัสินค้า 

17 - 100 

Frasers Property Thailand (Vietnam) Pte. Ltd 
ถือหุ้นผ่านทาง Frasers PropertyThailand (International) Pte 
Ltd. 

บริหารการลงทนุ 24 - 100 

Amigos An Phu Holding Pte. Ltd 
ถือหุ้นผ่านทาง Frasers Property Thailand (Vietnam) Pte. Ltd 

บริหารการลงทนุ 22 - 100 

Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd 
ถือหุ้นผ่านทาง Amigos An Phu Holding Pte. Ltd 

บริหารการลงทนุ 21 - 100 

บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

อาคารส านกังาน 475 - 100 

บริษัท ยไูนเต็ด โฮมส์ จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 550 - 100 

บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

อาคารพกัอาศยั 11 - 100 

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

อาคารส านกังาน 639 - 100 

บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 - 100 

บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริการจ้างเหมาแรงงาน 4 - 100 

บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 42 - 100 

บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิสเซส จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 1,480 - 100 

บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชัน่ จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 38 - 100 

บริษัท สาทรทอง จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 154 - 100 

บริษัท สาธรทรัพย์สิน จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

อาคารพกัอาศยั 245 - 60 

บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,780 - 100 

บริษัท วอคเกอร์โฮมส์จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านบริษทั นารายณ์ พาวิลเลียน จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1 - 50 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทนุช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

ราคาทนุ 
(ล้านบาท) 

สดัสว่นการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านบริษทั นารายณ์ พาวิลเลียน จ ากดั และบริษัท ริทซ์ วิล
เลจ จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 50 - 50 

บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านบริษทั โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากดั 

อาคารพกัอาศยั 12 - 100 

บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านบริษทั โกลเด้น แลนด์ โปโล จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 11 - 100 

บริษัท ไซด์วอร์ค แลนด์ จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านบริษทั กรุงเทพบ้านและทีดิ่น จ ากดั (มหาชน) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 41 - 100 

บริษัท ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านบริษทั กรุงเทพบ้านและทีดิ่น จ ากดั (มหาชน) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 20 - 100 

บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านบริษทั กรุงเทพบ้านและทีดิ่น จ ากดั (มหาชน) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 20 - 100 

บริษัท รีกลั รีเจีย้น จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านบริษทั กรุงเทพบ้านและทีดิ่น จ ากดั (มหาชน) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 21 - 100 

กิจการร่วมค้า  

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 
ถือหุ้นผ่านทาง บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 

5 2 51 

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 
ถือหุ้นผ่านทาง บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 4 2 51 

บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้บีเอฟทีแซด 
ถือหุ้นผ่านทาง บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ก่อสร้างโรงงานและคลงัสินค้าให้เชา่ 631 379 59.99 

บจก. จสัโค (ประเทศไทย) ลงทนุและประกอบกิจการ 
Co-working office และธุรกิจอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

514 262 51 

บจก. เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) 
ถือหุ้นผ่านทาง บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ประกอบกิจการศนูย์บริการข้อมลู
และให้บริการเชา่พืน้ที่ส าหรับวาง
เซิร์ฟเวอร์ 

973 496 51 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทนุช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

ราคาทนุ 
(ล้านบาท) 

สดัสว่นการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บจก. วงัน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค 
ถือหุ้นผ่านทาง บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

พฒันาและบริหารจดัการโครงการ
คลงัสินค้าให้เชา่ 

397 202 51 

บจก. บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค 
ถือหุ้นผ่านทาง บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั และบริษทัเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

พฒันาและบริหารจดัการโครงการ
คลงัสินค้าให้เชา่ 

840 449 51 

บจก. พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) 
ถือหุ้นผ่านทาง บจก. ออโตเมชัน่ แอสเซ็ท 

ให้บริการระบบปฏิบตัิการอตัโนมตัิ
ครบวงจรส าหรับโรงงานและ
คลงัสินค้า 

31 16 51 

บริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3,000 1,470 49 

บริษัทร่วม  

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
ถือหุ้นผ่านทาง Frasers PropertyThailand (International) Pte 
Ltd. และ FPT 

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ
สิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
ที่เก่ียวเน่ืองกบักิจการอตุสาหกรรม 

28,313 6,539 23.43 

PT SLP Surya TICON Internusa 
ถือหุ้นผ่านทาง บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ประเทศไทย (ฮ่องกง) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โรงงานและ
คลงัสินค้าโดยให้เชา่/ขายในประเทศ
อินโดนีเซีย 

1,657 414 25 

บจก. ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 8,424 4,212 50 

บริษัท นอร์ธ สาธร โฮเต็ล จ ากดั 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

ธุรกิจโรงแรม 1,450 290 20 

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

ลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์
และ อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

8,046 1,822 22.64 

กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลด์ 
ถือหุ้นผ่านทางบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

ลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์
และ อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

1,983 655 33 
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4. โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบริษัท  

ตามสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 ผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัท มีดงันี ้ 

 ช่ือ จ านวน (หุ้น) 
ร้อยละเมื่อเทยีบกับ 

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วและ
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จ ากดั 877,853,278 43.53 
2. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 754,139,900 37.39 
3. DBS BANK LTD 100,436,100 4.98 
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 71,500,000 3.55 
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 32,635,100 1.62 
6. นายจตพุล เกรียงไชยกิจกลุ 20,000,000 0.99 
7. บริษัท ซิตี ้วิลลา่ จ ากดั 20,000,000 0.99 
8. CLSA LIMITED 13,500,000 0.67 
9. นายวรพนัธ์ เทพบญัชาพร 7,415,500 0.37 
10. บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 6,660,900 0.33 
11. อ่ืนๆ 112,622,197 5.58 
รวม 2,016,762,975 100.00 

ทีม่า: ข้อมูลการปิดสมดุทะเบียนล่าสดุทีไ่ดร้ับจากนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของผูท้ าค าเสนอซ้ือ 

 

5. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 มีดงันี ้ 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

3. รองศาสตราจารย์ ธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหา 

4. นายอเุทน โลหชิตพิทกัษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา 

6. นายปณต สิริวฒันภกัดี 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. นายชาลี โสภณพนิช กรรมการ  
8. นายชาย วินิชบตุร กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  
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คณะผู้บริหารของบริษัท 

ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายโสภณ ราชรักษา ผู้อ านวยการใหญ่ 
2. ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร ผู้จดัการทัว่ไป 
3. นายศภุรัตน์ ศวิะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยธุยา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานสื่อดจิิทลั 
4. นายแฮร่ี ยาน เก็ก ว ี ผู้ชว่ยผู้อ านวยการใหญ่สายงานอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
5. นางสาวรจนา อศัววิเชียรจินดา รักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ริการสายการเงิน และ ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่าย

การเงินและบญัช ี
6. นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง ผู้ชว่ยผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายกลยทุธ์และการลงทนุ 

 

6. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

6.1. ประวัติการเพิ่มทุน 

    หน่วย : บาท 

วันที่รายงานผลการ
จัดสรรหลักทรัพย์ 

ประเภทการ 
เสนอขาย 

ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วเดิม 

หุ้นเรียกช าระที่
เปล่ียนแปลง 

ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วเดิมหลังการเพิ่มทุน 

23 ก.ค. 2562 
บคุคลในวงจ ากดัตามมติ

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
1,834,142,375 182,620,600 2,016,762,975 

16 ม.ค. 2560 
บคุคลในวงจ ากดัตามมติ

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
1,099,142,375 735,000,000 1,834,142,375 

 
6.2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก า ไรสทุธิหลงัหกัภาษี โดยบริษัทจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
ทัง้นี ้ในปัจจบุนัไมม่ีสญัญากู้ยืมเงินระหวา่งบริษัท กบัสถาบนัการเงินใด ๆ ที่มีข้อจ ากดัของอตัราการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมาบริษัท มีประวตัิการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

วันจ่ายปันผล 
เงนิปันผล  
(บาทต่อหุ้น) 

เงนิปันผลจาก 

7 ก.พ. 2563 0.46 ก าไรสทุธิและสะสม 

7 ก.พ. 2562 0.27 ก าไรสทุธิ 

12 เม.ย. 2561 0.10 ก าไรสทุธิ 
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ส่วนที่ 3 – สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
สรุปงบการเงินรวมส าหรับส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุ 30 กนัยายน 2561 ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และส าหรับ
งวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงันี ้

1. งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

  
 หน่วย : พนับาท 

  ณ 30 กันยายน ณ 30 กันยายน ณ 31 มีนาคม 
  2561 2562 2563 

สินทรัพย์ 
  

 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
  

 
เงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด 6,951,410 4,495,092  7,696,004 
เงินลงทนุชัว่คราว 523,710 8,830 73,840 
ลกูหนีก้ารค้า 194,449 178,540 255,794 
ลกูหนีอ่ื้น 299,118 250,179 303,815 
เงินใหกู้ยืมระยะสัน้เพ่ือโครงการลงทนุ - - 655,224 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี 16,480 17,473 17,483 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 143,663  135,270 146,106 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 23,512,081 31,078,189 35,746,681 
เงินมดัจ าที่ดิน 238,363 774,841 212,875 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 198,844 245,892 278,918 
กลุม่สินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 1,000,663 - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,078,781 37,184,306 45,386,740 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  

 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้ประกนั 5,488 1,488 1,488 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ด าเนินงานที่ยงัไมเ่รียกช าระ 169,073 199,614 198,893 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 283,087 266,127 257,252 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,762,538 2,663,909 2,632,507 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 5,795,820 9,547,429 10,104,851 
เงินลงทนุในบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 257 257 257 
เงินลงทนุอ่ืน - 669,271 669,271 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 232,583 232,583 232,583 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุที่อยูใ่นระหวา่งการพฒันาและพร้อมให้เชา่/ขาย 35,622,244 35,690,101 35,268,239 
คา่ความนิยม 1,626 1,626 1,626 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,557,468 2,625,985 2,582,550 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 64,099 118,323 110,587 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 510,979 645,660 701,132 
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จา่ย 738,053 767,951 674,302 
คา่เชา่ที่ดินจา่ยลว่งหน้า 1,755,797 1,667,567 1,855,118 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 72,061 104,252 197,123 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 49,571,173 55,202,143 55,487,779 
รวมสินทรัพย์ 82,649,954 92,386,449 100,874,519 
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 หน่วย : พนับาท 

  ณ 30 กันยายน ณ 30 กันยายน ณ 31 มีนาคม 
  2561 2562 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
  

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,412,660 8,088,718 11,087,314 
เจ้าหนีก้ารค้า 2,526,941 2,899,519 2,437,678 
เจ้าหนีอ่ื้น 1,246,775 1,633,091 1,556,444 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 235 - - 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 375,749 1,029,949 1,716,792 
ตัว๋เงินจา่ยระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 250,899 253,647 
หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,600,000 6,820,000 6,700,000 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 245,176 267,912 185,883 
รายได้คา่เชา่ที่ดนิรับลว่งหน้าที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 361,864 360,941 366,726 
ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 40,784 12,860 4,115 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 362,655 446,568 446,660 
หนีส้ินที่รวมในกลุม่สินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ 
ที่ถือไว้เพ่ือขาย 47,284 - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 10,220,123 21,810,457 24,755,259 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
  

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,339,365 2,518,947  2,177,466 
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจา่ยจาก ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 525,537 540,336  547,755 
ตัว๋เงินจา่ยระยะยาว 245,388 -  
หุ้นกู้  19,616,194 30,775,562  36,770,745 
ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 115,624 187,914  199,902 
ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 185,899 85,442  84,998 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 560,230 499,789  491,921 
รายได้คา่เชา่ที่ดนิรับลว่งหน้า 7,933,232 7,500,484 7,318,831 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น  511,733 597,069 601,163 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 31,033,202 42,705,543 48,192,781 
รวมหนีสิ้น 41,253,325 64,516,000 72,948,040 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุเรือนหุ้น    
ทนุจดทะเบียน 2,751,214 2,934,628 3,226,821 
ทนุที่ออกและช าระแล้ว 1,834,142 2,016,763 2,016,763 
สว่นตา่งจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั   - (2,255,622) (2,255,622) 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 19,838,380 22,914,919 22,914,919 
ก าไรสะสม     
- จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 275,121 300,828 302,593 
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร 3,441,884 4,702,616 4,894,228 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (23,201) (495,068) (473,859) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 25,366,326 27,184,436 27,399,022 
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 หน่วย : พนับาท 

  ณ 30 กันยายน ณ 30 กันยายน ณ 31 มีนาคม 
  2561 2562 2563 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 12,921,195 - - 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 3,109,108 686,013 527,457 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 41,396,629 27,870,449 27,926,479 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 82,649,954 92,386,449 100,874,519 
 

2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

   
หน่วย : พนับาท 

  
ส าหรับเก้าเดือน

สิน้สุด  ส าหรับปีสิน้สุด  
ส าหรับหกเดือน

สิน้สุด 

  31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 

  2560 2561 2562 

รายได้ 
  

 
รายได้จากการให้เชา่และบริการที่เก่ียวข้อง 1,912,718 2,702,008 1,386,555 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม       414,599  565,826 256,639 

รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ           19,979  31,715 15,858 

รายได้จากการลงทนุ           69,513  186,893 39,271 

รายได้จากการให้บริการ           55,581  56,493 - 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 10,281,951  15,515,060 7,102,887 

รายได้คา่บริหารจดัการจากบริษัทร่วม 333,561  540,902 317,276 

กลบัรายการประมาณการหนีส้ินจากคา่เผ่ือการสนบัสนนุทางการเงิน - 66,175 - 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ 609,757 1,710,149 30,085  

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -  10,322 215 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม -  -  384,055 

รายได้อ่ืน 108,788  159,753 140,109 

รวมรายได้ 13,806,447 21,545,296 9,672,950 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย    

ต้นทนุการให้เชา่และบริการที่เก่ียวข้อง         937,494  1,313,490 650,666 

ต้นทนุธุรกิจโรงแรม 281,035  389,303 183,878 

ต้นทนุกิจการสนามกอล์ฟ           10,120  11,741 5,939 

ต้นทนุคา่การจดัการ 232,673          353,822 175,823 

ต้นทนุการให้บริการ           42,305  40,618 - 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 6,962,989 10,456,645 4,924,472 

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย        903,001  1,346,532 621,147 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร      1,523,188  2,363,650 1,214,411 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 10,892,805 16,275,801 7,776,336  
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หน่วย : พนับาท 

  
ส าหรับเก้าเดือน

สิน้สุด  ส าหรับปีสิน้สุด  
ส าหรับหกเดือน

สิน้สุด 

  31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 

  2560 2561 2562 

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า 157,240 (279,236) 55,742 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3,070,882 4,990,259 1,952,356 

(คา่ใช้จา่ย) ทางการเงิน  (465,338) (806,531) (550,642) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,605,544 4,183,728 1,401,714 

ผลประโยชน์ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้  (461,080) (699,545) (242,873) 

ก าไรสุทธิ 2,144,464 3,484,183 1,158,841 

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท 657,349 1,791,271 1,121,087 

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 1,174,093 1,313,778 - 

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 313,022 379,134 37,754 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.36 0.96 0.56 

   
 

 

 


