วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นเป็ นผูพ้ ฒ
ั นา ผูส้ ร้างคุณค่า และเป็ นผูส้ ร้างความแตกต่างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและไลฟ์ สไตล์ของคุณรุ่นใหม่ รวมถึงนําเสนอคุณค่าใหม่ ๆ เพื่อเป็ นแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่ม
ตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
พันธกิจ
•

สร้างความแตกต่างในการนําเสนอแนวคิดของโครงการและไลฟ์ สไตล์เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่

•

มุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็ นมืออาชีพในทุก ๆ ด้านและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

•

ให้บริการลูกค้าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งให้บริการสมาชิกในครอบครัวของเรา

•

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู ้ ความสามารถและจริยธรรม ให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของเรา

•

พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากรในทุก ๆ ฝ่ าย และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็ นมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพและมาตราฐานในระดับสากล

•

พัฒนาจริยธรรมการทํางานภายในองค์กร และยังประโยชน์ต่อลูกค้าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เป้ าหมาย
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทัง้ แนวราบและแนวสูง
โดยจับกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้กบั กลุ่มลูกค้าคนรุน่ ใหม่
ภายในทําเลที่มีศกั ยภาพ ใกล้เมือง ใกล้ท่ที าํ งาน และใกล้สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ในราคาที่คมุ้ ค่าและ
จับต้องได้ ภายใต้แนวคิด Urbanized Living เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและไลฟ์ สไตล์ท่ี มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
ในปี 2563 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ซึ่งเป็ นผูด้ าํ เนิน
กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย หลายโครงการทัง้ ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และอุดรธานี
โครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีทงั้ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารชุด ทัง้ หมดนัน้ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี
จากลูกค้า สะท้อนจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ และผลกําไรของกลุ่มบริษัทที่เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
ร่วมมือของคณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนที่ตงั้ ใจพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ย่งั ยืนให้แก่ผถู้ ือหุน้
แม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการแข่งขันที่รุนแรง กําลังซือ้ ที่อยู่อาศัยของประชาชนลดลง และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมทัง้ สถาบันการเงินชะลอการปล่อยสินเชื่อแก่ผซู้ อื ้ แต่ผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี
ที่ผ่านมามีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ 810.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 59.55 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี ก่อน กําไรสุทธิ 59.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 31.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ท่ผี ่านมา
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอพ้นเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์แล้ว หลังจากที่ถูกห้ามซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ตงั้ แต่ปี 2557 และถูกประกาศให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตัง้ แต่ปี 2558 บริษัทฯ จะดําเนินการประสานงานกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หนุ้ ของบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้ซอื ้ ขายได้โดยเร็ว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการภายใต้หลักการบรรษัทภิบาล และการ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาความโปร่งใสขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นกับการดําเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของการกํากับดูแลที่ดีและโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เพื่อให้นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง สามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานได้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษทั
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รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้รับ แต่ ง ตั้ง ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมายและการบัญชี ได้แก่ นาย
วัลลภ ศรีไพศาล เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ และนายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบตั ิท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีใน
เรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี 2563 ได้ดงั นี ้
1.

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2563 ร่วมกับฝ่ ายจัดการและ
ผูส้ อบบัญชี โดยได้สอบถามในเรื่องความถูกต้องและความครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ี
สํา คัญ ขอบเขตการตรวจสอบ ความอิ ส ระของผู้ส อบบัญ ชี เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่า การจัดทํา งบการเงิน เป็ น ไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ี รับ รองทั่วไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูล อย่ า ง
เพียงพอ เป็ นประโยชน์กับผูใ้ ช้งบการเงิน รวมถึงสอบถามถึงข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชีในการจัดทํางบการเงิน
ก่ อ นที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็ น ชอบต่อ งบการเงิน และนํา เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จดั ทําขึน้ ตาม
หลักการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญและเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ นัก
ลงทุนและผูใ้ ช้งบการเงิน

2.

ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ทําหน้าที่
ตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่ง
จัดทําขึน้ บนพืน้ ฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน และตามความเสี่ยงของแต่ละระบบงานเพื่อให้
แผนงานการตรวจสอบมีขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มีความสําคัญอย่างครบถ้วน ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบ
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสําคัญ
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คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแ ลให้ผู้ต รวจสอบภายในมีความเป็ น อิ สระรายงานตรงต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนกํากับดูแลการตรวจสอบภายในให้เป็ นมาตรฐานสากล กํากับดูแลและเสนอข้อแนะนําในการ
ดําเนินการของผูต้ รวจสอบภายในให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนงานที่ได้รบั อนุมตั ิ
3.

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทัง้
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีขอ้
บกพร่องใดที่เป็ นสาระสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย

4.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ กําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ประจําปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา รวมถึง
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตั ิท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตจาก บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง

5.

ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและขัน้ ตอนการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและพิจารณาสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย กับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดก่อนการรับโอนกิจการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก) นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสมแล้ว หรือ
เป็ นรายการที่มีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขรายการ
ปกติตามราคาตลาด มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

6.

ความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทฯ ประจําปี 2563 ตามหน้าที่ท่ีกาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้กาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้มีระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

7.

จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุมทัง้ สิน้ รวม 5 ครัง้ กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ครบองค์ประชุมทุกครัง้ ซึ่งในการหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงาน และการแสดง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายจัดการจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน มีระบบบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสม เพียงพอ มีการปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกําหนดของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี ีของ
บริษัทจดทะเบียน มีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครบถ้วน รวมทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ าน
ให้มีคณ
ุ ภาพดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง
รายงานฉบับนีไ้ ด้รบั การสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อ

___________________________________
(นายวัลลภ ศรีไพศาล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

คณะกรรมการบริษัท

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ประธานกรรมการบริษัท

นายวัลลภ ศรีไพศาล
นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์
นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
กรรมการบริษัท

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
กรรมการบริษัท

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

คณะกรรมการบริหาร

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
กรรมการบริหาร

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

นายจตุรงค์ ธนะปุระ
กรรมการบริหาร
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คณะผู้บริหาร

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ

นายอภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์
เลขานุการบริษทั

นางสาวชมพูนุท สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)

นางสาวอวัสดา พิชติ รานนท์
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้วทัง้ หมด

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
: เป็ นบริษัทโฮลดิง้ คอมปานีเพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0107546000181
: 02-026-3512
: 02-026-3513
: www.assetfive.co.th
: 1,209,384,615 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ย่อย

ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้วทัง้ หมด
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้วทัง้ หมด

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0105556142482
: 02-026-3512
: 02-026-3513
: www.assetfive.co.th
: 300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
: เลขที่ 99/99 ถนนพรหมประกาย ตํา บลหมากแข้ง อํา เภอเมื องอุดรธานี จัง หวัด
อุดรธานี
: 0415558001794
: 042-329-398
: - ไม่มี : www.rachaya.co.th
: 3,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้วทัง้ หมด

: บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0105561060391
: 02-026-3512
: 02-026-3513
: http://tonsonone.com/
: 310,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท

*ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.assetfive.co.th*

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีนโยบายลงทุนใน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทฯ พัฒนาในปั จจุบนั
คือ โครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และโครงการบ้านแนวราบ ประเภท
บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ในทําเลที่โดดเด่น ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
และบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนใน
กิจการร่วมค้าที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายโครงการเพิ่มไปสู่จังหวัดหัวเมืองต่าง ๆ โดยเน้นที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็ นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ แม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการแข่งขัน
อย่างรุนแรง แต่ก็ยงั คงมีช่องว่างทางการตลาดซึ่งบริษัทฯ สามารถเข้าทําธุรกิจได้
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจโดยยึดถื อหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
นิยาม
แอสเซท ไฟว์ (Asset Five) แปลความหมายตรงตัวได้คือ “ปั ญจทรัพย์” ในภาษาไทย ซึ่งคําว่า “ทรัพย์”
พ้องกับคําภาษาอังกฤษว่า “Asset” และ คําว่า “ปั ญจ” แปลว่า “ห้า” ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า “Five” รวมกัน
มีความหมายว่า ทรัพย์ 5 ประการ ซึ่งหมายถึง 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความขยันหมั่นเพียร 3. ความอดทนไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค 4. ความมีวินยั รักในคุณธรรม 5. ความกตัญ�ูรูค้ ุณ ซึ่งคุณสมบัติทงั้ หมดดังกล่าวนีเ้ ปรียบเสมือน
หลักในการทํางาน การดําเนินชีวิต และเป็ นเครื่องหมายประดับตนสําหรับบุคลากรทุกคนในองค์กร
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยจับกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) เพื่อตอบสนอง
ไลฟ์ สไตล์ท่ีแตกต่างและเป็ นแบรนด์อนั ดับหนึ่งในกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง
พันธกิจ
•

สร้างความแตกต่างในการนําเสนอแนวคิดของโครงการและไลฟ์ สไตล์เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่

•

มุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็ นมืออาชีพในทุก ๆ ด้านและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

•

ให้บริการลูกค้าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งให้บริการสมาชิกในครอบครัวของเรา

•

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู ้ ความสามารถและจริยธรรม ให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของเรา
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•

พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากรในทุก ๆ ฝ่ าย และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็ นมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพและมาตราฐานในระดับสากล

•

พัฒนาจริยธรรมการทํางานภายในองค์กร และยังประโยชน์ต่อลูกค้าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เป้ าหมาย
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทัง้ แนวราบและแนวสูง
โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มลูกค้าผูท้ ่ีตอ้ งการพืน้ ที่ใช้สอยมากกว่าเดิม ภายใน
ทําเลที่มีศกั ยภาพ ใกล้เมือง ใกล้ท่ที าํ งาน และใกล้สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ในราคาที่คมุ้ ค่าและจับต้อง
ได้ ภายใต้แ นวคิ ด Urbanized Living เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของตลาดและไลฟ์ สไตล์ท่ี มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มผูบ้ ริโภคที่มองหาที่อยู่อาศัยที่คมุ้ ค่าและตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
การปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมใน
การประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทําจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็ นแนวทาง หรือเป็ นกรอบในการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณที่จดั ทําขึน้ ถือเป็ นหลักฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็ นหลักชีน้ าํ การกระทําของ
พนักงานทัง้ องค์กร และวิถีทางที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิจนเกิดเป็ น
วัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื่อเป็ นกลไกช่วยให้นาํ ไปสู่เป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กาํ หนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ขององค์กร
คุณค่าหลักขององค์กร (Corporate Value)
บริษัทฯ มิได้คาํ นึงถึงประโยชน์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ จะได้รบั เพียงอย่างเดียว แต่ยงั คํานึงถึงประโยชน์ท่ที กุ
ภาคส่วนที่ทีมงานของบริษัทฯ จะได้สมั ผัส ทัง้ สังคม ชุมชน จะได้รบั ร่วมกัน อันนําไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
โดยในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ จะมีคณ
ุ ค่าหลัก 5 ประการเป็ นแนวทาง ประกอบด้วย
•

มีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ปรับตัวเก่ง ยืดหยุ่น ตอบสนองไว แก้ไขไว ตัดสินใจฉับพลัน แก้ปัญหาได้ดี
(Lean & Agile)

•

ดูแลทีมงาน อยู่ร่วมกันแบบเป็ นครอบครัว ใส่ใจ รับฟั ง นึกถึงทุกฝ่ าย ชอบช่วยเหลือ ชอบให้โอกาส ชอบ
ให้ความรู ้ มีจิตกุศล (Empathy)

•

เป็ นนักสู้ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Determination)

•

มีวินยั หมั่นพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ (Development)

•

มีความเป็ นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ มีความคิดที่เป็ นระบบ วางแผนล่วงหน้า แก้ปัญหาเชิงป้องกัน
ทํางานเป็ นระบบ (Professional: Systematize, Forward thinking, Longevity, Reliability)

ซึ่งแนวความคิดและคุณค่าหลักนีจ้ ะนําพาให้บริษัทฯ บรรลุวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และสร้าง
ความสุขให้สงั คม ลูกค้า องค์กรและพนักงาน อย่างยั่งยืนร่วมกันได้

2

1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทีส่ าํ คัญ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “A5”) เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น
จํา กัด (มหาชน) (“ADAM”) และบริษั ท อาร์ เค มี เ ดี ย โฮลดิ ง้ จํา กัด (มหาชน) (“RK”) จัด ตั้ง เมื่อ วันที่ 19
กันยายน 2545
ปั จจุบนั มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด หรือ (“AFD”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลักโดยบริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 96.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และบริษัท รชยา
เรียลเอสเตท จํากัด หรือ (“RCY”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ AFD ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ มี กิ จ การร่วมค้าอี ก 1 แห่ ง คื อ บริษั ท ต้น สน ดี เ วลลอปเม้นท์ จํา กัด (“TONSON”) ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ประวัติความเป็ นมา และพัฒนาการทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย สรุ ปได้ดังนี้
กันยายน 2545

บริษัทฯ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ในลักษณะของ Holding
Company ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชําระเต็มมูลค่า 50 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2546

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญออกใหม่จาํ นวน 25 ล้านหุน้ ต่อประชาชนทั่วไป โดยได้รบั
อนุ ญ าตจากสํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.”) และในเดื อ นเดีย วกัน นั้น ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้รบั หุน้ สามัญของบริษัทฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ช่อื บริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และ
มีช่อื ย่อในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ว่า “RK”

เมษายน 2550

เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก บริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) เป็ น บริษัท อา
ดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รวมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
จาก “RK” เป็ น “ADAM” โดยมีทุนจดทะเบียน 195,388,917 บาท โดยมีบริษัทแกน คือ
บริษัท อาดามัส มีเดีย จํากัด (“ADM”)

มิถนุ ายน 2550

บริษัทฯ เข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท แอปโซลูทอิมแพค จํากัด (มหาชน) (“AIM”) จํานวน
15,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชําระ
แล้วของ AIM ในราคา 10 บาทต่อหุน้ และจัดสรรหุน้ สามัญออกใหม่ให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ของ AIM จํานวน 75,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาหุน้ ละ 2 บาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.85 ของทุนที่ชาํ ระแล้วของบริษทั

พฤศจิกายน 2553

บริษัทฯ ได้ทยอยจําหน่ายเงินลงทุนใน AIM ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงตํ่ากว่าร้อย
ละ 20 ส่งผลให้ AIM เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็ นบริษัทอื่น

กันยายน 2557

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติท่ีสาํ คัญ
ดังต่อไปนี ้
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1. อนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท ให้ แ ก่ บริ ษั ท ที แลนด์ ดี เ วลลอปเมนท์ จํ า กั ด
(“บริ ษั ท ที แลนด์”) และ Fortune Thailand Investment Fund ซึ่ง เป็ น กลุ่ม ผู้
ลงทุนของบริษัท ที แลนด์ ในราคาหุน้ ละ 1.71 บาท
2. อนุมตั ิการขายหุน้ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
2.1 บริ ษั ท ฯ จะขายหุ้น สามั ญ ของ บริ ษั ท อาดามั ส เวิ ล ด์ จํา กั ด จํา นวน
1,800,000 หุน้ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียน ในราคา
100,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
2.2 บริษัทฯ จะขายหุน้ สามัญของ บริษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จํากัด จํานวน
10,000 หุ้น ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100 ของจํา นวนหุ้น จดทะเบี ย นในราคา
10,000 บาท ให้แก่ นางสาวโชติมา ชุบชูวงศ์
2.3 บริษั ท ฯ จะขายหุ้น สามัญ ของ บริษั ท จี จี นิ ว ส์ เนทเวิ ร ค์ จํา กัด จํานวน
100,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 32.79 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด
305,000 หุน้ ในราคา 50,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
2.4 บริษัทฯ จะขายหุน้ สามัญของ บริษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จํากัด จํานวน 30,000
หุน้ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียนทัง้ หมด 300,000 หุน้
ในราคา 50,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
ในการนีเ้ มื่อบริษัทฯ ดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บริษัทฯ เข้าข่ายกรณีท่ีบริษัทจด
ทะเบียนมีสินทรัพย์ทงั้ หมด หรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด หรือหลักทรัพย์ระยะสัน้
(Cash Company) ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป
3. อนุมัติ ก ารเสนอซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริษั ท กี ธ า พร็อ พเพอร์ตี ส้ ์ จํา กัด (“บริ ษั ท
กีธา”) ในมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 800,000,000 บาท ตามที่ผถู้ ือหุน้ นับรวมหุน้ กันได้
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอวาระ
ดังกล่าว
4. บริษัทฯ เป็ น Holding Company เน้นลงทุนในธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยตามมติท่ี
ประชุม
เมษายน 2559

จําหน่ายหุน้ สามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตีส ์ จํากัด ทั้งหมด ให้กับบริษัท เอ. ที.
แลนด์ แอนด์ เดเวล็อปเม้นท์ จํากัด ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ มูลค่า 868
ล้านบาท

สิงหาคม 2559

เข้าซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จํานวน 160,000 หุ้น
มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดในสิทธา
4

รมย์ รวมเป็ นเงินจํานวน 370,005,000 บาท จาก บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(มหาชน)
พฤศจิกายน 2560

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ เนื่องจาก บริษัท พนาไพรด์ โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็ นผู้
ถื อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่จาํ นวน
56,396,250 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.24, นายนพดล คงวิวัฒนากุล ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ด ํา เนิ น การขายหุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ถื อ อยู่ จํา นวน
13,645,500 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.69 และนางสาวพรรณี แสงเพิ่ม ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ ด ํา เนิ น การขายหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ ถื อ อยู่ จํ า นวน
13,618,1000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.68 ให้กบั นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ส่งผลให้
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ (ลําดับที่ 2) โดยถือหุน้
สามัญของบริษัทฯ อยู่จาํ นวน 83,659,850 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.60

มกราคม 2561

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ ส่งผลให้นาย
เกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
87.82 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ

ธันวาคม 2561

ซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด (“AFH”) โดยชําระ
ค่าตอบแทนเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนราคาหุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจํากัด ซึ่งได้แก่ AFH ภายหลังจากการชําระบัญชีเพื่อคืน
ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ AFH แล้ว นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 จะ
ได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 516,972,765 หุ้น หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ
46.03 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
จําหน่ายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จํานวน 39,998
หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของ บริษัท
สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในมูลค่ารวม 129
ล้านบาท

เมษายน 2562

เปลีย่ นชื่อบริษัทฯ เป็ น “บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)”

มิถนุ ายน 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุ
เพิกถอนให้หมดไปหรือดําเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซือ้ ขายได้ จนถึงวันที่ 31
มีนาคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติท่ีสาํ คัญ
ดังต่อไปนี ้

5

1. อนุมตั ใิ ห้บริษัทฯ เข้าทํารายการซือ้ หุน้ สามัญ TONSON จากบริ ษั ท ทริ ล เลี่ ย น
แนร์ โฮลดิง้ จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของ TONSON ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท รวมถึงให้เงินกูย้ ืมแก่
TONSON ตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวนไม่เกิน 70 ล้านบาท
2. อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่า
ที่ตราไว้ของหุน้ จากหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อหักลบส่วนตํ่ากว่า
มูลค่าหุน้ และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน
3. อนุมตั ิเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่
จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
4. อนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้
ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
มีนาคม 2563

เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วนการ
จั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น 13 หุ้ น เดิ ม ต่ อ 1 หุ้ น ใหม่ หรื อ จํ า นวน 86,384,615 หุ้ น ใน
ราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท

เมษายน 2563

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ประกาศแจ้งการได้รับคําขอเพื่ อ กลับมาซือ้ ของบริษัทฯ และอยู่
ระหว่างพิจารณา

มิถนุ ายน 2563

ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจําปี 2563 เมื่ อ วัน ที่ 1 มิ ถุน ายน 2563 ได้มี ม ติ ท่ี สาํ คัญ
ดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั โิ อนส่วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 43,192,307.50 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม
2. อนุมตั ิวงเงินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ระยะสัน้ และ/หรือ หุน้ กูท้ ุกประเภท/
ทุกชนิด มูลค่าคงค้างไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่
ถอนตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสัน้ และ/หรือ หุน้ กูท้ กุ ประเภท/ทุก
ชนิดแล้ว บริษัทฯ สามารถนํามูลค่าไถ่ถอนดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้ใหม่ โดย
มูลค่าคงค้างรวม ณ ขณะใด ขณะหนึ่งต้องไม่เกินจํานวนดังกล่าว (Revolving
Basis)
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
การถือหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุป๊
จํากัด (มหาชน)
ลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
47.50%

96.67%
บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

บริษัท ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

99.99%
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ ยวข้อง ใน
ลักษณะบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ (Holding Company) ปั จจุบนั มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ
AFD ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ RCY นอกจากนีย้ งั มีกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง ซึ่งทัง้ 3 บริษัท
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัทย่อย
1. บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จํากัด)
AFD จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จํากัด เป็ นบริษัท แอส
เซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน
300,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย AFD มีโครงการที่ทาํ การพัฒนา
ในปั จจุบนั คือคอนโดมิเนียม ได้แก่ โครงการ ไวโอ แคราย 1 และ โครงการ ไวโอ แคราย 2 บริเวณสี่
แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี และหมู่บา้ นจัดสรร ได้แก่ โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรี
นครินทร์ ซึ่งพัฒนาขึน้ บนเนือ้ ที่ 19-3-53.30 ไร่ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่
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2. บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
RCY จดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จํา กัด เมื่ อ วัน ที่ 23 กั น ยายน 2558 ด้ว ยทุน จด
ทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน
3,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภท
บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ในจังหวัดอุดรธานี โดย RCY มีโครงการที่ทาํ การพัฒนาในปั จจุบัน คือ
หมู่บา้ นจัดสรร โครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 ซึ่งพัฒนาขึน้ บนเนือ้ ที่ 128-0-69.90 ไร่ ถนนบ้าน
ช้าง ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี และโครงการ บ้านรชยา วงแหวน-นาดี ซึ่งพัฒนาขึน้
บนเนือ้ ที่ 20-0-10.40 ไร่ ถนนวงแหวนจังหวัดอุดรธานี ใกล้กบั ท่าอากาศยานนานาชาติอดุ รธานี
กิจการร่วมค้า
3. บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
TONSON จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน
310,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวสูง โดยใน
ปั จจุบนั TONSON มีโครงการที่ทาํ การพัฒนา ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
ซึ่งพัฒนาขึน้ บนเนือ้ ที่ 0-3-85.3 ไร่ ซอยต้นสน เขตปทุมวัน ใจกลางกรุงเทพมหานคร
โดยสัดส่วนรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของปี 2563 – 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี ้
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของปี 2563 ถึง ปี 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี ้
(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์
/กลุ่มธุรกิจ

การถือหุน้
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ดําเนิน
ของบริษทั
การโดย
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
(ร้อยละ)

1. รวมรายได้จ ากธุ ร กิ จ

810.42

97.90

507.94

98.93

198.30

98.66

อสังหาริมทรัพย์
โครงการไวโอ 1

AFD

96.67

10.11

1.22

5.92

1.15

43.60

21.69

โครงการไวโอ 2

AFD

96.67

24.27

2.93

1.49

0.29

14.60

7.26

โครงการวนา เรสซิเดนซ์

AFD

96.67

568.65

68.69

274.62

53.49

-

N/A

โ ค ร ง ก า ร บ้ า น ร ช ย า

RCY

96.67

-

N/A

-

N/A

5.60

2.79

โ ค ร ง ก า ร บ้ า น ร ช ย า RCY

96.67

120.30

14.53

225.91

44.00

134.50

66.92

บ้านช้าง 1
บ้านช้าง 2
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สายผลิตภัณฑ์
/กลุ่มธุรกิจ

การถือหุน้
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ดําเนิน
ของบริษทั
การโดย
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
(ร้อยละ)

โ ค ร ง ก า ร บ้ า น ร ช ย า RCY

96.67

87.09

10.52

-

N/A

-

N/A

A5

-

0.92

0.11

2.86

0.56

2.09

1.04

AFD

96.67

11.01

1.33

-

N/A

-

N/A

A5

-

5.45

0.66

2.62

0.51

0.60

0.30

827.80

100.00

513.42

100.00

201.00

100.00

นาดี
2.รายได้ทางการเงิน
3. รายได้จากการถูก
เวนคืนที่ดิน
4.รายได้อื่น
รายได้รวม
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในปั จจุบันบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และแนวสูงภายใต้การบริหารงาน
ของบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
โครงการที่ AFD ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่
2.1.1.1 โครงการ Vio Khaerai 1

โครงการ

: ไวโอ แคราย 1 / Vio Khaerai 1

เจ้าของโครงการ

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: ซอยรัต นาธิ เ บศร์ 10 ถนนรัต นาธิ เ บศร์ ตํา บลบางกระสอ เทศบาลนคร
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 87 ตารางวา (387 ตารางวา)

ลักษะโครงการ

: คอนโด Low Rise 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร

จํานวนห้อง

: 125 ยูนิต

จํานวนยูนิตต่อชัน้

: สูงสุด 19 ยูนิต

จํานวนที่จอดรถ

: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็ น 40 ร้อยละ

รูปแบบห้อง

: 1 Bedroom 31 – 37 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 2.7 - 3.3 ล้านบาท
2 Bedrooms 43 – 48 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.9 - 4.3 ล้านบาท

สิ่งอํานวยความสะดวก : สวนส่วนกลาง, สระว่ายนํา้ , ฟิ ตเนสและซาวน่า, ห้องซักรีด, ระบบรักษา
ความปลอดภัยและ CCTV 24 ชั่วโมง, ระบบ Keycard control, Wi-Fi
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่ม ลูก ค้า ผู้มี ร ายได้ป านกลางที่ ต ้อ งการที่ อ ยู่อ าศัย ติ ด กั บ ระบบขนส่ ง
สาธารณะ

มูลค่าโครงการ

: 328 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: สร้างเสร็จพร้อมขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ห้องชุดรวม 125 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 107
ยูนิต คงเหลือ 18 ยูนิต

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ
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ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ตัง้ อยู่บริเวณปาก ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้าสถานี ศูนย์
ราชการนนทบุรี (MRT สายสีม่วง) ซึ่งการที่โครงการตัง้ อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าถือเป็ นจุดเด่นของโครงการ
โดยมี ร ะยะห่ า งจากบัน ไดทางขึ น้ สถานี เ พี ย ง 50 เมตร อี ก ทั้ง ที่ ตั้ง ของโครงการรายล้อ มไปด้ว ย
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ Esplanade Tesco Lotus ฯลฯ และอยู่ใกล้กบั ศูนย์
ราชการนนทบุรี ซึ่งเป็ นสถานที่ท่ีเหมาะสมสําหรับการออกกําลังกายและพืน้ ที่สีเขียวสําหรับพักผ่อน
หย่อนใจเนื่องจากมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่คือ อุทยานมกุฏรมยสราญ โดยมีระยะห่างเพียงแค่ 200
เมตร
ลักษณะอาคาร

ภาพแสดง ผังพืน้ ชัน้ 2

ตัวอย่างผังห้องพักโครงการ

ตัวอาคารมีลกั ษณะเป็ นอาคาร คอนกรีตสูง 8 ชัน้ มีการวางผังพืน้ เป็ นรูปตัว U วางโอบล้อมสระ
ว่ายนํา้ ไว้ ซึ่งในส่วนของสระว่ายนํา้ นัน้ จะเป็ นสระว่ายนํา้ ระบบเกลือและมีหอ้ งซาวน่า อยู่บนชัน้ 2 ของ
อาคาร นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งฟิ ตเนสอยู่บนชัน้ 3 ของอาคาร และสวนหย่อมส่วนกลางขนาดใหญ่อยู่
บริเวณชัน้ 4 และชัน้ 7 ของโครงการ

ทัศนียภาพจากสระว่ายนํา้ ระบบเกลือ

ทัศนียภาพภายในห้องฟิ ตเนส

รูปแบบห้องพักจะมีลกั ษณะเป็ นโครงการ 1 ห้องนอน ขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร ส่งมอบห้อง
แบบ Fully Furnished มีฝา้ เพดานสูง 2.4 เมตร
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ทัศนียภาพภายในห้องของโครงการ

ทัศนียภาพภายในห้องของโครงการ
2.1.1.2 โครงการ Vio Khaerai 2
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โครงการ

: ไวโอ แคราย 2 / Vio Khaerai 2

เจ้าของโครงการ

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 10 ตารางวา (310 ตาราวา)

ลักษะโครงการ

: อาคารชุดพักอาศัย Low rise 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร

จํานวนห้อง

: 122 ยูนิต

จํานวนยูนิตต่อชัน้

: สูงสุด 18 ยูนิต

จํานวนที่จอดรถ

: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็ น 40 ร้อยละ

รูปแบบห้อง

: 1 Bedroom 26 - 34 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 1.7 - 2.5 ล้านบาท
2 Bedrooms 48 – 49 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.3 – 3.6 ล้านบาท

สิ่งอํานวยความสะดวก : ล๊อบบี,้ สวนหย่อม, สวนลอยฟ้า, สระว่ายนํา้ , ฟิ ตเนส, ตูซ้ กั ผ้าหยอดเหรียญ
, ระบบ CCTV 24 ชั่ วโมง , Access Control Card, Free Wi-Fi, พื ้ น ที่
ส่วนกลาง, ที่จอดรถ, ระบบลิฟท์ล็อคชัน้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่ม ลูก ค้าคนทํางานรุ่นใหม่ท่ีกาํ ลังเริ่มต้น ชีวิตวัยทํางานที่ตอ้ งการที่อยู่
อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ

มูลค่าโครงการ

: 241 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: สร้างเสร็จพร้อมขาย

รายละเอียดโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ห้องชุดรวม 122 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 87 ยู
นิต คงเหลือ 35 ยูนิต

แผนที่โครงการ
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ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการ ไวโอ แคราย 2 ตัง้ อยู่ในซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ห่างจากปากซอย 400 เมตร และถ้าเดินทาง
จากซอยเรวดี 11 จะห่างจากปากซอย 220 เมตร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี
(MRT สายสีม่วง) โดยมีระยะห่างประมาณ 500 เมตร อีกทั้งที่ตั้งของโครงการอยู่ฝ่ ั งตรงกันข้ามกับ
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ซึ่ ง รายล้อ มไปด้ว ยศูน ย์ก ารค้า ขนาดใหญ่ ได้แ ก่ เซ็ น ทรัล รัต นาธิ เ บศร์
Esplanade Tesco Lotus ฯลฯ เช่นกัน
ลักษณะอาคาร

ภาพแสดง ผังพืน้ ชัน้ 1
ตัวอาคารมีลักษณะเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยหันด้านแคบออกสู่ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 เป็ นอาคาร
คอนกรีต 8 ชั้น มีสระว่ายนํา้ และฟิ ตเนสอยู่ท่ีบริเวณชั้น 8 และมีสวนหย่อมอยู่ท่ีบริเวณชัน้ ดาดฟ้า มี
พืน้ ที่จอดรถร้อยละ 40 ของจํานวนห้องพักอยู่ท่ีบริเวณชัน้ 1

ภาพแสดง ผังพืน้ ชัน้ 2 ถึง ชัน้ 7
ในชัน้ 2 ถึง ชัน้ 7 จะประกอบด้วย ห้องพัก แบบ 1 ห้องนอน (สีเหลือง) และ 2 ห้องนอน (สีเขียว)
ซึ่งจะอยู่ท่ีบริเวณหัวมุมของอาคาร โดนมีจาํ นวน 18 ยูนิต ต่อ 1 ชัน้
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ภาพแสดง ผังพืน้ ชัน้ 8
สําหรับชัน้ 8 จะเหลือเพียง 14 ยูนิต เนื่องจาก ชัน้ นีจ้ ะมีสระว่ายนํา้ ระบบเกลือขนาด 6.25 x 12
เมตร ลึก 1.2 เมตร ชัน้ ดาดฟ้าเดินขึน้ ได้จากชัน้ 8

ภาพแสดง ผังพืน้ ชัน้ ดาดฟ้า
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ตัวอย่างผังห้องพักโครงการ

ทัศนียภาพภายในห้องของโครงการ

ทัศนียภาพจากสระว่ายนํา้

ทัศนียภาพจากสวนชัน้ ดาดฟ้า
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2.1.1.3 โครงการ Vana Residence Rama 9 - Srinakarin

โครงการ

: วนา เรสซิ เ ดนซ์ พระราม 9 – ศรี น คริ น ทร์ / Vana Residence Rama 9 Srinakarin

เจ้าของโครงการ

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: เขตบางกะปิ ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)

พืน้ ที่โครงการ

: 19 ไร่ 3 งาน 53.3 ตารางวา

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว

จํานวนบ้าน

: 69 ยูนิต

รูปแบบบ้าน

: Type A ที่ดิน 64-136 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 492 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องนํา้
4 ที่จอดรถ
Type B ที่ดิน 56-76 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 420 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องนํา้ 4
ที่จอดรถ
Type C ที่ดิน 53-68 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 400 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องนํา้ 4
ที่จอดรถ

ราคาเริ่มต้น

: Type A เริ่ม 37 - 50 ล้านบาท
Type B เริ่ม 32 – 34 ล้านบาท
Type C เริ่ม 25 – 31 ล้านบาท

สิ่งอํานวยความสะดวก : สระว่ายนํา้ พร้อมสระเด็ก, ฟิ ตเนส, สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น, ระบบ
ไฟฟ้ า ใต้ดิ น และระบบไฟเบอร์อ อฟติ ก , ระบบ CCTV 24 ชั่ว โมง, ระบบ
Keycard Access
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่มลูกค้าผูม้ ีรายได้ครัวเรือน ตัง้ แต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป
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กลุ่มลูกค้า อายุ 30 ปี ขึน้ ไป ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลกู และมี
สัตว์เลีย้ ง
กลุ่มลูกค้าผูม้ ีครอบครัวใหญ่ท่ีประกอบไปด้วยสมาชิกตัง้ แต่รุ่นปู่ ย่าตายาย
จนถึงหลาน
มูลค่าโครงการ

: 1,862 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: พัฒ นางานก่ อ สร้า งแล้ว เสร็จ ร้อ ยละ 90.07 ของโครงการ และกํา ลัง เร่ง
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้งในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู ร้ ายได้
ตามเป้าในปี 2564 ที่ 810 ล้านบาท โดยประมาณ

เปิ ดขายโครงการ

: สิงหาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง ทําสัญญาจะซือ้ จะ
ขายแล้วจํานวน 40 หลัง ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์แล้วจํานวน 32 หลัง คงเหลือ 29
หลัง

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ และ ผังบริเวณสถานที่ใกล้เคียง
ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการ วนา เรสซิ เ ดนซ์ พระราม 9 - ศรี น คริ น ทร์ ตั้ง อยู่ บ นถนน ศรี น คริ น ทร์ - ร่ ม เกล้า
(กรุ งเทพกรีฑาตัดใหม่ ) ขนาด 6 ถึง 8 ช่องทางจราจรที่เชื่อมต่อไปถึงวงแหวนกาญจนาภิเษก โดยมี
ระยะทางรวม 11.2 กิโลเมตร และสามารถเดินทางสู่ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 9
มอเตอร์เวย์ ถนนหัวหมาก และถนนรามคําแหงได้โดยสะดวก สถานที่สาํ คัญใกล้เคียงโครงการ ได้แก่
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โรงเรี ย นนานาชาติ Brighton College Bangkok, Wellington College International Bangkok และ
Stamford International University ซึ่งถือว่าเป็ นจุดเด่นที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็ นครอบครัว ซึ่งต้องการ
ให้ลกู เรียนในโรงเรียนนานาชาติ
รายละเอียดแบบบ้าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดียวระดับ ซุปเปอร์ ลักชัวรี่ (Super Luxury) (ราคาขาย 20 ล้านบาท
ขึน้ ไป) มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 69 แปลง มีการวางผังโครงการเป็ นแบบ Cluster ซอยละ 4 แปลง จึงทําให้บา้ น
แต่ละหลังเป็ นแปลงมุม และมีความเป็ นส่วนตัวสูง

ภาพแสดง ผังโครงการ
ตัวบ้านออกแบบในรูปแบบโมเดิรน์ ลักชัวรี่ (Modern Luxury) เพื่อให้บา้ นดูหรูหราแบบทันสมัย
และมีจดุ เด่นเรื่องขนาดพืน้ ที่ใช้สอยขนาดใหญ่ โดยแบบบ้านมีทงั้ สิน้ 3 รูปแบบดังนี ้
Type A

บ้าน Type A เป็ นบ้านรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า มีจดุ เด่นคือ มีหอ้ งรับแขกและห้องทานอาหารขนาด
ใหญ่ อยู่ท่ีบริเวณชั้น 2 ของบ้าน มีห้อง Master bedroom อยู่ท่ีบริเวณชั้น 3 โดยมีพืน้ ที่ใช้สอย 492
ตารางเมตร และมีลิฟต์โดยสารภายใน
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Type B

บ้าน Type B เป็ นบ้านรูปทรงตัว L มีจดุ เด่นคือ มีหอ้ งรับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่อยูท่ ่ี
บริเวณชัน้ 2 ของบ้าน มีหอ้ ง Master bedroom ที่มีขนาดใหญ่ อยู่ท่บี ริเวณชัน้ 3 นอกจากนีย้ งั มีระเบียง
ขนาดใหญ่สาํ หรับใช้เป็ นพืน้ ที่สงั สรรค์ บริเวณชัน้ 2 โดยบ้าน Type B มีพืน้ ที่ใช้สอย 420 ตารางเมตร
และมีลิฟต์อยู่ภายในบ้าน
Type C

บ้าน Type C เป็ นบ้านรูปทรงตัว L เช่นเดียวกับ Type B และมีผงั พืน้ คล้ายคลึงกับ Type B คือมี
ห้องรับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่ อยู่ท่ีบริเวณชั้น 2 ของบ้าน มีห้อง Master bedroom ที่มี
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ขนาดใหญ่ อยู่ท่ีบริเวณชัน้ 3 นอกยากนีย้ งั มีระเบียงขนาดใหญ่สาํ หรับใช้เป็ นพืน้ ที่สงั สรรค์ บริเวณชัน้ 2
แต่จะมีช่วงเสาที่เล็กกว่า Type B เล็กน้อยและไม่ได้มีการติดตัง้ ลิฟต์ขนส่งไว้ภายในบ้าน แต่สามารถ
ติดเพิ่มได้ภายหลัง โดยบ้าน Type C มีพนื ้ ที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร
พืน้ ทีส่ ่วนกลาง
โครงการ วนา เรสซิ เ ดนซ์ มี ค ลั บ เฮ้า ส์ข นาดใหญ่ อ ยู่ บ ริ เ วณส่ ว นกลางของโครงการ ซึ่ ง
ประกอบด้วยสํานักงานนิติบคุ คล ฟิ ตเนส สระว่ายนํา้ และสวนนั่งพักผ่อน รวมถึงพืน้ ที่สวนส่วนกลางที่มี
ขนาดใหญ่และถูกออกแบบให้มีความร่มรื่น ด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์

ทัศนียภาพคลับเฮ้าส์แสะสํานักงานนิติบคุ คล

ทัศนียภาพสระว่ายนํา้ ขนาดใหญ่
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ทัศนียภาพห้องฟิ ตเนส

ทัศนียภาพส่วนต้อนรับของ Clubhouse

ทัศนียภาพสวนส่วนกลาง

ทัศนียภาพความร่มรื่นภายในโครงการ
ความคืบหน้าโครงการ
ปั จจุบนั โครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 90.07 ของโครงการ และ
กําลังเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จทัง้ ในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอนและรับรูร้ ายได้ตามเป้าในปี 2564 ที่
810 ล้านบาท โดยประมาณ
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ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง
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ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง
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2.1.2 บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
โครงการที่ RCY ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั มี 2 โครงได้แก่
2.1.2.1 โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2

โครงการ

: บ้านรชยา บ้านช้าง 2 / Rachaya Baan Chang 2

เจ้าของโครงการ

: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: หลังสนามบินนานาชาติอดุ รธานี ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

พืน้ ที่โครงการ

: 33-1-49.0 ไร่ ( 13,349.0 ตร.ว. )

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

จํานวนบ้าน

: 161 ยูนิต

รูปแบบบ้าน

: บ้านเดี่ยวใหญ่ 2 ชัน้ ที่ดิน 56 - 90 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 181 ตร.ม. 4 ห้องนอน
4 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ
บ้านเดี่ยวเล็ก 2 ชั้น ที่ดิน 50 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 154 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3
ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ
บ้านแฝด 2 ชัน้ ที่ดิน 44.6 – 44.8 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 154 ตร.ม. 4 ห้องนอน
3 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ

ราคาเริ่มต้น

: บ้านเดี่ยวใหญ่ เริ่ม 4 ล้านบาท
บ้านเดี่ยวเล็ก เริ่ม 3 ล้านบาท
บ้านแฝด เริ่ม 2.7 ล้านบาท

สิ่งอํานวยความสะดวก : ฟิ ตเนส, สวนสาธารณะส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,
ระบบ Keycard Access
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่มลูกค้า อายุตงั้ แต่ 25 – 45 ปี ตัง้ แต่วยั ทํางาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว
หลังแต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตัง้ แต่แรก
เกิด-มหาวิทยาลัย
กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติท่ีเป็ นครอบครัวใหญ่ ที่มีจาํ นวนตัง้ แต่ 4
คนขึน้ ไป
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กลุ่มลูกค้าผูม้ ีอาชีพที่เป็ นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, เจ้าของ
กิจการ
มูลค่าโครงการ

: 486.87 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: พัฒนาพืน้ ที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 100.00 ของโครงการ และปิ ดโครงการ
แล้ว โดยโอนหลังสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2563

เปิ ดขายโครงการ

: มกราคม 2561

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ และ ผังบริเวณสถานที่ใกล้เคียง
ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 (Rachaya Baan Chang 2) ตัง้ อยู่บนถนนบ้านช้าง ตําบลหมาก
แข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งอยู่ใกล้กบั ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยสามารถเดินทางไปสู่ท่าอากาศยาน
ได้โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที อีกทัง้ ที่ตงั้ ของโครงการรายล้อมไปด้วยสถานที่สาํ คัญ ได้แก่ โรงเรียน อุดร
พิชยั รักษ์พิทยา บิก๊ ซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอุดรธานี เซ็นทรัล อุดรธานี แม็คโคร อุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดเด่นที่
ดึงดูดกลุ่มลูกค้า ข้าราชการ และเจ้าของกิจการ SME
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ภาพแสดง ผังโครงการ

รายละเอียดแบบบ้าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จํานวนทัง้ สิน้ 161 หลัง ออกแบบบ้านในสไตล์โม
เดิรน์ โดยคํานึงถึงฟั งก์ช่นั การใช้งานเป็ นสําคัญ ซึ่งทางโครงการมีดว้ ยกันอยู่ 3 แบบ คือ แบบบ้านเดี่ยว
2 ชั้น ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และบ้านแฝด 2 ชั้น แบบบ้านเดี่ยว ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 4
ห้องนํา้ 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของขนาดใหญ่ 2 ที่จอดรถ ในส่วนของขนาดที่ดินอยู่ท่ี 56 ตารางวา พืน้ ที่
ใช้สอยประมาณ 181 ตารางเมตร ซึ่งภายในตัวบ้านออกแบบมาได้อย่างลงตัว และทั้งแบบบ้านแฝด
และบ้านเดี่ยวยังออกแบบภายในบ้านให้มีหอ้ งนอนด้านล่างเพื่อรองรับความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า
ในวัยผูส้ งู อายุอีกด้วย และสิ่งที่แตกต่างออกไปจากโครงการอื่นๆ และน่าจะเป็ นจุดเด่น คือ ห้องนอน
ของทัง้ 2 แบบ จะมีขนาดใหญ่และกัน้ ห้องแต่งตัวเป็ นสัดส่วน ให้ความรูส้ กึ ถึงความเป็ นส่วนตัวมากขึน้
สํา หรับ สุภ าพสตรี และภายในห้อ งนอนทั้ง 3 ห้อ งที่ อ ยู่ ชั้น บนมี ห้อ งนํ้า ในตัว ทุ ก ห้อ งที่ ใ ห้ค วาม
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สะดวกสบายเป็ นอย่างมาก ในส่วนของแบบบ้านแฝด ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องนํา้ 2 ที่จอด
รถ ขนาดของที่ดินเริ่มต้นที่ 44.8 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 154 ตารางเมตร ซึ่งแบบบ้านแฝดของ
โครงการนั้นได้ออกแบบการสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยส่วนที่เชื่อมกันนั้น คือ โรงจอดรถและ
ห้องนอนชั้นล่าง และด้วยรู ปแบบภายนอกที่สวยงามและทันสมัยให้ความรู ส้ ึกบ้านแฝดนั้นหลังใหญ่
เพราะมีขนาดหน้ากว้างถึง 11 เมตร อีกทัง้ การวางผังโครงการออกแบบให้ถนนซอยสามารถเชื่อมต่อถึง
กันได้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ยานพาหนะ
แบบบ้านเดี่ยวใหญ่

บ้านเดี่ยวใหญ่มีจุดเด่นคือมีพืน้ ที่ใช้สอยขนาดใหญ่ มีหอ้ งนอนชั้นล่าง 1 ห้อง เป็ นห้องสําหรับ
ผูส้ งู อายุ ส่วนชัน้ บนมีหอ้ งนอน 3 ห้องซึ่งแต่ละห้องมีหอ้ งนํา้ ส่วนตัว
แบบบ้านเดี่ยวเล็ก

บ้านเดี่ยวเล็กแตกต่างจากบ้านเดี่ยวใหญ่โดยที่ชนั้ 1 จะไม่มีหอ้ งครัวแยก ซึ่งจะรวมอยู่กบั ส่วนทาน
อาหาร และห้องนอนเล็ก 2 ห้องของชัน้ 2 จะใช้หอ้ งนํา้ ร่วมกัน
แบบบ้านแฝด

บ้านแฝดแตกต่างจากบ้านเดี่ยวใหญ่ โดยที่ชั้น 1 จะไม่มีห้องครัวแยก ซึ่งจะรวมอยู่กับส่วนทาน
อาหาร และห้องนอนเล็ก 2 ห้องของชัน้ 2 จะใช้หอ้ งนํา้ ร่วมกัน
28

ตัวบ้านออกแบบในรู ปแบบโมเดิรน์ เพื่อให้บา้ นดูทันสมัย และมีจุดเด่นเรื่องขนาดพืน้ ที่ใช้สอย
ขนาดใหญ่ โดยรูปแบบการตกแต่งภายในบ้านมีลกั ษณะดังนี ้

ทัศนียภาพภายในบ้านตัวอย่าง
พืน้ ทีส่ ่วนกลาง

ทัศนียภาพสโมสรส่วนกลางของหมู่บา้ น
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 ประกอบไปด้วย อาคารสโมสร (ฟิ ต
เนส) สวนสาธารณะภายในโครงการ มีซมุ ้ ประตูโครงการขนาดใหญ่และระบบแขนกัน้ รถยนต์ เข้า-ออก
ถึง 4 ช่อง ซึ่ง 2 ช่องทางเข้า-ออก ดําเนินการด้วยระบบอัตโนมัติจากคียก์ าร์ด และอีก 2 ช่องเข้า-ออก
โดยการแลกบัตร มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง กล้อง CCTV เข้า-ออกโครงการ ทําให้ม่ นั ใจ
ว่าลูกค้าจะได้รบั ความสะดวกสบายที่เพียงพอและความปลอดภัยที่ดี
ความคืบหน้าโครงการ
ปั จจุบนั โครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างร้อยละ 100.00 และปิ ดโครงการแล้ว โดย
โอนหลังสุดท้าย เดือนพฤศจิกายน 2563
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ทัศนียภาพโครงการ

ทัศนียภาพโครงการ

ทัศนียภาพโครงการ
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2.1.2.2 โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี

โครงการ

: บ้านรชยา วงแหวน-นาดี / Rachaya Nadee Outing-ring road

เจ้าของโครงการ

: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อุดรธานี บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

พืน้ ที่โครงการ

: 20-0-10.4 ไร่ ( 8,010.4 ตร.ว. )

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

จํานวนบ้าน

: 89 ยูนิต

รูปแบบบ้าน

: บ้านเดี่ยวใหญ่ 2 ชั้น ที่ดิน 53.6 – 106.4 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 176 ตร.ม. 4
ห้องนอน 4 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ
บ้า นเดี่ ย วเล็ ก 2 ชั้น ที่ ดิ น 50.3 – 81.4 ตร.วา พื น้ ที่ ใ ช้ส อย 152 ตร.ม. 4
ห้องนอน 3 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ
บ้านแฝด 2 ชัน้ ที่ดิน 41.8 – 50.5 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 152 ตร.ม. 4 ห้องนอน
3 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ

ราคาเริ่มต้น

: บ้านเดี่ยวใหญ่ เริ่ม 3.19 ล้านบาท
บ้านเดี่ยวเล็ก เริ่ม 2.76 ล้านบาท
บ้านแฝด เริ่ม 2.19 ล้านบาท

สิ่งอํานวยความสะดวก : สวนสาธารณะส่ วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่ว โมง, ระบบ
Keycard Access, CCTV บริเวณทางเข้าออกโครงการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่มลูกค้า อายุตงั้ แต่ 25 – 45 ปี ตัง้ แต่วยั ทํางาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว
หลังแต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตัง้ แต่แรก
เกิด-มหาวิทยาลัย
กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติท่ีเป็ นครอบครัวใหญ่ ที่มีจาํ นวนตัง้ แต่ 4
คนขึน้ ไป
กลุ่มลูกค้าผูม้ ีอาชีพที่เป็ นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, เจ้าของ
กิจการ

มูลค่าโครงการ

: 223.92 ล้านบาท
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สถานะโครงการ

: พัฒนาพืน้ ที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 86.00 ของโครงการ และอยูใ่ นระหว่าง
เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จในส่วนที่เหลือของโครงการ เพื่อให้สามารถโอนและ
รับรูร้ ายได้ตามเป้าในปี 2564 ที่ 136.83 ล้านบาทโดยประมาณ

เปิ ดขายโครงการ

: ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด รวม 89 หลัง โอนกรรมสิทธิ์
แล้ว จํานวน 38 หลัง จองและทําสัญญาแล้ว 14 หลัง คงเหลือ 37 หลัง

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ และ ผังบริเวณสถานที่ใกล้เคียง
ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ตัง้ อยู่บนถนนวงแหวนจังหวัดอุดรธานี บริเวณบ้านหนองหัวหมู
ตําบลนาดี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ห่างจากสนามบินนานาชาติอุดรธานีประมาณ 5
กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงมีหา้ งสรรสินค้าเทสโก้ โลตัส บิ๊กซี สําหรับอํานวยความสะดวกในการซือ้
สินค้าและใช้บริการต่าง ๆ ภายในห้างสรรพสินค้า
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ภาพแสดง ผังโครงการ
รายละเอียดแบบบ้าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จํานวนทั้งสิน้ 89 หลัง ออกแบบบ้านในสไตล์โม
เดิรน์ โดยคํานึงถึงฟั งก์ช่นั การใช้งานเป็ นสําคัญ ซึ่งทางโครงการมีดว้ ยกันอยู่ 3 แบบ คือ แบบบ้านเดี่ยว
2 ชั้น ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และบ้านแฝด 2 ชั้น แบบบ้านเดี่ยว ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 4
ห้องนํา้ 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของขนาดใหญ่ 2 ที่จอดรถ ในส่วนของขนาดที่ดินอยู่ท่ี 53.6 - 106.4
ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 176 ตารางเมตร ซึ่งภายในตัวบ้านออกแบบมาได้อย่างลงตัว และทัง้
แบบบ้า นแฝดและบ้า นเดี่ ย วยั ง ออกแบบภายในบ้า นให้มี ห้อ งนอนด้า นล่ า งเพื่ อ รองรับ ความ
สะดวกสบายให้กบั ลูกค้าในวัยผูส้ งู อายุอีกด้วย และสิ่งที่แตกต่างออกไปจากโครงการอื่น ๆ และน่าจะ
เป็ นจุดเด่น คือ ห้องนอนของทัง้ 2 แบบ จะมีขนาดใหญ่และกัน้ ห้องแต่งตัวเป็ นสัดส่วน ให้ความรูส้ กึ ถึง
ความเป็ นส่วนตัวมากขึน้ สําหรับสุภาพสตรี และภายในห้องนอนทัง้ 3 ห้องที่อยู่ชนั้ บนมีหอ้ งนํา้ ในตัวทุก
ห้องที่ให้ความสะดวกสบายเป็ นอย่างมาก ในส่วนของแบบบ้านแฝด ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 3
ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ ขนาดของที่ดินเริ่มต้นที่ 41.8 - 50.5 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 152 ตาราง
เมตร ซึ่งแบบบ้านแฝดของโครงการนัน้ ได้ออกแบบการสร้างที่ถกู ต้องตามกฎหมาย โดยส่วนที่เชื่อมกัน
นัน้ คือ โรงจอดรถและห้องนอนชัน้ ล่าง และด้วยรูปแบบภายนอกที่สวยงามและทันสมัยให้ความรู ส้ ึก
บ้านแฝดนัน้ หลังใหญ่ เพราะมีขนาดหน้ากว้างถึง 11 เมตร อีกทัง้ การวางผังโครงการออกแบบให้ถนน
ซอยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ยานพาหนะ
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แบบบ้านเดี่ยวใหญ่

บ้านเดี่ยวใหญ่ มีจาํ นวน 4 ห้องนอน 4 ห้องนํา้ 1 ห้องครัว จอดรถยนต์ได้ 2 คัน มีพนื ้ ที่ใช้สอยกว่า
177 ตารางเมตร จุดเด่นคือ แบบบ้านจัดเป็ นสัดส่วนชัดเจน ทําให้พนื ้ ที่ใช้สอยตัวบ้านนัน้ เน้นการใช้งาน
ได้จริงทุกส่วน และบ้านเดี่ยวใหญ่ ยังมีบริเวณที่รอบบ้านมากถึง 50 ตารางวา ขึน้ ไปจนไปถึง 100
ตารางวา

แบบแปลนชัน้ 1

แบบแปลน ชัน้ 2
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แบบบ้านเดี่ยวเล็ก

บ้านเดี่ยวเล็ก มีจาํ นวน 4 ห้องนอน 3 ห้องนํา้ 1 ห้องครัว จอดรถยนต์ได้ 2 คัน มีพืน้ ที่ใช้สอยกว่า
152 ตารางเมตร จุดเด่นคือ แบบบ้านที่ดูหน้ากว้าง ทําให้มีความรูส้ ึกได้ถึงบ้านหลังใหญ่ พืน้ ที่ใช้สอย
ตัวบ้านจัดได้เหมาะสม ลงตัว ทุกห้อง และบ้านเดี่ยวเล็ก ยังมีบริเวณที่รอบบ้านมากถึง 50 ตารางวา ขึน้
ไปจนไปถึง 80 ตารางวา

แบบแปลนชัน้ 1

แบบแปลน ชัน้ 2

แบบบ้านแฝด
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บ้านแฝด มีจาํ นวน 4 ห้องนอน 3 ห้องนํา้ 1 ห้องครัว จอดรถยนต์ได้ 2 คัน มีพนื ้ ที่ใช้สอยกว่า 152
ตารางเมตร จุดเด่นคือ แบบบ้านที่ดูหน้ากว้าง ทําให้มีความรู ส้ ึกได้ถึงบ้านหลังใหญ่ พืน้ ที่ใช้สอยตัว
บ้านจัดได้เหมาะสม ลงตัว ทุกห้อง และบ้านแฝด ยังมีบริเวณที่รอบบ้านเริ่มต้น 42 ตารางวา ขึน้ ไปจน
ไปถึง 46 ตารางวา

แบบแปลนชัน้ 1

แบบแปลน ชัน้ 2

ตัวบ้านออกแบบในรู ปแบบโมเดิรน์ เพื่อให้บา้ นดูทันสมัย และมีจุดเด่นเรื่องขนาดพืน้ ที่ใช้สอย
ขนาดใหญ่ โดยแบบการตกแต่งภายในบ้านมีลกั ษณะดังนี ้

พืน้ ทีส่ ่วนกลาง
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ประกอบไปด้วย สวนสาธารณะ
ส่วนกลางภายในโครงการ มีซุม้ ประตูโครงการขนาดใหญ่และระบบแขนกัน้ รถยนต์ เข้า-ออก ถึง 4 ช่อง
ซึ่ง 2 ช่องทางเข้า-ออก ดําเนินการด้วยระบบอัตโนมัติจากคียก์ าร์ด และอีก 2 ช่องเข้า-ออกโดยการแลก
บัตร มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง กล้อง CCTV เข้า-ออกโครงการ ทําให้ม่ นั ใจว่าลูกค้าจะ
ได้รบั ความสะดวกสบายที่เพียงพอและความปลอดภัย
36

ความคืบหน้าโครงการ

ทัศนียภาพโครงการ
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ทัศนียภาพบ้านตัวอย่าง
ปั จจุบนั โครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 86.00 ของโครงการ และ
อยู่ในระหว่างเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถโอนและรับรูร้ ายได้ภายใน ปี 2564 ที่ 136.83 ล้าน
บาทโดยประมาณ
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2.1.3 บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จํากัด (กิจการร่วมค้า)
โครงการที่ TONSON ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั มี 1 โครงการ ได้แก่
2.1.3.1 โครงการอาคารชุด ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
โครงการ

: ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ / Tonson One Residence

เจ้าของโครงการ

: บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 85.3 ตารางวา (385.3 ตารางวา)

ลักษะโครงการ

: คอนโดมิเนียม 29 ชัน้ ระดับ Super Luxury

จํานวนห้อง

: 80 ยูนิต

จํานวนที่จอดรถ

: 115 คัน

รูปแบบห้อง

: 1 Bedroom 57 – 74 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 20 ล้านบาท
2 Bedrooms 108 – 117.5 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 33.5 ล้านบาท
Penthouse 255 – 387.5 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 115.5 ล้านบาท

สิ่งอํานวยความสะดวก : ฟิ ตเนส, สระว่ายนํา้ ลอยฟ้า, สวนส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24
ชั่วโมง, เข้าออกด้วยระบบคียก์ าร์ด, ลิฟต์โดยสารส่วนตัว และระบบจอดรถ
อัตโนมัติ เป็ นต้น
มูลค่าโครงการ

: 2,850 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: ได้รับ ความเห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และ
ใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว และพัฒนาพืน้ ที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 13.09
ของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดจองและทําสัญญาแล้วจํานวน 61 ยูนิต
หรือคิดเป็ นร้อยละ 76.25 ของจํานวนยูนิต ซึ่งมีมลู ค่า 1,862.22 ล้านบาท
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รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ
ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ตัง้ อยู่ในซอย ต้นสน ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ซึ่งทําเล
ดัง กล่ า วถื อ เป็ น จุด เด่ น ของโครงการ อี ก ทั้ง ที่ ดิ น โครงการยัง มี ก รรมสิ ท ธิ์ ค รอบครองโดยสมบู ร ณ์
(Freehold) นอกจากนีท้ ่ีตงั้ ของโครงการรายล้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะ
เป็ นห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และโรงพยาบาลชั้นนําหลายแห่ง เช่น ห่างจาก Central Chidlom
0.23 กิโลเมตร, Central Embassy 0.3 กิโลเมตร, โรงเรียนมาแตร์เดอี 0.4 กิโลเมตร, Central World
0.75 กิโลเมตร, Siam Paragon 1.5 กิโลเมตร, โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 1.5 กิโลเมตร และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2.5 กิโลเมตร รวมถึงในอนาคตจะมีโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (MixedUse) ระดับโลกอีกมากมาย เช่น Sindhorn Village, One City Centre, Dusit Central Park และ One
Bangkok
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ลักษณะอาคาร

TIMELESS | MODERN | SOPHISTICATED | DIRECT SKY EXPOSURE AND BETTER VIEW
INCREASE PRIVACY | INCREASE SERENITY

ภาพจําลองอาคารชุด ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

ภาพตัวอย่างแสดง ผังชัน้ พักอาศัย

ตัวอย่างผังห้องพักโครงการ
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ภาพตัวอย่างแสดงห้องแต่ละชัน้
ตัวอาคารมีลกั ษณะเป็ นอาคารสูง (High Rise) 29 ชัน้ บนพืน้ ที่ขนาดประมาณ 0-3-85.3 ไร่ ที่มา
พร้อมความเป็ นส่วนตัว (Privacy) สูงสุดด้วย จํานวนห้องชุดเพียง 80 ยูนติ และมีจาํ นวนยูนิตต่อชัน้
สูงสุดเพียงชัน้ ละ 4 ยูนิต ซึ่งทําให้ทกุ ยูนิตเป็ นห้องหัวมุมทัง้ หมด พร้อมลิฟต์ส่วนตัว (Private Lift) ทุก
ห้อง นอกจากนีโ้ ครงการยังมีท่จี อดรถอัตโนมัตใิ ต้ดินซึ่งรองรับรถได้ถึง 115 คัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 146
พร้อมขนาดช่องจอดขนาดใหญ่พิเศษ สามารถรองรับรถซูเปอร์คาร์และรถตูไ้ ด้อีกด้วย
โครงการมีรูปแบบของห้อง 5 รูปแบบคือ ห้องแบบ 1 Bedroom, ห้องแบบ 2 Bedroom, ห้องแบบ
3 Bedroom รวมถึงห้องแบบ Penthouse และ Duplex Penthouse โดยชัน้ Ground จะเป็ น Lobby
Lounge ทัง้ หมด โดยมีจดุ รับส่ง (Drop-off Area) เชื่อมจากทางเข้าซอยต้นสนซึ่งจะมีการสร้างสะพาน
ข้ามคลองเพื่อเข้าไปในโครงการ ชัน้ ที่ 2 จะเป็ นส่วนของที่พกั อาศัยและมีเพียงแค่ 3 ยูนิต ประกอบด้วย
ห้องแบบ 1 Bedroom จํานวน 2 ห้อง และ ห้องแบบ 2 Bedroom จํานวน 1 ห้อง ตัง้ แต่ชนั้ ที่ 3 - 19 ก็
เป็ นส่วนของที่พกั อาศัย ซึง่ จะมีชนั้ ละ 4 ยูนิต คละกันทัง้ 1 Bedroom และ 2 Bedroom ซึ่งห้องแบบ 2
Bedroom มีขนาดเริม่ ต้นที่ 108 ตร.ม. ขึน้ ไป ชัน้ ที่ 20 - 21 มีหอ้ งแบบ 3 Bedroom ซึ่งมีขนาดใหญ่ทงั้
ชัน้ มีเพียง 2 ยูนิต มีดว้ ยกัน 2 ชัน้ ชัน้ ที่ 23 - 25 มีหอ้ ง Penthouse ที่มีพนื ้ ที่ใช้สอยขนาดใหญ่พเิ ศษและ
ทัง้ โครงการมีเพียง 3 ยูนิต ทัง้ Floor มีแค่ยนู ิตเดียวเท่านัน้ ให้ความเป็ นส่วนตัวสุด ๆ สามารถชื่นชม
ทัศนียภาพได้รอบด้านและห้องกว้างขวางสามารถอยูอ่ าศัย 4 - 5 คน ได้อย่างสบาย ตัง้ แต่ชนั้ ที่ 26 - 29
จะเป็ นห้องแบบ Duplex Penthouse ซึ่งเป็ นห้องที่ตงั้ อยูช่ นั้ บนสุดของโครงการและมีขนาดใหญ่ท่สี ดุ มี
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พืน้ ที่ใช้สอย 300-387.5 ตร.ม. ห้องรูปแบบนีจ้ ะมีทงั้ หมด 2 ห้อง 1 ยูนิต จะได้พนื ้ ที่เต็ม 2 ชัน้ ในแบบ
Duplex แท้ ๆ ใช้สอยได้เต็มพืน้ ที่

ทัศนียภาพทางเข้าโครงการ
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ทัศนียภาพจําลองภายในห้อง
พืน้ ทีส่ ่วนกลาง

ทัศนียภาพจําลองภายในห้องฟิ ตเนส
44

ทัศนียภาพห้องจัดเลีย้ งและครัวอเนกประสงค์

ทัศนียภาพจําลองสระว่ายนํา้ ระบบ
สิ่งอํานวยความสะดวกส่วนกลาง (Common Facilities) ของโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ตอบ
โจทย์กับทุกไลฟ์ สไตล์ของผูอ้ ยู่อาศัย โดนจะอยู่บนชั้น Ground และชั้น 22 ประกอบไปด้วย บริการ
ผู้ ช่ ว ยส่ ว นตั ว (Concierge Service), ห้ อ งรั บ รองและห้ อ งประชุ ม (Lobby Lounge & Business
Lounge), ห้อ งจัด เลี ย้ งและครัว อเนกประสงค์ส าํ หรับ จัด ปาร์ตี ส้ ุด เอ็ ก ซ์ค ลูซี ฟ , สระว่ า ยนํ้า ระบบ,
Jacuzzi, ฟิ ตเนสพร้อมห้องบริการเทรนเนอร์ส่วนตัว
ความคืบหน้าโครงการ
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ทัศนียภาพความคืบหน้างานก่อสร้าง
ปั จจุบนั โครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 13.09 ของโครงการ และ
อยู่ในระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการ เพื่อให้สามารถโอนและรับรูร้ ายได้ตาม
เป้าในปี 2566
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2.2 การตลาด และการแข่งขัน

2.2.1 โครงการไวโอ แคราย 1 และ โครงการไวโอ แคราย 2
(ก)

นโยบาย และลักษณะการตลาด
เนื่องจากโครงการ ไวโอ แคราย 1 และไวโอ แคราย 2 เป็ นโครงการที่อยู่ในทําเลใกล้เคียงกัน
ประกอบกับมีลกั ษณะโครงการ และระดับราคาใกล้เคียงกัน ดังนัน้ ทัง้ สองโครงการจึงมีแนวทางและกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ใกล้เคียงกัน
โครงการไวโอ แคราย 1
โครงการไวโอ แคราย 1 เป็ นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายประมาณ 83,600 - 89,600 บาท ต่อ
ตารางเมตร ซึ่งถือเป็ นระดับราคาปานกลาง เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทผูท้ ่ีมีรายได้ปานกลางแต่
ต้องการที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพืน้ ที่ค่อนข้างใหญ่
ขนาด 30 ตารางเมตรเป็ นต้นไป และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถึงว่าคุม้ ค่ากว่าคอนโดคู่แข่ง
ในระดับระคาเดียวกัน และอีกหนึ่งจุดเด่นที่สาํ คัญคือที่ตงั้ โครงการอยู่ห่างจาก สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์
ราชการนนทบุรี (MRT สายสีม่วง) เพียง 50 เมตร จึงทําให้มีกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งที่ตอ้ งการซือ้ ไว้เพื่อ
ลงทุนปล่อยเช่าแสวงหาผลกําไร
ลักษณะของโครงการ ไวโอ แคราย 1 ถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นและทันสมัย แบบ Modern ที่
ดูสะดุดตา มีการออกแบบโลโก้โครงการสีม่วงสด เพื่อภาพลักษณ์ท่ีฉูดฉาดและทันสมัยเพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็ นกลุ่มคนที่มีความทันสมัย และใช้ชีวิตแบบรวดเร็ว
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการตลาดของคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัช
ธรรม (MRT สายสีม่วง) (“รถไฟฟฟ้าสายสีม่วง”) ในปั จจุบันจะไม่ค่อยลื่ นไหลมากนัก เนื่องด้วยมี
ปริมาณอุปทานในพืน้ ที่ค่อนข้างสูง แต่ดว้ ยจุดเด่นของโครงการที่มีการเดินทางที่สะดวก มีความคุม้ ค่า
ทัง้ ในด้านพืน้ ที่ใช้สอย สิ่งอํานวยความสะดวก และราคา จึงทําให้ โครงการ ไวโอ แคราย 1 ยังสามารถ
ขายได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีค่แู ข่งเป็ นจํานวนมากก็ตาม
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการไวโอ แคราย 2 เป็ นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายประมาณ 68,000 - 73,000 บาท ต่อ
ตารางเมตร ซึ่งถือเป็ นระดับราคาที่ไม่สงู มากนัก เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทกลุ่มลูกค้าคนทํางาน
รุน่ ใหม่ท่ีกาํ ลังเริ่มต้นชีวิตวัยทํางานที่ตอ้ งการที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ โครงการไวโอ แค
ราย 2 มิได้อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเช่นเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 ดังนัน้ จึงทําให้มีการกําหนด
ระดับราคาขายที่ต่าํ กว่า ซึ่งทําให้เป็ นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ติดกับสถานี
รถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT สายสีม่วง) แต่ก็มีระยะห่างเพียงแค่ 400 เมตร จึงทําให้มี
ความสะดวกในการเดินทางเข้าไปทํางานในใจกลางเมืองได้โดยง่าย
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การออกแบบโครงการนัน้ ใช้แนวความคิดในการออกแบบเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 คือ
เน้นความโดดเด่นทันสมัยที่ดงึ ดูดความสนใจของคนรุน่ ใหม่ แต่ปรับขนาดพืน้ ที่ใช้สอยให้เล็กลง เพื่อให้
อยู่ในระดับราคาที่ไม่สูงมากนัก สิ่งอํานวยความสะดวกส่วนกลางถูกวางไว้อยู่ท่ีบริเวณชั้น 8 ของ
อาคาร โดยออกแบบให้เ ป็ น สระว่ า ยนํ้า แบบ Infinity Edge Pool ที่ เ ห็ น วิ ว โดยรอบจากชั้น บนสุด
นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งฟิ ตเนส และสวนขนาดใหญ่ท่อี ยู่บริเวณชัน้ ดาดฟ้าของโครงการอีกด้วย
ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพืน้ ที่ไม่ใหญ่มากนัก เริ่มต้นที่ประมาณ 25 ตารางเมตรเป็ นต้นไป แต่ก็มี
การจัดพืน้ ที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถึงว่าคุม้ ค่ากว่าคอนโดมิเนียม
คู่แข่งในระดับราคาใกล้เคียงกัน
การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย
ดําเนินการขายโครงการโดยทีมงานมืออาชีพจาก บริษัท พีค บีลดิง จํากัด ซึ่งนอกจากดูแลการ
ขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมอยู่ประจําที่สาํ นักงานขายของ
โครงการด้วย
(ข)

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ท่ีผา่ นมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีผูป้ ระกอบการเป็ น
จํานวนมากที่ดาํ เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมโดมิเนียม โดยการแข่งขันมักจะกระจุก
ตัวตามแนวขนส่งมวลชนระบบรางที่เปิ ดให้บริการแล้วและอยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดยคู่แข่งหลักใน
ตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็ นบริษัทขนาดใหญ่และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและมีระยะเวลาการพัฒนาค่อนข้างนาน
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์เผชิญหลายปั จจัยลบเข้ามากระทบทั้ง
เรื่อง ภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศโดยเฉพาะจีน ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อการ
ดําเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวจํานวนมาก ผลกระทบ
ของปั ญหาภัยแล้งที่ทาํ ให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึน้ และการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2563 ที่ล่าช้าและยังมีความไม่แน่นอนสูงส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐที่เป็ นการลงทุนใหม่
ต้องเลื่อนออกไปและบั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจจนทําให้ภาคเอกชนบางส่วนชะลอการลงทุน
ออกไป จากปั จจัยข้างต้นส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวฉุดกําลังซือ้ เติบโตตํ่ากว่าระดับศักยภาพ
แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการผ่อนปรนมาตรการกํากับดูแลการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
(แอลทีวี) ตัง้ แต่วันที่ 20 มกราคม 2563 และภาครัฐมีมาตรการกระตุน้ ตลาดที่อยู่อาศัย ด้วยการลด
ค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน และลดค่าจดจํานองจากร้อย
ละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน สําหรับการซือ้ ขายที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
จะสิน้ สุดมาตราการวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ประกอบกับการคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่ี ร้อยละ 0.50
ต่อปี เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจและกําลังการจับจ่ายใช้สอย
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ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852007 และ
https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256301CoverStory.aspx

ภายในโซนเริ่มตัง้ แต่แยกแครายสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีไปจนถึงสะพานพระนั่งเกล้า
รวม 4 สถานี มีการแข่งขันดุเดือดโดยมีผพู้ ฒ
ั นารายใหญ่ซ่งึ มีโครงการขนาดประมาณ 1,000 ยูนิต ผสม
กั บ คอนโดมิ เ นี ย ม Low-Rise ขนาด 8 ชั้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเข้า อยู่ ใ นซอย รวมเบ็ ด เสร็ จ โซนนี ้จ ะมี
คอนโดมิเนียมรวม 4 หมื่นยูนิต ราคาเฉลี่ย 9 หมื่นบาท/ตร.ม. ซึ่งคงค้างจํานวน 16,000 ยูนิตหรือ ร้อย
ละ 40 โดยโซนนีเ้ ปิ ดการขายมาตัง้ แต่ปี 2555 แต่อัตราการขายเฉลี่ยจะขายได้เดือนละ 9 ยูนิต โดย
อัตราการเติบโตของราคาเฉลี่ยรายปี ของคอนโดมิเนียมในย่านนีป้ รับลดมาในทุกปี ตงั้ แต่ปี 2559 เป็ น
ต้นมา และมีการติดลบในทั้ง 2 ไตรมาสแรกของปี 2563 (ปั จจุบันราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.9 หมื่นบาทต่อ
ตารางเมตร) ทัง้ นีจ้ าก 7 ไตรมาสล่าสุด ราคาต่อตารางเมตรในย่านนีม้ ีการปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันในปี ก่อนหน้า (หรือ ติดลบ %YOY) ไปถึง 6 ไตรมาสด้วยกัน ประกอบกับผูบ้ ริโภคมีทางเลือก
อื่นเพราะมีคู่แข่งทัง้ ทาวน์เฮาส์ ทําเล และราคาไม่ต่างกัน อีกทั้งทําเลอื่นที่น่าสนใจกว่า ซึ่งหากได้รบั
สิทธิ์ประโยชน์แบบเดียวกันผูบ้ ริโภคก็มีแนวโน้มเลือกที่อยู่อาศัยแนบราบมากกว่าและผูบ้ ริโภคส่วนมาก
ติดปั ญหาถูกสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็ นคนในพืน้ ที่ดงั กล่าวรายได้ไม่สงู
อีกทัง้ มีหนีค้ รัวเรือนค่อนข้างมาก
ที่มา: https://www.posttoday.com/property/575690 และ https://www.reic.or.th/News/RealEstate/440880

และ https://www.scbeic.com/th/detail/product/6921
ในครึ่งหลังปี 2563 คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในโซนนีเ้ ริ่มตัง้ แต่แยกแครายสถานีศูนย์
ราชการจังหวัดนนทบุรีไปจนถึงสะพานพระนั่งเกล้จะยังคงซบเซาจากปั จจัยที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับ
ปั จจัยค่าโดยสารจากการขนส่งรู ปแบบรถไฟฟ้าที่มีราคาแพงกว่ารถตู้โดยสารและรถแท็กซี่ ทําให้
ผูบ้ ริโภคไม่สนใจซือ้ โครงการอาคารชุดแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง หากรัฐบาลไม่มีมาตราการส่งเสริมการ
ลดราคาค่าโดยสารลงและไม่ส่งเสริมมาตราการอื่น ๆ เพื่อจูงใจในระยะยาว แม้ปัจจุบนั จะมีมาตราการ
ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ออกไปถึงสิน้ เดือนกันยายน 2563 แล้วก็ตาม แต่กระนัน้ ก็
ยังเป็ นมาตราการระยะสัน้
ที่มา: https://www.thaipost.net/main/detail/68447

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคู่แข่ง โครงการ ไวโอ แคราย 1 และไวโอ แคราย 2 มีรายละเอียด ดังนี ้
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ตารางเปรียบเทียบโครงการคูแ่ ข่ง
ชื่อโครงการ

ไวโอ แคราย 1

ไวโอ แคราย 2

a space me
Rattanathibet

Supalai Loft
@Khaerai Station

Knightsbridge (ไนซ์
บริช)

The Posh twelve

The Crystal Bliss
@Rattanathibet

U Delight
Rattanathibet

เอ พลัส อินสไปร์
รัตนาธิเบศร์ 11

สถานที่ตงั้
ผูพ้ ฒ
ั นา

ถ.รัตนาธิเบศร์
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด
0-3-78.7
คอนโด Low Rise
125

ถ.รัตนาธิเบศร์
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด
0-3-10
คอนโด Low Rise
122

ถ.รัตนาธิเบศร์
บมจ.อารียา พรอพเพอร์
ตี ้
2-0-43
คอนโด High Rise
401

ถ.ติวานนท์
บมจ. ศุภาลัย

ถ.ติวานนท์
บมจ. ออริจนิ ้ พร็อพ
เพอร์ตี ้
1-2-4
คอนโด High Rise
373

ถ.เรวดี
บริษัท เอ.บี.เดคคอร์เรท
จํากัด
3-1-58
คอนโด High Rise
539

MRT ศูนย์ราชการ
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี ้
ดิเวลล็อปเมนท์
5-1-10
High Rise
989

MRT ศูนย์ราชการ
บริษัท เอ พลัส เรียล
เอสเตท จํากัด
0-0-193
Low Rise
70

1 Bedroom 31 – 37
ตารางเมตร

1 Bedroom 26 – 34
ตารางเมตร
2 Bedrooms 48 – 49
ตารางเมตร

5แบบ:ห้องสตูดิโอ/1
ห้องนํา้ 1ห้องนํา้ /3
ห้องนอน1ห้องนํา้ 1
ห้องครัว1ห้องนั่งเล่น

5แบบ:1Bed /1Bed
Suite / 1Bed Deluxe
/1Bed Pluss /2Bed
/2Bed Deluxe/
2Bed Suite

2แบบ:ห้องสูติโอ/1
ห้องนอน1ห้องนํา้ 1
ห้องครัว 1ห้องนั่งเล่น

2 Bedrooms 43 – 48
ตารางเมตร

1 แบบ
(ต่างกันแค่ขนาด)
1.ขนาด25ตร.ม.
2.ขนาด32ตร.ม.

ถ.ติวานนท์
บริษัท แปซิฟิค สตาร์
ประเทศไทย จํากัด
4-2-61
High Rise
2
อาคาร A=552 B=821
สตูดิโอ,1นอน,1นอน+
1,Duplex1นอน
,Duplex1นอน+
1,Duplex1นอน+1

พืน้ ที่ใช้สอย (ตร.ม.)
ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)
จุดเด่น

30-62
2.7
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานี
ศู น ย์ ร าชการนนทบุ รี
(MRT สายสีม่วง)
ห้ อ งถู ก ออกแบบให้ มี
พืน้ ที่ค่อนข้างใหญ่

25.70-57.70
2.29,Duplex3.29
หรู หรา,ส่วนกลางสวย,มี
ห้องให้เลือกหลายแบบ
,ใกล้ MRT กระท รวง
สาธารณสุข 70 m

21-45
1.99-3.62
อยู่ ติ ด ถนน ไม่ ต้อ งเข้า
ซอยลึก

30-59
999,000
ราค าไ ม่ สู ง มาก,ห้ อ ง
ค่อนข้างกว้าง,ที่จอดรถ
เยอะ,พื ้ น ไม้ ส ํา เร็ จ รู ป
SPC ดี ก ว่ า พื ้ น ล า
มิ เ นจทนนํ้า ปูแ ล้ว เรียบ
ไ ม่ เ ป็ น ค ลื่ น ต า ม
คอนกรีต ตัว SPC ทํามา
จาก ซิลิกา้ ผสมพลาสติก

29-54.5
1.99
ส่ ว น ก ล า ง ใ ห ญ่ , จั ด
สั ด ส่ ว น ชั ด เ จ น , ค่ า
ส่วนกลางถูก, มีห้องให้
เลื อ กเยอะ, ที่ จ อดรถ
เยอะ, มี เ ซเว่ น ข้า งล่ า ง
ตึก

20-28
1.09
ราคาไม่ แ พง,เงี ย บสงบ
มี ,ใกล้ห้า งสรรพสิ น ค้า
,ใกล้รถไฟฟ้า

จุดด้อย

ส ระว่ า ยนํ้ า ไ ม่ ค่ อ ยมี
ค ว า ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว
เ นื่ อ ง จ า ก ถู ก อ า ค า ร
ล้อมรอบเป็ นรูปตัว U

26.2-48.3
1.7
ไ ม่ ใ ก ล้ จ า ก ส ถ า นี
รถไ ฟฟ้ า ส ถานี ศู น ย์
ราชการนนทบุ รี (MRT
สายสีม่วง)
บริการรถ รับ-ส่ง
ราคาที่ไม่สูงมากเหมาะ
สํ า หรั บ คนทํ า งานรุ ่ น
ใหม่ ที่ ก ํา ลัง เริ่ ม ต้น ชี วิต
วัยทํางาน
Infinity edge pool
ส วน ขน าด ให ญ่ ที่ อ ยู่
บริเวณชัน้ ดาดฟ้า
อยู่ในซอยค่อนข้างลึก

ราคาสู ง ,2ห้ อ งนอนมี
เพียง1ห้องนํา้

ห้อง1นอนเล็กมาก และ
Duplex ก็แคบมาก

ไม่ มี เ ฟอร์นิเ จอร์ใ ห้,เข้า
ซอยมาลึ ก ,คอนโดเพิ่ ง
ก่อสร้าง เสร็จประมาณ
กลางปี 63

กุญแจเป็ นแบบไข,ลิฟท์
ค่ อ นข้า งอยู่ ไ กลเพราะ
จ ะ มี ลิ ฟ ท์ ฝั่ ง เ ดี ย ว ,
ทางเข้าคอนโดถ้าไม่ดูดี
ๆ จะมองไม่ค่อยเห็น

กุ ญ แจเป็ บแบบไ ข,ที่
จอดรถน้ อ ย,ไม่ มี ส ระ
ว่ายนํา้ , ทางเข้าคอนโด
ค่อนข้างเปลี่ยว

ขนาดที่ดินโครงการ (ไร่)
ลักษณะโครงการ
จํานวนยูนิตทัง้ โครงการ
แบบห้อง

พืน้ ที่ใช้สวยจํากัด

25-32
1.99
ใกล้ ห้ า งส รรพสิ น ค้ า
เดิ น ทางสะดวก ที่ จ อด
รถเยอะ เงี ย บส งบมี
ความส่วนตัวมาก

มี ตัว เลื อ กน้อ ยเพราะมี
แ ค่ 1ห้ อ ง น อ น ต่ า งที่
ขนาดห้อง ระเบียงแคบ
มาก ห้อ งนํ้า ตรงฝั ก บั ว
แคบมาก ไม่ แ ยกโซน
เปี ยกโซนแห้ง

2-0-34.5
คอนโด High Rise
422
มี6แบบ: Tiwanon
suite/Loft
suite/Executive
suite/Deluxe
suite/Primier
suite/Family suite
32-68
2.03
มีห้องให้เลือกเยอะและ
มี โ ปรโมชั่น ให้เ ราเลื อ ก
ว่ า จ ะ เ ลื อ ก เ อ า
เฟอร์นิ เ จอร์ห รื อ ว่ า รับ
เป็ นส่ ว นลดของห้อ งที่
จอดรถประมาณร้อยละ
58,อากาศดี ภ ายในตึ ก
ไม่ ร ้อ นเลยไปเซอร์เ วย์
ตอนเที่ยงยังมีลมแรง,จะ
ไ ม่ หั น ห น้ า ฝั่ ง ทิ ศ
ตะวันตกและตะวันออก
มีแต่ทิศเหนือกับทิศใต้
ถนนใหญ่ ช่ ว งนี ้ ร ถจะ
ค่ อ นข้า งติ ด เพราะ ทํา
ถนนอยู่,เหลื อ ชั้น 20ขึ ้น
ไป

4แบบ:1นอน,2นอน
,Duplex1นอน
,Duplex2นอน (1นํา้ ทุก
แบบ)
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ชื่อโครงการ

ไวโอ แคราย 1

ไวโอ แคราย 2

a space me
Rattanathibet

Supalai Loft
@Khaerai Station

Knightsbridge (ไนซ์
บริช)

The Posh twelve

The Crystal Bliss
@Rattanathibet

U Delight
Rattanathibet

เอ พลัส อินสไปร์
รัตนาธิเบศร์ 11

จํานวนทีข่ ายแล้ว

84%

63%

60%

80%

80%

40% (ตอนนีเ้ ปิ ดขายแต่
อาคารB)

60%

90%

100%

วันที่สร้างเสร็จ

มกราคม 2559

พฤษภาคม 2559

มิ.ย.60

ปลายปี 61

2ปี
(เริ่มโอนปลายธค61)

กําลังก่อสร้าง
(ก.ย. 2563)

คาดว่าจะสร้างเสร็จ
กลางปี 63

ขายก่อนเปิ ดโครงการ
ธ.ค.55 สร้างเสร็จก.ย.
57

ก.ย.61

สิ่งอํานวยความสะดวก
คลับเฮ้าส์
ฟิ ตเนส
สระว่ายนํา้
สวนสาธารณะ
ระบบรักษาความ
ปลอดถัย
ค่าส่วนกลาง
(บาท/ตร.ม.)

ไม่มี
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี

ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี

ไม่มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี

ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี

ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี

40

40

40

35

45

45

30

35

42

หมายเหตุ: ข้อมูลคู่แข่งระหว่าง กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562
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2.2.2 โครงการ วนา เรสซิเดนซ์
(ก)

นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ พัฒนาโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี ้
ภาพรวมกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
การสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
•

Understanding เข้าถึงทุกคนได้ง่าย

•

Rookie / Newcomer เป็ นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รุน่ ใหม่

•

High Quality Product ทําโครงการคุณภาพ

•

Real Luxury มีภาพลักษณ์ของความหรูหรา

•

Reliable มีความน่าเชื่อถือ

กลยุทธ์การตลาดหลัก (Key Marketing Strategy)
1. สร้างสรรค์โครงการที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กบั บริษัทฯ
2. สร้างความเชื่อมั่นในการซือ้ โครงการบ้านเดี่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ใ นแง่
ต่าง ๆ เช่น ทําเลที่ตงั้ ประโยชน์ใช้สอยของบ้าน การเลือกวัสดุและส่วนประกอบของบ้าน และ
ราคาของบ้าน
3. เน้นการออกแบบบ้านที่มคี วามแปลกใหม่และโดดเด่นกว่าโครงการอื่น ๆ
4. โครงการต้องแสดงถึงความสําเร็จของบริษัทฯ
5. สร้างภาพลักษณ์บริษัทฯ ผ่านการประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน
6. เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
7. จูงใจลูกค้าที่กาํ ลังตัดสินใจเปรียบเทียบ โดยจัดงานพิเศษเพื่อนําเสนอโครงการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าที่มอี ายุ 30 ปี ขนึ ้ ไป ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลกู และมีสตั ว์เลีย้ ง
2. กลุ่มลูกค้าผูม้ ีครอบครัวใหญ่ท่ปี ระกอบไปด้วยสมาชิกตัง้ แต่รุน่ ปู่ ย่าตายายจนถึงหลาน

-

ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่คนุ้ เคยและอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ใกล้เคียงโครงการ, ศูนย์กลางธุรกิจ
(CBD), พระรามเก้า, พืน้ ที่ส่วนขยายของกรุงเทพมหานคร, และต่างจังหวัด
ด้านเชือ้ ชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรือนตัง้ แต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซือ้ เน้นกลุ่มลูกค้าซือ้ เพื่อเป็ นเจ้าของ และกลุ่มที่ลงทุนระยะยาว
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จุดมุง่ หมายของการพัฒนาโครงการ วนา เรสซิเดนซ์
1. เป็ นบ้านที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม
2. เป็ นบ้านยั่งยืน
3. เป็ นบ้านที่มีการใช้สอยได้หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้จริง
4. มีมาตรฐานการก่อสร้างที่เข้มงวดและมีคณ
ุ ภาพ
5. ค่าบํารุงรักษาไม่สงู
6. มีการออกแบบที่ผสมผสานหลากหลาย
7. มีการตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมที่รม่ รื่นด้วยต้นไม้สีเขียว
8. สามารถเดินทางเข้าสูย่ า่ น CBD ได้ภายในระยะเวลาไม่เกินครึง่ ชั่วโมง
การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย
ดํา เนิ น การขายโครงการโดยที ม งานมื ออาชี พ จาก บริษั ท ซี บี อ าร์อี (ประเทศไทย) จํา กัด ซึ่ง
นอกจากดูแลการขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมอยู่ประจําที่
สํานักงานขายของโครงการด้วย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงทําการตลาดที่เน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงได้ และมีผลกับ
การตัดสินใจ โดยรูปแบบของโครงการจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ Brand ที่สื่อให้เห็นถึงบ้านที่นาํ
สมัยมีความเป็ นนานาชาติ ตอบโจทย์ผอู้ ยู่อาศัยที่พิถีพิถนั และนักลงทุนที่ชาญฉลาด โดยในปี นี ้ มีความ
พิเศษตรงที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จไปถึงเฟสที่ 2 อันเป็ นที่ตงั้ ของ Clubhouse พร้อมสวนสวยใจกลาง
โครงการ ทีมงานของบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเปิ ดตัว Clubhouse และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่
ร่วมมือกับ A-Motor แถมสินค้ากลุ่มเฉพาะอย่าง รถยนต์ Tesla Model 3
ทัง้ นี ้ การใช้สื่อโฆษณาของโครงการ เน้นไปที่ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram เป็ น
หลัก การใช้ Influencer ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ล้อไปกับการโฆษณาในช่องทางออฟไลน์ ผ่านการจัด
กิจกรรม การใช้ป้ายโฆษณา สื่อรถแห่โฆษณาเคลื่อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับสื่อหน้าโครงการให้
เด่นชัดยิ่งขึน้ ตามรายละเอียดดังนี ้
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1. VANA Big Celebration ฉลองเปิ ดคลับเฮ้าส์

2. Event งานเปิ ดคลับเฮ้าส์ VANA Big Celebration
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3. Monthly Marketing Activities

นอกจากนี ย้ ัง มี แ ผนการจัด กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ กระตุ้น ให้เ กิ ด ยอดขายอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เช่ น แคมเปญ 8.8 , โปรราคาพิ เ ศษ 25.9 ล้า น , โปรซือ้ บ้า นฟรีค่า เทอม
Brighton, VANA Easy Own Deal และแคมเปญซือ้ บ้านแถมรถ Tesla Model 3 ที่มีรถจริงให้
ทดลองขับภายในโครงการ
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ปรับปรุงสื่อหน้าโครงการ

คนถือป้ายโฆษณา

รถแห่โฆษณา
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การโฆษณาผ่าน สื่อออนไลน์
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การโฆษณาผ่าน influencer
นอกจากนี ้ โครงการ Vana Residence Rama 9 – Srinakarin ยังได้รบั รางวัลจากการประกวด
Thailand Property Awards 2019 ถึง 4 รางวัลซึง่ บ่งบอกถึงศักยภาพและคุณภาพของโครงการและ
เจ้าของโครงการ โดยมีรางวัลในด้านต่างๆดังนี ้
1. รางวัล The winner of “Best Housing Development (Bangkok)”
2. รางวัล The winner of “Best Housing Architectural Design”
3. รางวัล The winner of “Special Recognition in CSR”
4. รางวัล Highly Commended Awards of “Best Boutique Developer”
(ข)

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ท่ีผา่ นมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2562 จากปั จจัยลบด้าน
เศรษฐกิ จ ทั้ง ภายในและต่า งประเทศ เช่ น ปั ญ หาหนี ้ค รัว เรื อ น ความเข้ม งวดของสถาบัน การเงิน
มาตรการ LTV และ ปั ญหาอื่น ๆ ซํา้ ร้ายกว่านัน้ คือเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้ทกุ อย่าง
หยุดชะงักลง และการท่องเที่ยวซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจไทยหยุดลงทันที ขณะที่ภาคการผลิต
และส่งออกในช่วงแรกที่มีการระบาดก็ตอ้ งหยุดลงเช่นกัน ส่งผลให้ผูพ้ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่
เลือกที่จะชะลอการเปิ ดขายโครงการใหม่ลงหรือเลื่อนการเปิ ดตัวโครงการใหม่ในช่วงนี ้ โดยเน้นนําส
ต๊อกสร้างเสร็จเหลือขายมาลดราคาเพื่อเป็ นการตุน้ ยอดโอนกรรมสิทธิ์และเพื่อการรับรู ร้ ายได้ และ
ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์บางรายมีการลดราคามากกว่าร้อยละ 30-40 เพื่อเป็ นการระบายสต๊อกคงค้าง
ในตลาดก่อน รวมถึงมีโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่ผปู้ ระกอบการนํามาดึงดูดความสนใจ เช่น อยู่ฟรีผ่อนให้สงู สุด
ฟรี 24 เดือน หรือฟรีทกุ ค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ เป็ นต้น ซึ่งดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภคเป็ นจํานวน
มาก ส่งผลให้หลายโครงการที่ก่อสร้างเสร็จสามารถปิ ดการขายได้สาํ เร็จ ส่งผลทําให้ยอดขายของบริษทั
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งทําสถิติโตสวนกระแสตลาด
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ทัง้ นีต้ ลาดบ้านจัดสรรเปิ ดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครลดลงเช่นกัน แต่ลดลงในสัดส่วนที่ไม่มาก
นัก โดยมีจาํ นวนบ้านจัดสรรเปิ ดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 29,000-30,000
ยูนิต น้อยกว่าปี ก่อนหน้านีท้ ่ีมีบา้ นจัดสรรเปิ ดขายใหม่ประมาณ 45,000-50,000 ยูนิตต่อปี เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคหลัง COVID-19 ที่อาจเป็ นภาวะปกติใหม่ หรือ New Normal ที่มี
นัยต่อการซือ้ อสังหาริทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เช่น แนวโน้มของการทํางานที่บา้ น (work from home) ที่อาจ
มีมากขึน้ จะส่งผลให้ผบู้ ริโภคให้ความสําคัญกับลักษณะการใช้งานและพืน้ ที่ของที่อยู่อาศัยมากขึน้ และ
ให้นาํ้ หนักกับการเลือกทําเลที่สะดวกเดินทางหรือใกล้ท่ีทาํ งานน้อยลงหรือแนวโน้มความตื่นตัวด้าน
สุขอนามัยที่ผบู้ ริโภคอาจเริ่มให้ความสําคัญมากขึน้ โดยเฉพาะในการพิจารณาเลือกที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านจัดสรรซึ่งเป็ นลักษณะการอยู่อาศัยแยกครอบครัว ต่างจากที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่ซ่งึ เป็ น
ลักษณะการอยู่อาศัยร่วมกันกับคนหมู่มาก
โดยในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยคาดว่ายังคงไม่แตกต่างจากช่วงครึง่ แรก
ของปี นี ้ เพราะปั จจัยลบต่าง ๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็ นภาวะเศรษฐกิจ รายได้ภาคประชาชนลด
หนีค้ รัวเรือนสูง มาตรการ LTV ความเชื่อมั่นลดยังคงไม่ได้แตกต่างจากช่วงครึ่งแรกของปี นี ้ และมี
แนวโน้มที่จะมีความรุนแรงในการเมืองและการชุมนุมประท้วง อีกทัง้ การเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ของชาวต่างชาติก็ยงั คงไม่ชดั เจน แม้ว่าอาจจะมีการเปิ ดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาได้ในบางกลุม่ แต่
ก็คงไม่ได้กลับไปสู่ภาวะปกติแบบก่อนหน้านี ้ ซึ่งถ้าการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงไม่กลับมาก็คง
ยากที่ภาวะเศรษฐกิจจะกลับมาแบบเดิม และความเชื่อมั่นของคนไทยก็ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว
ส่งผลให้ผพู้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์จะยังคงขายสต๊อกคงเหลือจากโครงการที่สร้างเสร็จแล้วต่อไป ลดการ
เปิ ดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ และเพิ่มสัดส่วนโครงการบ้านจัดสรรให้มากขึน้ แบบช่วง 6 เดือน
แรกของปี นี ้
ที่ ม า : https://www.reic.or.th/News/RealEstate/442310 และ www.mitihoon.com/เศรษฐกิ จ ทรุ ด ฉุ ด

ราคาคอนโดหรือ ไม่?
จากผลสํารวจของ CBRE พบว่า โครงการบ้านพักอาศัย Luxury ที่มีราคาขาย 20 ล้านบาทขึน้ ไป
ส่วนใหญ่ จะอยู่ในพืน้ ที่บริเวณ (1) Western Bangkok (2) Downtown Bangkok และ (3) Eastern
Bangkok
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โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ นัน้ ตัง้ อยู่ในบริเวณ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่) ในพืน้ ที่
Eastern Bangkok ซึ่งมีลกั ษณะของทําเลที่ดีเทียบได้กบั ถนนราชพฤกษ์ ซึ่งมีลกั ษณะดังนี ้
1. เป็ นถนนขนาดใหญ่ มีเกาะกลางถนน และมี 3 ช่องทางจราจร ประกอบกับมีการสร้างอุโมงค์
เชื่อมต่อและอยู่ใกล้จดุ ขึน้ ทางด่วนพิเศษ ซึ่งทําให้ง่ายต่อการเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง และท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
2. ล้อ มรอบไปด้ว ยการบริ ก ารระดั บ สูง เช่ น โรงพยาบาลสมิ ติ เ วช โรงเรี ย นนานาชาติ ชั้น นํา
มหาวิทยาลัย และศูนย์การค้าชุมชน
3. ระดับถนนสูงกว่าถนนกรุงเทพกรีฑาสายเก่า 1.50 เมตร ซึ่งสามารถป้องกันปั ญหานํา้ ท่วมได้
ภาพรวมตลาดบ้านเดี่ยวระดับ Luxury ในบริเวณกรุงเทพกรีฑา

จากการสํารวจคู่แข่งทางตรงพบว่าโครงการบ้านเดี่ยว Luxury ที่ติดกับถนนสายหลักนั้นยังมี
จํานวนไม่มากซึ่งจุดนีท้ าํ ให้โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของทําเลที่ตงั้ ส่วนในด้าน
ภาพลักษณ์โครงการนั้นพบว่า โครงการคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงจะมีการออกแบบบ้านในรู ปแบบ
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traditional house แบบดัง้ เดิม ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ บนพืน้ ที่ดินขนาดใหญ่แต่มีพืน้ ที่
ใช้สอยภายในน้อย ซึ่งเป็ นจุดที่ทาํ ให้โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ แต่งต่างและโดดเด่น เนื่องจากตัวบ้าน
ออกแบบโดยเน้นพืน้ ที่ใช้สอยเพื่อให้เพียงพอกับลักษณะการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบคูแ่ ข่งทางตรง

ที่มา: ข้อมูลจาก CBRE

2.2.3 โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
(ก)

นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ พัฒนาโครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี ้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีอายุตงั้ แต่ 25 – 45 ปี ตัง้ แต่วยั ทํางาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว จนกระทั่งหลัง
แต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงกําลังเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติท่เี ป็ นครอบครัวใหญ่ ที่มีจาํ นวนตัง้ แต่ 4 คนขึน้ ไป
3. กลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพที่เป็ นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, เจ้าของกิจการ

-

ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่ม ลูกค้าที่ อาศัยอยู่ใ นพื น้ ที่ บริเวณใกล้เคียงและประกอบอาชี พบริเ วณ
ใกล้เคียงกับโครงการ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าที่มีบตุ รเรียนสถานศึกษาใกล้เคียงกับโครงการ
ด้านเชือ้ ชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทยและคนไทยที่มีสามีชาวต่างชาติ

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรือนตัง้ แต่ 60,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป และผูม้ ีรายได้ส่วนตัว
ตัง้ แต่ 18,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซือ้ เน้นกลุ่มลูกค้าซือ้ เพื่อเป็ นเจ้าของ และและอาศัยอยู่จริง
62

2.2.4 โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี
(ก)

นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ พัฒนาโครงการ บ้านรชยา วงแหวน-นาดี ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี ้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 27 ปี ขนึ ้ ไป ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลกู และมีสตั ว์เลีย้ ง
2. กลุ่มลูกค้าผูม้ ีครอบครัวใหญ่ท่ปี ระกอบไปด้วยสมาชิกตัง้ แต่รุน่ ปู่ ย่าตายายจนถึงหลาน

-

ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่คนุ้ เคยและอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ใกล้เคียงโครงการ, ผูท้ ่ีกาํ ลังหาที่พกั
อาศัยที่ราคาไม่สงู จนเกินไป แต่ยงั คงความเป็ นบ้านหลังใหญ่
ด้านเชือ้ ชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรือนตัง้ แต่ 15,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซือ้ เน้นกลุ่มลูกค้าซือ้ เพื่อเป็ นเจ้าของพักอาศัยเอง,อยู่อาศัยแบบครอบครัว

การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้วยทําเลที่ตงั้ ของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 ตัง้ อยู่ท่ี ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
ไม่ไกลจากเมือง และโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองนาดี ต.นาดี อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี ห่างตัวจากเมืองเพียง 7 กิโลเมตร ซึ่งใกล้สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯ โรบินสัน เทสโก้โลตัส (นาดี) และตัง้ งี่ส่นุ (นาดี) ใกล้สนามบินอุดรธานี ใกล้
สถานศึกษาต่าง ๆ ประจําจังหวัด ตัง้ แต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียนอนุบาล
อาภาพัชร โรงเรียนอุดรพิชยั รักษ์พิทยา โรงเรียนสตรีราชินทู ิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกลุ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี โดยส่วนผูท้ ่สี นใจโครงการสามารถติดต่อโครงการได้ทางช่องทาง ดังนี ้
1) บ้านตัวอย่าง และสํานักงานขาย โครงการจัดให้มีบา้ นตัวอย่าง 2 หลัง เป็ นแบบบ้านเดี่ยว
ใหญ่ และแบบบ้านเดี่ยวเล็กซึ่งแบบบ้านเดี่ยวเล็กมีรูปแบบเดียวกันกับบ้านแฝด ลูกค้าสามารถเข้าชม
บ้านตัวอย่างได้เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า และทางโครงการจัดให้มีพนักงานขายที่พร้อมจะให้
คําแนะนํา และข้อมูลต่าง ๆ กับลูกค้า ตัง้ แต่ขนั้ ตอนกระบวนการจองบ้านจนไปถึงขัน้ ตอนโอนกรรมสิทธิ์
ได้
2) สื่ อ ออนไลน์ โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 และโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี มีสื่อ
Social Network เป็ นช่องทางการสื่อสารหลักที่ได้รบั ผลการตอบรับได้อนั ดับแรกอยู่หลายช่องทาง อาทิ
สื่ อ ทางเว็ บ ไซต์, Facebook, Line@ , Intragram , Twitter เป็ น ต้น เพื่ อ ให้ลูก ค้า สามารถรับ รู ข้ ้อ มูล
ต่ า ง ๆ เบื ้อ งต้น ไม่ ว่ า จะเป็ น แบบบ้า น แปลนบ้า น โปรโมชั่ น และ Content ต่ า งๆ รวมถึ ง การ
ติดต่อสื่อสารกับทางฝ่ ายขายผ่านสื่อข้างต้นได้
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การโฆษณาผ่าน สื่อออนไลน์
3) ป้ ายบิลบอร์ด การติดตัง้ ป้ายบิลบอร์ดโครงการเพื่อเป็ นสื่ออีกช่องทางตามถนนสายหลัก
ภายในจังหวัดอุดรธานี เช่น บริเวณถนนนิตโย ถนนบุญยาหาร ถนนพรหมประกายและบริเวณถนนบ้าน
ช้างซึ่งเป็ นป้ายหน้าทางเข้าซอยมายังโครงการ และเส้นรอบวงแหวน เป็ นเส้นหลักที่มีลกู ค้าเดินทางไป
มาในถนนเส้นนีอ้ ยู่เป็ นจํานวนมาก และเป็ นช่องทางที่ค่อนข้างได้ผลที่ดรี องลงมาจากสื่อออนไลน์ โดย
ในป้ายจะบอกถึงโปรโมชั่น ราคาเริ่มต้น ตลอดจนช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรูใ้ ห้กบั ผูค้ นที่
สนใจและสามารถเข้าไปยังโครงการได้อีกด้วย
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4) โบรชัวร์/ใบเสนอ เป็ นสื่อที่ไว้รองรับเมื่อเวลามีลูกค้า Walk-in เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ จะ
ได้รบั ข้อมูลเบือ้ งต้น คือ รูปแบบบ้าน แปลนบ้าน ราคาขาย พืน้ ที่ใช้สอย เป็ นต้น
การกําหนดตําแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์

จากภาพแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งทางการตลาดของ โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 และโครงการ
บ้านรชยา วงแหวน-นาดี มีจุดเด่นในเรื่องของราคาและทําเลดีกว่าคู่แข่ง ในขณะที่ค่แู ข่งที่มีระดับราคา
ใกล้เคียงจนกระทัง้ สูงกว่าแต่มีทาํ เลที่ดอ้ ยกว่า
(ข)

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ท่ีผ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
อสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นจังหวัด อุดรธานี เป็ นตลาดที่มี ศัก ยภาพมาก เพราะจังหวัด อุด รธานีเป็ นที่
กล่าวถึงอย่างมากในเรื่องของความเจริญทางเศรษฐกิจ หลังจากมีนโยบายเปิ ดการค้าเสรี หรือ AEC ทํา
ให้เมืองที่อยู่ติดชายแดนได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษทัง้ เหล่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงนักธุรกิจที่
มองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ เนื่องจากอุดรธานีมีเสน่หต์ รงที่เป็ นเมืองใกล้ชายแดนลาว เป็ นจังหวัดที่มี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ของทางอีสานเหนือ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งศูนย์การค้า การขยายตัวของค้า
ปลีก และแหล่งไลฟ์ สไตร์ รองรับคนจากทางฝั่งไทยและทางฝั่งลาวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี
เป็ นจํานวนมาก ทําให้ความเจริญหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดค่อนข้างมาก อีกหนึ่งจุดสําคัญคือ ถึงแม้
จังหวัดหนองคายจะเป็ นจังหวัดซึ่งอยู่ติดชายแดนของประเทศลาว แต่ดว้ ยขนาดจังหวัดที่ค่อนข้างเล็ก
และไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากนักจึงส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีท่ีมีความพร้อมมากกว่าและได้รบั
การตอบรับที่ดีกว่าจากคนลาวที่เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด การเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
ของคนลาวเป็ นการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีขนึ ้ อีกระดับหนึ่ง
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แผนภาพแสดงอาณาเขตแนววงแหวนรอบ จังหวัดอุดรธานี
สําหรับตลาดที่อยู่อาศัยอุดรธานีในปี 2562 นับจากต้นปี ถงึ เดือนสิงหาคม 2562 มีบา้ นจัดสรรใหม่
เปิ ดโครงการเพียง 2 โครงการ เนื่องจากตลาดยังไม่มีแรงจูงใจใหม่ ๆ ที่จะบูมขึน้ ได้ แต่ยงั สามารถเดิน
ไปได้เ รื่ อ ยๆ เนื่ อ งจากอุด รธานี เป็ นจังหวัดใหญ่ มี ศัก ยภาพในอี ส านตอนบนและจังหวัดใกล้เคียง
โดยรอบ แต่เวลานีย้ งั มีขอ้ จํากัดด้านต่าง ๆ พอสมควร ต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะ ที่จะทําให้ธุรกิจด้านนี ้
มีความเติบโตและสร้างอัตราความต้องการของตลาด จากที่จะมีแผนลงทุนมาถึงพืน้ ที่ในอนาคต อาทิ
โครงการรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีนทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม มีศูนย์
กระจายสินค้า โดยอุดรธานีมีปัจจัยเสริมที่มีศกั ยภาพคือ ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ทัง้ ทางบก
และอากาศ โครงการที่อยู่อาศัยที่อยูร่ ะหว่างการขายในจังหวัดอุดรธานี มีจาํ นวน 39 โครงการ มีหน่วย
ในผังของทุกโครงการรวมกัน 5,831 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 17,227 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็ นอุปทานในตลาด 1,696 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 6,360 ล้านบาท แบ่งเป็ นโครงการบ้าน
จัดสรร จํานวน 34 โครงการ มีจาํ นวนหน่วยในผัง 2,967 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 11,343 ล้านบาท มี
หน่วยเหลือขายหรือเป็ นอุปทานในตลาด 1,484 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,918 ล้านบาท
โครงการอาคารชุด จํานวน 5 โครงการ มีจาํ นวนหน่วยในผัง 2,864 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 5,884
ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็ นอุปทานในตลาด 212 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 443 ล้าน
บาท ทัง้ นีห้ น่วยเหลือขายโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด จํานวน 1,696 หน่วย เป็ นบ้านเดี่ยวมาก
ที่สดุ ร้อยละ 53.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท รองลงมาเป็ นทาวน์เฮ้าส์รอ้ ยละ 15.3 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับราคา 2 - 3 ล้านบาท เป็ นอาคารชุดร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2 – 3 ล้าน
บาท เป็ นบ้านแฝดร้อยละ 10.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2 – 3 ล้านบาท เป็ นอาคารพาณิชย์ ร้อยละ
4.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 5 – 7.5 ล้านบาท ที่เหลือเป็ นที่ดินเปล่า ตามลําดับ

ที่มา: https://www.reic.or.th/News/RealEstate/440379 และ
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=aFJPZ1k3OC
81eGM9
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ทําเล
ในเมือง
บ้านจั่น
ทางออกหนองคาย
บ้านเลื่อม
หนองขาม
ทางออกหนองบัวลําภู
สามพร้าว

หน่วยขายได้สะสมและหน่วยเหลือขาย บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด จ.อุดรธานี
บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด
รวม
ขายได้
เหลือขาย
ขายได้
เหลือขาย
ขายได้
เหลือขาย
25
250
41
20
66
270
30
100
26
30
56
130
75
240
70
21
145
261
130
97
70
18
200
115
60
225
25
20
85
245
111
221
48
159
221
20
100
10
50
30
150
รวม
451
1,233
290
159
741
1,392

ที่มา: นสพ โคราชอีสาน ปี ที่ 45 ฉบับที่ 2601 วันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2562

ในปี 2563 คาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานีจะชะลอตัว อุปทานในตลาดยังเหลือ
อี ก มาก โดยเฉพาะบ้านระดับ ราคา 3 -5 ล้า นบาท ในสิ น ค้า คงเหลื อ ที่ ส ร้างเสร็จแล้ว การพัฒนา
โครงการใหม่ จะมีการชะลอตัวหลายโครงการเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสม ทัง้ ๆ ที่ ได้รบั ใบอนุญาตจัดสรร
แล้ว และการพัฒนาโครงการใหม่ คงต้องคํานึงถึง เรื่องรู ปแบบบ้านและระดับราคาขาย ตามความ
ต้องการของตลาด และกําลังซือ้ เป็ นเรื่องสําคัญ รูปแบบการพัฒนาโครงการใหม่ จะมีบา้ นระดับราคา
ขายที่ 1-2 ล้าน เพิ่มมากขึน้ ตามกําลังซือ้ ในตลาดผูบ้ ริโภค ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม ในจังหวัด
อุดรธานี จะยังไม่มีการพัฒนาโครงการเกิดขึน้
ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/property/414763
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ในจังหวัดอุดรธานีมีโครงการหมู่บา้ นจัดสรรต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึน้ มากมาย ทัง้ โครงการที่เป็ นบ้าน
เดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ซึ่งคู่แข่งทางตรงของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 และโครงการ
บ้านรชยา วงแหวน-นาดีนนั้ มีรายละดังต่อไปนี ้
โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ โครงการคู่ แ ข่ ง โครงการ บ้ า นรชยา บ้ า นช้ า ง 2 และ บ้ า นรชยา วงแหวน-นาดี
มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

โครงการ

ที่ตั้ง

1

บ้านรชยา
บ้านช้าง 2
บ้านรชยา วง
แหวน-นาดี

ถ.บ้านช้าง ต.
หมากแข้ง
ถ.วงแหวน
จังหวัดอุดรธานี
ต.นาดี
ถ.อุดร - สกล

2

3
4

5

ศุภาลัย พาร์
ควิลล์ นิตโย
ศุภาลัย เบลล่า

เนือ้
ที่ดิน
(ตรว.)
45-90

พืน้ ที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

เปิ ด
ขาย

ประเภท

154-181

Jan-61

42-106

152-176

Dec-62

บ้านเดี่ยว 2 ชัน้
/บ้านแฝด
บ้านเดี่ยว 2 ชัน้
/บ้านแฝด

50 -73

150 - 175

Jun-57

บ้านเดี่ยว 2 ชัน้

ถ.บ้านเลื่อม

50,53,56

150,203,217

May-59

ต.บ้านจั่น

18 - 35

113 - 122

Oct-60

ถ.อุดรธานี-บ้าน
ตาด ต.บ้านจั่น
ถ.บ้านเลื่อม

60 - 68

108 - 162

Mar-61

60 - 68

183,211,144

Aug-57

41 - 60

161-215

Apr-61

บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ /
บ้านแฝด
/ทาวน์โฮม
ทาวน์โฮม 2 ชัน้ ,
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านชัน้ เดียว
/บ้าน 2 ชัน้
บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ ,
บ้านชัน้ เดียว
บ้านเดี่ยว 2 ชัน้

70 - 133

157 - 211

Sep-55

ราคา/ยู
นิต(ล้าน
บาท)
2.49-5.29

จํานวนยู
นิตรวม

ยอดขาย
(ยูนิต)

ยอด
คงเหลือ

161

161

0

ขาย
เฉลี่ย/
เดือน
6

2.19-3.19

89

35

54

4

3.58 3.89
1.8 - 5

350

135

215

1

270

190

80

4

1.72 3.02
3.59 - 4.5

220

43

177

1

41

22

19

1

3.29 - 5

2.89 - 5

66

50

16

56

20

36

2

บ้านชัน้ เดียว

3.19 4.79
3.8 - 4.6

150

100

50

1

7

ศุภาลัย โนโว
วิลล์
บ้านกลางเมือง
7
ธันวาทาวน์

8

ลิเวลโล่ ทาวน์

9

พลิน วิลล์

ถ.มิตรภาพ อุดรขอนแก่น
ต. บ้านเลื่อม

10

อิศรา 2

หนองสําโรง

50 - 70

145 - 190

Jun-61

บ้านเดี่ยว 2 ชัน้

2.89 - 4.8

126

84

42

3

11

ศรีธานี อิงค์
แลนด์

ถ.อุดร หนองคาย

42 - 58

157 - 178

Jun-61

บ้านแฝด 2 ชัน้
/บ้านเดี่ยว 2 ชัน้

1.99 4.00

134

51

83

1

12

ต.บ้านเลื่อม

50 - 75

125 - 137

Oct-61

บ้านชัน้ เดียว

114

1

4

54 - 70

115 - 255

Jul-58

บ้านเดี่ยว 2 ชัน้
/บ้านชัน้ เดียว

175

48

127

1

14

สิริน นารา

ถ.อุดรหนองบัวลําภู ต.
นิคมสงเคราะห์
ถ.อุดร หนองคาย

2.29 2.59
2.89 5.89

115

13

เดอะริช บ้าน
เลื่อม
สิริวิลเลจ

61

152 - 245

Dec-59

บ้านเดี่ยว 2 ชัน้

3.56 - 5.6

118

98

20

1

15

เดอ นายน์

ถ.เลี่ยงเมือง
หนองคาย-สกล

62

170 - 218

May-62

บ้านเดี่ยว/แฝด 2
ชัน้

2.89 - 4

54

20

46

1

16

เมโทร ปาร์ค

ต.นาดี บ้าน
หนองหัวหมู

40-60

145-200

Jun-62

บ้านแฝด/เดี่ยว 2
ชัน้

1.69 - 2.7

227

28

199

1

6
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หมายเหตุ

ทําเลอยู่ใน
เมือง
ทําเลอยู่ใน
เมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
(ไกล)
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
(ไกล)
ทําเลอยู่
นอกเมือง
(ไกล)
ทําเลอยู่
นอกเมือง
(ไกล)

ลําดับ

โครงการ

ที่ตั้ง

เนือ้
ที่ดิน
(ตรว.)
56 - 70

พืน้ ที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

เปิ ด
ขาย

ประเภท

17

เสนา วิลล์

18

บ้านแสนสุข
หนองขาม

ถ.อุดร หนองบัวลําภู ต.
นาดี
ถ.อุดร สกลนคร

120 - 160

Mar-62

บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ /
บ้านชัน้ เดียว

30 - 76

142 - 181

Dec-59

ต.หนองบัว

38 - 200

120 - 318

มี.ค.-63

ต.บ้านจั่น

35 - 80

120 - 180

พ.ค.-57

บ้านแฝด 2 ชัน้ /
บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ /
บ้านชัน้ เดียว
บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ /
บ้านแฝด/ทาวน์
โฮม
บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ /
บ้านแฝด/ทาวน์
โฮม

19

ศุภาลัย ไพรด์

20

ศุภาลัย วิลล์
มิตรภาพ-บ้าน
จั่น

ราคา/ยู
นิต(ล้าน
บาท)
2.69 3.89

จํานวนยู
นิตรวม

ยอดขาย
(ยูนิต)

ยอด
คงเหลือ

166

9

157

ขาย
เฉลี่ย/
เดือน
1

2.25 3.56

86

71

15

2

2-9

450

96

354

6

2-4

248

237

11

2

2.2.5 โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
(ก)

นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ ร่วมพัฒนาโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี ้
แนวคิดการพัฒนาโครงการ (Concept)
"ความมีระดับ หรือ CLASS" อาจเปรียบได้วา่ เป็ นมรดกลํา้ ค่าบนที่ดินใจกลางกรุงเทพมหานครที่
หาไม่ได้แล้วที่ได้รบั การส่งต่อจากรุน่ สู่รุน่
วิสยั ทัศน์ของเราคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีท่สี ดุ ในรูปแบบคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลกั ช์ชวั รี่ท่ี
มีคุณภาพโดดเด่น มีคุณค่าอยู่เหนือกาลเวลา และถูกส่งต่อเป็ นมรดกสืบไป ตามแนวคิด “A CLASS
OF ONE’S OWN”
กลยุทธ์การตลาดหลัก (Key Marketing Strategy)
1. พัฒนาโครงการระดับ Super luxury สําหรับผูพ้ กั อาศัยสุดพิเศษเพียง 80 ครอบครัว ในซอยต้นสน
ซึ่งเป็ นที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยสมบูรณ์ (Freehold) เพียงไม่กี่แปลงที่เหลืออยู่ในบริเวณนี ้
อันรายล้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน
2. เน้นการออกแบบเหมาะสมที่สดุ โดยผสมผสานระหว่างคุณภาพ การใช้งาน และความทนทาน ใน
ทุกด้านของการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าห้องชุดจะได้รับการสืบทอดอย่างภาคภูมิใจในฐานะ
มรดกของครอบครัวสืบทอดสู่คนรุน่ ต่อไป
3. การร่วมมือกับทีมงานผูอ้ อกแบบและผูร้ บั เหมาระดับแนวหน้า รวมถึงคัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ชนั้
เยี่ยมเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวติ อย่างมีระดับของผูพ้ กั อาศัย
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หมายเหตุ

ทําเลอยู่
นอกเมือง
(ไกล)
ทําเลอยู่
นอกเมือง
(ไกล)
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าที่มกี าํ ลังซือ้ สูงทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
2. กลุ่มลูกค้าผูช้ ่ืนชอบการใช้ชีวิตใจกลางเมืองพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันและราย
ล้อมไปด้วยศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานชัน้ นําของประเทศ

-

ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่คนุ้ เคยและอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ใกล้เคียงโครงการ, ศูนย์กลางธุรกิจ
(CBD)
ด้านเชือ้ ชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติ

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรือนตัง้ แต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซือ้ เน้นกลุ่มลูกค้าซือ้ เพื่อเป็ นเจ้าของ และกลุ่มที่ลงทุนระยะยาว

การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย
ดํา เนิ น การขายโครงการโดยที ม งานมื ออาชี พ จาก บริษั ท ซี บี อ าร์อี (ประเทศไทย) จํา กัด ซึ่ง
นอกจากดูแลการขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมอยู่ประจําที่
สํานักงานขายของโครงการด้วย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริษัทฯ จะไม่มีการทําการตลาดแบบปูพรมในทุกสื่อการตลาด แต่จะเน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เฉพาะเจาะจงได้และมีผลกับการตัดสินใจ โดยรู ปแบบของโครงการจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ
Brand ที่สื่อให้เห็นถึงคอนโดมิเนียมที่นาํ สมัยมีความเป็ นนานาชาติ ตอบโจทย์ผอู้ ยู่อาศัยที่พิถีพิถนั และ
นักลงทุนที่ชาญฉลาด โดยทีมงานของบริษัทฯ ได้จัดงานพิเศษสําหรับ กลุ่มลูกค้า VVIP และจัดการ
เปิ ดตัวโครงการ (Grand Opening Event) และจัดกิจกรรม THANKYOU PARTY เพื่อแทนคําขอบคุณ
ลูกค้าสําหรับยอดขายกว่าร้อยละ 80 ในวันเปิ ดตัวโครงการ อีกทัง้ โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน
สื่อออนไลน์ เป็ นหลัก
โครงการมีการโฆษณาผ่านสื่อ การจัดกิจกรรม การใช้ป้ายโฆษณา และสื่อออนไลน์ ในรูปแบบที่
หลากหลายดังนี ้
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1. Grand Opening Event
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2. Thank You Party Event

(ข)

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ท่ีผา่ นมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
ในครึ่งปี แรกของปี 2563 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครชะลอ
ตัว มีการเปิ ดตัวคอนโดมิเนียมไม่ถึง 10,000 ยูนิต ซึ่งตํ่ากว่าปริมาณการเปิ ดตัวคอนโดมิเนียมในช่วง 3
ปี ท่ีผ่านมา ซึ่งมีการเปิ ดโครงการใหม่มากกว่า 60,000 ยูนิตต่อปี อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รฐั บาลได้
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ประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ธุรกิจต่าง ๆ ค่อย ๆ กลับมาฟื ้ นตัว
และเริ่มมีผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยบางรายเปิ ดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ จากรายงานของ
แผนกวิจยั ซีบีอาร์อี พบว่ามีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เกิดขึน้ ตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายใหม่และ
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตราคาเริ่มต้นตํ่ากว่า 2 ล้านบาท และโครงการใหม่ท่อี ยู่ตามแนวรถไฟฟ้า
ที่มีอยู่เดิมมักจะมีราคาตํ่ากว่า 3 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ก็ยงั ไม่มีคอนโดมิเนียมระดับบนและระดับ
Luxury เปิ ดตัวใหม่ในปี นี ้ เนื่องจากยังมีอุปทาน (Supply) ที่คงเหลือในตลาดและต้นทุนที่ดินในย่านใจ
กลางเมืองยังคงสูงต่อการพัฒนาโครงการ ในขณะที่นกั ลงทุนมีความระมัดระวังมากขึน้ ในการใช้เงินสด
จํานวนมากในช่วงเวลาที่ไม่มีความแน่นอนจากปั จจัยการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19, สภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว และปั จจัยความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ โดยราคาของคอนโดมิเนียมในเขต
พืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ชั้นใน ได้แก่ เขตปทุมวัน วัฒนา ราชเทวี พญาไท และสาทร มีราคาเฉลี่ยต่อ
ตารางเมตรอยู่ท่ี 1.4 แสนบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเพียงร้อยละ 1.30 ซึ่งถือเป็ นอัตราการ
ขยายตัวที่ต่าํ ที่สดุ นับตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2552
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 แม้ว่าสัญญาณแนวโน้มที่ดีในการฟื ้ นตัวของตลาดคอนโดมิเนียมใน
กรุ งเทพมหานคร แต่ปริมาณคอนโดมิเนียมใหม่ท่ีจะแล้วเสร็จและจะเข้าสู่ตลาดยังเป็ น ที่น่ากัง วล
เนื่องจากคาดว่าภายในปี 2563 จะมีคอนโดมิเนียมกว่า 60,000 ยูนิตที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และอีก
ประมาณ 80,000 ยู นิ ต จะแล้ว เสร็ จ ในปี 2564 และ ปี 2565 ด้ว ยจํา นวนคอนโดมิ เ นี ย นมากกว่ า
140,000 ยูนิตที่รอการโอนในช่วงระยะ 2 ปี ข้างหน้านี ้ จึงมีความเป็ นไปได้ว่าอาจมีการทิง้ เงินจอง
คอนโดมิเนียมจํานวนมากซึ่งอาจจะทําให้ตลาดกลับเข้าสู่สภาวะผันผวนอีกครัง้ เนื่องจากผูซ้ ือ้ จํานวน
มากต้องการเก็บเงินสดไว้อาจตัดสินใจที่จะไม่โอนห้องชุดที่ได้จองไว้
ที่มา: https://ibusiness.co/detail/9630000089646 และ https://www.mitihoon.com/2020/07/04/186105/

ในเขตเพลินจิต หลังสวน และชิดลม มีโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury ถูกพัฒนาขึน้
มากมาย ซึ่งคู่แข่งทางตรงของโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ มีรายละดังต่อไปนี ้
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคู่แข่ง โครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ มีรายละเอียด ดังนี้
Project
Developer

Tonson One
Residence

28 Chidlom

Noble Ploenchit

Muniq
Langsuan

Nimit Langsuan

Sindhorn
Tonson

Sindhorn
Residence

Tonson

SC Asset

Noble

Major

Pace

Siam Sindhorn

Siam Sindhorn

Development

Development

Development

Ploenchit

Tonson Rd.

Langsuan Rd.

Tonson -

Between

Sarasin

Langsuan Soi 1,

Development
Location

Soi Tonson

Chidlom Rd.
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Project

Tonson One
Residence

28 Chidlom

Noble Ploenchit

Muniq
Langsuan

Nimit Langsuan

Sindhorn
Tonson

Sindhorn
Residence

Fitted

Fitted

No Furniture

Fitted

Fitted

Fully Fitted

Fully Fitted

BTS Chidlom

BTS Chidlom

BTS Ploenchit

BTS Chidlom

BTS Rajadamri

BTS Rajadamri

BTS Chidlom

300

250

110

1200

950

900

800

0 -3-85.3

3-0-24

9-0-92.4

1-1-66.5

2-3-31

1-2-54.14

4

Total Tower

1

2

3+1

1

1

1

2

Floor

29

20 / 40

14/ 51/ 45

28

53

17+3 Basement

34 and 10

Elevator

Private Lift

3+1 / 4+1

Private Lift

2+1

4+1

2

4+2

Total Unit

80

182 / 243

1444

166

187

59

200

Unit/Floor

4

11 / 7

10, 14, 17

4 - 10

6

6

6, 4

Parking Lots

115

348.5

1010.8

185

187

56

342

% of Parking

146%

82%

70%

111%

100%

96%

171%

Room Size :
Avg Size
(sq.m.)

1BR: 57-74.5

Studio: 0 / 33.5

1BR: 43-61

1BR: 50-78

2BR: 78-130

2BR: 85

Studio: 35

2BR: 108-117.5

1BR: 38-57/ 40-

2BR: 69-119

2BR: 83-101

3BR: 136-202

3BR: 105, 140

1BR: 68-76

3BR: 174-174.5
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3BR: 110-133

3BR: 121-179

4BR: 336

2BR: 103-147

PH: 255

2BR: 75-105/

Duplex: 144-

PH: 254-280

PH: 617

3BR: 145-297

Duplex PH:

69-91

199

300-387.5

3BR: 130-132/

PH: 139-178

Fully
Fitted,Fully
Furnish
Nearest
BTS/MRT
Station
Distance from
BTS/MRT
Station (m.)
Land Size

4BR: 342-345

120-200
Duplex: 0 /187191
PH: 0/100
Construction
Start
Completion
Date

April 2020

April 2016

December 2011

June 2018

October 2015

June 2015

n/a

April 2023

May 2020

Q4 2017

August 2021

December 2018

May 2018

Completed

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงมีแนวทางการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริก าร โดยเน้น การพัฒ นาโครงการอสัง หาริมทรัพ ย์ในรู ป แบบของ Use Looking For Site ซึ่ง บริษั ท ฯ จะ
กําหนดรูปแบบโครงการที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับรูปแบบโครงการ เพื่อ
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ทําการก่อสร้างเป็ นโครงการหมู่บา้ นจัดสรร คอนโดมิเนียม และโครงการประเภทอื่น ๆ ทัง้ นีก้ ารกําหนดรูปแบบ
โครงการเบือ้ งต้นนั้น บริษัทฯ จะตัดสินใจโดย ผ่านการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการใน 4 ด้านหลัก ๆ
ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิน ทั้งนีเ้ มื่อได้กาํ หนดรู ปแบบโครงการที่
เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ จะใช้แนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
2.3.1 การจัดหาทีด่ ิน
ก่อนเริ่มต้นกระบวนการจัดหาที่ดินหรือทําเลที่ตงั้ โครงการนั้น บริษัทฯ จะมีการกําหนดแนวทาง
เบือ้ งต้นเพื่อให้สามารถจัดหาที่ดินได้ตรงตามลักษณะที่บริษัทฯ ต้องการ ดังนี ้
1. โครงการบ้านแนวราบต้องมีทางเข้าออกติดถนนสายหลัก ในย่านที่กาํ ลังเติบโตเป็ นทําเลอยู่
อาศัยที่เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วน โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และ/หรือซุปเปอร์มาร์
เก็ตชัน้ นํา ใช้เวลาเดินทางเข้าเมือง Central Business District (CBD) เพียง 30 นาที โดยโครงการ
บ้านของบริษัทฯ จะอยู่ในขนาดกลางคือประมาณ 50 – 150 หลังต่อโครงการ เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้าที่กาํ ลังขยายครอบครัว มีสมาชิกทุกเพศทุกวัย โดยให้ความสําคัญกับทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น
และไม่ตอ้ งการอยู่ในโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินไป ในขณะเดียวกันก็ไม่ประสงค์จะอยู่ในโครงการ
ที่เล็กจนเกินไปเนื่องจากต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่สงู เกินความจําเป็ น
2. โครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยต้องเดินถึงสถานีรถไฟฟ้ าสายหลัก โดยต้องอยูใ่ นระยะ
ไม่ เ กิ น 500 เมตรจากสถานีร ถไฟฟ้ า และหากไม่ใกล้จากสถานีร ถไฟฟ้ าที่ เป็ นสถานีเชื่อมต่อ
(Interchange Satation) จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
หลังจากผ่านการคัดกรองจากหลักเกณฑ์ขา้ งต้น บริษัทฯ จะพิจารณะตามระดับราคา ประเภท
และลักษณะราคาตามที่โครงการต้องการขาย พร้อมทัง้ ปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.3.1.1 ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ก่อนทําการเลือกซือ้ ที่ดินนั้นบริษัทฯ จะทําการศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับ
ที่ดิน เพื่อตรวจสอบว่าสามารถทําโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและราบรื่นหรือไม่
2.3.1.2 บริบททางกายภาพ
บริษัทฯ เลือกซือ้ ที่ดินที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ใี ห้กบั โครงการ
และบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้ ทําเลที่ดินที่จดั หาจะต้องมีความสะดวกในการเข้าถึง มีความใกล้กบั
สถานที่สาํ คัญและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
2.3.1.3 ขนาดแปลงที่ดิน
ขนาดที่ดินต้องมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ โดยที่ดินที่โครงการต้องการหา
เพื่อทําหมู่บา้ นจัดสรรนัน้ จะมีขนาดที่ดินประมาณ 9 ไร่ ขึน้ ไป มีหน้ากว้าง มีทิศทางที่ดีถูกต้อง
ตามหลักฮวงจุย้ แปลงจัดสรรแบ่งลงตัวตามขนาดบ้าน ในขณะที่ท่ีดินที่ใช้สาํ หรับการพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมจะมีขนาดตั้งแต่ 300 ตร.ว. ขึน้ ไป ทั้งนีร้ ู ปร่างของที่ดินต้องมีความ
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโครงการด้วย
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2.3.1.4 ทําเลที่ตงั้ และการเข้าถึง
ที่ ดิ น สํา หรับ พัฒ นาโครงการในกรุ ง เทพฯ นั้น ต้อ งมี ค วามสะดวกในการเดิ น ทางเข้าสู่
ศูนย์กลางเมือง โดยสามารถเดินทางจากที่ดนิ เข้าสู่ย่าน CBD ของเมืองได้ภายในเวลาประมาณ
30 นาที แต่เนื่องจากโครงการที่พฒ
ั นาในต่างจังหวัด ตัง้ อยู่ในจังหวัดอุดรธานีซ่งึ ยังมีพืน้ ที่ดิน
เปล่ า ค่ อ นข้า งมาก จึ ง สามารถจัด หาที่ ดิ น ที่ ส ามารถเดิ น ทางเข้า สู่ใ จกลางเมื อ งได้ภ ายใน
ระยะเวลาประมาณ 10 นาทีเท่านัน้
2.3.1.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จะจัดซือ้ แปลงที่ดินที่ลอ้ มรอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุม้ ค่าต่อการลงทุนใน
อนาคต โดยบริษัทฯ ได้คิดค้น และพัฒนาโครงการโดยคํานึงถึงประโยชน์ และความเหมาะสม
โดยรูปแบบโครงการที่จะถูกพัฒนาขึน้ ทัง้ นีจ้ ะต้องไม่อยู่ติดกับแหล่งเสื่อมโทรม และสถานที่ท่ี
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าผูซ้ ือ้ สินค้าของบริษัทฯ ในการดําเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
ของบริษั ท ฯ หากโครงการใดเข้า เงื่ อ นไขที่ ต ้อ งยื่ น ขออนุมัติ ต่ อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อ ม
บริษัทฯ จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อดําเนินการจัดเตรียมรายงานผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้สามารถขออนุญาตต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการก่อสร้างเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้
เมื่อเริ่มมีการก่อสร้างได้ควบคุม และตรวจสอบด้านระบบนํา้ เสีย โดยนํา้ เสียจากแต่ละโครงการ
จะได้รับ การบํา บัด ก่อ นระบายลงบ่ อ พัก รวมทั้ง จัด ให้มี การตรวจสอบคุณ ภาพนํา้ ทิ ง้ ให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมายกําหนดไว้ก่อ นระบายลงสู่น ํ้าสาธารณะ เพื่ อ ไม่ ใ ห้มี ผ ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตามผล และประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
2.3.1.6 สภาพตลาด
บริษัทฯ จะเลือกซือ้ ที่ดิน ในทําเลที่มีสภาวะตลาดเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ คือมี
อุปสงค์ และ อุปทานของกลุ่มเป้าหมายที่เพียงพอ และราคาที่ดินที่เหมาะสมกับการทําโครงการ
อีกทัง้ ยังมีช่องว่างทางการตลาดที่บริษัทฯ เล็งเห็นและสามารถเติมเต็มความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงเข้าไปได้จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
2.3.1.7 ความคุม้ ค่าทางด้านการเงิน
ก่อนทําการเลือกซือ้ ที่ดินนั้นบริษัทฯ จะทําการศึกษาความคุม้ ค่าทางด้านการเงินโดย
พิจารณาจากโมเดลธุรกิจซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโครงการที่เลือกทําเพื่อตรวจสอบ
ว่าสร้างผลกําไร ว่าคุม้ ค่าและได้ตามเป้าหมายหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนทาง
การเงินที่สาํ คัญ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR), อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ (ROE), อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA), กําไรสุทธิ (NET PROFIT), และอื่น ๆ
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2.3.2 การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการพิจารณาเลือกพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นนั้ บริษัทฯ จะดําเนินการตามขัน้ ตอนและ
กระบวนการในการศึกษาพิจารณาและดําเนินการดังต่อไปนี ้
2.3.2.1 ขัน้ ตอนศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
บริษัทฯ จะดําเนินการศึกษารวมรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลทางกฎหมาย กายภาพ การตลาด
และการเงิน โดยละเอียด เพื่อกําหนดลักษณะและประเภทของโครงการที่จะเลือกพัฒนา โดยจะ
เลือกแนวทางที่เป็ นไปได้มากที่สดุ และคุม้ ค่าการลงทุนที่สดุ
2.3.2.2 ขัน้ ตอนคัดเลือกผูอ้ อกแบบ
บริษัทฯ จะดําเนินการคัดเลือกผูอ้ อกแบบโดยพิจารณาเลือกผูอ้ อกแบบที่มีความถนัดตาม
รู ป แบบโครงการและกลุ่ม ลูก ค้า เป้ า หมายแต่ ล ะประเภท และต้อ งมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มาก
พอสมควร หากมีช่ือเสียงเป็ นที่รูจ้ ักของกลุ่มตลาดจะพิจารณาเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการระดั บ Luxury ทั้ ง นี ้จ ะพิ จ ารณาประสบการณ์แ ละผลงานที่ ผ่ า นมาเป็ น สํา คั ญ
ประกอบด้วย
และบริษัทฯ กําหนดหลักการออกแบบและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ซ่งึ ไม่ยึดติดกับรูปแบบ
การทําโครงการแบบเดิม ๆ โดยมุ่งให้แบบบ้านตอบโจทย์ผูอ้ ยู่อาศัยอย่างแท้จริง กล่าวคือ เน้น
พืน้ ที่ใช้สอยภายในอาคาร ยกตัวอย่างเช่น โครงการวนา เรสซิเดนซ์ มีลิฟต์ภายในบ้านเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีผูส้ ูงอายุ หรือผูพ้ ิการบกพร่องให้มีความปลอดภัย
สูงสุด ด้วยแนวคิด Universal design และออกแบบให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและ/หรือ
สามารถติดตัง้ ได้ทุกหลังในภายหลังหากไม่ตอ้ งการ มีระบบอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงและสาย
LAN ที่ จ ํา เป็ น ต่ อ อุ ป กรณ์อี เ ล็ ก โทรนิ ค ติ ด ตั้ง ทุ ก จุ ด ทั่ ว บ้า น สามาถรองรับ ระบบ Home
Automation ที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริง หากลูกค้าต้องการติดตัง้ เพิ่มเติมเพื่ออํานวยความ
สะดวก เป็ นต้น
2.3.2.3 ขัน้ ตอนพัฒนาแบบโครงการ
บริษัทจะดําเนินการออกแบบโครงการควบคู่ไปกับการทํางานของผูอ้ อกแบบ มีบุคลากรที่
เชี่ยวชาญงานก่อสร้างเป็ นทีมควบคุมการก่อสร้างหลัก โดยทีมงานก่อสร้างของบริษัทฯ จะเป็ น
ศูนย์กลางในการประสานงานกับทีม ออกแบบ ไม่ว่าจะเป็ นสถาปนิก ภูมิสถาปั ตย์ ตกแต่ง
ภายใน ผูร้ บั เหมางานต่าง ๆ บริษัทฯ มีนโยบายจัดซือ้ และจัดจ้างวัสดุก่อสร้างบางประเภทเอง
เพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้างและ/หรือเพื่อให้ม่ นั ใจว่างานในส่วนนั้น ๆ มีคุณภาพที่ดีท่ีสุด
พร้อมดําเนินการตรวจเช็คข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้รูปแบบโครงการที่เหมาะสมและถูกต้อง
ที่สดุ
มีทีมวิศวกรผูม้ ากประสบการณ์จากหลากหลายแขนง อาทิเช่น วิศวกรโครงสร้าง วิศวกร
งานระบบไฟฟ้า ประปา วิศวกรเครื่องกล Quality Control (QC) และ Quality Survey (QS) เป็ น
ต้น
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2.3.2.4 ขัน้ ตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อ
ป้องกันการเกิดปั ญหาต่าง ๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีการปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องกับ
หน่ ว ยงานราชการที่ อ อกใบอนุ ญ าตตั้ง แต่ เ ริ่ ม ทํา การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ใ นการลงทุ น
(Feasibility study) ของโครงการ จนถึงได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้าง
2.3.2.5 ขัน้ ตอนการจัดหาผูร้ บั เหมา
บริษัทฯ จะเดินเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโดยจะพิจารณาผู้รบั เหมาที่มี
คุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับมีกาํ ลังการผลิตที่สามารถดําเนินงานก่อสร้างจน
สํา เร็ จ ลุล่ ว งได้ภ ายในเวลาที่ ก ํา หนดอย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยส่ ว นมากจะเป็ น ผู้รับ เหมาที่ มี
ประสบการณ์และเคยร่วมงานกันมาก่ อนหน้านีจ้ ะพิจารณาเป็ นพิเศษ นอกจากนีย้ ังต้องมี
ผลงานที่โดดเด่นในอดีต มีช่ือเสียง และมีความถนัดในการทํางานโดยเฉพาะงานที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับโครงการที่ตอ้ งการให้ก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะเลือกผ่านกระบวนการประมูลราคา
ค่าก่อสร้าง ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะทําการประเมินคุณภาพงานของผูร้ บั เหมาเป็ นระยะ ๆ เพื่อนํามา
ปรับปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้ดีขนึ ้
2.3.2.6 ขัน้ ตอนการก่อสร้าง
บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีมสําหรับควบคุมงานก่อสร้างโดยเฉพาะ ซึ่งจะคอยควบคุมการ
ทํา งานของผู้รับเหมา เพื่ อ ให้ก่อ สร้างได้แ ล้วเสร็จตามเวลา มี คุณ ภาพดี ใช้ง บประมาณไม่
สิน้ เปลือง และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สดุ โดยจะมีการตกลงด้านการจัดหาวัสดุก่อสร้างกับทีม
ผูร้ บั เหมาตามความเหมาะสมของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อหาแนวทางควบคุมงบประมาณให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่กี าํ หนด
2.3.2.7 ขัน้ ตอนการตรวจเช็คผลงาน
บริษัทฯ มีการจัดตัง้ ทีมสําหรับตรวจเช็คคุณภาพของโครงการก่อนการส่งมอบ เพื่อให้
ลูกค้าได้รบั โครงการที่มีความสมบูรณ์ท่สี ดุ
2.3.2.8 ขัน้ ตอนการติดตามผลงาน
บริษัทฯ มีการดําเนินการติดตามผลงานหลังส่งมอบ โดยมีการสอบถามความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนําคําแนะนําของลูกค้าไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึน้ ใน
การพัฒนาโครงการต่อไป
2.3.2.9 ขัน้ ตอนการบริการหลังการขายและ Property Management
การบริหารหลังการขายและ Property Management เป็ นส่วนสําคัญในการสร้างรากฐาน
ที่ย่งั ยืนให้กบั บริษัทฯ จากงานวิจยั ตลาดของ AGENCY FOR REAL ESTATE พบว่ากว่าร้อยละ
60 ของยอดขายโครงการมาจากลูกค้าเก่าที่แนะนําและให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าใหม่ในการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ โครงการ บริษัทฯ จะทําการคัดเลือกผูบ้ ริหารโครงการที่มีประสบการณ์มาเป็ น
ผูบ้ ริหารโครงการต่อจากบริษัทฯ เมื่อมีการส่งมอบโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนที่ว่านี ้
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บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ ทีมงานโดยเฉพาะเพื่อประสานงานที่เกี่ยวกับ Property Management เพื่อให้
ความมั่นใจลูกค้าว่า ทัง้ โครงการจะได้รบั การดูแลอย่างต่อเนื่องและดีท่สี ดุ

2.4 จุดแข็ง/จุดอ่อนโดยรวมของบริษัทฯ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

จุดแข็ง
จุดอ่อน
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชดั เจนเนื่องจาก
1. บริษัทฯ และชื่อโครงการของบริษัทฯ ยังไม่
รูปแบบของโครงการที่แตกต่าง
เป็ นที่รูจ้ ักในวงกว้าง จึงไม่สามารถแข่งขัน
สามารถขยายโครงการโดยซือ้ ที่ในทําเลที่ดี
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับตลาดที่
ไ ด้ ใ น ร า ค า ที่ สู ง ก ว่ า ผู้ พั ฒ น า
ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม ลู ก ค้า (Mass Market
Segment) ซึ่ ง เป็ นตลาดที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด ใน
อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ ัว ไปซึ่ง เน้น เนื ้อ ที่ ดิ น ใน
ประเทศไทยได้ ณ ปั จจุบนั
การขายบ้านแต่ ล ะหลังเนื่ องจากบริษัทฯ
เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มจากการก่ อสร้า งและ 2. กลุ่ม ลูก ค้า ที่ เ ป็ น เป้ า หมายของโครงการ
เข้าถึงได้ค่อนข้างยากในเชิงของการตลาด
ออกแบบ
และมีฐานข้อมูลจํากัด
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะมีจดุ แข็งที่ชดั เจน
เรื่องราคาต่อพืน้ ที่ใช้สอย
ทีมงานมีทงั้ คนรุน่ ใหม่และผูม้ ีประสบการณ์
ในวงการที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ทําให้
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็ นอย่างดี
มี ค วามคล่ อ งตั ว และยื ด หยุ่ น สู ง ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เนื่องจากจํานวนโครงการในแต่ละปี จะมีไม่
มากแต่มีมลู ค่าที่สงู บริษัทฯ จึงให้ความใส่
ใจและลงรายละเอียดได้เต็มที่ ทําให้มีการ
บริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ๆ
สายงาน และมีสัดส่วนกําไรต่อรายได้ท่ีสงู
เกินมาตรฐาน
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2.5 การงานทีย่ ังไม่ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่เี ปิ ดขายแล้วแต่ยงั อยู่ระหว่างก่อสร้างทัง้ หมด
3 โครงการตามรายละเอียด ดังนี ้
โครงการ

วนา เรสซิเดนซ์

บริษัทผูพ้ ฒ
ั นา

บ้านรชยา บ้านช้าง 2

บ้านรชยา วงแหวน-นาดี

ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ ดี บริษัท รชยาเรียลเอสเตท บริ ษั ท รชยาเรี ย ลเอสเตท บริ ษั ท ต้ น สน ดี เ วลลอป
เวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ตงั้

จํากัด

จํากัด

เม้นท์ จํากัด

เ ข ต บ า ง ก ะ ปิ ถ น น ศ รี ถ.บ้า นช้า ง ต.หมากแข้ง ถ.วงแหวนจังหวัด อุด รธานี ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขต
น ค ริ น ท ร์ – ร่ ม เ ก ล้ า อ.เมืองอุดรธานี

ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)
รูปแบบ

บ้านเดี่ยวรูปแบบ สไตล์โม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด สไตล์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด สไตล์โม คอนโดมิเนียม 29 ชัน้ ระดับ
เดิรน์ ลักชัวรี่
พื ้ น

ที่

โมเดิรน์

เดิรน์

Super Luxury

7,953.3

13,349.0

8,010.4

385.3

จํานวนยูนิต

69

161

89

80

มูลค่า (ลบ.)

1,862.00

486.87

223.92

2,850

โครงการ

โครงการ
(ตร.ว.)

กันยายน 2561

มกราคม 2561

ธันวาคม 2562

เมษายน 2563

ช่วงที่เริ่มโอน

มีนาคม 2562

สิงหาคม 2561

ตุลาคม 2563

เมษายน 2566

สัญญา

ทํา
ขาย

คงเหลือ

จองและ

โอนแล้ว

ช่วงที่เปิ ดขาย
จํานวนยูนิต

32

161

38

-

มูลค่า (ลบ.)

843.41

486.87

87.09

-

จํานวนยูนิต

8

-

14

61

มูลค่า (ลบ.)

287.59

-

38.47

1,862.22

จํานวนยูนิต

29

-

37

19

มูลค่า (ลบ.)

825.95

-

98.36

987.78

วันที่คาดว่าจะปิ ดโครงการ

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2564

ธันวาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากการใช้พระราชบัญญัติภาษีทด่ี นิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ด้านอุปสงค์ ปั จจุบนั การถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษี เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ในรู ปแบบภาษี บาํ รุง
ท้องที่ และภาษี โรงเรือนและที่ดิน ซึ่งตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2563 รัฐบาลจะเริ่มเก็บภาษี ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามกฎหมายฉบับนี ้ ซึ่งเป็ นอัตราที่สงู กว่าการจัดเก็บ ณ ปั จจุบนั ซึ่งจะทําให้อปุ สงค์ในอสังหาริมทรัพย์โดยรวม
ลดลง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีมลู ค่าสูง ที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นการเสียภาษี
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ด้านอุปทาน ตามกฎหมายดังกล่าว ผูถ้ ือครองที่ดินเปล่าจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราค่อนข้างสูง ทําให้ผถู้ ือครอง
ที่ดินเปล่ามีแนวโน้มที่จะจําหน่ายที่ดินออก หรือนํามาพัฒนาโครงการเพื่อให้มีรายได้มาชดเชยภาษีท่ีตอ้ งเสีย
ทําให้ผปู้ ระกอบการขนาดเล็กรายใหม่เกิดขึน้ มาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สงู ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.2 ความเสี่ยงจากเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
ปั จจุบนั สถาบันการเงินเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อแก่ผบู้ ริโภคที่ซอื ้ ที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากความวิตกของภาระ
หนีส้ ินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อีกทั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศ
การกําหนดเงินดาวน์ขั้นตํ่าหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ให้สะท้อนความเสี่ยงได้ดีขึน้
สําหรับการผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึน้ ไป และถึงแม้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยผ่อนปรนมาตรการ LTV สําหรับการกูร้ ่วม แต่โดยภาพรวมก็ยงั คงมีความเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อแก่
ผูบ้ ริโภคที่ซอื ้ ที่อยู่อาศัยอยู่ ดังนัน้ ลูกค้ามีความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะไม่อนุมตั ิสินเชื่อให้ อันจะส่งผลกระทบ
ต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบือ้ งต้น และความสามารถ
ในการผ่อนชําระเงินกูข้ องลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตัง้ แต่ช่วงที่เข้ามาซือ้ โครงการไปจนถึงการขอ
สินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ สําหรับโครงการอสังหาริมทรัยพ์ของบริษัทฯ โดยส่วนมากจะมีการเรียก
เก็บเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณร้อยละ 20 ของราคาขาย ส่วนอีกร้อยละ 80 เป็ นการขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ
วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทําให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง เนื่องจากสัดส่วนในการขอสินเชื่อตํ่ากว่า
เกณฑ์ท่สี ถาบันการเงินกําหนด
4. ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทรัพย์สินถาวรหลัก ประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้สาํ นักงาน และยานพาหนะ เป็ นต้น ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี ้
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

1.22

1.71

บริษัทย่อยเป็ นเจ้าของ

อุปกรณ์

0.25

0.35

บริษัทย่อยเป็ นเจ้าของ

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สาํ นักงาน

3.06

2.47

บริษัทย่อยเป็ นเจ้าของ

ยานพาหนะ

0.51

1.43

บริษัทย่อยเป็ นเจ้าของ

รวม

5.04

5.96
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี ้
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
โปรแกรมสําเร็จรูป

1.92

2.58

รวม

1.92

2.58

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นเจ้าของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ ทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คงเหลือสุทธิตามบัญชีใน
โครงการเพื่อขาย ดังนี ้
ลําดับ

โครงการ

ทีต่ ั้งโครงการ

1.

ไวโอ แคราย 1 ซ.รัตนาธิเบศร์ 10
ต.บางกระสอ อ.
นนทบุรี จ.นนทบุรี

2.

ไวโอ แคราย 2 ซ.รัต นาธิ เ บศร์ 3 ต.
ต ล า ด ข วั ญ อ .
นนทบุรี จ.นนทบุรี

3.

วนา เรสซิ
เดนซ์

4.*

โครงการใน
อนาคตเพื่อ
ขาย

5.

บ้าน รชยา
บ้านช้าง 2

6.

โครงการใน
อนาคตเพื่อ
ขาย
บ้าน รชยา วง
แหวน-นาดี

7.

ถ.ศรี น คริ น ทร์ – ร่ ม
เกล้า (กรุ งเทพกรี ฑา
ตั ด ใ ห ม่ ) แ ข ว ง
หั ว หมาก เขตบาง
กะปิ
ถ.ศรี น คริ น ทร์ – ร่ ม
เกล้า (กรุ งเทพกรี ฑา
ตั ด ใ ห ม่ ) แ ข ว ง
ส ะ พ า น สู ง เ ข ต
สะพานสูง
ถ.บ้านช้าง ต.หมาก
แข้ง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี

ถ.วงแหวนจังหวัด
อุดรธานี ต.นาดี อ.

พืน้ ที่
โครงการ
(ตร.ว.)
387.00

รู ปแบบ
โครงการ

ต้นทุนตาม
บัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
32.79

อาคารชุดพัก
อาศัย

310.00

อาคารชุดพัก
อาศัย

51.19

7,953.30

โครงการบ้าน
จัดสรร

674.83

6,161.50

N/A

391.93

13,349.00

โครงการบ้าน
จัดสรร

40,341.10

N/A

8,010.40

-

182.04

โครงการบ้าน
จัดสรร

85.52
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ราคา
ประเมินโดย /
ประเมิน
วันทีป่ ระเมิน
(ล้านบาท)
56.46 บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
จํากัด / 15
ธันวาคม 2563
88.29 บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
จํากัด / 15
ธันวาคม 2563
748.39 บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
จํากัด / 15
ธันวาคม 2563
450.10 บริษัท เอ็ดมันไต
แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย)
จํากัด / 1 มิถนุ ายน
2561
- บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
302.07 จํากัด / 15
ธันวาคม 2563

กรรม
สิทธ์
ทีด่ ิน
AFD

ภาระผูกพัน

AFD

จํานองเป็ น
หลักประกัน

AFD

จํานองเป็ น
หลักประกัน

AFD

จํานองเป็ น
หลักประกัน

RCY

จํานองเป็ น
หลักประกัน

88.31 บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์

RCY

จํานองเป็ น
หลักประกัน

จํานองเป็ น
หลักประกัน

ลําดับ

โครงการ

ทีต่ ้งั โครงการ

พืน้ ที่
โครงการ
(ตร.ว.)

รู ปแบบ
โครงการ

ต้นทุนตาม
บัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

เมืองอุดรธานี จ.
อุดรธานี
8.

โครงการใน
อนาคตเพื่อ
ขาย

ถ.วงแหวนจังหวัด
อุดรธานี ต.นาดี อ.
เมืองอุดรธานี จ.
อุดรธานี

9.

ต้นสน วัน เรส ซ.ต้นสน แขวงลุมพินี
ซิเดนซ์
เขตปทุมวัน

534.90

N/A

385.30

อาคารชุดพัก
อาศัย

1.81

1,254.11

รวม

2,674.21

ราคา
ประเมิน
(ล้านบาท)

ประเมินโดย /
วันทีป่ ระเมิน

คอนซัลแตนท์
จํากัด / 15
ธันวาคม 2563
6.41 บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
จํากัด / 15
ธันวาคม 2563
1,071.00* บริษัท แอดวานซ์
แอพไพรซัล จํากัด /
15 ธันวาคม 2563
2,811.04

กรรม
สิทธ์
ทีด่ ิน

ภาระผูกพัน

RCY

จํานองเป็ น
หลักประกัน

TONS
ON

จํานองเป็ น
หลักประกัน

หมายเหตุ: * มูลค่าทรัพย์สินประเมินโดยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ตามสภาพปั จจุบนั

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเท่านัน้ เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อ:

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

สถานทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่:

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยู
นิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ:

ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษทั :
โทรศัพท์:

0107546000181
02-026-3512

โทรสาร:

02-026-3513

เว็บไซต์:

www.assetfive.co.th

จํานวนและชนิดของหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัท:

หุน้ สามัญ 1,209,384,615 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท

(2) นิติบคุ คลที่บริษัทถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อ:

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลัก)

สถานทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่:

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยู
นิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ:

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์:

02-026-3512

โทรสาร:

02-026-3513

จํานวนและชนิดของหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัท:

หุน้ สามัญ 30,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท

85

ชื่อ:

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด (บริษัทย่อย)

สถานทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่:

เลขที่ 99/99 ถนนพรหมประกาย ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

ประเภทธุรกิจ:

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์:

042-329398

โทรสาร:

-ไม่ม-ี

เว็บไซต์:

www.rachaya.co.th

จํานวนและชนิดของหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัท:

หุน้ สามัญ 30,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท

ชื่อ:

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (กิจการร่วมค้า)

สถานทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่:

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยู
นิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ:

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์:

02-026-3512

โทรสาร:

02-026-3513

จํานวนและชนิดของหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัท:

หุน้ สามัญ 3,100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท

(3) บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อ:

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สถานทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่:

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
410/93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วงขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์:

02-009-9000

โทรสาร:

02-009-9991
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ผูส้ อบบัญชี
ชื่อ:

นางจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7645
นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125
แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

สถานทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

316/32 ซอยสุขุม วิ ท 22 ถนนสุขุม วิ ท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2259-5300
02-260-1553

6.2 ข้อมูลสําคัญอื่น
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 661,500,000 บาท เรียกชําระแล้ว 604,692,307.50 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,209,384,615 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ จํานวนหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 (อ้างอิงจากสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) มีดงั นี ้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
536,801,385
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ*
325,065,150
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์**
50,934,367
นายชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์
49,119,129
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
46,990,453
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
43,703,111
นายเสรี โอจรัสพร
31,619,129
นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ
31,619,129
นายโชติกร ปั ญจทรัพย์
30,000,000
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอาํ ไพ
15,613,200
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
47,919,562
รวม
1,209,384,615

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
44.39
26.88
4.21
4.06
3.89
3.61
2.61
2.61
2.48
1.29
3.96
100.00

หมายเหตุ: * รวมจํานวนหุน้ ที่ถือในนาม DBS BANK LTD จํานวน 30,000,000 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 2.48 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
** บุคคลตามมาตรา 258 ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
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(2) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
ลําดับที่

ผู้ถือหุ้น

1

บริ ษั ท แอสเซท ไฟ ว์ กรุ๊ ป จํ า กั ด

จํานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

28,999,999

100.00

1,000,000

3.33

1

0.00

30,000,000

100.00

(มหาชน)
2

นางสาวธันยพร อนันตศิลป์

3

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
รวม

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
ลําดับที่

ผู้ถือหุ้น

1

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดี เวลลอปเม้น ท์

จํานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

29,997

100.00

จํากัด
2

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

1

0.00

3

นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

1

0.00

4

นายเทิดศักดิ์ เชิดชูอาํ ไพ

1

0.00

30,000

100.00

รวม

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีดงั นี ้
ลําดับที่

ผู้ถือหุ้น

1

บริ ษั ท แอสเซท ไฟ ว์ กรุ๊ ป จํ า กั ด

จํานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

1,472,500

47.50

(มหาชน)
2

Granking Company Limited

775,000

25.00

3

นายฐิติวฒ
ั น์ คูวิจติ รสุวรรณ

387,500

12.50

4

นายวันนิวตั กิติเรียงลาภ

387,500

12.50

5

Mr. Tan Chin Kwang Johnson

77,500

2.50

3,100,000

100.00

รวม
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(3) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (Shareholders’ agreement)
- ไม่มี 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุน้ กู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ไม่มียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุน้ กู*้
หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ได้มีมติอนุมตั ิวงเงินการออกและเสนอขายตั๋ว
แลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ระยะสัน้ และ/หรือ หุน้ กูท้ ุก
ประเภท/ทุกชนิด มูลค่าคงค้างไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน และ/หรือ
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสัน้ และ/หรือ หุน้ กูท้ กุ ประเภท/ทุกชนิดแล้ว บริษัทฯ สามารถนํามูลค่าไถ่ถอนดังกล่าวกลับมา
เสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่าคงค้างรวม ณ ขณะใด ขณะหนึ่งต้องไม่เกินจํานวนดังกล่าว (Revolving Basis) เพื่อนํา
เงินไปชําระหนีเ้ งินกู้ยืม ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษี และสํารองตามกฎหมาย โดยคํานวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว)
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก
เช่น การสํารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภายใน บริษัทฯ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ คือ
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

วันทีเ่ ข้าดํารง
ตําแหน่ง

จํานวนครั้งที่
เข้าประชุม

1

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษทั

5 กุมภาพันธ์ 2561

6/6

2

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

27 เมษายน 2561

6/6

3

นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

กรรมการบริษัท

9 พฤษภาคม 2561

6/6

4

นายวัลลภ ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

27 เมษายน 2561

6/6

5

นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

9 พฤษภาคม 2561

5/6

6

นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

22 ตุลาคม 2561

6/6

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายเกรียงไกร ศิระวณิ ชการ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร โดยกรรมการ 2 ใน 3
ท่านนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
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คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ คือ
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

วันทีเ่ ข้าดํารง
ตําแหน่ง

จํานวนครั้งที่
เข้าประชุม

1

นายวัลลภ ศรีไพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ 9 พฤษภาคม 2561

5/5

2

นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการตรวจสอบ

9 พฤษภาคม 2561

5/5

3

นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ*์

กรรมการตรวจสอบ

22 ตุลาคม 2561

5/5

หมายเหตุ: นางสาวศัน สนีย์ พูล สวัส ดิ์ เป็ น ผู้มีค วามรู แ้ ละประสบการณ์เพี ย งพอที่ จะสามารถทําหน้า ที่ ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ คือ
ลําดับ

ตําแหน่ง

วันทีเ่ ข้าดํารง
ตําแหน่ง

จํานวนครั้งที่
เข้าประชุม

ประธานกรรมการบริหาร

14 พฤศจิกายน 2562

6/6

รายชื่อ

1

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

2

นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

กรรมการบริหาร

14 พฤศจิกายน 2562

6/6

3

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

กรรมการบริหาร

14 พฤศจิกายน 2562

6/6

คณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ คือ
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

วันทีเ่ ข้าดํารง
ตําแหน่ง

จํานวนครั้งที่
เข้าประชุม

1

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการผูจ้ ดั การ

5 กันยายน 2556

4/4

2

นายโชติกร ปั ญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

19 เมษายน 2562

4/4

3

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

กรรมการบริษัท

19 เมษายน 2562

4/4

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด (บริษัทย่อย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ คือ
รายชื่อ

ลําดับ

ตําแหน่ง

วันทีเ่ ข้าดํารง
ตําแหน่ง

จํานวนครั้งที่
เข้าประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การ

23 กันยายน 2558

5/5

1

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

2

นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

กรรมการบริษัท

8 ธันวาคม 2558

5/5

3

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

17 สิงหาคม 2560

5/5

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (กิจการร่วมค้า)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ คือ
รายชื่อ

ลําดับ

ตําแหน่ง

วันทีเ่ ข้าดํารง
ตําแหน่ง

จํานวนครั้งที่
เข้าประชุม

1

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

17 สิงหาคม 2560

5/5

2

นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

กรรมการบริษัท

27 เมษายน 2563

0/0*

3

นายฐิติวฒ
ั น์ คูวิจติ รสุวรรณ

กรรมการบริษัท

17 สิงหาคม 2560

5/5

4

Mr. Yu Kwan Kin Daniel

กรรมการบริษัท

17 สิงหาคม 2560

5/5

หมายเหตุ: * ภายหลังจากนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร ได้รบั แต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท ไม่มีการจัดประชุม

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ หรือ นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
หรือ Mr. Yu Kwan Kin Daniel รวมกันเป็ นสองคน
8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผบู้ ริหารจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายศุภโชค

ปั ญจทรัพย์

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางสาวชมพูนทุ

สุวรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

3. นางสาวอวัสดา

พิชิตรานนท์

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

4. นายอภิวชั ร์

เสถียรธนรัตน์

เลขานุการบริษัท
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จํากัด มีผบู้ ริหารจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1. นายศุภโชค

ปั ญจทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผูช้ ่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายขายและการตลาด

2. นายจตุรงค์

ธนะปุระ

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางสาวชมพูนทุ

สุวรรณ

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

4. นายณัฐภณ

จารุรกั ษา

รักษาการผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

5. นายณัฐพล

ผลเอนก

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ*

หมายเหตุ: นายณัฐพล ผลเอนก ได้รบั การแต่งตั้งได้รบั แต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด จํากัด มีผบู้ ริหารจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายจตุรงค์

ธนะปุระ

ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร และผู้อาํ นวยการสายงานการขาย
และการตลาด

2. นายยงเกียรติ

ศิรวิ จั นางกูร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายวรวุฒิ

เม่ามีศรี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูอ้ าํ นวยการสายงานปฏิบตั ิการ

4. นางสาวชมพูนทุ

สุวรรณ

ผูอ้ าํ นวยการสายงานบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 13/2561 ได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นายอภิวชั ร์ เสถียรธนรัตน์ ดํารงตําแหน่งเป็ น
เลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทปรากฎ
ในเอกสารแนบ 1 และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. จั ด ทํา และเก็ บ รัก ษาทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษั ทฯ รวมทั้งหนังสื อนัดประชุม ผู้ถือ หุ้น และรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี ี (Best Practices)
3. แจ้งมติ นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผูถ้ ือหุน้ ให้ผบู้ ริหารที่เกี่ยวข้องทราบ และติดตามการปฏิบตั ิ
ตามมติ และนโยบาย
4. ให้คาํ ปรึกษาข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่
เกี่ ย วกับข้อ กฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับของบริษั ทฯ และข้อพึ งปฏิ บัติ ดา้ นการกํากับ ดูแลกิ จการและ
ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง และสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญแก่
กรรมการบริษัท
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่วยงานกํากับดูแลให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ
7. ติดต่อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทั่วไปให้ได้รบั ทราบสิทธิต่าง ๆ ของ ผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริษัทฯ
8. จัดทํา และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร และเอกสารสําคัญ
อื่ น ๆ เช่ น ทะเบี ย นกรรมการบริ ษั ท หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท รายงานการประชุ ม
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คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปี ของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือนัด ประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็ นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจด
ทะเบียนนิติบคุ คล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ฯลฯ
10. ให้คาํ แนะนํา และคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
12. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน
(บาท)

1.

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

270,000

2.

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

180,000

3.

นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

180,000

4.

นายวัลลภ ศรีไพศาล

230,000

5.

นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

205,000

6.

นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

215,000

รวม

1,280,000

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
รายชื่อกรรมการบริษัท
1.

นายโชติกร ปั ญจทรัพย์

ค่าตอบแทน
(บาท)
90,000

รวม

90,000

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ ประชุมกรรมการ ซึ่งไม่ได้ผัน
แปรกับผลการดําเนินงาน
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(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร
ส่วนของบริษัทฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร จํานวน 481,000 บาท สําหรับผูบ้ ริหารจํานวน 1 ราย
ส่ ว นของบริษั ท ย่ อ ยที่ ป ระกอบธุ รกิ จ หลัก มี ค่ า ตอบแทนผู้บ ริห าร จํา นวน 5,834,833.33 บาท
สําหรับผูบ้ ริหารจํานวน 4 ราย
ส่วนของบริษัทย่อย มีคา่ ตอบแทนผูบ้ ริหาร จํานวน 2,616,542 บาท สําหรับผูบ้ ริหารจํานวน 2 ราย
(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่ม-ี
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนพนักงานทัง้ หมดของบริษัทฯ มีจาํ นวน 4 คน (รวมผูบ้ ริหาร) และบริษัท
ย่อย มีจาํ นวน 44 คน (รวมผูบ้ ริหาร) โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี ้
ฝ่ ายงาน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

จํานวนคน

ฝ่ ายบริหาร

1

ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

2

ฝ่ ายเลขานุการ

1

รวม
ค่าตอบแทนบุคลากร 481,000 บาท (รวมผู้บริหาร)
(ประกอบด้ ว ยเงิ น เดื อ น โบนั ส เงิ น ชดเชย และเงิ น สมทบกองทุ น
สํารองเลีย้ งชีพ)

4

หมายเหตุ : เนื่ อ งจากการผู้ บ ริ ห ารจํา นวน 3 ท่ า น ได้ รั บ เงิน เดื อ นจาก
บริษัทย่อยจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ฝ่ ายบริหาร

4

ฝ่ ายธุรการ และนิติกรรม

2

ฝ่ ายจัดซือ้

2

ฝ่ ายบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

4

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

1

ฝ่ ายการตลาดและการขาย

3

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

6
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ฝ่ ายงาน
รวม
ค่าตอบแทนบุคลากร 18,087,533 บาท (รวมผู้บริหาร)
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ)
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

จํานวนคน
24

ฝ่ ายบริหาร

4

ฝ่ ายการขายและการตลาด

6

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

6

ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

4

รวม
ค่าตอบแทนบุคลากร 9,164,203 บาท (รวมผู้บริหาร)
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ)
รวมพนักงานทัง้ หมด

20
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ทัง้ นีใ้ นระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีขอ้ พิพาทแรงงานใด ๆ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะความรู ้ ความสามารถ มีความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน และการ
ทํางานเป็ นทีม ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯ มีแนวทาง
ดังต่อไปนี ้
1. การคัดเลือกพนักงาน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการคัดกรอง
บุคลากรขององค์กร
2. การฝึ กอบรม
2.1 เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญ จึง
ถือเป็ นนโยบายหลักของบริษัทฯ ทั้งนี ้ กระบวนการดังกล่าวเป็ นการเสริมสร้างทักษะ และ ความรู ้
ความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรออกเป็ น 4 ด้าน คือการ
เตรียมความพร้อมในการเป็ นผูบ้ ริหาร (Leadership program)
2.2 การทํางานเป็ นทีม (Team Building program)
2.3 การฝึ กอบรมตามความรูค้ วามสามารถเฉพาะทาง (Core Competency program)
2.4 การอบรมพนักงานเข้าใหม่ (Orientation program)
3. การประเมิน ผลงาน ใช้ระบบการประเมิ นแบบ OKR (Objective Key Result) ผสมกับ ระบบประเมิ น
Traction เข้ามาเป็ นตัวชีว้ ดั เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ชัดเจน เพื่อวัดผลความสําเร็จของเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
อีกทัง้ จัดทําเป็ นคู่มือที่ช่วยชีแ้ นะแนวทาง และมีประสิทธิภาพ
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4. การสํารวจผลตอบแทน (Salary Survey) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับในอุตสาหกรรม
5. การสํารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกําหนด
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถนํามาใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานในอนาคตได้ดว้ ย
6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อม
ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มอั น ดี ง ามให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก คน ให้ ต่ า งมี ใ จมุ่ ง มั่ นในการร่ ว มพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์โดยเปรียบเสมือนเป็ นของตนเอง โดยเน้นการสร้างสรรค์ท่ีอยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสร้างชุมชมที่น่าอยู่ เพราะความเชื่อที่ว่า “ครอบครัว คือ พืน้ ฐานที่สาํ คัญ และเป็ นส่วนที่สาํ คัญ
ที่สดุ ในการดํารงชีวิต” เพื่อเป็ นผูพ้ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีน่าเชื่อถือ เน้นถึงการสร้างคุณค่าของความ
แตกต่างในราคายุติธรรม และสนับสนุนการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
7. การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต บริษัทฯ
จะจัดให้มีการพัฒนาผูท้ ่ีมีความรู ค้ วามสามารถเพื่อให้เป็ นผูส้ ืบทอดตําแหน่ง โดยจะมีการพัฒนาเป็ น
ขั้น ตอน ทั้งนี ้ ผู้บริหารสูงสุดของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อยจะเป็ นผู้กาํ กับ ดูแลแผนดังกล่าว โดยมี ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเป็ นผูจ้ ดั ทําแผนเสนอเพื่อพิจารณา และเมื่อผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
คัดเลือกผูท้ ่มี ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการจะปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดี (Code Of Best Practices) สําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้นาํ หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในส่วนของการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
เนื่อ งจากเห็นว่าเป็ นสิ่งที่มี ความสําคัญ และจําเป็ นต่ อการดําเนินธุรกิจให้มี การเจริญ เติ บโตที่ ย่ ังยื น
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่น และตัง้ ใจที่จะปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในระยะยาว
ของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนีจ้ ะกระทํา
ได้ต่อเมื่อได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ก่อน ทั้งนีก้ าํ หนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้


เรือ่ งที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้



การทํา รายการที่ ก รรมการมี ส่ ว นได้เสี ย และอยู่ใ นข่ า ยที่ ก ฎหมาย หรื อ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้



นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาํ คัญ
- การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษัท

(2) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผูถ้ ื อหุ้นและอํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุน้ ทั้งในการเข้าร่วมประชุม
การได้รบั สารสนเทศและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ได้จดั สรรเวลาการ
ประชุมอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้
คําถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องอื่น ๆ ที่มีผถู้ ือหุน้ เสนอ โดยในปี 2563 มี
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ จํานวน 2 ครัง้ ได้แก่ การประชุมสามัญประจําปี 2563 และการประชุมวิสามัญ ครัง้
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ที่ 1/2563 โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ต่าง ๆ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
(3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสียที่สาํ คัญ อันได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูส้ อบ
บัญ ชีอิสระ คู่แข่ง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ในสังคม บริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย
อย่างเป็ นธรรมในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ด้วยความสุจริต โดยจะมีการรับฟั งความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสียดังกล่าว ก่อนกระทําการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มต่าง ๆ ในส่วนของ
สังคม บริษั ท ฯ จะปฏิ บัติ ห น้า ที่ ในความรับ ผิ ด ชอบด้ว ยจิ ต สํา นึ ก สนับ สนุน กิ จ กรรมชุม ชนต่ า ง ๆ ที่
สร้างสรรค์และมีประโยชน์ตามความเหมาะสม ในส่วนของพนักงานของบริษัทฯ จะได้รบั การพัฒ นา
ความรู แ้ ละทักษะต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอและได้รบั สวัสดิการที่ดีและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรม
(4) การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมอย่างน้อย 7 วัน และในการประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ จะมีกรรมการบริษัทและกรรมการการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย โดยประธานในที่ประชุมได้
จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมทุกรายอย่างเท่าเทียมกันใน
การแสดงความเห็นและตัง้ คําถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ รวมทัง้
ได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาํ คัญไว้ในรายงานการประชุม
(5) ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าํ หนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน
ตลอดจนกํากับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ รวมทัง้ การสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการอย่างเต็มที่
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์ กรรมการที่ มี ส่ ว นได้เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจใด ๆ ในเรื่องนัน้ ๆ และหากรายการ
ระหว่างกันเข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง ข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนัน้ บริษัทฯ จะดําเนินการ
ให้มีการเปิ ดเผยรายการข้อมูลที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ 56-1) รวมทัง้ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็ นรายการที่มีความโปร่งใสและแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
(7) จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการได้จดั ทําแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ (ตามมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 6/2563) ตามข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ท่ี ดี ส ํา หรับ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น
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(Code Of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เพื่ อให้ผู้บ ริห ารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงมาตรการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(8) การถ่วงดุลอํานาจของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีทงั้ หมด 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 2 ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทัง้ หมดและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 4 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ
66.67 ของกรรมการทัง้ หมด โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จากกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารทัง้ 4 ท่าน
ซึ่งถือว่าเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ในการทําหน้าที่กาํ กับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง
และโปร่งใส
(9) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้กาํ หนดค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย รวมทัง้ อยู่ในระดับ
ที่สงู เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติท่ีตอ้ งการได้และได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ แล้ว ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด มี
กระบวนการพิ จ ารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสม โดยใช้ข้อมูล ค่าตอบแทนของบริษั ทในอุต สาหกรรม
เดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน และเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของ
ผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
(10) การรวมหรือแยกตําแหน่ง
บริษัทฯ มีทงั้ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ น 2 ตําแหน่งและไม่เป็ นบุคคลเดียวกันซึ่ง
แบ่งขอบเขตอํานาจในการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอํานาจ
อย่างเพียงพอ ความเป็ นอิสระในการจัดการ ทัง้ นีใ้ นมติการอนุมตั ิการทํารายการที่สาํ คัญยังคงต้องได้รบั
การอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี นอกจากนีอ้ าํ นาจที่มอบให้
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นการมอบอํานาจที่ไม่ทาํ ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถ
อนุมัติรายการใด ๆ ที่ ตนเองหรือ บุคคลที่ อาจมีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทําร่วมกับ
บริษทั ฯ หรือบริษัทย่อยได้
(11) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กาํ หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่ ม ตามความจําเป็ นของธุรกิจบริษั ท ฯ โดยมี การกําหนดวาระชัด เจนล่ วงหน้าและมี วาระพิ จารณา
ติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจําโดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อน
การประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 และปี 2563 คณะกรรมการมีการ
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ประชุมทั้งหมด 7 ครัง้ และ 6 ครัง้ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน
ตามรายละเอียดที่แสดงในข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ในเรื่องที่
ต้องได้รบั อนุมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดําเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั
มติ ท่ีป ระชุมผู้ถือหุ้น การทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการซือ้ หรือขายสิ นทรัพ ย์ท่ีส าํ คัญ ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กําหนด เป็ นต้น
และมีหน้าที่ดแู ลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รปั ชั่น
2. กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยตามหลัก ธรรมาภิ บ าล คู่มื อ จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ สํา หรับ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการคอร์รปั ชั่น ฯลฯ
และเปิ ดเผยให้รบั ทราบกําหนดให้ปฏิบตั ิตาม และติดตามให้มีการปฏิบตั ิ รวมทัง้ ทบทวนให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณาอนุมตั ินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์
ทางธุ ร กิ จ และงบประมาณประจํา ปี ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง การควบคุ ม ดู แ ล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงานและงบประมาณที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตาม
แผนการดําเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
5. จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความ
ถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชีท่ผี ่านมาให้ตรงต่อความเป็ น
จริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็ นไป ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6. จัดให้มีการทํารายงานประจําปี ของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน
ของบริษัทฯ เพี่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ท่ีผ่านมา และนําเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพี่อพิจารณาและอนุมตั ิ
7. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ า มตามที่ ก ํา หนดใน
พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจํา กั ด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการเข้าดํารง
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ตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม
วาระ
8. พิจารณาแต่งตัง้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพี่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระของบริษัท ต่อไป
9. พิจารณาแต่งตัง้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง หรือ แก้ไขเปลี่ ย นแปลงกรรมการบริห าร โดยเลื อ กจากกรรมการบริษั ท หรื อ
ผู้บ ริห ารของบริษั ท หรือ บุ ค คลภายนอก พร้อ มทั้ง กํา หนดขอบเขต อํา นาจหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการบริหาร
11. พิ จารณาแต่ งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่ อย เพี่ อ ช่วยปฏิ บัติ งานตามความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย
13. พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริห ารระดับสูงสุดของบริษัท ฯ
บริษัทย่อย
14. พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพี่อแต่งตัง้ กรรมการบริษัท และพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการของ
บริษัทย่อยโดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทัง้ พิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว
15. แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือ
อาจมอบอํานาจเพี่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
ทัง้ นี ้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่ีกาํ หนดนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้น
เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
16. พิจารณากําหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
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17. พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท พร้อมทัง้ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัท
18. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และพิจารณากําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
19. ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
รายงานทางการเงิน ที่น่ าเชื่ อถื อ มี ระบบการควบคุม ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่ได้รบั การยอมรับ รวมทัง้ มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทาํ ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ได้ในภายหลัง
20. พิจารณาอนุมัติกลั่นกรองแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สาํ คัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษัทจะประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้อยู่ในระดับ ที่ เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริห ารของบริษั ท เป็ น ผู้จัด ทําแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ ระบบการบริหารความเสี่ยง มาตรการที่จะใช้ในการจัดการความ
เสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง
21. พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย เว้นแต่
รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดงั กล่าวจะ
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว
จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีใ้ นการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด
หลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย กํากับ ควบคุม และป้ องกันมิ ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
23. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาํ ไรพอสมควรที่
จะทําเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้
คราวต่อไป
24. ดําเนินการให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลที่เหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสีย บุคคลผูม้ ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
25. ขอความเห็ น ทางวิช าชีพ จากองค์ก รหรือบุค คลภายนอก หากมี ความจําเป็ น เพื่ อ ประกอบการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม
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26. กํากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับของบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด
27. กําหนดกรอบนโยบายการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรับ ได้ ใ น
อุตสาหกรรม และมีการติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
28. ส่งเสริมให้มีการสร้างและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการดําเนิน
กิจการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการของ
บริษัท ลูกค้า คู่คา้ ผูเ้ กี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม
(12) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท ได้มีก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ช่วยในการกํากับ ดูแลกิจการของ
บริษั ท ฯ โดยอํา นาจและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอี ย ดในข้อ 9.2
คณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อย่อย คณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้เป็ น
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือ โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ล ะคน จะแสดงตามรายละเอีย ดในข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษั ท หัวข้อ ย่ อ ย
คณะกรรมการตรวจสอบ
อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดี โดยอํา นาจและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารเป็ นไปตามรายละเอี ย ดในข้ อ 9.2
คณะกรรมการชุด ย่ อย หัว ข้อ ย่ อ ย คณะกรรมการตรวจสอบ และมี รายละเอี ย ดการเข้าประชุม ของ
กรรมการตรวจสอบแต่ล ะคน จะแสดงตามรายละเอีย ดในข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษั ท หัวข้อ ย่ อ ย
คณะกรรมการบริหาร
(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาํ คัญของบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการตามแนวทางที่
กําหนดและมีป ระสิ ทธิ ภ าพ บริษั ท ฯ ได้ว่าจ้างบริษั ท เคพีเอ็ม จี ภูมิ ไชย ที่ป รึกษาธุรกิ จ จํากัด เป็ น ที่
ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งมิใช่เป็ นพนักงานของบริษัทฯ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ความมั่นใจ
ว่าระบบควบคุม ภายในมี ค วามเหมาะสมและเป็ น อิ สระจากฝ่ ายบริห ารและมี ม าตรฐานที่ ดี ขึ น้ เพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
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(14) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี โดยงบการเงินดังกล่าว จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและที่ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีท่ีสดุ ในการจัดทํา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดํารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้ม่ นั ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
ดํารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่
ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี ส าระสํา คัญ ในการนี ้ค ณะกรรมการบริษั ท ได้แ ต่ ง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่งบการเงินของบริษัทฯ
(15) ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัง้ รายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสําคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่ อให้ผู้ล งทุนและผู้ท่ี เกี่ ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและการสื่อสาร
เผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายวัลลภ

ศรีไพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายภูรพิ ฒ
ั น์

ชุ่มธรรม

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ*์

กรรมการตรวจสอบ

* กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างพอเพียง
2. สอบทานให้บ ริษั ท ฯ มี ระบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
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ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เป็ น ไปตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มูล อย่ า งน้อ ย
ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรือ การกระทํา
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือ มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

หากคณะกรรมการบริษั ท หรือ ผู้บ ริห ารไม่ ด าํ เนิ น การให้มี ก ารปรับ ปรุ ง แก้ไขภายในเวลาที่ ก ํา หนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี รายการหรือ การกระทํา ดัง กล่ าวต่ อ สํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนและติดตามให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
สอบทานกฏบัตรเป็ นประจําทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ ก ําหนดไว้ห รือไม่ และเสนอให้มี ก ารพิ จ ารณาปรับ ปรุ งและแก้ไขกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบหากมีความจําเป็ น และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็น
อื่น ๆ ด้วยกระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีการดําเนินการติดตามที่เหมาะสม
รับ แจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับ การทุจริต ภายในบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยหรือ ประเด็ นอื่ น ๆ ด้วยกระบวนการ
สอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีการดําเนินการติดตามที่เหมาะสม
พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัทและ
บริษัทย่อยที่มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลื่อนบริษัทและบริษัท
ย่อย ไปสู่เป้าหมาย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิและ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ แล้วแต่กรณี
กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อยและผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ นรู ปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษา
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อย ให้นาํ พา
บริษัทและบริษัทย่อยให้ดาํ เนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยที่เหมาะสม
พิ จ ารณาทบทวนนโยบาย หลัก เกณฑ์ ใ นการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนและระบบการจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทัง้ สอดคล้องกับผลการคําเนินงานของบริษัท
และสภาวะตลาดโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะสร้างให้กบั บริษัทเป็ นสําคัญ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง คงมี ค วามรับ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ต่ อ
บุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

กรรมการบริหาร

3. นายจตุรงค์ ธนะปุระ

กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี ้
1.

กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี และอํานาจการบริหารงาน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ

2. ควบคุมดูแลการดําเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุท ธ์
แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปี ท่ีได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเอือ้ ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คาํ ปรึกษา แนะนํา การบริหารจัดการแก่ผบู้ ริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิ ด
บัญชี ผูย้ ืม จํานํา จํานอง คํา้ ประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซือ้ ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ท่ดี ินเพื่อการ
ทําธุรกรรม ตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้อาํ นาจวงเงินที่ได้กาํ หนดไว้
4. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้ เรื่องการคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อ ยที่เป็ นคณะผู้บ ริห าร หรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั มอบ
อํานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กํากับดูแลและอนุมตั ิเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้
และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ ทัง้ นี ้ การมอบอํานาจ
ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่กี าํ หนดนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้
ผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมัติ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมตั ิไว้แล้ว
6. พิจารณากลั่นกรองแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สาํ คัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยจะสามารถประเมิน
ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
ทัง้ นี ้ แนวทางการบริหารความเสีย่ งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รบั การทบทวนความเพียงพอ รวมทัง้
ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
หรือหากสภาวการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
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7. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษั ท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และ/หรือ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรอง
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการ
อนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่
ชัดเจน
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงสุด จะได้รบั การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป ซึ่งมีขนั้ ตอนดังนี ้
(1) กรรมการอิสระ
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ
้ ิจารณา

เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้ง
ตําแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
 การเลือกตัง้ กรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี ้

1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูท้ ่ีได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นั้น ในกรณี ท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้
นัน้ ให้ผถู้ ือหุน้ ทั้งหมดเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าดตามข้อ (1) และ (2) อีกครัง้ หนึ่งเพื่อเลือกระหว่าง
บุคคลที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเท่านัน้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท* ทั้งนีใ้ ห้นับรวมการถือ
หุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหารบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ท างธุ ร กิ จ กั บ บริษั ท * ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่ เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท * และไม่ เป็ น ผู้ถื อหุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ าํ นาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท* และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มี
นัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษั ทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกิน 1% ของ จํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มี ลักษณะอื่ น ใดที่ท าํ ให้ไม่ สามารถให้ค วามเห็ น อย่างเป็ นอิ สระเกี่ ย วกับ การดําเนิ น งานของ
บริษัทฯ
หมายเหตุ: * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา โดยการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูม้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุ
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เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป
โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษั ทนั้น บุค คลที่ได้รบั คะแนนเสีย งสูงสุด ตามลําดับ ลงมาเป็ นผู้ได้รับการ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั
การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและวิธีกาํ กับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี ้


มีการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุมใน
บริษั ท ย่ อ ยและบริษั ท ร่ว มอย่ า งน้อ ยตามสัด ส่ ว นของการถื อ หุ้น โดยกํา หนดให้ก รรมการและ
ผูบ้ ริหารที่เสนอชื่อนีม้ ีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจตามที่กฎหมายหรือข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ ทัง้ นี ้
การแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารเข้าดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ จะต้องได้รบั มติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทน
ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมและมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายที่สาํ คัญ
ต่อการดําเนินธุรกิจ กล่าวคือ จะมีการนําเสนอนโยบายที่สาํ คัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอมติอนุมตั ิเป็ นนโยบายที่สาํ คัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ต่อไป
โดยขอบเขตหน้ าที่และความรั บ ผิด ชอบของกรรมการและผู้บ ริห ารในบริษั ท ย่อ ยและ
บริษัทร่วมมีดังนี้
กรรมการและผูบ้ ริหารที่ได้รบั แต่งตัง้ ตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
ให้ดาํ รงตําแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามแต่
ที่ค ณะกรรมการบริษั ท และ/หรือที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ของบริษั ท ย่อ ยหรือบริษั ท ร่ว มนั้น จะกํา หนด
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กําหนดให้กรณีดงั ต่อไปนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกํากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)
เรื่องที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ
(ก) การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
โดยให้กรรมการและผูบ้ ริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตัง้ มีดุลยพินิจในการพิจารณาออก
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เสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทั่วไปและดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ท่ี
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผูบ้ ริหารรายนัน้ มีส่วน
ได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องดังกล่าว
ทัง้ นี ้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รบั การเสนอชื่อนัน้ ต้องมีคุณสมบัติบทบาท
หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบ ตลอดจนไม่ มี ลัก ษณะขาดความน่ าไว้ว างใจตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกําหนดลักษณะขาดความ
ไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผลประจําปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท
ย่อย
(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยเว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนยั สําคัญตามข้อ (ฉ)
(ง) การพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจําปี ของบริษัทย่อย
รายการตั้ง แต่ ข้อ (จ) ถึ ง (ฐ) นี ้เป็ น รายการที่ ถื อ ว่ ามี ส าระสํา คัญ และหากเข้า ทํารายการจะมี
ผลกระทบอย่ างมีนัย สําคัญ ต่อ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานของบริษั ท ย่ อย ดังนั้น
จะต้อ งได้รับ อนุมัติ จากคณะกรรมการของบริษั ท ฯ ก่ อนทั้งนี ้ตอ้ งเป็ น กรณี ท่ีเมื่ อคํานวณขนาด
รายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การ
คํานวณรายการตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยเกี่ ยวกับ เรื่องการได้ม าหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์สิน และ/หรือ
เกี่ ย วกับ เรื่อ งการทํา รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ที่ ใช้บังคับ อยู่ใน
ขณะนัน้ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ รายการต่อไปนีค้ ือ
(จ) กรณี ท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยหรือรายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผูท้ ่กี ่อความเสียหาย
แก่บริษัทย่อย
(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ซ) การซือ้ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทย่อย
(ฌ) การเข้าทํา แก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สาํ คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยหรือการรวมกิจการของ
บริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
(ญ) การเช่าหรือให้เช่าซือ้ กิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทัง้ หมด หรือส่วนที่มีสาระสําคัญ
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(ฎ) การกูย้ ืมเงิน การให้กยู้ ืมเงิน การให้สินเชื่อ การคํา้ ประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย
ให้ตอ้ งรับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่
บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
เรื่องที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
(ก) กรณี ท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยหรือรายการที่
เกี่ ย วกับ การได้ม าหรือ จํา หน่ า ยไปซึ่งทรัพ ย์สิ น ของบริษั ท ย่ อ ย ทั้งนี ้ ต้อ งเป็ น กรณี ท่ี เมื่ อ
คํานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ
(โดยนํา หลั ก เกณฑ์ ก ารคํา นวณรายการตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต ้องได้รับ การพิ จารณาอนุมัติ จากที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ของ
บริษัทฯ
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุน้ รวมทั้งการลดทุนจด
ทะเบียนซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุ้นอันจะเป็ นผลให้สัดส่วนการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดในที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษัทย่อยนัน้ หรือเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทัง้
ทางตรง และ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือ
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยนัน้
(ค) การดําเนิ นการอื่นใดอัน เป็ น ผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้ง
ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุน้ ของบริษัทย่อยหรือเป็ นผลให้สัดส่วนการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทย่อยไม่ว่าจะทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยในการเข้าทํารายการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อยทัง้ นีต้ อ้ งเป็ นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่
จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่
กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทยเกี่ ย วกับ เรื่อ งการได้ม าหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพ ย์สิ นและ/หรือ
ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รบั การพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
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(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
ย่อยอย่างมี นัยสําคัญ ทั้งนี ้ ต้องเป็ นกรณี ท่ีเมื่อคํานวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับ
ขนาดบริษั ท ฯ (โดยนําหลัก เกณฑ์ก ารคํา นวณรายการตามที่ ก ํา หนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมติ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั
ย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยหรือการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
ย่อย เป็ นต้น


กลไกในการกํากับ ดูแลที่ มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหว่างบริษั ทย่อยและบริษั ทร่วมกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินหรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยได้
กําหนดให้บริษั ทย่อยและบริษัทร่วมใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลของ
บริษัทฯ



มีการกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็ นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจหลักคือ บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายควบคุมภายในของบริษัทฯ ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กลไกอื่นในการ
กํากับดูแลบริษัทย่อย เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การตัง้ หรือเลิกบริษัทย่อย จะต้องขอ
อนุมัติต่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอมติอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อส่งตัวแทนของ
บริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยอนุมตั ิรายการดังกล่าวต่อไป



กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องเปิ ดเผยและนําส่งข้อมูลส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และ
การทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย
หรือบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกําหนดเวลาที่บริษัทฯ กําหนดเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินหรืออนุมตั ิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้ จะคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและ
บริษัทฯ เป็ นสําคัญ ทั้งนีก้ รรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมตั ิใน
เรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมด้วย อนึ่ง การ
กระทําดังต่อไปนี ้ ซึ่งเป็ นผลให้กรรมการผูบ้ ริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย [ที่
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ประกอบธุรกิจหลัก] ได้รบั ประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็ นเหตุให้
บริษั ท ย่ อ ยหรือ บริษั ท ฯ ได้รับ ความเสี ย หายให้สัน นิ ษ ฐานว่ า เป็ น การกระทํา ที่ ขัด หรื อ แย้งกั บ
ประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักกับกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรูม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
แล้ว
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่
บริษัทฯ กระทําและเป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ิท่วั ไปตามที่คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด


บริษั ทย่อยต้อ งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ
ผู้ ป ระก อ บ ก ารราย อื่ น ๆ ต่ อ บ ริ ษั ท ฯ ผ่ าน ราย งาน ผลก ารดํ า เนิ น งาน ป ระจํ า เดื อ น
บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชีแ้ จงหรือนําส่งเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว ซึ่งบริษัท
ย่อยต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
 บริษัทย่อยต้องนําส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินให้กบั บริษัทฯ เมื่อได้รบั การร้องขอ
ตามเหมาะสม
 กรณี ท่ี บริษั ทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญ ใด ๆ อาจแจ้งให้บริษั ทย่อยชีแ้ จงและ/หรือนําส่ ง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รบั มอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ และ
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทัง้ ที่ได้มาจากการกระทําตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบเป็ นนัยสําคัญต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่นไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่
 กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยจะกระทําธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้
ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ฯ ตามแต่ขนาดรายการที่คาํ นวณได้ (แล้วแต่กรณี) (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่
กําหนดไว้ในประกาศขอคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งระเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บงั คับอยู่ใน
ขณะนั้น มาบังคับ ใช้โดยอนุ โลม) ทั้งนี ้เว้น แต่ เป็ น การทํา ธุรกรรมที่ เป็ น ข้อ ตกลงทางการค้า ใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญ �ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญ ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีและเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัท
ฯ หรือเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมตั ิไว้แล้ว
ซึ่งในฐานะที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น กลไกการกํากับดูแลข้างต้น เป็ นไป
ตามหลัก เกณฑ์ท่ี ก ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ว่าด้ว ยการขออนุญ าตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
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(2) บริษัทฯ ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี ้


ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารฝ่ ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ท่ตี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในวันทําการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสําเนา
รายงานนีใ้ ห้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริษัทฯ จะกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ น
สาระสําคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนัน้ ต่อ
บุคคลอื่น

บทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่ าฝื นนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตัง้ แต่การตักเตือนเป็ น
หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราว โดยไม่ได้รบั ค่าจ้างหรือให้ออกจากงาน ทัง้ นีก้ ารลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
อีกทัง้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้ม่ ันใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้
เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัดทํานโยบายการ
สื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูล โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
ส่วนที่ 1 การสื่อสาร
1.1 บริษัทฯ จะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีทาํ หน้าที่ใน
การสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่า
เทียมกัน และทันเวลา
1.2 บริษัทฯ จัดให้มีการกําหนดผูท้ ่รี บั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอกโดยเป็ นผูท้ ่มี ีความเหมาะสมกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและ
สามารถสื่อสารกับตลาดทุนและนักลงทุนได้เป็ นอย่างดี
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1.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น
การจัดให้มีหลักปฏิบตั ิในการให้ขอ้ มูล รวมทัง้ กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้
ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่นักลงทุนสัมพันธ์จะนําไปเปิ ดเผยสู่สาธารณชนจะต้องได้รบั
การรับ รองและกํากับดูแลจากคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อให้ข้อมูลที่ ออกจากบริษั ทฯ มี ความถูก ต้อ ง
เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
1.5 เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รบั ความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก นักลงทุนสัมพันธ์ยงั สามารถนําความ
คิดเห็น ดังกล่าวมานําเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัท เพื่ อใช้เป็ นข้อมูลในการบริหารงานและกําหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ได้
ส่วนที่ 2 การเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส จึงกําหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน สาธารณชน หรือผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลในด้านบวกหรือด้านลบ มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย
และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ
บริษั ท ฯ และเอกสารทางการอื่ น ของบริษั ท ฯ เช่ น รายงานประจํา ปี แบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจํา ปี
(แบบ 56-1) โดยเป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และ
โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้เปิ ดเผย
อย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจว่าผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุนได้รบั ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียม
กัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยคํานึงถึงช่วงเวลาที่จะเปิ ดเผยด้วย
กรณีท่ีขอ้ มูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยงั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ด้วยเหตุท่ียงั ไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความ
ไม่แน่นอนสูง หรือการเผยแพร่ขอ้ มูลนัน้ ในทันทีจะส่งผลเสียต่อการดําเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
หรือต่อการได้เปรียบเชิงธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาชะลอการเผยแพร่ขอ้ มูลนัน้ ไว้จนกว่า
ระยะเวลาที่เหมาะสม และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดูแลรักษาข้อมูลนัน้ ให้จาํ กัดเฉพาะบุคคลที่จาํ เป็ น
เพื่อป้องกันการนําข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์หรือเปิ ดเผยโดยมิชอบ โดยจะดําเนินการตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่ทาํ ได้
2.2 การเปิ ดเผยข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) ให้เปิ ดเผยอย่างชัดเจน
ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี ้ การให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสําคัญที่ได้เปิ ดเผยไป
แล้วต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไปแล้ว
2.3 การเปิ ด เผยข้อ มูล อื่น ๆ ที่ ไม่ ใช่ข้อ มูล สําคัญ (Non-material Information) ให้เปิ ด เผยบนพืน้ ฐานของ
ความเป็ นจริงและต้องไม่มีเจตนาให้ผอู้ ื่นสําคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
ราคาหลักทรัพย์ หรือเปิ ดเผยในทํานองที่อาจทําให้บคุ คลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึน้ หรือลดลง
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2.4 การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Forward-Looking Information) ให้เปิ ดเผยด้วยความระมัดระวัง
และอธิบายเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลและพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนนํามาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ดงั กล่าว
2.5 จัดให้มีกระบวนการรับมือกับข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล และการเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ตงั้ ใจ โดยออกมา
ชีแ้ จงหรือปฏิเสธ เมื่อมีข่าวลือหรือข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่เป็ นจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อาจทําให้
เกิดการเข้าใจผิด หรืออาจมีผลต่อการลงทุนในบริษัทฯ
2.6 หลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม เช่น การประกาศข่าวแก่สาธารณะโดยไม่มีเหตุการณ์ท่ี
แท้จ ริงสนับ สนุน การรายงานหรือ คาดคะเนเกิ น จริง หรือ การเปิ ด เผยข้อ มูล โดยใช้ถ้อ ยคํา ที่ ห รู ห รา
ฟุ่ มเฟื อยที่อาจทําให้สาธารณชนเข้าใจผิด
2.7 เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ ตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
และแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องกําหนด
2.8 กําหนดให้คณะกรรมการบริษั ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็ นผูม้ ีสทิ ธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ขอ้ มูลสําคัญต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ
2.9 ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร มี ห น้า ที่ ในการดู แ ลให้บ ริษั ท ฯ เปิ ด เผยข้อ มูล ตามกฎหมาย หลัก เกณฑ์
มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของ
ข้อมูลที่เปิ ดเผย และการให้ความรูแ้ ก่กรรมการและพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการสื่อสารและการเปิ ดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ
ส่วนที่ 3 ช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูล
3.1 เปิ ดเผยข้อมูลโดยผ่านช่องทางตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.2 สื่อสารหรือเปิ ดเผยข้อมูลโดยผ่านช่องทางของบริษัทฯ เช่น การประชุมผูถ้ ือหุน้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อ
สังคมออนไลน์ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การเยี่ยมชมบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจัดส่งเอกสารให้ผถู้ ือ
หุน้ ทางไปรษณียแ์ ละ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ QR Code และ URL เป็ นต้น
ส่วนที่ 4 บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยกําหนดให้บุคคลต่อไปนีเ้ ป็ นผูม้ ีสิทธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ขอ้ มูลสําคัญ
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังต่อไปนี ้
4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามและนํานโยบายฉบับนีไ้ ปปฏิบตั ิ เพื่อให้แน่ใจ
ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ และเป็ นผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดในการพิจารณา
เปิ ดเผยหรือไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ
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4.2 ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการ และ
เลขานุการบริษัท จะทําหน้าที่ให้การสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าบริษั ทฯ และ
บริษัทย่อยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
4.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้รบั มอบหมายให้
เป็ นโฆษกของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารข้อมูล และสารสนเทศใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่ส่ือมวลชน
นักวิเคราะห์ และผูล้ งทุน ทั้งนีก้ ารให้ขอ้ มูลภายในที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทั่วไป ซึ่ง
เป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนการดําเนินการ
4.4 หากผู้บ ริห ารหรื อ พนัก งานคนใดได้รับ การสอบถามหรื อ ขอให้แ สดงความคิ ด เห็ น จากผู้ล งทุ น หรื อ
สื่อมวลชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผูบ้ ริหารหรือพนักงานจะต้องแจ้งว่าตนเองไม่ได้รบั
อนุญาตในการให้ขอ้ มูลในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์
ส่วนที่ 5 การรักษาข้อมูลลับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องไม่เปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่หรือล่วงรูจ้ ากบุคคลอื่น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น และ
มีหน้าที่ตอ้ งเก็บ รักษาข้อมูล ภายในไว้เป็ นความลับ โดยดูแลมิ ให้ขอ้ มูลดังกล่าวรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ท่ีไม่
เกี่ยวข้อง อันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย
กรณีท่ตี อ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หรือกรณีความจําเป็ นทางธุรกิจที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผเู้ กี่ยวข้อง เช่นผู้
ตรวจสอบอิสระภายนอก ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ เป็ นต้น บริษัทฯ จะจัดทําข้อตกลงการรักษา
ความลับกับบุคคลดังกล่าว
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สํานักงานสอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ในรอบบัญชี 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้


บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

จํานวน

720,000.00 บาท



บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

จํานวน

650,000.00 บาท



บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

จํานวน

440,000.00 บาท



บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

จํานวน

300,000.00 บาท

รวม

จํานวน

2,110,000.00 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ไม่มี
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9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
(1) จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจ โดยยึดถือหลักปฏิบตั ิในเรื่องดังต่อไปนี ้
(1.1) จรรยาบรรณต่อลูกค้า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งให้ลูกค้าได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม โดย
การนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ให้บริการด้วยความเป็ นธรรม รวมทัง้ ดูแลรักษา
ข้อมูลความลับของลูกค้า เว้นแต่กรณีท่ไี ด้รบั ความยินยอมจากลูกค้า หรือบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
แนวปฏิบตั ิ
1.1.1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
1.1.2 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาํ ข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็ นข้อมูล
ที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1.3 ไม่รบั หรือให้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน การบริการ การอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนของกํานัล หรือการเลีย้ งตอบแทนตามธรรมเนียม สามารถทําได้
ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็ นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ
แต่ตอ้ งเป็ นไปตามเทศกาลต่าง ๆ หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมและไม่เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม โดยควรพิจารณาว่ามีมูลค่าที่เหมาะสมในแต่ละโอกาส แต่ละ
เทศกาล รวมตลอดถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่
ละท้อ งถิ่ น โดยในกรณี ข องการเลี ้ย งรับ รอง ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ น้ ต้อ งเป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่
สมเหตุสมผล
(1.2) จรรยาบรรณต่อผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้ ในการดําเนิน
ธุรกิจบริษัทฯ และบริษัทย่อยคํานึงถึงการเจริญเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะ
ยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้ ดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
ต่อผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิ
1.2.1 ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ดําเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม และมีผลประกอบการ
ที่สร้างคุณค่ากิจการที่ดีในระยะยาว
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1.2.2 นําเสนอรายงานฐานะข้อมูลการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
สมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง รวมทั้งรายงานแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูล
สนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
(1.3) จรรยาบรรณต่อพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมุ่งพัฒ นาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าและมีความ
มั่นคงในอาชีพ นอกจากนีย้ งั กําหนดให้มีขอ้ พึงปฏิบตั ิสาํ หรับพนักงาน ซึ่งเป็ นเรื่องของการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานมีความระมัดระวัง และไม่กระทําการ
ใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
แนวปฏิบตั ิ
1.3.1 พนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยคํานึงถึงประโยชน์อนั ชอบ
ธรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.3.2 จะกําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพลักษณะ
ของงาน ผลการปฏิ บัติ งาน และความสามารถของบริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อยในการจ่ า ย
ค่าตอบแทนนั้น รวมถึงการให้สวัสดิการไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือมากกว่าตาม
ความเหมาะสม
1.3.3 จะสนับสนุนให้พนักงานได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางาน เปิ ดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทํางานต่อไป และพัฒนาทักษะในการทํางาน
ในด้านอื่น ๆ
1.3.4 ส่งเสริมให้พนักงานได้รบั แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควร และเท่าที่จะทํา
ได้ โดยกําหนดตามนโยบายการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร
(1.4) จรรยาบรรณต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นดําเนินธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน และดําเนิน
ธุรกิจภายใต้การแข่งขันอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยใช้หลักการส่งเสริมนโยบายการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ไม่ผกู ขาด หรือกําหนดให้ค่คู า้ ต้องขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านัน้
แนวปฏิบตั ิ
1.4.1 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่ง หรือกระทําการใด ๆ ด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่
เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
1.4.2 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
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1.4.3 ไม่ ร่วมในการทําสัญ ญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลให้เกิ ดการกี ดกันหรือขจัดคู่แข่งขัน
ทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
(1.5) จรรยาบรรณต่อคู่คา้ และเจ้าหนี ้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อเจ้าหนี ้
และคู่คา้ ทุกประเภท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กาํ หนด รวมทัง้ ต้องได้รบั
อนุมตั ิตามอํานาจการดําเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องของ
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
แนวปฏิบตั ิ
1.5.1 จัด ให้มีกระบวนการจัดหา จัดซือ้ จัด จ้าง อย่างมีมาตรฐานและเป็ น ธรรม ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีกระบวนการจัดการและติดตามเพื่อป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
1.5.2 การทําธุรกรรมต้องคํานึงถึงมูลค่า ราคาที่เป็ นไปตามกลไกตลาด โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ใช้
วิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.5.3 จ่ายเงินให้เจ้าหนีแ้ ละคู่คา้ ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน
1.5.4 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ท่ีย่งั ยืนกับเจ้าหนีแ้ ละคู่คา้ ที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คมุ้ ค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมี
ความเชื่ อ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น รวมถึ ง การช่ ว ยให้ค วามรู ้ พั ฒ นาศั ก ยภาพ และยกระดั บ
ความสามารถในการผลิตและการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
(1.6) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบ
บริษั ทฯ และบริษั ท ย่อ ยต้อ งปฏิ บัติ ตามกฎหมายและระเบี ยบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทาง
ราชการ รวมทั้งระเบี ย บข้อ บัง คับ ของบริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย และต้อ งหลี ก เลี่ ย งการมี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การใช้พ นัก งานหรื อ ทรัพ ย์สิ น ของบริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ท่ี ผิ ด
กฎหมายเป็ นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
แนวปฏิบตั ิ
1.6.1 ต้อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บข้อ บัง คับ ต่ าง ๆ ของบริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.6.2 ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยคํานึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย แม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งใด ๆ
ก็ตาม
(1.7) จรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยยึ ด มั่น ในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ค วบคู่ ไปกั บ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการบริหารชุมชนใกล้เคียง การ
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการส่วนที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และการนําเทคโนโลยีท่ีมีเหมาะสมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดจากกระบวนการประกอบกิจการ รวมถึงการสร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย
แนวปฏิบตั ิ
1.7.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ และกระบวนการก่อสร้าง ให้
คํานึงสภาพแวดล้อมเป็ นสําคัญ และปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ที่บงั คับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1.7.2 มีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบเป็ นประโยชน์ต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) โดยเน้ น ดํา เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ร่ ว มสร้า งสรรค์สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ชมุ ชนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัง้ อยู่ หรือเข้าไปดําเนิน
ธุ ร กิ จ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ ้น ทั้ง ที่ ด ํา เนิ น การเองและร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานของภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น
(1.8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมุ่งเน้น หลี ก เลี่ ย งความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ทั้ง ภายในและ
ภายนอกองค์กรที่อาจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภายใต้กรอบ
ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
แนวปฏิบตั ิ
1.8.1 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทําธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญาที่มีความเกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจมีผลประโยชน์
หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางธุ ร กิ จ ต่ อ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย จะต้ อ งแจ้ ง ให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.8.2 หลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในการติดต่อกับคู่คา้ และบุคคลอื่นใด
(1.9) การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างโปร่งใส
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด และอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิ ดเผยด้วยวาจา
การแถลงข่าว ลายลักษณ์อกั ษร หรือช่องทางอื่น ๆ
แนวปฏิบตั ิ
1.9.1 เปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญของบริษัทฯ แก่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และ/หรือสาธารณชนทั่วไปโดยเท่า
เทียมกัน ตามพืน้ ฐานความเป็ นจริง และต้องไม่เจตนาให้ผูอ้ ื่นเกิดความเข้าใจผิด รวมทั้ง
เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด รวมทัง้ จัดให้มีนโยบายการสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูล
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1.9.2 การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุน้ หรือข้อมูลความลับต่อสาธารณะชน
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ น
ผูด้ าํ เนินการหรือมอบหมายให้ผู้ใดผูห้ นึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่ง
บุค คลที่ ท ําหน้าที่ ในการเปิ ด เผยข้อ มูล นั้น ต้อ งทํา การเปิ ด เผยอย่ างระมัด ระวัง ถูก ต้อ ง
ครบถ้วน ทันเวลาและสถานการณ์ รวมทั้งต้องดําเนินการให้ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รบั
ข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
(1.10)

การจัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่าง ๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ที่พนักงานและผูม้ ี
ส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในการกระทําที่สงสัยว่าฝ่ าฝื น การละเมิดสิทธิ หรือการไม่
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามนโยบาย
คุม้ ครองผู้รอ้ งเรียนพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับข้อร้องเรียน ผิดกฎหมาย และ
จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)
(1.11) การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษั ทฯ และบริษั ทย่อ ยได้เล็งเห็นถึ งความสําคัญ ในการเป็ นสมาชิก แนวร่วมปฏิ บัติ การ
ต่อต้านทุจริต จึงได้กาํ หนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นขึน้ (Anti-Corruption Policy) พร้อม
ทัง้ ประกาศใช้นโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ และสนับสนุนให้บริษัทคู่คา้ จัดทํานโยบายและร่วม
ดําเนินการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิการต่อต้านทุจริตด้วย
(2) ข้อพึงปฏิบัติ
(2.1)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์


จะต้องไม่กระทําการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็ นของ
บริษัทฯ หรือควรเป็ นของลูกค้าของบริษัทฯ



การกระทํา ที่ เป็ น การขัด ต่ อ ผลประโยชน์อ าจเกิ ด ขึ น้ ได้จ ากความเกี่ ย วข้อ งกั น ทางธุ รกิ จ
ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน หรือระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า หรือระหว่างพนักงานกับลูกค้า
ของบริษัทฯ



บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน ในกรณี ท่ีอาจ
นําไปสู่สถานการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือขัดต่อผลประโยชน์
ของลูกค้าของบริษัทฯ



หากตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน มีผลในอันที่จะเอือ้ ประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือครอบครัว หรือญาติพ่นี อ้ ง หรือบุคคลที่รูจ้ กั พนักงานจะต้องไม่ใช้อาํ นาจหน้าที่ของตนใน
การดําเนินการใด ๆ และจะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามฝ่ ายงานได้ทราบทันที



บริษัทฯ และพนักงานควรที่จะแจ้งให้ลูกค้าได้รบั ทราบด้วยหากมีกรณีท่ีจะเป็ นการขัดต่อผล
ประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า หรือระหว่างพนักงานกับลูกค้า
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พนัก งานจะต้องไม่เข้าร่วม หรือรับ ตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่นรวมทั่งการรับตําแหน่งเป็ น
กรรมการ ที่ ป รึก ษา ตัวแทน หรือ การรับ จ้างทํางานในกิ จการอื่ นที่ จะก่ อให้เกิด การขัด ต่ อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ



ลักษณะงานใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ ควรจัดให้แบ่งแยกหน้าที่งานออก
จากกัน

(2.2)

การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ


พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย
และใช้ท รัพ ย์สิ น อย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อบริษั ท ฯ อย่ างเต็ ม ที่ และไม่ น ํา
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ เพี่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น



ทรัพ ย์สิ น ดั ง กล่ า วหมายถึ ง ทรัพ ย์สิ น ทั้ ง ที่ มี ตั ว ตน และไม่ มี ตั ว ตน เช่ น สั ง หาริม ทรัพ ย์
อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู ท้ างวิชาการ เอกสารสิทธิ สิท ธิ บัตร ลิขสิท ธิ์ ตลอดจน
ข้อ มูล ที่ เป็ น ความลับ ที่ ไม่ ได้เปิ ด เผยต่อ สาธารณชน ได้แ ก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทาง
การเงิน ข้อมูลด้านการทรัพยากรบุคคล



พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยหรือการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลที่เป็ นความลับอย่าง
เด็ดขาด

(2.3)

การให้หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง


พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ



พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนัน้ จะต้องไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผูร้ บั



ของขวัญที่ได้รบั ควรเป็ นสิ่งที่มลู ค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็ นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด



หากพนักงานได้รบั ของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มลู ค่าเกินปกติวิสยั จากผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้



การให้ห รือรับของขวัญ อาจกระทําได้ หากทําด้วยความโปร่งใส หรือทําในที่เปิ ดเผย หรือ
สามารถเปิ ดเผยได้

(2.4)

การรักษาความลับ


บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ท่ีจะต้องรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการรักษา
ความลับเกี่ยวกับการทํารายการต่าง ๆ ของลูกค้ากับบริษัทฯ



หากพนักงานได้รบั คําสั่ง หรือคําร้องขอให้แจ้งข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า พนักงานจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่บริษัทฯ ได้วางไว้ และรายงานให้ผู้บังคับบัญ ชาทราบ และจะต้อง
ได้รบั อนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึน้ ไป
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หน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว จะต้องยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าผูน้ นั้ จะพ้นจาก
การเป็ นพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม

(2.5)

การใช้ขอ้ มูลในทางที่ผดิ


พนั ก งานจะต้อ งไม่ น ํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ ไปใช้ หรื อ ทํา สํา เนา หรือ นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ จากการ
ปฏิบตั ิงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ตนเอง หรือแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้
รับอนุญาต



พนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ จะต้องไม่กระทําการ
ดังต่อไปนีเ้ พื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง สมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา
บุตร ญาติพ่นี อ้ ง) หรือบุคคลอื่น



ซักนําให้มีการดําเนินการในทางมิชอบที่มีผลต่อการทําข้อตกลงกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก
อื่น


(2.6)

เผยแพร่ขอ้ มูลให้แก่บคุ คลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
ความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกข้อมูลลูกค้า



พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของ
ลูกค้าให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและมีการเก็บรักษาที่ดีตามระยะเวลาที่กาํ หนด การ
บันทึกข้อมูลหมายความ รวมถึง



-

สัญญาต่าง ๆ สมุดจดบันทึก, เอกสารต้นฉบับ, สลิป, เอกสารแสดงรายการทางบัญชี

-

เทปคอมพิวเตอร์, แผ่นดิสเก็ต

-

โปรแกรม / ระบบงานคอมพิวเตอร์

-

รายงานที่พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์

พนักงานจะต้องไม่กระทําหรืออนุญาตให้ผใู้ ดกระทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้เป็ นเท็จ
ลบทิง้ หรือตัดข้อความ เพื่อทําให้ขอ้ มูลไม่ตรงกับความเป็ นจริง หรือเบี่ยงเบนทําให้ขอ้ มูลไม่
ชัดเจน หรือปกปิ ด ข้อเท็จจริงของข้อมูลนัน้ ๆ

(2.7)

การใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด


พนักงานจะต้องไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด โดยการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือ
ข้อมูลของลูกค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง หรือบุคคลอื่นใด



พนักงานจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่งงาน โดยการกระทํา ดังต่อไปนี ้
-

เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สญ
ั ญา นายหน้า หรือ ผูใ้ ห้บริการต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการตอบแทนการทํางานในหน้าที่ของตน

-

เรี ย กร้อ ง หรื อ รับ ผลประโยชน์จ ากลูก ค้า โดยการตอบแทนด้ว ยการให้ลูก ค้า ได้รับ
ผลประโยชน์ เป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็ นการผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด

130



พนัก งานจะต้อ งแจ้งให้ลูก ค้า คู่ สัญ ญาและนายหน้า ได้ท ราบอย่ า งชัด เจนว่า มิ ให้ม อบ
ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือบริการใด ๆ เป็ นพิเศษให้แก่พนักงาน



พนักงานจะต้องไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่งานในทางที่ผิด โดยกระทําดังนี ้
-

เพื่ อเรียกร้อ งตําแหน่ งใด ๆ ในบริษั ทของลูกค้า ยกเว้นการที่พ นักงานผูน้ ั้นได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษัทฯ ให้ไปดํารงตําแหน่งในบริษัทของลูกค้าเพื่อเป็ นตัวแทนในการดูแล
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ

(2.8)

กูย้ ืมเงินจากลูกค้า หรือ การเป็ นหนีบ้ ญ
ุ คุณที่ตอ้ งมีการตอบแทนให้แก่ลกู ค้า

การรับรูข้ อ้ มูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน


การนําข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน อันยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปหาประโยชน์ ถือ
เป็ นการกระทําผิดตามกฎหมาย ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริษัทฯ และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการนํา
ข้อมูลภายในบริษัทฯ มาใช้อย่างเคร่งครัด



พนักงานจะต้องไม่ทาํ การซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังไม่มี
การประกาศเป็ นทางการสู่สาธารณชนทั่วไป

(2.9)

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน


ฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทัน เวลา ทั้งงบรายปี แ ละรายไตรมาส ซึ่งจัด ทําตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ี เป็ น ที่
ยอมรับ



จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าบริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบ
ภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ

(2.10) การปฏิบตั ิตนของพนังงานและการปฏิบตั ิต่อพนังงานอื่น


พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมั่น ซื่อตรง และโปร่งใส



พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผบู้ งั คับบัญชา หรือรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา



เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทัง้ ฝ่ ายจัดการ



ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทําการ
ใด ๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา



พึงเป็ นผูม้ ีวินยั และประพฤติตนตามระเบียบขององค์กร และประเพณีอนั ดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตาม



ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี ความเป็ นนํา้ หนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือเป็ น
ปั ญหาแก่บริษัทฯ ในภายหลังได้
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(2.11) การป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย


บริษัทฯ และพนักงาน จะต้องมีการป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทําใด ๆ ในทางมิชอบอันจะทําให้เกิดการเสื่อมเสียต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม



บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าการขายสินค้าและการให้บริการต่าง
ๆ จะไม่ถกู นําไปใช้เพื่อเป็ นการสนับสนุนการก่อคดี หรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย



ในการขายสิ น ค้า หรื อ ให้บ ริ ก ารลู ก ค้า พนั ก งานจะต้อ งปฏิ บั ติ ต ามขั้น ตอนระเบี ย บวิ ธี
ปฏิ บัติ งานโดยเคร่งครัด โดยต้อ งระบุถึ ง ขั้น ตอนการตรวจสอบหลัก ฐานทางเอกสารการ
ประเมินถึงความสามารถทางการค้า ความซื่อสัตย์สจุ ริต และความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มา
ซือ้ สินค้า หรือใช้บริการ หรือมาทําธุรกิจกับบริษัทฯ



หากสงสัยว่าผูม้ าติดต่อขอซือ้ สินค้าหรือใช้บริการ หรือติดต่อทําธุรกิจกับบริษัทฯ อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดกฎหมาย บริษัทฯ ต้องปฏิเสธการขายสินค้าหรือให้บริการ
หรือทําธุรกิจกับบุคคลนัน้ บริษัทฯ จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย โดยให้
อยู่ภายในขอบเขตที่ได้รบั อนุญาต ตามข้อสัญญาและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีกบั ลูกค้า

(2.12) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม



ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน
และบริษัทฯ



ควบคุ ม และป้ อ งกัน ความสูญ หาย หรือ สูญ เสี ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึน้ อัน เนื่ อ งมาจากอุบัติ เหตุ
อัค คี ภัย การบาดเจ็ บ หรือ เจ็ บ ป่ วยจากการทํา งาน ทรัพ ย์สิ น สูญ หาย หรื อ เสี ย หาย การ
ปฏิบตั ิงานไม่ถกู วิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้

(3) การติดตามดูแล
บริษัทฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ที่จะรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจนีอ้ ย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิท่ี
กําหนดขึน้ นี ้ ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวมีการกําหนด บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นข้อบังคับด้วย และบริษัทฯ
จะจัดอบรมรวมถึงจะมีการติดตาม ผลการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ผูบ้ ริหารทุกระดับ
ในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่องสําคัญ ที่จะดําเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการดําเนิ น ธุรกิ จ ให้เติ บ โตอย่ า งยั่งยื น ภายใต้ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายหลักในด้านการดําเนินธุรกิจ
ควบคู่กับการสนับสนุนแนวนโยบายการมีส่วนร่วมดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นรูปธรรม ในปี 2563 บริษัทฯ
จะแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยเพื่อเป็ นตัวแทนคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้มีความต่อเนื่องและเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยได้มีการรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
บริษั ทฯ มีแผนงานในการปฏิบัติ และดําเนินธุรกิจที่รบั ผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีจรรยาบรรณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ท่ีกาํ หนดไว้ โดยเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทัง้
ยึดถือหลักเกณฑ์แห่งจารีตทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วย ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน
ลูกค้า คู่คา้ และ สังคม โดยคํานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรมเท่าเทียม และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย ซึ่งบริษัทฯ ได้
ยึด หลัก ปฏิ บัติ ท่ี ส าํ คัญ เช่ น ปฏิ บัติ ต ามข้อ ตกลง และเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติ ก า การแข่ งขัน ที่ ย อมรับ กัน
โดยทั่วไป หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ละเว้นการเรียก รับ และไม่ใช้
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตการค้า ไม่ แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม ไม่สนับสนุนการกระทําที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยกําหนดโครงสร้างของบริษัทฯ ที่เสริมสร้าง
ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และลักษณะการดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบของจริยธรรม มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน สายการบังคับบัญชาที่ชดั เจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุล
อํานาจ และมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกที่ดีให้
พนักงานปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจการอนุมตั ิ และวงเงิน รวมทัง้ ระบบการรับ-จ่ายเงิน ที่ชดั เจน และสามารถตรวจสอบได้
ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกัน และดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต นอกจากนัน้ บริษัทฯ กําหนดให้มีหน่วยงานที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ภายในทุกด้าน เช่น ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านกฎเกณฑ์ และด้านการเงิน ด้วยการได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่
ปรึกษาธุรกิจ จํากัด เป็ นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งมิใช่เป็ นพนักงานของบริษัทฯ โดยขึน้
ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็ นระบบป้องกันในเรื่องดังกล่าวด้วย
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การมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้
พนักงาน และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ร่วมกันสร้างห้องนํา้ ให้โรงเรียน เทศบาล 12 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็ นโรงเรียนที่
ตัง้ อยู่ใน ตําบล หมากแข้ง ซึ่งตัง้ อยู่ในละแวกโครงการ บ้านรชยา บ้าน ช้าง 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ใช้หอ้ งนํา้
ที่สะอาด มีมาตราฐาน และถูกสุขอนามัย
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมสร้างห้องนํา้ ให้โรงเรียน เทศบาล 12 จังหวัดอุดรธานี

และในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒ นาชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการขุด ลอกท่ อ
ระบายนํา้ ในชุมชนบ้านช้าง เป็ นระยะทาง 200 เมตร ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของโครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 เพื่อช่วยทําให้
นํา้ ระบายง่ายขึน้ บริเวณถนนในชุมชนก่อนถึงโครงการ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายของพนักงานในบริษัทฯ โดยการนับจํานวนระยะ
ทางการวิ่งหรือพลังงานที่ใช้ในการออกกําลังกายเพื่อใช้มาเป็ นฐานคํานวนเงินบริจาคการกุศลที่บริษัทฯ จะนําไป
มอบให้สภากาชาดไทยเพื่อเป็ นการสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของคนในองค์กร อีกทัง้ ยังเป็ นการช่วยเหลือ
สังคมและชุมชนอีกด้วย
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษั ท ฯ มี น โยบายที่ ชัด เจนในการแสดงความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้บ ริโภค ในกรณี ท่ี เกิ ด ความเดื อ ดร้อ นอัน
เนื่องมาจากสินค้า หรือการให้บริการ โดยได้มีการจัดตัง้ หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่รบั ข้อร้องเรียน ดูแล และรับผิดชอบใน
การติดตามในทุกกรณี ตลอดจนการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่ อให้
ผูบ้ ริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รบั การปฏิบตั ิท่ีถูกต้อง และรวดเร็วทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะไม่ละเลยในการเอาใจใส่ในปั ญหาของ
ลูกค้า แม้ว่าจะเลยกําหนดระยะเวลารับประกันแล้วก็ตาม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ หนดนโยบายระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เพื่ อ ให้บ ริษั ทฯ มี ระบบควบคุม ภายในที่เหมาะสม และเพี ย งพอในการดูแลการดําเนิ น งานให้เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จาก
การทุจริต เสียหาย รวมทัง้ มีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือประเมินระบบการควบคุมภายใน ใน
ด้านต่าง ๆ 5 ส่วน ด้วยกัน คือ
(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมี ค วามเป็ น อิ ส ระจากฝ่ ายบริห าร และทํา หน้า ที่ ก ํา กั บ ดู แ ล (Oversight) และ
พัฒนาการดําเนินการด้านการควบคุมภายใน
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3. ฝ่ ายบริห ารได้จัด ให้มี โครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํา นาจในการสั่งการ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight) ของ
คณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
1. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุ และประเมินความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2. องค์กรระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทั่วทัง้ องค์กร
3. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร
4. องค์กรสามารถระบุ และประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
1. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
2. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํ หนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิเพื่อให้นโยบายที่กาํ หนดไว้นนั้ สามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิได้
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
1. ข้อ มูล ขององค์ก รที่ มี คุณ ภาพ เพื่ อ สนับ สนุน ให้ก ารควบคุม ภายในสามารถดําเนิ น ไปได้ตามที่
กําหนดไว้
2. องค์กรสื่ อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จาํ เป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่วางไว้
3. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไป
อย่างครบถ้วนเหมาะสม
2. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
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จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าว ประกอบกับผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 17 ข้อ โดยได้แบ่งการตรวจตามการประเมินความเสี่ยงของบริษัท
เป็ น 4 กระบวนการที่สาํ คัญ คือระบบการขายและการรับชําระเงิน กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง กระบวนการ
บริหารงานก่อสร้างและการบริหารโครงการ และ กระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรและการควบคุม
ทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่มีความเพียงพอ ซึ่งสามารถปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ได้ ทัง้ นี ้ มีการควบคุมภายในระดับกิจกรรมบางกระบวนการเท่านัน้ ที่มีความเสี่ยง
ในระดับตํ่า ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นร่วมกันว่าบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอเป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้น
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
- ไม่มี 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้แต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผูต้ รวจสอบภายในสําหรับการยื่นคุณสมบัติเรื่องความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อกลับมาซือ้ ขายตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้แต่งตัง้ บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ รายไตรมาส
ซึ่ง บริษั ท เคพี เอ็ ม จี ภูมิ ไชย ที่ ป รึก ษาธุ รกิจ จํากัด ได้ม อบหมายให้ นายศุภ เชษฐ คุณ าลัก ษณ์กุล
ตําแหน่ง กรรมการบริหาร เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด และ
นายศุภ เชษฐ คุณ าลัก ษณ์กุล แล้ว เห็ น ว่า มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอกับ การปฏิ บัติ ห น้าที่ ดังกล่ า ว
เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีลกั ษณะเดียวกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็ น
ระยะกว่า 5 ปี
(2) การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิแต่งตัง้ จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
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12. รายการระหว่างกัน
(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งในปี ท่ผี ่านมา
ชื่อผู้ทเี่ กี่ยวข้อง/
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
นายจตุรงค์ ธนะปุระ

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบทีแ่ ตกต่าง
มติคณะกรรมการ
อาคารสํานักงานภายใต้กรรมสิทธิ์ของนายจตุรงค์ ธนะปุ
ระถู ก ใช้ง านเป็ น สํา นั ก งานของ RCY ก่ อ นการรับ โอน
กิจการ ประกอบกับ มี ค วามพร้อมและสิ่งอํา นวยความ
สะดวกครับครัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว
เป็ นอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
และในเงื่ อ นไขที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากที่ RCY เข้ า ทํ า กั บ
บุ ค คลภายนอก โดยเที ย บกั บ อัต ราค่ า เช่ า พื ้น ที่ แ ละ
ค่าบริการที่บนถนนพรหมประกายในรัศมี 1 กิโลเมตร

เช่ า อาค ารสํ า นั ก งาน พื ้ น ที่ 152
ตารางเมตร มูลค่า 30,000 บาท ต่อ
เดื อ น ระยะเวลา ระหว่ า งวั น ที่ 1
มกราค ม 2562 ถึ ง 31 ธั น วาค ม
2563

เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร
ข อ งบ ริ ษั ท รช ย า เรี ย ล
เอส เตท จํ า กั ด (“RCY”)
(บริษัทย่อย)

เงินค่ าหุ้นของบริษั ท ต้นสน ดี เวลล
อ ป เม้ น ท์ จํ า กั ด (“TONSON”)
จํา นวน 1,472,500 หุ้น มู ล ค่ า 220
ล้ า นบาท จ่ า ยให้แ ก่ บริ ษั ท ทริ ล
เลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จํากัด* บุคคลตาม
มาตรา 258 ของนายศุภ โชค ปั ญ จ
รัพย์

เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริ ษั ท แอสเซท ไฟว์
ก รุ๊ ป จํ า กั ด (ม ห า ช น )
(“บริษัทฯ”)

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริษั ท ครั้งที่ 7/2562 เมื่ อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้า
ทํารายการดังกล่าวนัน้ สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
ต่ อ บริ ษั ท ฯ เนื่ อ งได้หุ้น สามัญ ของ TONSON มาด้ว ย
ราคาที่เหมาะสมและบริษัทฯ จะมีกาํ ไรจากการขายห้อง
ชุดโครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

-

เงินให้กูย้ ืมแก่ นายจตุรงค์ ธนะปุระ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร
โดยคิ ด ดอกเบี ้ย ในอัต ราร้อ ยละ 8 ของ RCY

เป็ นเงินให้กู้ยืมแก่นายจตุรงค์ ธนะปุระ ซึ่งเกิดก่อนการ
รับโอนกิจการ

-
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หน่วย : บาท
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ปี 2563

360,000.00
รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ น
รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน โดย
เป็ น ร า ย ก า ร เกี่ ย ว กั บ
สิ น ทรัพ ย์แ ละบริ ก าร และ
ขนาดของรายการดังกล่ า ว
น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 0.03 ของ
มู ล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ ที่ มี ตั ว ตน
สุทธิ ซึ่งอยู่ในอํานาจอนุมัติ
จากฝ่ ายจัดการ
220,000,000.00
(ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
บริ ษั ท ฯ ชํา ระแล้ว ทั้ ง หมด
214,750,000 บาท คงเหลือ
5,250,000 บาท )

มู ล ค่ า เงิ น กู้ ยื ม ค ง ค้ า ง
32,936,800.16 บ าท แล ะ

ชื่อผู้ทเี่ กี่ยวข้อง/
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ต่ อ ปี กํา หนดชํา ระคื น เงิ น ต้น เมื่ อ
ทวงถาม และค รบ กํ า หน ดจ่ า ย
ดอกเบี ้ย ทุ ก สิ ้น ปี หากผู้กู้ไ ม่ ช ํา ระ
ดอกเบี ้ย ณ สิ ้น ปี ดอกเบี ้ย ที่ ค ้ า ง
ชํา ระจะถู ก นํา มาเป็ นเงิ น ต้น และ
คํานวณดอกเบีย้
บริ ษั ท แคปปิ ตอล ลิ ้ง ค์ RCY เป็ น ผู้บ ริ ห ารจัด การซ่ อมแชม
อุ ด รธานี จํา กั ด เดิ ม ชื่ อ ควบคุมงาน และจัด ซือ้ จัดจ้าง การ
บริษัท สิทธารมย์ ดี เวลล ก่ อ สร้า งเพิ่ ม เติ ม บ้า นในโครงการ
อปเมนท์ จํากัด
สิ ท ธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ที่ ยั ง อยู่ ใ น
ประกัน และโครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่ อ แบ่ ง ให้ ผู้ ค ้ า รายย่ อ ยเช่ า เชิ ง
พาณิชย์

ความสัมพันธ์

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบทีแ่ ตกต่าง
มติคณะกรรมการ

หน่วย : บาท
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ปี 2563

ด อ ก เ บี ้ ย ค้ า ง รั บ
863,916.07 บาท
ชํ า ระคื น แล้ ว ทั้ ง ห มด ณ
วันที่ 29 เมษายน 2563
เป็ นบุคคลตามมาตรา 258
ของประธานกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แอสเซท
ไฟว์ กรุ๊ป จํา กัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”)

RCY ได้รบั ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการ เป็ นอัตรา
ค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่
แตกต่างจากที่ RCY เข้าทํากับบุคคลภายนอก

-

113,621.94
รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ น
รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน โดย
เป็ น ร า ย ก า ร เกี่ ย ว กั บ
สิ น ทรัพ ย์แ ละบริ ก าร และ
ขนาดของรายการดังกล่ า ว
น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 0.03 ของ
มู ล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ ที่ มี ตั ว ตน
สุทธิ ซึ่งอยู่ในอํานาจอนุมัติ
จากฝ่ ายจัดการ

หมายเหตุ: * ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จํากัด โอนสิทธิเรียกร้องทัง้ หมดที่เหลือ จํานวน 48,250,000 บาท ให้แก่นายศุภโชค ปั ญจรัพย์

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ
กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นในการเข้าทํารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้
เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณา
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รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ ชี่ยวชาญดังกล่าวจะถูกนําไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี โดย
กรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทัง้ จะมีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ
(2) นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็ นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้กาํ หนดหลักการเกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุป
การทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือ มีมลู ค่ารายการโดยรวมในการเข้าทําธุรกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายใดรายหนึ่ง
ในไตรมาสมีมลู ค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในทุกไตรมาส
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ กําหนดราคาและเงื่อนไขรายการอย่างชัดเจนและเป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์
ในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอื่น ๆ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่มี ีผลใช้บงั คับอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็ นอิสระเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูค้ วามชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
หรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แต่เป็ นการทํารายการที่
บริษัทฯ ได้คาํ นึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
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ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ อาจมีการทํารายการระหว่างกันกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่


การซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อนํามาพัฒนาต่อ



การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เป็ นที่ตงั้ สํานักงาน



การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่งนโยบายการทํารายการระหว่างกันใด ๆ ที่จะเกิดขึน้ ต่อไป จะกระทําเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
13.1 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญ ชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปั จจุบันเป็ นผู้สอบบัญ ชีท่ีได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังนี ้
ปี
2561



2562




2563





ผู้สอบบัญชี/ความเห็น
นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีขอ้ มูลและเหตุการณ์ท่เี น้น
นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีขอ้ มูลอื่น
นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีขอ้ มูลอื่น

13.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บคุ คลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้า
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ที่ดินรอการพัฒนา
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
(ปรับปรุ งใหม่)
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
86.51
17.19
34.10

5.27
1.05
2.08

19.71
26.12
32.73

1.13
1.49
1.87

193.00
17.55
-

10.32
0.94
-

-

-

14.91

0.85

8.30

0.44

913.34
1,051.14

55.62
64.01

1,453.96
1,547.43

83.03
88.37

1,237.25
1,456.10

66.17
77.87

568.06
6.68

34.59
0.41
-

0.92
183.76
5.96
-

0.05
10.49
0.34
-

1.66
216.94
182.04
5.04
4.14

0.09
11.60
9.74
0.27
0.22
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งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เจ้าหนีค้ ่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคล
อื่นที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญ
1,323,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50
บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว หุน้ สามัญ
1,209,384,615 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50
บาท
ทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญ
1,123,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1
บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว หุน้ สามัญ

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
(ปรับปรุ งใหม่)
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1.99
0.12
2.58
0.15
1.92
0.10
12.97
0.79
10.06
0.57
1.59
0.09
1.29
0.08
0.44
0.03
0.37
0.02
590.99
35.99
203.72
11.63
413.70
22.13
1,642.13
100.00
1,751.15
100.00
1,869.80
100.00
5.73
111.54
0.33

0.35
6.79
0.02

8.09
256.67
362.48

0.46
14.66
20.70

316.00
48.25
563.89

16.90
2.58
30.16

48.00

2.92

-

-

0.45

0.02

0.73

0.04

0.34

0.02

1.39

0.07

42.33

2.58

40.00

2.28

40.00

2.14

0.63
209.29

0.04
12.75

5.61
673.19

0.32
38.44

2.46
972.44

0.13
52.00

940.42
0.46
0.59

57.27
0.03
0.04

527.87
0.12
1.33

30.14
0.01
0.08

151.90
48.02
2.58
1.97

8.12
2.57
0.14
0.11

941.47
1,150.76

57.33
70.08

2.98
532.30
1,205.49

0.17
30.40
68.84

1.66
206.13
1,178.57

0.09
11.03
63.03

-

-

-

-

661.50

35.38

-

-

-

-

604.69

32.34

1,123.00

68.39

1,123.00

64.13

-

-

1,123.00

68.39

1,123.00

64.13

-

-
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งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

1,123,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1
บาท
ส่วนเกิน (ตํ่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบ
ย้อนกลับ
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
(ปรับปรุ งใหม่)
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

(169.07)
9.17

(10.30)
0.56

(169.07)
9.17

(9.65)
0.52

18.82
9.17

1.01
0.49

(2.57)

(0.16)

(2.57)

(0.15)

(2.57)

(0.14)

(301.04)

(18.33)

(301.04)

(17.19)

115.76

6.19

(177.49)
482.00
9.37
491.37
1,642.13

(10.81)
29.35
0.57
29.92
100.00

(125.04)
534.45
11.21
545.66
1,751.15

(7.14)
30.52
0.64
31.16
100.00

(67.80)
678.07
13.16
691.23
1,869.80

(3.63)
36.26
0.70
36.97
100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการถูกเวนคืนที่ดิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรม

ตรวจสอบแล้ว ประจําปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
(ปรับปรุ งใหม่)
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
198.30
0.59
198.89

99.70
0.30
100.00

507.94
2.62
510.56

99.49
0.51
100.00

810.42
11.01
5.45
826.88

98.01
1.33
0.66
100.00

(143.39)
(36.68)
(29.09)
(5.06)

(72.10)
(18.44)
(14.63)
(2.54)

(365.68)
(38.01)
(41.83)
-

(71.62)
(7.44)
(8.19)
-

(609.41)
(61.50)
(58.77)
-

(73.70)
(7.44)
(7.11)
-

(147.51)
(9.48)

(74.17)
(4.77)

-

-

-

-

(371.21)

(186.64)

(445.52)

(87.26)

(729.68)

(88.24)

(172.32)

(86.64)

65.04

12.73

97.20

11.75
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)

ตรวจสอบแล้ว ประจําปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
(ปรับปรุ งใหม่)
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปี
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
ใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่
กําหนดไว้
ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี

2.09
(26.89)
-

1.05
(13.52)
-

2.86
(10.24)
-

0.56
(2.01)
-

0.92
(21.52)
(3.06)

0.11
(2.60)
(0.37)

(197.12)

(99.11)

57.66

11.29

73.54

8.89

6.47
(190.65)

3.25
(95.86)

(12.72)
44.94

(2.49)
8.80

(14.35)
59.19

(1.74)
7.16

-

-

(0.43)

(0.08)

-

-

(190.65)

(95.86)

0.09
44.60

0.02
8.74

59.19

7.16

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
(งบการเงินรวม)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) –
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด
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หน่วย : ล้านบาท
ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
(170.73)
37.56
366.57
26.01
(0.13)
(141.84)
171.04
(104.23)
(51.44)
26.32
(66.80)
173.29
60.19
86.51

86.51
19.71

19.71
193.00

13.3 อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าํ คัญ

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2561

งบการเงินรวม
ปี 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

5.02

2.30

1.50

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.50

0.07

0.22

(เท่า)

(0.32)

0.21

0.52

(เท่า)

12.12

23.46

37.11

(เท่า)

0.17

0.31

0.45

(เท่า)

1.20

1.99

2.13

หมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแส
เงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้
การค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า
คงเหลือ
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้
การค้า
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขัน้ ต้น

(%)

27.69

28.01

24.80

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

7.03

13.74

12.88

อัตรากําไรอื่น

(%)

(81.18)

0.51

1.99

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํา

(%)

(827.18)

130.54

406.11

อัตรากําไรสุทธิ

(%)

(95.86)

8.44

6.92

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

(%)

(70.06)

8.48

9.44

กําไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจาก

(%)

(12.30)

2.54

3.16

(%)

(3,390.77)

724.16

1,126.54

(เท่า)

0.13

0.30

0.46

สินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้

(เท่า)

2.39

2.26

1.74

(เท่า)

(2.22)

1.92

9.51

(เท่า)

(0.20)

0.17

0.57

ถือหุน้
อัตราส่วนความสามารถในการ
ชําระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชําระ
ภาระผูกพัน
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราจ่ายเงินปั นผล

ปี 2561
(%)

-

งบการเงินรวม
ปี 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

ปี 2563

-

-

14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ปี 2563 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“AFD”) มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมขาย โครงการ ไว
โอ แคราย 1 คงเหลือจํานวน 18 ยูนิต และ โครงการ ไวโอ แคราย 2 คงเหลือจํานวน 35 ยูนิต และมีโครงการหมู่บา้ น
จัดสรร คือ โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ ซึ่งปั จจุบนั โครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้าง
ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ของโครงการ โดยทําสัญญาจะซือ้ จะขายแล้วจํานวน 40 หลัง ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์แล้วจํานวน 32
หลัง คงเหลือรอขาย 29 หลัง
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด (“RCY”) มีโครงการหมู่บา้ นจัดสรร คือ โครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 ซึ่ง
ปั จจุบนั โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วทัง้ หมด ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในระหว่างปี 2563 จํานวน 35 หลัง และโครงการ บ้านร
ชยา วงแหวน-นาดี ซึ่งปั จจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 86.00 ของโครงการ
และอยู่ในระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการ โดยโอนกรรมสิทธิ์แล้วจํานวน 38 หลัง ทําสัญญา
จะซือ้ จะขายแล้วจํานวน 14 หลัง คงเหลือ 37 หลัง
และยังมีกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“TONSON”) ซึ่งปั จจุบนั TONSON
มีโครงการคอนโดมิเนียม คือ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งปั จจุบนั โครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่า
ร้อยละ 13.09 ของโครงการ โดยทําสัญญาจะซือ้ จะขายแล้วจํานวน 61 ยูนิต คงเหลือ 19 ยูนิต
สําหรับผลประกอบการของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 810.42ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน จํานวน 302.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 59.55 ขณะที่มีตน้ ทุนขายรวม 609.41ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ จาก ปี 2562 จํานวน 243.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 66.65 บริษัทฯ มีกาํ ไรเบ็ดเสร็จรวม 59.19
ล้านบาท
และผลประกอบการปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 507.94 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จํานวน 309.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 156.15 ขณะที่มีตน้ ทุนขายรวม 365.68 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จํานวน 222.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 155.02 บริษัทฯ มีกาํ ไรเบ็ดเสร็จรวม 44.60 ล้าน
บาท
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14.1 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานรวมสําหรับปี 2563
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจํานวนเท่ากับ 1,869.80
ล้านบาท และ 1,751.15 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ จากปี 2562 เป็ นจํานวน 118.65 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.78 สาเหตุสาํ คัญเกิดจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ จํานวน 173.30 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 879.28 เกิด
จากบริษัทฯ ได้รบั เงินมัดจําจากการทําสัญญาจะซือ้ จะขายที่ดินของโครงการ วู๊ดเบอร์รี่ ช่วงเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคม รวมเป็ นจํานวนเงิน 165 ล้านบาท
เงิ น ลงทุ น ในการร่ว มค้า เพิ่ ม ขึ น้ ทั้ ง จํา นวน 216.94 ล้า นบาท เนื่ อ งด้ว ยบริ ษั ท ฯ เข้า ซื ้อ หุ้น สามั ญ
TONSON จากบริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จํากัด จํานวน 1,472,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจํานวน
หุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วของ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึน้ ทั้งจํานวน 4.14 ล้านบาท สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
เนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้นาํ
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนีม้ าถือปฏิบตั ิโดยให้มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตงั้ แต่
1 มกราคม 2563
อย่างไรก็ตาม ในส่วนสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงจากปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562 เกิดจากเงินให้กยู้ ืม
ระยะสั้น แก่ บุ ค คลและกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกั น ลดลงอย่ า งมี ส าระสํา คัญ เป็ น จํานวนเงิ น 32.73 ล้า นบาท
เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รบั ชําระเงินให้กยู้ ืมจากนายจตุรงค์ ธนะปุระ ทัง้ หมดเรียบร้อยแล้วภายในเดือนเมษายน
2563
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 216.71 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.90 เหตุสาํ คัญเกิด
จากบริษัทฯ ได้มีตน้ ทุนในการพัฒนาบ้านพักอาศัยของโครงการในกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ระหว่างปี 409.31 ล้าน
บาท ในขณะที่บริษัทฯ รับรู ต้ น้ ทุนจากการโอนบ้านระหว่างปี ในกําไรขาดทุนเป็ นจํานวน 609.41 ล้านบาท
นอกจากนี ้ เมื่อบริษัทฯ หยุดการพัฒ นาโครงการวู๊ดเบอร์รี่ จึงทําให้ตอ้ งรับรู ต้ น้ ทุนพัฒ นาไปเป็ นค่าใช้จ่าย
สําหรับปี
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นลดลง 8.56 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 32.79 สาเหตุหลักเกิดจาก
เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าวัสดุและผูร้ บั เหมาลดลง เนื่องจาก บริษัทชะลอแผนระหว่างปี ในการก่อสร้างบ้านที่มี
แผนจะโอนก่อน นอกจากนีใ้ นส่วนของที่มดั จําไว้ ได้มีการส่งของและให้บริการเสร็จสิน้ แล้ว
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีลดลง 8.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 84.23 เนื่องจากบริษัทฯได้ใช้
ขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วในปี 2563
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หนีส้ ิน
หนี ้สิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 มี จาํ นวนเท่ า กับ 1,178.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็ น
จํานวนเงิน 26.92 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.23 สาเหตุสาํ คัญเกิดจาก
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลดลง 8.09 ล้านบาท เกิดจากช่วงปลายปี ไม่มีการเบิกใช้เงินในส่วนนีจ้ ึงทําให้
ยอดคงค้างในบัญชีเป็ นศูนย์
เงินกู้ยืม จากสถาบัน การเงิน ลดลง 174.57 ล้านบาท เมื่ อเปรีย บเทีย บกับ ปี ก่ อน หรือคิ ดเป็ นร้อยละ
19.61 เนื่องจาก บริษัทฯ เร่งก่อสร้างเฉพาะบ้านที่มีลกู ค้าตามแผนที่เปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
ทําให้บริษัทฯ ลดการเบิกเงินกูย้ ืม ในขณะเดียวกัน สามารถโอนบ้านได้อย่างต่อเนื่องมีผลทําให้ เงินกูย้ ืมเมื่อ
เปรียบเทียบ ณ สิน้ ปี 2562 ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกูย้ ืมเงินจากบุคคลอื่น จํานวน 48 ล้านบาท
โดยการนําโครงการ ไวโอ แครายทัง้ 2 แห่งไปจํานอง เพื่อนําเงินทุนมาหมุนเวียนในบริษัทฯ
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 59.34 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.12 เกิดจากบริษัท
ฯ มีรายได้รบั ล่วงหน้าจากการซือ้ ขายที่ดิน 15 ไร่ จํานวนเงิน 165.00 ล้านบาท ซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ซอื ้ ขายที่ดิน
ในเดื อ น มี น าคม 2564 นอกจากนี ้ เงิน ประกัน ผลงานเพิ่ ม ขึน้ อย่ า งต่ อเนื่ องจากการก่ อ สร้า งและพัฒ นา
โครงการ และยังอยู่ในระยะเวลารับประกันของผูร้ บั เหมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหนีค้ งค้าง ณ เดือนธันวาคม 2563
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ จึงวางแผนใช้เงินอย่างระมัดระวัง
ทําให้เจ้าหนีท้ ่เี กิดขึน้ สิน้ งวดน้อยกว่าเดือนธันวาคม ปี 2562 นอกจากนีเ้ งินรับล่วงหน้าจากการถูกเวนคืนลดลง
เนื่องจากบริษทั รับรูเ้ ป็ นรายได้เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหนีค้ ่าเงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึน้ ทัง้ จํานวน 48.25 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการเข้า
ซือ้ หุน้ สามัญ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท โดยได้ชาํ ระค่าหุน้ สามัญส่วนแรกจํานวน 160 ล้านบาท และ
ส่วนที่เหลือจะทะยอยชําระให้เสร็จสิน้ ภายใน 1 ปี ตามที่ระบุในสัญญา
ทั้ ง นี ้ ใ นปี 2563 มี อั ต ราส่ ว นหนี ้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น 1.74 เท่ า ซึ่ ง เป็ นปกติ ข องธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์และไม่มีขอ้ กําหนดจากสถาบันการเงิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวนเท่ากับ 691.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
145.57 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.68 ซึ่งเพิ่มขึน้ หลักจากกําไรสุทธิ จํานวน 59.19 ล้านบาท และการเพิ่ม
ทุนหุน้ สามัญ จํานวนเงิน 86.38 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย เพิ่มขึน้ 302.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
59.55 เมื่ อเปรียบเที ย บกับ ปี ก่ อน เกิด จากการรับ รู ร้ ายได้โครงการบ้านพักอาศัย รชยา บ้านช้าง 2 มูล ค่ า
120.30 ล้านบาท โครงการบ้านรชยานาดี มูลค่า 87.09 ล้านบาท โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรี
นครินทร์ มูลค่า 568.65 ล้านบาท และห้องชุดพักอาศัยพร้อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2 มูลค่า
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34.38 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2562 เกิดจาการรับรูร้ ายได้ของโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์
มูลค่า 274.62 ล้านบาท ห้องชุดพักอาศัยพร้อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2 มูลค่า 7.41 ล้านบาท
และ โครงการบ้านพักอาศัย รชยา บ้านช้าง 2 มูลค่า 225.91 ล้านบาท ซึ่งมีการเพิ่ม ขึน้ ของรายได้อย่างมี
สาระสําคัญของโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ เพราะบ้านสร้างเสร็จและทยอยโอนให้ลกู ค้า
รายได้อื่ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย เพิ่ ม ขึ ้น 13.84 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 528.24 เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ก่ อ น เกิ ด จากบริษั ท ฯ มี ร ายได้จ ากการถู ก เวนคื น ที่ ดิ น ส่ ว นหนึ่ ง จํา นวน 11 ล้า นบาท
นอกจากนี ้ มี การกลับ รายการ เงิน จอง เงินทําสัญ ญา และเงินดาวน์ เป็ น รายได้เนื่อ งจากลูก ค้าไม่ม าโอน
กรรมสิทธิ์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 243.73 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 66.65
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ตามการเพิ่มขึน้ ของยอดขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 23.49 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 61.81
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและโอนโครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2
และโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้
ค่าใช่จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 16.95 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 40.51
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เกิดจากการกลับรายการต้นทุนในการพัฒ นาโครงการ วู๊ดเบอรี่ เรสซิเดนซ์ เป็ น
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าออกแบบโครงการ งานระบบไฟฟ้า ประปาชั่วคราว งานรัว้ ชั่วคราว งานบริหารโครงการ เป็ น
ต้น รวมมูลค่า 5.4 ล้านบาทนอกจากนีย้ งั มีประมาณการค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาโครงการ 2.6 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมรีไฟแนนซ์ 3.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึน้ จากปี 2562 รวมถึงสวัสดิการพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 11.27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 109.99 เมื่อ
เปรีย บเที ย บกับ ปี ก่ อ น สาเหตุห ลัก เกิ ด จาก ต้น ทุน ทางการเงิน ของโครงการ วู๊ด เบอรี่ เรสซิ เดนซ์ เพิ่ ม ขึ น้
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้ฝ่ายบริหาร ชะลอการเปิ ดขายโครงการและ
ชะลอแผนการก่อสร้างชั่วคราวส่งผลให้บริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงินเข้างบกําไรขาดทุน ซึ่งภายหลัง บริษัท
ฯ ได้ทาํ สัญญาจะซือ้ จะขายที่ดินของโครงการแล้วในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 และมีแผนจะโอนกรรมสิทธิ์
ภายใน ไตรมาสที่1 ปี 2564
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญของ TONSON ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ทําให้
รายการดังกล่าว ถือเป็ นเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทฯ ส่งผลให้ในสิน้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทฯ รับรู ้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจํานวน 3.06 ล้านบาท ทัง้ จํานวน
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กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ กําไรสุทธิ 59.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี กอ่ นที่มี
กําไร จํานวน 44.94 ล้านบาท สาเหตุสาํ คัญเกิดจาก ปี 2563 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท
ย่อยเพิ่มขึน้ ทําให้มีกาํ ไรเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรจากการดําเนินงานรวมถึงอัตรากําไรสุทธิลดลงเมื่อ
เที ย บกับ ปี ก่ อ น สาเหตุเกิด จาก มี การจัด โปรโมชั่น ส่งเสริม การขาย เพื่ อการกระตุ้น ยอดขาย จากปั ญ หา
COVID-19 รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึน้ จากการที่บริษัทฯ ชะลอการก่อสร้างโครงการวู๊ดเบอร์รี่ ทําให้รบั รู ้
ต้นทุนทางการเงินเข้ากําไรขาดทุน
วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานรวมสําหรับปี 2562
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวนเท่ากับ 1,751.15
ล้านบาท และ 1,642.13 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสิน ทรัพ ย์รวมในปี 2562 เพิ่ม ขึน้ จากปี 2561 เป็ น จํานวน
109.02 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.64 สาเหตุสาํ คัญเกิดจาก
ต้น ทุน โครงการพัฒ นาอสังหาริม ทรัพ ย์ เพิ่ม ขึน้ 540.62 ล้านบาท หรือคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 59.19 เนื่ องด้วย
ปั จจุบันบริษัทย่อยพัฒนาโครงการหลัก 3 โครงการ คือ โครการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 โครงการวนา เรสซิเดนซ์
และโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ซึ่งต้นทุนในการพัฒนารวมเพิ่มขึน้ 154.60 ล้านบาท และบริษัทย่อยเริ่ม
พัฒนาโครงการบนที่ดิน 16 ไร่ ตั้งแต่ตน้ ปี 2562 ทําให้ท่ีดิน 16 ไร่ ถูกนําไปรวมไว้ท่ีตน้ ทุนเพื่อพัฒนา 386.02
ล้านบาท
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น เพิ่มขึน้ 8.93 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ บั เหมาและค่า
วัสดุ รวมถึงภาษีเงินได้นิติบคุ คลจ่ายล่วงหน้า
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า จํานวน 14.91 ล้านบาท ซึ่งบริษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับนีม้ าถือปฏิบตั ิโดยให้มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตงั้ แต่ 1 มกราคม 2562
อย่างไรก็ตาม ในส่วนสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงจากปี สนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2561 เกิดจาก
ที่ดินรอการพัฒนา ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ เนื่องจาก ที่ดิน 16 ไร่ ได้เริ่มพัฒนาแล้วเมื่อต้นปี 2562 จึงถูก
นําไปรวมเป็ นต้นทุนพัฒนา จํานวน 384.30 ล้านบาท
เงินสดในบัญชีสถาบันการเงิน ลดลง 66.80 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทฯ ได้รบั เงินจากการขาย
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ช่วงปลายเดือนธันวาคมของบริษัทฯ ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2562 ได้มี
การชําระหนีเ้ งินกู้ยืม บุคคลอื่นของกิจการ ส่วนสําหรับบริษัทย่อยทั้งสอง เงินสดที่ใช้ห มุนเวียน เกิดจากการ
ดําเนินธุรกิจโดยปกติของกิจการ
หนีส้ ิน
หนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวนเท่ากับ 1,205.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 54.73
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.76 สาเหตุสาํ คัญเกิดจาก
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เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 145.13 ล้านบาท เกิดจากการเร่งก่อสร้างให้เป็ นไปตาม
แผนการโอน จึงทําให้แต่ละสิน้ งวดมีการเบิกงวดงานของผูร้ บั เหมาของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครได้มีโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นผ่านโครงการพัฒนาที่ดิน 16 ไร่ ของบริษัทฯ และมีการ
เวนคืนที่ ดินเนือ้ ที่ 0-2-46.07 ไร่ ในราคาตารางวาละ 100,000 บาท บวกค่าทดแทนอื่น รวมเป็ น เงินทั้งสิ น้
25.84 ล้านบาท โดยเบือ้ งต้นบริษัทฯ ได้รบั เงินงวดที่ 1 เป็ นจํานวน 19.38 ล้านบาท ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562
สําหรับจํานวนที่เหลือจะได้รบั หลังจากที่ดาํ เนินการรังวัดเสร็จสิน้ และจดทะเบียนขายที่ดินที่เวนคืนเรียบร้อย
แล้ว เมื่อได้รบั จํานวนเงินที่เหลือและมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ดี ินเรียบร้อยแล้วจึงจะรับรูเ้ ป็ นรายได้อื่น
ต่อไป ปั จจุบนั อยู่ในขัน้ ตอนของการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 50.39 ล้านบาท ผันตามแผนงานก่อสร้างของบริษัทย่อยทัง้
สอง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทยอยชําระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นรวมถึงบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน จากปี 2561 แล้วมูลค่า 48 ล้านบาท
ทั้ ง นี ้ ใ นปี 2562 มี อั ต ราส่ ว นหนี ้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น 2.26 เท่ า ซึ่ ง เป็ นปกติ ข องธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์และไม่มีกาํ กับจากสถาบันการเงิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวนเท่ากับ 545.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
54.29 ล้านบาท หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 11.05 ซึ่งเพิ่ ม ขึ น้ จากกําไรสุท ธิ ข องปี จํานวน 44.60 ล้านบาท และมี
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 9.70 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 309.64 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
156.15 เมื่ อเปรียบเทียบกับ ปี ก่อน เกิดจากการรับรู ร้ ายได้โครงการบ้านพักอาศัย รชยา บ้านช้าง 2 มูลค่ า
225.91 ล้านบาท โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ มูลค่า 274.62 ล้านบาท และห้องชุดพัก
อาศัยพร้อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2 มูลค่า 7.41 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 เกิดจาการรับ รู ้
รายได้ของห้องชุดพักอาศัยพร้อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2 มูลค่า 58.21 ล้านบาทและ โครงการ
บ้านพักอาศัย รชยา บ้านช้าง 2 มูลค่า 140.09 ล้านบาท
รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 2.01 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 329.51 เกิดจากบริษัทฯ
กลับรายการ เงินจอง เงินทําสัญญา และเงินดาวน์ เป็ นรายได้เนื่องจากลูกค้าไม่มาโอนกรรมสิทธิ์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 222.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 155.02
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ตามการเพิ่มขึน้ ของยอดขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
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ต้นทุนในการจัดจําหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 1.33 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.63 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อน เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและโอนโครงการ รชยา บ้านช้าง 2 และ
โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนจัดจําหน่ายในปี
2561 ถูกผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 15 ทําให้ค่านายหน้าที่รบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในปี ถูกปรับกลับมาไว้
ที่งบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อรอรับรูเ้ มื่อบ้านถูกโอนกรรมสิทธิ์ ด้วยจํานวนเงิน 15.37 ล้านบาท
ค่าใช่จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 12.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 42.67
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จา่ ยพนักงาน เนื่องจากจํานวนพนักงานของ
บริษัทย่อยเพิ่มขึน้ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อเกิดการควบรวมเสร็จสิน้ บริษัท
ย่อยจึงถือว่าเป็ นบริษัทหนึ่งที่ตอ้ งใช้มาตรฐาน กฎ รวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ ตามบริษัทฯ ดังนั้น ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็ นต้น จึงเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบจากปี ก่อน
ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากรายการพิเศษ ได้แก่ รายการขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ รวม 162.06 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 ที่ผ่านมาไม่มีผลขาดทุน
จากรายการพิเศษ
ผลขาดทุนจากรายการพิเศษ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากรายการพิเศษ ได้แก่ รายการขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ รวม 162.06 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 ที่ผ่านมาไม่มีผลขาดทุน
จากรายการพิเศษ
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษั ทฯ และบริษัทย่อย ลดลง 16.64 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 61.88 เมื่ อ
เปรีย บเที ยบกับ ปี ก่ อน เนื่ อ งจากปี 2562 นี ้ บริษั ท ย่อ ยมี ก ารพัฒ นาโครงการวนา 2 บนที่ ดิ น 16 ไร่ ทําให้
ดอกเบีย้ จ่ายของเงินกูย้ ืมเพื่อโครงการวนา 2 ได้รบั รูเ้ ป็ นต้นทุนการกูย้ ืม นอกจากนี ้ เงินกูย้ ืมของโครงการห้อง
ชุดพักอาศัย และโครงการบ้านพักอาศัย รชยา บ้านช้าง 2 ลดลง ทําให้ดอกเบีย้ จ่ายลดลงตามไปด้วย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ กําไรสุทธิ 44.94 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อนที่ข าดทุนสุทธิ จํานวน 190.65 ล้านบาท สาเหตุสาํ คัญ เกิ ดจาก ปี 2561 มี ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิ จ
จํานวน 147.51 ล้านบาท
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14.2 ปั จจัยทีอ่ าจมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต
ความเสี่ยงจากต้นทุนค่าพัฒนาโครงการปรับตัวสูงขึน้
เนื่องจากราคาที่ดินเป็ นต้นทุนที่สาํ คัญ ในการพัฒ นาโครงการมีการปรับเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในย่านศูน ย์ก ลางธุรกิจกลางใจเมือ งหรือ Central Business District (CBD) ซึ่ง
อาจจะกระทบต่อโครงสร้างราคาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ รวมถึงปั ญหาการขาดแคลนแรงงานที่
จะอาจจะมี ม ากขึน้ หากมี โครงการลงทุน ขนาดใหญ่ ข องภาครัฐขึ น้ งานก่อ สร้าง การแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ทําให้แรงงานต่ างด้าวไม่ สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องต่ อต้นทุน
ค่าแรงงานที่เพิ่มขึน้ อีกด้วย
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ มีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ จึงให้ความสําคัญกับการจัดหา
ที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการโดยจะมีการวางแผนการซือ้ ที่ดินล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการใน
ระยะเวลา 1-2 ปี โดยการจัดหาที่ดินจะติดต่อผ่านทัง้ นายหน้าซือ้ ขายที่ดินและติดต่อโดยตรงกับเจ้าของที่ดิน
และมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้ผตู้ อ้ งการขายที่ดินสามารถติดต่อและส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ ก่อน
การตัดสินใจซือ้ ที่ดินบริษัทฯ จะมีการทําการวิจยั ตลาด วางแผนและศึกษาความเป็ นไปได้ของแต่ละโครงการ
ในทุกด้าน พิจารณาเลือกที่ดินในทําเลที่มีศักยภาพ อยู่ในเส้นทางคมนาคมที่เดินทางสะดวกสามารถเข้าถึง
CBD ได้ภายใน 30 นาที หรือใกล้รถไฟฟ้า มีแหล่งชุมชนและสิ่งอํานวยความสะดวก ทําให้การพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ ได้รบั การตอบรับที่ดี และได้มีการปรับกลยุทธ์ในการซือ้ ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาวะปั จจุบนั สมํ่าเสมอ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยมีการตัง้ งบลงทุนซือ้ ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับแผนประมาณการด้านรายได้ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่สร้างภาระหนีท้ ่ีสงู เกินระดับที่เหมาะสมโดยได้รบั การ
สนับสนุนทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
ความเสี่ยงจากความเข้มงวดด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน และมาตรการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.)
การปรับหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยกําหนดเงินดาวน์ขนั้ ตํ่าหรืออัตราส่วนสินเชื่อ
ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สําหรับการผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึน้ ไป และที่อยู่อาศัยที่มีราคาตัง้ แต่
10 ล้านบาทขึน้ ไป โดยที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ที่ราคาตํ่ากว่า 10 ล้านบาทและผ่อนชําระหลังแรกตัง้ แต่ 3 ปี ขึน้ ไป
จะต้องวางดาวน์รอ้ ยละ 10 ขณะที่ในกรณีถา้ ผ่อนชําระหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือกูซ้ อื ้ ที่อยู่อาศัยราคาตัง้ แต่ 10
ล้านบาทขึน้ ไป จะต้องวางดาวน์รอ้ ยละ 20 สําหรับที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ขึน้ ไปจะต้องวางดาวน์รอ้ ยละ 30 ในทุก
ระดับราคา นอกจากนี ้ การนับรวมสินเชื่อ Top-up ในวงเงินที่ขอกู้ จะนับรวมสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อ Top-up) ทุกประเภทที่อา้ งอิงหลักประกันเดียวกันในวงเงินที่ขอกู้ ทัง้ นีจ้ ะเริ่มใช้บงั คับ
กับสัญญากูซ้ ือ้ ที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป โดยจะยกเว้นกรณีท่ีมีสญ
ั ญาจะ
ซือ้ จะขายก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการที่พกั อาศัยเพื่อขาย
โดยมีนโยบายชัดเจนที่ตอ้ งการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาโครงการแนวราบเป็ นสัดส่วนหลักประมาณ
ร้อยละ 80-90 ทําให้สามารถบริหารกระแสเงินสดและบริหารการก่อสร้างให้สอดคล้องกับการขายได้ อีกทั้ง
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ลูกค้าโครงการแนวราบจะซือ้ เพื่อการอยู่อาศัยจริงเป็ นส่วนมาก นอกจากนีเ้ มื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ธปท.
ยังได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ LTV ใหม่โดยให้ผกู้ ซู้ อื ้ บ้านหลังแรกที่มีราคาตํ่ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งกูไ้ ด้รอ้ ยละ 100
สามารถกูเ้ พิ่มได้อีกร้อยละ 10 ของมูลค่าบ้าน เพื่อใช้ในการตกแต่ง ซ่อมแซม หรือต่อเติม และสํา หรับผู้ท่ี
ต้องการกูซ้ ือ้ บ้านหลังที่ 2 จากเดิมที่ตอ้ งผ่อนชําระหลังแรกมาแล้ว 3 ปี จึงจะสามารถวางดาวน์ได้นอ้ ยลงเหลือ
ร้อยละ 10 ของราคาบ้านแต่เกณฑ์ใหม่ปรับเป็ นผ่อนชําระบ้านหลังแรกมาแล้วเพียง 2 ปี ก็สามารถได้รบั สิทธิ
ดังกล่าว

155

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”) และของเฉพาะบริ ษ ัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) ซึ่ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั แอสเซท ไฟว์
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถู กต้องตามที่ ค วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพที่กาํ หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณา
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ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
-2มูลค่ าต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และข้อ 14 กลุ่มบริ ษทั มีโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ที่ดินรอพัฒนา คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 1,237.25 ล้านบาท และจํานวน 182.04 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นจํานวนที่มีนัยสําคัญในงบการเงิน ได้ถูกแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า การประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
และที่ ดินรอพัฒนา ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ ดินและ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สําหรับโครงการที่เปิ ดขายมานานแล้ว โครงการที่ยงั อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
และที่ ดินรอการพัฒนา ซึ่ งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอี ยดเกี่ ยวกับลักษณะของโครงการ การแข่งขันทาง
การตลาดและสภาพเศรษฐกิจ ซึ่ งอาจทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รวมถึง

• ทําความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่สําคัญและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของ
โครงการที่มีขอ้ บ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ชา้ กว่าปกติ และโครงการที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของที่ดิน
และต้นทุนการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพ ย์อาจตํ่ากว่าราคาทุน ซึ่ งจัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อผู ้
ประเมินราคาอิสระ
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ ายบริ หาร และนโยบายส่ งเสริ มการขาย
ที่จะผลักดันการขายให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริ หาร

• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกําไรขั้นต้นของโครงการที่มียอดขายในระหว่างปี เพื่อระบุถึงโครงการที่มีขอ้ บ่งชี้วา่
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์อาจตํ่ากว่าราคาทุน

• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลาการพัฒนาและระยะเวลาการขายและการเคลื่อนไหวของโครงการ เพื่อ
ระบุถึงโครงการที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการหมุนเวียนที่ชา้ กว่าปกติ

• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิ ที่กิจการได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุน
ของโครงการการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของแต่ละโครงการรวมถึงการส่ งเสริ มการขายที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบราคาขายจริ งในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนํามาเปรี ยบเทียบกับราคาขายในปัจจุบนั

158

-3เรื่ องอื่น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ปั จจุบนั บริ ษทั อยู่ระหว่างดําเนิ นการเพื่อให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) หากบริ ษทั ไม่ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์ภายใน
ระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด บริ ษทั อาจถูกสั่งเพิกถอนจากหลักทรัพย์จดทะเบียน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564 ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ยังคงสั่งห้ามการซื้ อขายหลักทรั พย์ จนกว่าบริ ษทั จะดําเนิ นการแก้ไขให้พน้ เหตุ
เพิกถอนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่น ประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้า
คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั และหากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล เพื่อให้มีการดําเนิ นการแก้ไข
ข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามที่ ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุด
ดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ในการกํากับดูแลมี หน้าที่ ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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-4ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุส มผลว่า งบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุ ส มผลคื อความเชื่ อมั่น ในระดับ สู งแต่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นการรั บ ประกัน ว่าการปฏิ บ ัติ งานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บ ัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ
ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องหรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
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-5• ประเมิ นการนําเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ใน
รู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิ สระและได้สื่ อ สารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลเกี่ ยวกับความสั มพันธ์ ท้ ังหมดตลอดจนเรื่ องอื่ น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญ มากที่ สุ ดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้า พเจ้าได้อ ธิ บ ายเรื่ องเหล่ านี้ ไว้ในรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี เว้น แต่ ก ฎหมายหรื อข้อ บังคับ ไม่ ใ ห้ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ าว หรื อในสถานการณ์ ที่ ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ ควรสื่ อสารเรื่ อ ง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวีย น
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวีย น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดินรอการพัฒนา
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวีย น
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2563

2562

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

7
8
6
9
10

193,005,280
17,554,379
8,295,164
1,237,249,289
1,456,104,112

19,708,844
26,118,524
32,728,771
14,916,199
1,453,961,739
1,547,434,077

250,215
22,017,077
104,225,682
126,492,974

187,546
10,999,823
198,075,682
209,263,051

11
12
13
14
15
16
17
18

1,664,437
216,944,855
182,038,074
5,040,187
4,137,283
1,916,077
1,587,324
371,295
413,699,532
1,869,803,644

917,429
183,755,025
5,963,590
2,583,997
10,063,871
435,814
203,719,726
1,751,153,803

220,000,000
308,821,982
52,518
1,691,944
530,566,444
657,059,418

308,821,982
74,550
2,338,626
311,235,158
520,498,209
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บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563

2562

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

19
20
6, 12
21

316,004,257
48,250,000
563,886,592

8,092,957
256,668,270
362,476,033

702,564
48,250,000
-

2,415,924
-

22
16
6

446,363
1,391,213
40,000,000
2,459,826
972,438,251

340,533
40,000,000
5,612,226
673,190,019

48,952,564

2,415,924

21
22
16

151,895,512
48,021,810
2,584,034

527,874,515
116,404

23
18

1,973,510
1,659,033
206,133,899
1,178,572,150

1,333,536
2,983,240
532,307,695
1,205,497,714

งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวีย น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวีย น
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวีย น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวีย น
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

163

48,952,564

2,415,924

บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,323,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,209,384,615 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกิน(ตํ่า) กว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่ วนต่างจากการเปลี่ยนสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนปรับปรุ งทุนจากการซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
รวมหุน้ ทุนของกิจการ
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2563

2562

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

24
661,500,000

661,500,000
1,123,000,000

604,692,308
18,821,992
9,166,765
(2,568,517)
115,758,002
745,870,550
(67,802,561)
678,067,989
13,163,505
691,231,494
1,869,803,644
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1,123,000,000
604,692,308

1,123,000,000
(169,071,845)
9,166,765
(2,568,517)
(301,040,469)
659,485,934
(125,041,771)
534,444,163
11,211,926
545,656,089
1,751,153,803

18,821,992
623,514,300
(15,407,446)
608,106,854
608,106,854
657,059,418

1,123,000,000
(169,071,845)
953,928,155
(435,845,870)
518,082,285
518,082,285
520,498,209

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้อื่น
รายได้จากการถูกเวนคืนที่ดิน
อื่นๆ
รวมรายได้

2563

2562

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

25

810,419,914

507,944,986

20

11,007,659
5,453,025
826,880,598

2,616,070
510,561,056

187,250
187,250

609,410,664
61,502,734
58,776,237
729,689,635

365,677,571
38,009,397
41,831,055
445,518,023

7,694,900
7,694,900

8,857,584
8,857,584

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน

97,190,963

65,043,033

(7,507,650)

(8,857,584)

รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไร(ขาดทุน) ก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี

917,433
(21,517,197)
(3,055,145)
73,536,054
(14,345,265)
59,190,789

2,863,848
(10,246,722)
57,660,159
(12,716,436)
44,943,723

11,147,603
3,639,953
3,639,953

8,055,087
(252,329)
(1,054,826)
(1,054,826)

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

12
18

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง:
ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาํ หนดไว้
23
ภาษีเงินได้
18
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

59,190,789
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(431,482)
86,297
(345,185)
44,598,538

-

3,639,953

-

(1,054,826)

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563

2562

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

57,239,210
1,951,579
59,190,789

43,411,970
1,531,753
44,943,723

3,639,953
3,639,953

(1,054,826)
(1,054,826)

57,239,210
1,951,579
59,190,789

43,078,279
1,520,259
44,598,538

3,639,953
3,639,953

(1,054,826)
(1,054,826)

0.049

0.039

0.003

(0.001)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย:บาท)
ส่ วนต่างจากการ
เปลี่ยนสัดส่ วน
เงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย

ส่ วนทุนจาก
การจ่ายโดย
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
ทุนจากการ
ซื้ อธุรกิจ
แบบย้อนกลับ

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน(ตํ่า)กว่า
มูลค่าหุ น้ สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,123,000,000
1,123,000,000

(169,071,845)
(169,071,845)

(2,568,517)
(2,568,517)

9,166,765
9,166,765

(301,040,469)
(301,040,469)

(168,120,050)
43,411,970
(333,691)
43,078,279
(125,041,771)

491,365,884
43,411,970
(333,691)
43,078,279
534,444,163

9,691,667
1,531,753
(11,494)
1,520,259
11,211,926

501,057,551
44,943,723
(345,185)
44,598,538
545,656,089

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
หุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ส่ วนปรับปรุ งทุนจากการซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,123,000,000
43,192,308
(561,500,000)
604,692,308

(169,071,845)
43,192,308
144,701,529
18,821,992

(2,568,517)
(2,568,517)

9,166,765
9,166,765

(301,040,469)
416,798,471
115,758,002

(125,041,771)
57,239,210
57,239,210
(67,802,561)

534,444,163
57,239,210
57,239,210
86,384,616
678,067,989

11,211,926
1,951,579
1,951,579
13,163,505

545,656,089
59,190,789
59,190,789
86,384,616
691,231,494

หมายเหตุ

24
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ขาดทุนสะสม

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนเกิน(ตํ่า) กว่า
มูลค่าหุน้ สามัญ
ขาดทุนสะสม

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,123,000,000
1,123,000,000

(169,071,845)
(169,071,845)

(434,791,044)
(1,054,826)
(1,054,826)
(435,845,870)

519,137,111
(1,054,826)
(1,054,826)
518,082,285

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ลดทุน
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
โอนส่ วนเกินทุนล้างขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,123,000,000
(561,500,000)
43,192,308
604,692,308

(169,071,845)
187,893,837
43,192,308
(43,192,308)
18,821,992

(435,845,870)
3,639,953
3,639,953
373,606,163
43,192,308
(15,407,446)

518,082,285
3,639,953
3,639,953
86,384,616
608,106,854

24
24
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563

2562

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

59,190,789

44,943,723

3,639,953

(1,054,826)

4,741,973
29,966
861,542
639,974
12,365,200
3,055,145
(917,433)
21,517,197
14,345,265

2,707,886
36,770
311,650
5,356,591
(2,863,848)
10,246,722
12,716,436

678,464
21,710
(11,147,603)
-

499,572
(43,648)
(8,055,087)
252,329
-

115,829,618

73,455,930

(6,807,476)

(8,401,660)

10,991,119
(5,744,165)
244,211,681
64,521

(7,668,504)
(7,467,361)
(110,338,621)
851,075

104,142
-

8,301
-

58,570,327
423,923,101
917,433
(44,676,939)
(13,595,218)
366,568,377

142,298,665
91,131,184
2,655,819
(48,958,980)
(7,267,104)
37,560,919

(1,713,360)
(8,416,694)
4,542
(45)
(8,412,197)

1,414,578
(6,978,781)
19,750
(252,329)
(197)
(7,211,557)

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรั บกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดสุทธิ
ได้ มาจาก(ใช้ ไ ปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายและขายอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่ง(กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลง
ในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
สิ นทรั พย์ดาํ เนินงานลดลง(เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินสดรั บ(จ่ าย) จากการดําเนินงาน
รับรายได้ทางการเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2563

2562

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
รับคืนเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(747,008)
32,936,800
(171,750,000)
(2,175,908)
(100,109)
(141,836,225)

(917,429)
3,410,458
(1,506,322)
(1,111,886)
(125,179)

93,850,000
(171,750,000)
(9,750)
(77,909,750)

15,400,000
(90,000)
(893,000)
14,417,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่า
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(8,092,957)
50,000,000
(1,531,827)
340,445,915
(517,094,924)
(1,546,539)
86,384,616
(51,435,716)

2,360,307
(2,331,172)
(48,000,000)
366,928,403
(422,457,262)
(735,195)
(104,234,919)

86,384,616
86,384,616

(2,331,172)
(48,000,000)
(50,331,172)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

173,296,436
19,708,844
193,005,280

(66,799,179)
86,508,023
19,708,844

62,669
187,546
250,215

(43,125,729)
43,313,275
187,546

ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวโดยการทําสัญญาใหม่
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า

1,716,951
347,079,469
48,250,000

386,108,000
-

1,716,951
48,250,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ เลขที่ 349
อาคารเอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ ส ซิ เนส คอมเพล็ ก ซ์ ชั้ น ที่ 19 ยู นิ ต 1901 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 โดย
หลักทรัพย์ทาํ การซื้อขายในส่ วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผูถ้ ื อหุ ้ นรายใหญ่ ได้แก่ นายศุ ภโชค ปั ญจทรั พย์ ถื อหุ ้ นสั ดส่ วนร้ อยละ 44.39 และนายเกรี ยงไกร ศิ ระวณิ ชการ
ถือหุน้ สัดส่ วนร้อยละ 26.88
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจหลัก คือ เป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งคอมปานี เพื่อลงทุนในธุรกิจต่างๆ บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อขายประเภทบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุด
1.2 การดําเนินงานการที่สําคัญ
1) ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้จาํ หน่ ายเงินลงทุนทั้งหมด และการที่ บริ ษ ัทฯ ได้เข้าซื้ อเงิ นลงทุ นหุ ้นสามัญ ของ
บริ ษทั อื่นโดยที่บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลทําให้บริ ษทั ฯ
มีสินทรัพย์เกือบทั้งหมดในรู ปเงินสดหรื อหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company)
อย่างไรก็ตาม บริ ษ ัทฯ อยู่ระหว่างดําเนิ นการเพื่ อให้มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์รับหลักทรั พย์ใหม่
(Relisting) และดําเนิ นการยืน่ คําขอรับหลักทรัพย์ใหม่ต่อไป หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด บริ ษทั ฯ อาจถูกพิจารณาเรื่ องการไม่รับหลักทรัพย์
ใหม่และอาจถูกสั่งเพิกถอนจากหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สั่งห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกให้กบั บริ ษทั อื่น
ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งว่าบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการแก้ไข Cash Company เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว
และต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ฯ ออกให้กบั บริ ษทั อื่น
ทั้งหมดและเริ่ มเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสั่ง
ห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จนกว่าบริ ษทั จะดําเนินการแก้ไขให้พน้ เหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อกลับมาซื้ อขายแล้ว ซึ่ งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาคําขอ
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2) เมื่อวันที่ 1 มิ ถุนายน 2563 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 มี มติอนุ มตั ิ ให้ออกและเสนอขายหุ ้นกู้
วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง เพื่อนําไปชําระเงินกูย้ มื ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและขยาย
ธุรกิจหรื อวัตถุประสงค์อื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูก่ บั ภาวะตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขายในแต่ละคราว อายุสาํ หรับหุน้ กูร้ ะยะสั้นไม่เกิน 270 วัน ระยะยาวสู งสุ ดไม่เกิน 10 ปี
ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆ ให้อยู่ในอํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การในการกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการออก
และเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภทและแต่ละชนิดในแต่ละครั้ง
1.3 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุรกิจ อย่างไรก็ตามฝ่ าย
บริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ
มูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่
ประกาศใช้โ ดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ” ) และข้อ บังคับ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรู ปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่าง
อย่างมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่ องกําหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบั บ ที่ บ ริ ษ ั ท ฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

172

2.2

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
ในปี 2561 บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั
แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และทําการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด
มาควบรวมกับกิจการของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งการทํารายการดังกล่าวถือเป็ นการซื้ อ
ธุรกิจแบบย้อนกลับ
งบการเงินรวมนี้ จดั ทําขึ้นสําหรับการซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับโดยมี บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ตามกฎหมาย (ผูถ้ ูกซื้ อทางบัญชี) และมี บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็ นบริ ษทั
ย่อยตามกฎหมาย (ผูซ้ ้ือทางบัญชี)
ก) รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยตามกฎหมายที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ถือหุ ้นโดยบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) แสดงดังนี้
ชื่อกิจการ

บริษัทย่อยทางตรง
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด(1)

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

สัดส่วน
การถือหุ้น
2563
2562
ร้อยละ ร้อยละ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

ไทย

96.67

96.67

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

ไทย

96.66

96.66

(1) บริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริ ษทั บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ข) บริ ษทั นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อย มาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรง
และทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษ ัทย่อยจนถึ งวันที่ บริ ษทั ฯ
สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบการเงินรวมเป็ นการรวมรายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั โดยได้ตดั รายการค้าและยอดคงเหลือระหว่างกัน
ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิดขึ้นออกจากงบการเงินนี้ แล้ว นโยบายการบัญ ชี สําหรับบริ ษทั ย่อยได้
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ใช้นโยบายการบัญ ชี เช่ น เดี ยวกัน กับ บริ ษ ัทใหญ่ ในการจัด ทํางบการเงิ นรวม ข้อ มู ล
เกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมได้แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
จ) เกณฑ์ในการรับรู ้รายการในงบการเงินรวม มีดงั นี้
- สิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุ รกิจรับรู ้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตาม
บัญชี ณ วันก่อนการรวมธุรกิจ
- สิ นทรัพย์และหนี้สินของผูถ้ กู ซื้อทางบัญชี รับรู ้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
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- กําไร(ขาดทุน) สะสมและยอดคงเหลือของส่ วนทุนอื่นของบริ ษทั ย่อยทางกฎหมาย รับรู ้และวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันก่อนการรวมธุรกิจ
- มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู ้รวมตราสารทุนของบริ ษทั ย่อยทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
เข้ากับมูลค่าต้นทุนการรวมธุรกิจ
- โครงสร้างของส่ วนทุนในงบการเงินรวม แสดงตามจํานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงหุ ้นสามัญ
ที่ออกโดยบริ ษทั ฯ ในการรวมธุรกิจ
- กําไรสะสมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจการควบคุมในบริ ษทั ย่อยทางกฎหมาย
รับรู ้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีตามสัดส่ วน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษ ัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม ดังกล่ า วข้างต้น กําหนดหลัก การเกี่ ย วกับ การจัด ประเภทและการ
วัด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ด้วยมู ลค่ ายุ ติ ธ รรมหรื อราคาทุ น ตัด จําหน่ ายโดยพิ จารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จของกิ จ การ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 ใช้แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 เรื่ อง สั ญ ญาเช่ า และ
การตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี สาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่ ม บริ ษ ัท นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาถื อ ปฏิ บัติ โ ดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิแสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชี พ บัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรั บปรุ ง ซึ่ งจะมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน เช่ น การปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบ
แนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คํานิ ยามของธุรกิจ คํานิ ยามของความมีสาระสําคัญ และการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท อยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
175

4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามที่ กล่ าวในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 3 กลุ่มบริ ษ ัท ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม
เครื่ อ งมื อทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 มาถื อปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเนื่ องจากการนํามาตรฐานฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิ ไม่มีผลกระทบต่อกําไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการเหล่านี้ มาถือปฏิบตั ิ สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง
31 ธันวาคม 2562 การเงิน ฉบับที่ 16 1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ์
5,963,590
(770,878)
5,192,712
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
5,835,728
5,835,728
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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340,533

(340,533)

-

-

1,627,324

1,627,324

116,404
-

(116,404)
3,894,463

3,894,463

4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และการวัดมูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
การจัดประเภท
และวัดมูลค่าตาม
มูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงาน
หลักการบัญชีเดิม
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
ราคาทุนตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

19,708,844
208,029
32,728,771
917,429
53,563,073

19,708,844
208,029
32,728,771
917,429
53,563,073

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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(หน่วย :บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภท
และวัดมูลค่าตาม
มูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงาน
หลักการบัญชีเดิม
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
ราคาทุนตัดจําหน่าย
187,546
8,035,337
198,075,682
206,298,565

187,546
8,035,337
198,075,682
206,298,565

4.2 สั ญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่
เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าที่
เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วย
มูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
การกระทบยอดระหว่างหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญ ญาเช่ า
ดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาบริ การ
บวก: สิ ทธิที่จะซื้อหรื อขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าเพิม่ ขึน้ จากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

2,839,659
(1,200,000)
4,010,553
(585,362)
5,064,850
456,937
5,521,787

รายการปรับปรุ งสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถื อปฏิ บ ัติ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
5,064,850
770,878
5,835,728

อาคารสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้

178

5.

นโยบายการบัญชี

5.1

การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการขายอสั งหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าภาระส่ วนใหญ่มี 1 ถึง 2 ภาระขึ้นอยูก่ บั กลยุทธ์ในการ
ขายของแต่ละโครงการโดยรับรู ้เมื่อได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าและมีการปฏิบตั ิตามภาระเสร็ จ
สิ้ นแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ บ้านพร้อมที่ดินหรื อหน่วยในอาคาร
ชุดพักอาศัยและคลับเฮ้าส์สร้างเสร็ จพร้อมบริ การ รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับ
หักด้วยส่ วนลดและค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายแทนให้แก่ลูกค้า โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชําระเป็ นไปตามงวด
การจ่ายชําระที่ระบุในสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า จํานวนเงินที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากลูกค้าก่อนโอนอํานาจการควบคุม
ในสิ นค้าให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น “ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้ อื่นและค่ าใช้ จ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้ นทุนการขายอสั งหาริมทรัพย์
ในการคํานวณหาต้นทุนขายบ้านพร้ อมที่ ดินและหน่ วยในอาคารชุ ดพักอาศัย กลุ่มบริ ษ ัทได้ทาํ การแบ่งสรร
ต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตามเกณฑ์พ้ืนที่ที่ขาย
ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสิ นค้าอื่นที่กลุ่มบริ ษทั ได้ส่งมอบให้กบั ลูกค้าตามสัญญา เช่น
เฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องตกแต่ง ซึ่ งถือเป็ นส่ วนควบของบ้านหรื อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ส่งมอบให้ลูกค้า
ตามสัญญาขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อมีการขาย ยกเว้น ค่านายหน้าจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ งสัญญา รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการขายอย่างเป็ นระบบสอดคล้องกับการรับรู ้รายได้
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5.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ นระยะสั้ นที่ มี ส ภาพ
คล่องสู ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

5.3 ต้ นทุนในการได้ มาซึ่งสั ญญาที่ทํากับลูกค้ า
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่านายหน้าที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าเป็ นสิ นทรัพย์และตัดเป็ นค่าใช้จ่ายอย่าง
เป็ นระบบและสอดคล้องกับการรั บรู ้ รายได้ตามสั ญ ญา และจะบันทึ กค่าเผื่ อผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่าสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
5.4

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ คือ โครงการที่ถืออสังหาริ มทรัพย์ไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อ
การขายในการดําเนิ นธุรกิจปกติ อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
โดยประมาณ (สุ ทธิจากจํานวนที่เรี ยกเก็บ) แล้วแต่ราคาใดตํ่ากว่า มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณ
หักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย
ต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการได้มา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกูย้ มื และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ มื ซึ่งกูม้ าโดยเฉพาะเพื่อใช้ใน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนารวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนาสําเร็ จ

5.5 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ ดินรอการพัฒ นาแสดงมู ลค่าตามราคาทุ นสุ ทธิ จากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมู ลค่า ราคาทุ น
ประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิ น ค่าสาธารณู ปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และต้นทุนการกูย้ ืมที่
เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต
5.6 เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
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5.7 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นทรัพ ย์น้ ัน รวมถึ งต้นทุนที่ ประมาณใน
เบื้องต้นสําหรับการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ น
ส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า

5 ปี

สํานักงานขาย

5 ปี

อุปกรณ์

5 ปี

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

3 - 5 ปี
5 ปี

ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจํานวนที่จะได้รับจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วย
ต้นทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน
เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์
นั้นออกจากบัญชี และรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์เหล่านั้นในกําไรขาดทุน
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5.8 สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสัญ ญาจะเป็ นสั ญ ญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสั ญ ญาเช่ า ถ้าสั ญ ญานั้นมี การให้สิ ท ธิ ในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้
งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ ึงแสดงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ก) สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย
จํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่าย
ชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและขนย้าย
สิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพ
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้ค าํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่าหรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลา
ใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคาร
ยานพาหนะ

3-4 ปี
5 ปี
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ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หกั ด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า จํานวนเงินที่
คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่ งมีความแน่ นอน
อย่ า งสมเหตุ ส มผลที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จะใช้ สิ ท ธิ น้ ั น และการจ่ า ยค่ า ปรั บ เพื่ อ การยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า หาก
ข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั บันทึก
ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์ หรื อเงื่อนไขซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
การจ่ายชําระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วน
เพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกําหนดได้ ทั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่
เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญา
เช่ า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซื้ อ
สิ นทรัพย์อา้ งอิง
ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
สัญญาเช่ าที่ มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่ วนั ที่ สั ญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผล หรื อสัญ ญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อ
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
จะปั น ส่ วนระหว่างหนี้ สิ น และค่ าใช้จ่ายทางการเงิ น เพื่ อให้ไ ด้อัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ต่ อหนี้ สิ น คงค้างอยู่โดย
พิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึ กเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
กรณี สัญญาเช่ าเงินทุน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
เงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ ดว้ ยจํานวนที่
เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่า
คงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อน
ถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุ ทธิตามสัญญาเช่า
กรณี สัญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าดําเนิ นงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจํานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเป็ นรายได้ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิ ดขึ้นจากการได้มาซึ่ งสัญ ญาเช่ า
ดําเนิ นงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
5.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
กลุ่ มบริ ษ ัท บัน ทึ กต้นทุ นเริ่ มแรกของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัวตนตามราคาทุ น ภายหลังการรั บรู ้ รายการเริ่ มแรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
กลุ่ มบริ ษ ัท ตัด จําหน่ ายสิ นทรั พ ย์ไม่ มีต ัวตนที่ มี อายุการให้ป ระโยชน์ จาํ กัด อย่างมี ระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ ัน และจะประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรั พ ย์น้ ัน เกิ ด การด้อยค่ า กลุ่ มบริ ษ ัท จะทบทวนระยะเวลาการตัด จําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรขาดทุน
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่น

3-10 ปี
2 ปี
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5.10 การรวมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ บันทึ กบัญชี สําหรั บการรวมธุ รกิ จโดยถือปฏิ บตั ิ ตามวิธีซ้ื อ บริ ษทั ฯ (ผูซ้ ้ื อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้ อ
ธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และจํานวนของส่ วนของ
ผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผูซ้ ้ื อจะวัดมูลค่าส่ วนของผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(ถ้ามี) ในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุ ้นที่
ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุมนั้น
บริ ษ ัทฯ บันทึ กต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิ จเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่ ต้นทุ นดังกล่าวเกิ ดขึ้นและเมื่ อได้รับ
บริ การ
บริ ษทั ฯ บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวมธุ รกิจ
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
ทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯ จะปันส่ วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กบั
หน่ วยสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อให้ เกิ ด เงิ น สด (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่อ ให้ เกิ ด เงิ น สด) ที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯ จะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่ วยของสิ นทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรขาดทุน และกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกลับบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่าได้ใน
อนาคต
5.11 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์อาจจะ
ไม่ได้รับคืนหรื อเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่า
จากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่ละรายการ
หรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าในกําไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้
ในปี ก่อนๆ โดยบันทึกเป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หมดไปหรื อ
ยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
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5.12 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิต สิ นทรัพย์หรื อพัฒนาโครงการที่ตอ้ งใช้
ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพ ย์จนกว่า
สิ นทรั พ ย์น้ ันจะอยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อเมื่ อการก่ อสร้ างเสร็ จสิ้ นหรื อหยุด ชะงักลง
จนกว่าจะมีการดําเนิ นการพัฒนาต่อไป ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ ต้นทุนการ
กูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
สําหรับเงินกูท้ ี่กูม้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ยที่
จ่ายจริ งหักด้วยรายได้จากการนําเงินกูน้ ้ นั ไปลงทุนชัว่ คราว ส่ วนเงินที่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไปดอกเบี้ยจะ
คํานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนคืออัตราถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของต้นทุนการกูย้ มื ในระหว่างปี ที่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื ของเงินที่กูม้ าโดยเฉพาะ
5.13 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินเมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของภาระผูกพันในปั จจุ บนั ตาม
กฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผล
ให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้
อย่างน่ าเชื่ อถือ รายจ่ายที่ จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับ
อย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชําระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
5.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิด
รายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ได้ทาํ การประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย (Actuarial gains and losses)
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในกําไรขาดทุน
5.15 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ที่ เกิ ดรายการและแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ในงบแสดง
ฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรื อจ่ายชําระที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีใน
กําไรขาดทุน
5.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษ ัทบันทึ กภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บรู ้ หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ต้องเสี ยภาษี ทุ กรายการ แต่ รั บรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่ มบริ ษ ัท จะบันทึ กภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษี ที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
5.17 ข้ อมูลการจําแนกตามส่ วนงาน
การนําเสนอข้อมูลส่ วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผูบ้ ริ หารที่มีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดในด้าน
การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เพื่อประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วน
งานดังกล่าว
5.18 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํา
รายการเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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สินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรั พย์ทางการเงิ นด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ าย เมื่ อกลุ่มบริ ษทั ถื อครองสิ นทรัพ ย์ทาง
การเงิ นนั้นเพื่ อรั บกระแสเงิ นสดตามสั ญ ญา และเงื่ อนไขตามสั ญ ญาของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิน ก่ อให้เกิ ด
กระแสเงินสดที่เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อย
ค่า ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่ เกิ ดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่าวจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรือขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุ พนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงิน
ลงทุ นในตราสารทุนซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลื อกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อื่นในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
ยกเว้น หนี้ สิ น ตราสารอนุพ นั ธ์ กลุ ่ม บริ ษ ทั รับ รู ้ร ายการเมื ่อเริ่ ม แรกสําหรับ หนี้ สิ น ทางการเงิน ด้ว ยมูล ค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัด
รายการหนี้ สินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัด จําหน่ายคํานึ งถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัต รา
ดอกเบี้ ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัด จําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนทาง
การเงินในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

189

การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่ อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ ันได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่าจะไม่มีการโอน
หรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่ อได้มีการปฏิ บตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มี การ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้ สินทางการเงินที่มีอยู่
ให้เป็ นหนี้ สินใหม่จากผูใ้ ห้กูร้ ายเดียวกันซึ่ งมีขอ้ กําหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกําหนดของ
หนี้ สินที่ มีอยู่อย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้ หนี้ สินใหม่ โดยรับรู ้ผล
แตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้ การค้าและ
สิ น ทรั พ ย์ที่ เกิ ด จากสั ญ ญา ดังนั้ น ทุ ก วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่ ม บริ ษ ัท จึ งไม่ มี ก ารติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต
จากประสบการณ์ ใ นอดี ต ปรั บ ปรุ งด้ ว ยข้ อ มู ล การคาดการณ์ ไ ปในอนาคตเกี่ ย วกั บ ลู ก หนี้ นั้ นและ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมี
ความตั้งใจที่จะชําระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
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กลุ่ ม บริ ษ ั ท ตั้ง ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ไว้เท่ า กับ จํา นวนที่ ค าดว่ า จะเรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ทั้ง นี้
โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั หนี้สูญที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงด้วยราคายุติธรรม ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าบันทึกไว้เป็ นกําไร
(ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.19 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ัท กําหนดกรอบแนวคิ ด ของการควบคุ ม เกี่ ยวกับ การวัด มู ล ค่ ายุติ ธรรม กรอบแนวคิ ด นี้ รวมถึ งผู ้
ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมิ น มู ลค่ ามี การทบทวนข้อ มู ลที่ ไม่ ส ามารถสั งเกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัด มู ลค่ าที่ มีนัยสํ าคัญ อย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา ผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่ สามที่สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี้
•

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า

•

ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้)
สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

•

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกัน
ของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
191

5.20 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ
รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และ กิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อ
กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ ง บริ ษ ัทร่ วมและบุ ค คลซึ่ งถื อหุ ้นที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ยงไม่ ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมและมี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ กับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษ ัท
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั แต่ละรายการ จะคํานึ งถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
5.21 การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าต้ นทุนพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา
กลุ่มบริ ษ ัทพิ จารณาการปรั บลดที่ ดินและต้นทุ นการพัฒ นาอสั งหาริ มทรั พ ย์ เมื่ อพบว่ามูลค่ายุติ ธรรมของ
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ดั ง กล่ า วลดลง ฝ่ ายบริ หารพิ จ ารณาปรั บ ลดมู ล ค่ า ของที่ ดิ น และต้ น ทุ น การพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระสําคัญและการปรับลดมูลค่าดังกล่าว
ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
การประมาณต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์
ในการคํานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ ดินและหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริ ษทั ต้องประมาณต้นทุน
ทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและการ
ปรับปรุ งที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกูย้ มื เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ใน
การประกอบธุ รกิ จโดยจะมี การทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็ นระยะ ๆ หรื อเมื่ อต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
แตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสําคัญ
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่ าเสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ใน
การนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุ ล ยพิ นิ จที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การคาดการณ์ ร ายได้แ ละค่ าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สั ญญาเช่ า
การกําหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัทใน
ฐานะผู้เช่ า
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุส มผลหรื อ ไม่ ที่ จะใช้สิ ท ธิ เลื อกในการขยายอายุสั ญ ญาเช่ าหรื อยกเลิ กสั ญ ญาเช่ าโดยคํานึ งถึ ง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาํ ให้เกิดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริ ษทั ในการ
ใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ การกู้ยืมส่ วนเพิ่ม - กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยอัตรา
ดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ ยที่ กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงินที่ จาํ เป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สิ น ทรั พ ย์ที่ มี มูล ค่ า ใกล้เคี ย งกับ สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จที่ ค ล้ายคลึ ง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั
ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่
คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดื อนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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6.

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมี
ดังนี้
ประเทศที่
จัดตั้ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
รายชื่ อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สั ญชาติ
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ไทย บริ ษทั ย่อยทางตรง บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 96.67
(ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางกฎหมายแต่เป็ นบริ ษทั ใหญ่
ทางบัญชีในงบการเงินรวม)
บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
ไทย บริ ษทั ย่อยทางอ้อม (บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด ถือหุ ้นร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ไทย การร่ วมค้า บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 47.50
บริ ษทั ทริ ลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จํากัด
ไทย ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน (ถึงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2563)
บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
ไทย กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่เป็ นญาติสนิทกรรมการ
บริ ษทั แค๊ปสโตน แอสเสท จํากัด
ไทย กรรมการร่ วมกันในการร่ วมค้า
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ
ไทย ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
ไทย ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
ไทย ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั ย่อย
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
ไทย ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
นายฐิติวฒั น์ คูวิจิตรสุ วรรณ
ไทย กรรมการในการร่ วมค้า
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่ง
การและควบคุ มกิ จกรรมต่างๆ ของกิ จการไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดับ
บริ หารหรื อไม่)
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รายการระหว่างกลุ่มบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีดงั นี้
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
รายการกับบริษัทย่อย
รายได้ทางการเงิน

-

-

11,143,060

8,035,337

1,020,000

-

-

-

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ทางการเงิน
863,916
ค่าเช่า
ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้
360,000
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
1,323,711
ต้นทุนทางการเงิน
1,846,918
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
220,000,000

2,797,570
360,000
441,237
2,800,000
90,000
-

170,000
220,000,000

90,000
-

รายการกับการร่ วมค้า
รายได้ค่าบริ หารจัดการ

นโยบายการกําหนดราคา

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8

ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4, 5 และ 6.65
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วม โดยอ้างอิงจาก
ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระ ปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สําคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์ระยะยาว
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
7,636,542
4,543,948
398,603
377,202
1,370,000
1,569,000
9,405,145
6,490,150
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(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,280,000
1,569,000
1,280,000
1,569,000

ยอดคงเหลือของรายการระหว่างกลุ่มบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีดงั นี้
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

-

208,029

19,178,397
-

8,035,337
-

181,900
181,900

208,029

19,178,397

8,035,337

-

32,728,771
32,728,771

104,225,682
104,225,682

198,075,682
198,075,682

659,988

-

-

-

86,000

86,000

-

-

1,798,907

1,411,507

-

-

110,309
1,995,216

110,309
340,283
1,018,960
2,967,059

8,641
8,641

22,900
9,258
32,158

เจ้ าหนีค้ ่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

48,250,000

-

48,250,000

-

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด

40,000,000

40,000,000

-

-

679,300

-

-

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
ดอกเบี้ยค้างจ่ าย
บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั แค๊ปสโตน แอสเซท จํากัด
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
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-

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการเคลื่อนไหวเงินให้กยู้ มื มีดงั ต่อไปนี้

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
รวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

ดอกเบี้ยค้างรับ
ทบเงินต้น

32,728,771
32,728,771

208,029
208,029

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
รวม

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2563

เพิ่ม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ลดลง
-

(32,936,800)
(32,936,800)

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่ม

198,075,682
198,075,682

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ลดลง
-

-

(93,850,000)
(93,850,000)

104,225,682
104,225,682

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการเคลื่อนไหวเงินกูย้ มื มีดงั ต่อไปนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
40,000,000
40,000,000
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
เพิ่ม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ลดลง
-

-

40,000,000
40,000,000

เงินให้ กู้ยืมระยะสั้ นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โดยเงินให้กูย้ ืม
ดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน อัตราร้อยละ 8 ต่อปี กําหนดชําระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือนายจตุรงค์
ธนะปุระ (กรรมการบริ ษทั ย่อย) โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี กําหนด
ชําระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม และครบกําหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้ นปี หากผูก้ ไู้ ม่ชาํ ระดอกเบี้ย ณ สิ้ นปี ดอกเบี้ยที่
ค้างชําระจะถูกนํามารวมเป็ นเงินต้นและคํานวณดอกเบี้ยในปี ถัดไป
ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึ งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายจตุรงค์ ธนะปุ ระ ได้นําหุ ้นสามัญ ของ
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จํานวนรวม 33,438,430 หุ ้น มาจํานําเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงิน
กูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริ ษทั ย่อยได้รับชําระคืนเงินให้กูแ้ ละดอกเบี้ ยค้างรับทั้ง
หมดแล้ว
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด มี เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั รื่ นฤดี ดี เวลล็อปเมนท์ จํากัด โดยออกตัว๋
สัญญาใช้เงิน มี อตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 4 ต่อปี ไม่มีหลักประกัน ครบกําหนดชําระเงินต้นและดอกเบี้ ยภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปั จจุบนั ยังไม่มีการชําระคืนเงินต้น เนื่ องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขการจ่าย
ชําระ
การคํา้ ประกัน
บริ ษทั ฯ ได้ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่ อตามสัดส่ วนการถือหุ ้น กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งให้กบั บริ ษทั ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่ อทั้งหมดที่มีอยู่กบั สถาบันการเงินแห่ ง
หนึ่งให้กบั บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม

274,600
185,880,234
6,850,446
193,005,280

344,606
14,606,212
4,758,026
19,708,844

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
15,025
29,000
206,190
250,215

19,606
29,000
138,940
187,546

เงิ น ฝากธนาคาร ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 มี อัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 0.05 - 0.25 ต่ อ ปี (ปี 2562 ร้ อ ยละ
0.10 - 0.675 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมาและค่าวัสดุ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

181,900

208,029

19,178,397

8,035,337

2,502,185
3,561,406
2,715,189
6,943,091
1,650,608
17,554,379

2,394,345
13,643,552
2,716,986
4,500,271
2,655,341
26,118,524

59,973
2,715,189
59,182
4,336
22,017,077

47,115
2,715,189
80,847
121,335
10,999,823
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9.

ต้ นทุนในการได้ มาซึ่งสั ญญาที่ทํากับลูกค้ า
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
14,916,199
12,805,428
5,744,165
7,467,362
(12,365,200)
(5,356,591)
8,295,164
14,916,199

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
รับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดจําหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
10. ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2563
2562

โครงการระหว่ างการพัฒนา
ที่ดิน
งานระหว่างก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ต้นทุนทางการเงิน
โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ
ห้องชุดพักอาศัย
รวม

675,062,806
399,203,647
12,746,496
66,256,604
1,153,269,553

850,272,697
416,616,108
13,145,435
67,564,182
1,347,598,422

83,979,736
83,979,736
1,237,249,289

106,363,317
106,363,317
1,453,961,739

กลุ่มบริ ษทั ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็ นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้ าง ในระหว่างปี 2563 จํานวน
25.81 ล้านบาท (ปี 2562 จํานวน 44.97 ล้านบาท)
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้โอนที่ดินรอการพัฒนา จํานวน 1.72 ล้านบาท และจํานวน 386.02 ล้านบาท
ตามลําดับ มาเป็ นต้นทุนโครงการระหว่างการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูบ่ นที่ดินและห้องชุดพักอาศัย
จํานวน 1,237.25 ล้านบาท และจํานวน 1,453.96 ล้านบาท ตามลําดับ ไปจดจํานองคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อกับ
สถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น ตามหมายเหตุขอ้ 19, 21 , 22 และ 30.3
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เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้ทาํ สัญญาจะขายที่ดินของโครงการ
ระหว่างการพัฒนาของบริ ษทั กับบุคคลธรรมดา มีมูลค่าตามสัญญาจะซื้ อจะขายจํานวน 550 ล้านบาท โดยตาม
สัญญาจะซื้ อจะขายกําหนดให้บริ ษทั มีภาระในการถมที่และกําหนดทําสัญญาซื้ อขายและโอนกรรมสิ ทธิ์ ในวันที่
2 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้รับเงินล่วงหน้าจากการขายบางส่ วนจํานวน 165 ล้านบาท บันทึกเป็ นเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้าแสดงในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้นาํ เงินฝากธนาคารแห่ งหนึ่ ง วางเป็ นหลักประกันการ
ออกหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร ตามหมายเหตุขอ้ 30.3
12.

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชําระแล้ว
2563 2562

เงินลงทุน
สัดส่ วน
2563 2562

2563

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562

2562

(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

บริ ษทั ต้นสน
พัฒนา
ดีเวลลอปเม้นท์จาํ กัด อสังหาริ มทรัพย์

310

-

47.50

220,000,000
220,000,000

-

รวม

-

216,944,855
216,944,855

-

หน่วย : บาท

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนสัดส่ วน
ราคาทุน
2563
2562
2563
2562

(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

บริ ษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
รวม

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

310

-

47.50
47.50

-

220,000,000
220,000,000

-

เมื่ อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ประชุ มวิส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัทฯ ครั้ งที่ 1/2563 มี มติ ให้บริ ษ ัทฯ เข้าซื้ อหุ ้น
สามัญ บริ ษ ัท ต้น สน ดี เวลลอปเม้น ท์ จํากัด (“TONSON”) จากบริ ษ ัท ทริ ลเลี่ ย นแนร์ โฮลดิ้ ง จํากัด จํานวน
1,472,500 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจํานวนหุ ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้ว
ของ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการเข้าซื้ อหุน้ สามัญเรี ยบร้อย
แล้ว โดยบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าหุ ้นสามัญ ส่ วนแรกจํานวน 160 ล้านบาท และทยอยชําระในปี ต่ อมาเมื่ อวันที่ 5
พฤศจิ กายน 2563 บริ ษ ัท ทริ ลเลี่ ยนแนร์ โฮลดิ้ ง จํากัด ได้ทาํ หนังสื อโอนสิ ท ธิ เรี ยกร้ องในหนี้ ค่าหุ ้นทั้งหมด
จํานวน 48.25 ล้านบาท ให้กบั นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่ งยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 48.25
ล้านบาท เท่ากับจํานวนเงินที่รับโอนสิ ทธิ
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ส่ วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู ้เงินปั นผลจาก
การร่ วมค้าดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
2563
2562
3,055
-

บริ ษทั
บริ ษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

เงินปั นผลรับ
2563

2562

-

-

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั
บริ ษทั ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

13.

ทุนเรี ยกชําระ

สิ นทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

รายได้
รวม

310,000

1,293,959

1,010,423

2,443

ขาดทุน
(9,132)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ประเภทกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

เงินลงทุนสัดส่ วน
2563
2562

(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อขาย

300

รวม

300

96.67

(หน่วย:บาท)
วิธีราคาทุน
2563
2562

(ร้ อยละ)

96.67

308,821,982
308,821,982

308,821,982
308,821,982

บริ ษทั ฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี
14.

ที่ดินรอการพัฒนา
กลุ่มบริ ษทั มีที่ดินรอการพัฒนาเป็ นที่ดินเปล่า โดยกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินทั้งหมดไปจดจํานองคํ้าประกันวงเงิน
สิ นเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามหมายเหตุขอ้ 19, 21 และ 30.3
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้โ อนที่ ดิ น รอการพัฒ นา จํา นวน 1.72 ล้า นบาท และ 386.02 ล้ า นบาท
ตามลําดับ ไปเป็ นต้นทุนโครงการระหว่างการพัฒนา ตามหมายเหตุ 10
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15.

อาคารและอุปกรณ์

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิม่ ขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหน่าย

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี:
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยานพาหนะ

รวม

377,751
144,264
(22,000)
500,015
72,638
(12,696)

2,702,447
1,019,976
(53,541)
3,668,882
1,499,420
(107,140)

5,058,447
5,058,447
578,550
-

10,331,952
1,506,322
(75,541)
11,762,733
2,175,908
(119,836)

-

-

(41,752)
-

(1,739,000)

(41,752)
(1,739,000)

2,560,689

559,957

5,019,410

3,897,997

12,038,053

(371,709)
(455,906)
(827,615)
(513,125)
(1,340,740)

(139,595)
(90,616)
13,974
(216,237)
(100,404)
5,495
(311,146)

(521,944)
(629,558)
24,797
(1,126,705)
(939,335)
84,375
18,784
(1,962,881)

(2,616,897)
(1,011,689)
(3,628,586)
(722,635)
968,122
(3,383,099)

(3,650,145)
(2,187,769)
38,771
(5,799,143)
(2,275,499)
89,870
18,784
968,122
(6,997,866)

1,707,774

283,778

2,542,177

1,429,861

5,963,590

1,219,949

248,811

3,056,529

514,898

5,040,187

โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้

ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
โอนไปต้นทุนโครงการ
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อุปกรณ์

2,193,307
342,082
2,535,389
25,300
-

โอนไปต้นทุนโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน

(หน่วย:บาท)
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(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
เครื่องตกแต่ งและเครื่องใช้ สํานักงาน
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม

2562

เพิ่มขึ้น

90,000
9,750

90,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

99,750

90,000

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

(15,450)
(31,782)

(15,450)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(47,232)

(15,450)

52,518

74,550

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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16. สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ / หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3-4 ปี ซึ่ ง
ได้รวมถึงสิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าแล้ว
16.1 สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
งบการเงินรวม
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

ยานพาหนะ

(หน่วย: บาท)

รวม

ราคาทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ (หมายเหตุขอ้ 4)
รับโอนมาจากอาคารและอุปกรณ์
1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
เช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

-

-

5,064,850
5,064,850
5,064,850

1,739,000
1,739,000
1,739,000

5,064,850
1,739,000
6,803,850
6,803,850

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รับโอนมาจากอาคารและอุปกรณ์
1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(1,349,692)
(1,349,692)

(968,122)
(968,122)
(348,753)
(1,316,875)

(968,122)
(968,122)
(1,698,445)
(2,666,567)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3,715,158

422,125

4,137,283
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16.2 หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
456,937
1,192,132

ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ (หมายเหตุขอ้ 4)
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า - สุ ทธิ

5,064,850
5,521,787
(1,546,540)
3,975,247
(1,391,213)
2,584,034

1,192,132
(735,195)
456,937
(340,533)
116,404

กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่ า

1,574,179
(182,966)
1,391,213

งบการเงินรวม
1 - 5 ปี
2,736,510
(152,476)
2,584,034

(หน่วย: บาท)
รวม
4,310,689
(335,442)
3,975,247

ค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
(หน่วย: บาท)
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
1,698,445
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
250,845
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
86,670
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
44,726
2,080,686
รวม
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17. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

(หน่วย:บาท)

อื่น

รวม

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2,621,699
234,886
2,856,585
100,109
2,956,694

877,000
877,000
877,000

2,621,699
1,111,886
3,733,585
100,109
3,833,694

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(629,471)
(348,321)
(977,792)
(327,813)
(1,305,605)

(171,796)
(171,796)
(440,216)
(612,012)

(629,471)
(520,117)
(1,149,588)
(768,029)
(1,917,617)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,878,793

705,204

2,583,997

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,651,089

264,988

1,916,077

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี:
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

(หน่วย:บาท)

อื่น

รวม

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2,545,344
16,000
2,561,344
2,561,344

877,000
877,000
877,000

2,545,344
893,000
3,438,344
3,438,344

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(615,596)
(312,326)
(927,922)
(206,465)
(1,134,387)

(171,796)
(171,796)
(440,217)
(612,013)

(615,596)
(484,122)
(1,099,718)
(646,682)
(1,746,400)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,633,422

705,204

2,338,626

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,426,957

264,987

1,691,944

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี:
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18.

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
28,719
1,392,556
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคล
793,919
304,802
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
394,702
266,708
หนี้สินตามสัญญาเช่า
28,737
ประมาณการค่าซ่อมแซม
341,247
8,099,805
ขาดทุนสะสมทางภาษี
1,587,324
10,063,871
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(1,659,033)
(2,983,240)
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
(1,659,033)
(2,983,240)
รวม
(71,709)
7,080,631
สุ ทธิ
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1
มกราคม
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบคุ คล
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเช่า
ประมาณการค่าซ่อม
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
รวม
สุ ทธิ

สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563

1,392,556
304,802

(1,363,837)
489,117

-

28,719
793,919

266,708
8,099,805
10,063,871

127,994
28,737
341,247
(8,099,805)
(8,476,547)

-

394,702
28,737
341,247
1,587,324

(2,983,240)
(2,983,240)
7,080,631

1,324,207
1,324,207
(7,152,340)

-

(1,659,033)
(1,659,033)
(71,709)

ณ วันที่ 1
มกราคม
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบคุ คล
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
รวม

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2562

138,521
-

1,254,035
304,802

-

1,392,556
304,802

109,352
12,859,214
13,107,087

71,059
(4,759,409)
(3,129,513)

86,297
86,297

266,708
8,099,805
10,063,871

(2,561,086)
(2,561,086)
10,546,001

(422,154)
(422,154)
(3,551,667)

86,297

(2,983,240)
(2,983,240)
7,080,631
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
2562

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

7,192,925

9,164,769

7,152,340
14,345,265

3,551,667
12,716,436

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไร(ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรั บ:
รายได้ที่เกณฑ์บญั ชีต่างจากเกณฑ์ภาษี
รายจ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
รวม
อัตราภาษีเงินได้ ที่แท้ จริง

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
73,536,054
57,660,159
20%
20%
14,707,211
11,532,032
(755,395)
393,449
14,345,265

1,184,404
12,716,436

19.51%

22.05%

19. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่ มบริ ษ ัทมี วงเงินเบิ กเกิ นบัญชี กับธนาคารแห่ งหนึ่ ง วงเงินรวม 20
ล้า นบาท และ 10 ล้า นบาท ตามลํา ดับ มี อัต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 5.845 ต่ อ ปี และ 6.745 ต่ อ ปี ตามลํา ดับ
คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามที่หมายเหตุขอ้ 10, 14 และกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั
แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
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20. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินรับล่วงหน้าจากการถูกทาง
ราชการเวนคืนที่ดิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภครับล่วงหน้า
เงินประกันผลงาน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

34,329,472
34,329,472

51,683,433
51,683,433

-

-

1,995,216

2,967,059

8,641

32,158

233,580,394

147,331,325

-

-

8,140,734
10,727,574
25,056,561
662,657
1,511,649
281,674,785
316,004,257

19,378,013
7,723,405
6,370,266
18,112,839
229,720
2,872,210
204,984,837
256,668,270

680,258
13,665
702,564
702,564

2,380,775
2,991
2,415,924
2,415,924

เงินรั บล่ วงหน้ าจากการถูกทางราชการเวนคืนที่ดิน
เมื่ อ วัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2562 บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ ดี เวลลอปเม้ น ท์ จํา กั ด ถู ก เวนคื น ที่ ดิ น ซึ่ งเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงการบางส่ วนซึ่ งอยู่ในแนวเขตการทาง โดยหน่ วยงานราชการแห่ ง
หนึ่ ง และบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายโดยกําหนดค่าชดเชยเป็ นจํานวนเงิน 25.84 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับเงิ น
บางส่ วนแล้วในปี 2562 จํานวน 19.38 ล้านบาท ซึ่ งต่อมาได้มีการรังวัดที่ดินพบว่าบริ ษทั มีที่ดินที่ถูกเวนคืน
มากกว่าสัญญาซื้ อขาย โดยบริ ษทั จะได้รับเงินค่าเวนคืนเพิ่มจํานวน 2.25 ล้านบาท ในปี 2563 บริ ษทั ได้นํา
โฉนดไปดําเนิ นการจดทะเบียนเป็ นทางหลวงท้องถิ่น และรับเงินค่าเวนคืนครบถ้วนแล้ว โดยบริ ษทั บันทึก
รับรู ้รายการเป็ นรายได้อื่นสุ ทธิจากต้นทุนที่ดินที่ถูกเวนคืน จํานวน 11.01 ล้านบาท
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21.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
716,744,376
893,393,387
(962,272)
(3,042,839)
715,782,104
890,350,548
(563,886,592)
(362,476,033)
151,895,512
527,874,515

เงินกูย้ ืมระยะยาว
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
893,393,387
948,922,246
687,525,383
366,928,403
(864,174,394)
(422,457,262)
716,744,376
893,393,387

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิ่ม
หัก: ชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

วงเงินที่ 1 เมื่ อ วัน ที่ 16 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ท ํา สั ญ ญากู้ยืม เงิ น จากธนาคาร วงเงิ น กู้จาํ นวน 239
ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าที่ดิน (โครงการสะพานสู ง) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ
MLR-1.0 ต่อ ปี ชําระดอกเบี้ ยทุ กเดื อนนับจากวันเบิ กเงิ นกู้ค รั้ งแรก และกําหนดชําระคื นเงิ นต้นเมื่ อมี การ
ปลอดจํานองหรื อไถ่ถอนห้องชุดที่เป็ นหลักประกันของวงเงินกูน้ ้ ี เพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ให้แก่ผซู ้ ้ือ ตามอัตราร้อย
ละและราคาขั้นตํ่าที่กาํ หนดในสัญญา ทั้งนี้บริ ษทั ต้องชําระคืนให้แล้วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่ทาํ สัญญา
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกูย้ มื โดยกําหนดการชําระ
คืนใหม่เป็ นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
วงเงินที่ 2 เมื่ อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สั ญญากู้ยืมเงิ นจากธนาคาร วงเงิ นกู้จาํ นวน 73.20
ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อใช้ชาํ ระหนี้ ตามวงเงินกูเ้ ดิมและชําระหนี้ ส่วนต่างระหว่างวงเงินอาวัล
และวงเงิน Bridging Loan ของโครงการวนา เรสซิ เดนซ์ โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยเท่ากับร้อยละ MLR-1.0 ต่อปี
ชําระดอกเบี้ ยทุกเดือนนับจากวันเบิกเงินกูค้ รั้งแรก และกําหนดชําระคืนเงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองหรื อ
ไถ่ถอนห้องชุดที่เป็ นหลักประกันของวงเงินกูน้ ้ ี เพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่ผซู ้ ้ื อ ตามอัตราร้อยละและราคาขั้น
ตํ่าที่กาํ หนดในสัญญา ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยต้องชําระคืนให้แล้วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่ทาํ สัญญา
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วงเงินที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร วงเงินกูจ้ าํ นวน 928
ล้านบาท (ยังไม่ ไ ด้เบิ กใช้ 62.14 ล้านบาท) เพื่ อ นํา ไปชําระวงเงิ น กู้ที่ บ ริ ษ ัท มี อยู่กับ ธนาคาร ตามสั ญ ญา
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 และเพื่ อใช้ในการพัฒ นาโครงการวนา เรสซิ เดนซ์ และวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
จํานวน 50 ล้านบาท สําหรับคํ้าประกันด้านสาธารณู ปโภคของโครงการ โดยมี อตั ราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ
MLR-1.2 ต่อ ปี ชําระดอกเบี้ ยทุกเดื อนนับจากวันเบิ กเงินกู้ครั้ งแรก และกําหนดชําระคืนเงินต้นเมื่ อมี การ
ปลอดจํานองหรื อไถ่ถอนโฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่เป็ นหลักประกันของวงเงินกูน้ ้ ี เพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์
ให้แก่ ผูซ้ ้ื อ ตามอัตราร้ อยละและราคาขั้นตํ่าที่ กาํ หนดในสัญ ญา ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องชําระคืนให้แล้วเสร็ จ
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
เงินกูย้ ืมวงเงินที่ (1) - (3) ข้างต้นของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการจดจํานองห้องชุด, ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ของบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุขอ้ 10 และกรรมการบริ ษทั
วงเงินที่ 4 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารแห่ งหนึ่ ง วงเงินรวม 320
ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อนําไปชําระคืนเงินกูท้ ี่บริ ษทั ย่อยมีอยู่กบั ธนาคารเดิม วงเงินที่ 1 และ 2
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ MLR-1.35 ต่อปี ชําระดอกเบี้ ยทุกเดือนนับจากวันเบิกเงินกูค้ รั้งแรก และ
กําหนดชําระคืนเงินต้นภายใน 1 ปี คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย ตาม
หมายเหตุขอ้ 10 กรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ฯ
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
วงเงินที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง จํานวน 5 วงเงิน
วงเงินรวม 302 ล้านบาท (เบิกใช้ไม่ได้แล้ว) เพื่อใช้ในการซื้ อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.375 ต่อปี ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน กําหนดชําระคืนเงินต้นเมื่อมี การปลอด
จํานองโฉนดที่ดินที่เป็ นหลักประกันเพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ให้กบั ผูซ้ ้ื อ ตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา ทั้งนี้ บริ ษทั
ย่อยต้องชําระเงินกูใ้ ห้แล้วเสร็ จภายใน 4 ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา ในเดือนมีนาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระ
คืนเงินกูย้ มื ทั้งหมดแล้ว และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินอาวัลตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 150 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 3
ปี โดยสามารถนํามาใช้เป็ นวงเงินกูย้ มื ได้ไม่เกินจํานวน 50 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดิน กําหนดคืนภายใน 4 ปี
วงเงินที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง จํานวน 3 วงเงิน
วงเงินรวม 110 ล้านบาท (ยังไม่ได้เบิกใช้จาํ นวน 23.80 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการซื้ อที่ดินและพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน กําหนดชําระคืนเงิน
ต้นเมื่อมีการปลอดจํานองโฉนดที่ดินที่เป็ นหลักประกันเพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั ผูซ้ ้ื อ ตามอัตราที่กาํ หนดใน
สัญญา ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยต้องชําระเงินกูใ้ ห้แล้วเสร็ จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา
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วงเงินที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินกับธนาคาร จํานวน 5 วงเงิน วงเงินรวม
288 ล้านบาท (ยังไม่ได้เบิกใช้จาํ นวน 135 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และชําระ
คืนตัว๋ อาวัล โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน กําหนดชําระคืนเงินต้น
เมื่ อมี การปลอดจํานองโฉนดที่ ดินที่ เป็ นหลักประกันเพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กับผูซ้ ้ื อ ตามอัตราที่ กาํ หนดใน
สัญญา ทั้งนี้บริ ษทั ย่อย ต้องชําระเงินกูใ้ ห้แล้วเสร็ จภายใน 4 ปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา
เงินกูย้ ืมแต่ละวงเงินข้างต้นของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย
ตามหมายเหตุขอ้ 10 ,14, กรรมการบริ ษทั และบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
22.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
48,468,173
(446,363)
48,021,810
-

เงินกูย้ ืมระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
50,000,000
(1,531,827)
48,468,173
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: กูเ้ พิ่ม
หัก: ชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินกับบุคคลอื่น
ท่านหนึ่ ง จํานวนเงินรวม 50 ล้านบาท รับเงินกูแ้ ล้วทั้งจํานวน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ต่อปี กําหนด
ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน เดือนละ 380,000 บาท และเมื่อมีการปลอดจํานองหรื อไถ่ถอนห้องชุดที่
เป็ นหลักประกันของวงเงินกูน้ ้ ี เพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่ผซู ้ ้ื อ ตามราคาที่กาํ หนดในสัญญา เดือนสุ ดท้ายชําระ
คืนทั้งหมด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยห้องชุดพักอาศัยของบริ ษทั แอส
เซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
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23. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษ ัทจ่ายค่ าชดเชยผลประโยชน์ หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงาน
ตามสิ ทธิและอายุงาน
งบการเงินรวม
2563
2562
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนที่รับรู้ ในกําไรขาดทุน:
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ส่ วนที่รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุน(กําไร)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
จ่ายชําระผลประโยชน์
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,333,536

590,404

-

43,648

613,535
26,439

237,004
100,394
17,900

-

-

-

431,482
(43,648)

-

(43,648)

1,973,510

1,333,536

-

-

ค่ าใช้จ่ายที่ รั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นข้างต้น สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงรวมใน
รายการค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั้งจํานวน
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ขาดทุน(กําไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2563
2562
431,482
431,482

สมมติฐานทางการเงิน
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

ข้อสมมติ หลักในการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้ ณ วันที่ รายงานสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

2563
ร้อยละ 1.89 - 2.06
ร้อยละ 3.00
ผันแปรตามอายุพนักงาน
ร้อยละ 0.00 - 10.00
อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2560
แยกตามเพศชายและหญิง

2562
ร้อยละ 1.89 - 2.06
ร้อยละ 3.00
ผันแปรตามอายุพนักงาน
ร้อยละ 0.00 - 10.00
อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2560
แยกตามเพศชายและหญิง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
(378,088)
426,864
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
433,138
(385,964)
(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
(6,683)
7,033
-
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24.

ทุนเรื อนหุ้น

24.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
ลดทุน
เพิ่มทุน
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
ลดทุน
เพิ่มทุน
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี

ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

2563

2562

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

จํานวนเงิน
(บาท)

1.00
0.50
0.50
0.50

1,123,000,000
200,000,000
1,323,000,000

1,123,000,000
(561,500,000)
100,000,000
661,500,000

1,123,000,000
1,123,000,000

1,123,000,000
1,123,000,000

1.00
0.50
0.50
0.50

1,123,000,000
86,384,615
1,209,384,615

1,123,000,000
(561,500,000)
43,192,308
604,692,308

1,123,000,000
1,123,000,000

1,123,000,000
1,123,000,000

ส่ วนเกิน(ตํ่า) กว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ
2563
(169,071,845)
187,893,837
43,192,308
(43,192,308)
18,821,992

ยอดยกมา ณ วันต้นปี
ลดทุน
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
โอนส่ วนเกินทุนล้างขาดทุนสะสม
ยอดยกไป ณ วันสิ้นปี
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(หน่วย:บาท)
2562
(169,071,845)
(169,071,845)

1) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติที่สําคัญ
ดังนี้
- อนุ มัติ ลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ัทฯ จํานวน 561.50 ล้านบาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม 1,123.00
ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จาํ นวน 561.50 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้น จาก
หุ ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.50 บาท ซึ่ งจะส่ งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ
ลดลงจาก 1,123.00 ล้านบาท เป็ น 561.50 ล้านบาท เพื่ อหักกลบส่ วนตํ่ากว่ามู ลค่ าหุ ้นและชดเชย
ผลขาดทุนสะสม บางส่ วนโดยมีจาํ นวนหุน้ คงเดิมเท่ากับ 1,123,000,000 หุน้
- อนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 100 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 561.50
ล้านบาท เป็ นทุ นจดทะเบี ย นใหม่ จาํ นวน 661.50 ล้านบาท โดยการออกหุ ้ น สามัญ ใหม่ จํานวน
200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น เพื่อใช้
สําหรับการซื้อหุน้ สามัญ TONSON
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่
23 เมษายน 2563
2) เมื่ อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2563 มี มติ อนุ มตั ิเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตราส่ วนการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 13 หุ ้น
เดิ มต่ อ 1 หุ ้น สามัญ ใหม่ เป็ นจํานวน 86,384,615 หุ ้ น มู ลค่าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขาย
หุ ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับชําระค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว และทําให้มีส่วนเกิ นทุนมูลค่าหุ ้น
จํา นวน 43.19 ล้า นบาท บริ ษ ัท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ชํา ระแล้ว กับ กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่ อ วัน ที่
13 พฤษภาคม 2563
3) เมื่ อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2563 มติอนุ มตั ิ โอนส่ วนเกิ น
มูลค่าหุน้ จํานวน 43.19 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติลดทุนเพื่อหักกลบ
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ ้นและชดเชยผลขาดทุ นสะสม โดยบริ ษทั ฯ ได้ด ําเนิ นการจดทะเบี ยนแล้วเมื่ อวันที่ 23
เมษายน 2563 นั้น แต่ในงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การปรับปรุ งแก้ไขงบการเงินย้อนหลังของปี 2562 ซึ่ งทํา
ให้บริ ษทั ฯ นําส่ วนเกินทุนจากการลดทุนนําไปหักกลบกับส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สู งไปจํานวน 18.82 ล้านบาท
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24.2 งบการเงินรวม
ปี 2561 ในการจัดทํางบการเงิ นรวม สําหรับการซื้ อธุ รกิจแบบย้อนกลับ มูลค่าหุ ้นทุนที่ รับรู ้ ในงบการเงินรวม
แสดงด้วยมูลค่าหุน้ ทุนของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยตามกฎหมาย (ผูซ้ ้ื อทางบัญชี)
ที่ มีอยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ รวมกับต้นทุ นการรวมธุ รกิ จ และรวมหุ ้ นทุ นของบริ ษ ัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ตามกฎหมาย (ผูถ้ ูกซื้ อทางบัญชี) ที่ออกภายหลังการรวมธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

มูลค่ าหุ้นทุนของบริษัทย่ อยตามกฎหมายที่มีอยู่
ก่อนการรวมธุรกิจ (สุ ทธิจากส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอํานาจควบคุมที่
เกิดจากการรวมธุรกิจ)
- บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ต้ นทุนการรวมธุรกิจ
- ต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ต้ นทุนการได้ มาซึ่งทรัพย์ สิน
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ส่ วนต่ างจากการเปลี่ยนสั ดส่ วนเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
มูลค่ าหุ้นทุนของบริษัทใหญ่ ตามกฎหมายที่ออกภายหลังการรวม
ธุรกิจแบบย้ อนกลับ
- ทุนที่ออกเพิ่มในปี 2563
- ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ที่เพิ่มขึ้นจากการออกหุ ้นเพิม่
มูลค่ าหุ้นทุนที่รับรู้ในงบการเงินรวม

2563

(หน่วย : บาท)
2562

289,999,999

289,999,999

151,845,101
211,042,586
9,166,765
(2,568,517)

151,845,101
211,042,586
9,166,765
(2,568,517)

43,192,308
43,192,308
86,384,616
745,870,550

659,485,934

รายการข้างต้นแสดงในงบการเงินรวมตามโครงสร้างของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่
ตามกฎหมาย ดังนี้
(หน่วย:บาท)
2563
2562
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
604,692,308 1,123,000,000
ส่ วนเกิน(ตํ่า) กว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
18,821,992
(169,071,845)
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
9,166,765
9,166,765
ส่ วนต่างจากการเปลี่ยนสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(2,568,517)
(2,568,517)
ส่ วนปรับปรุ งทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
115,758,002
(301,040,469)
รวม
745,870,550
659,485,934
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25.

รายได้ จากสั ญญาที่ทํากับลูกค้ า

25.1 การจําแนกรายได้
งบการเงินรวม
2563
2562
ประเภทของสินค้า
รายได้จากการขายบ้าน
รายได้จากการขายอาคารชุดที่พกั อาศัย
รวม

776,039,914
34,380,000
810,419,914

500,533,616
7,411,370
507,944,986

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

25.2 รายได้ ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้ องกับยอดคงเหลือตามสั ญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ที่รับรู ้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของเงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้าจํานวน 78.21 ล้านบาท และ 26.75 ล้านบาท ตามลําดับ
25.3 รายได้ ที่คาดว่ าจะรับรู้สําหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู ้ในอนาคตสําหรับภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่
เสร็ จสิ้ นของสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าจํานวน 881.71 ล้านบาท และ 781.45 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั คาด
ว่าจะปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญาดังกล่าวเสร็ จสิ้ นภายใน 2 ปี
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26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แก่
งบการเงินรวม
2563
2562
ซื้อที่ดิน จ่ายค่าก่อสร้างและ
ค่าพัฒนาโครงการ
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียม
โอนกรรมสิ ทธิ์
ค่าที่ปรึ กษา

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

409,310,371

520,016,691

-

-

216,657,772
4,741,973
1,370,000
8,035,145

540,622,313
2,707,886
1,569,000
4,921,150

678,464
1,280,000
-

499,573
1,569,000
-

22,913,016
22,345,693

18,278,473
13,758,626

-

281,879
-

29,941,686
6,249,585

17,712,831
6,197,954

3,628,499

3,974,644
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27.

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุ น ) ต่ อหุ ้ น ขั้น พื้ น ฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุ น )สํ าหรั บ ปี ด้วยจํานวนหุ ้ นสามัญ ที่
ออกจําหน่ ายและเรี ยกชําระแล้วโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนัก สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี ส่ วนที่เป็ น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกระหว่างปี
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

57,239,210

43,411,970

3,639,953

(1,054,826)

1,123,000,000
54,907,481
1,177,907,481

1,123,000,000
1,123,000,000

1,123,000,000
54,907,481
1,177,907,481

1,123,000,000
1,123,000,000

0.049

0.039

0.003

(0.001)

28. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่ มบริ ษ ัทดําเนิ นกิ จการในส่ วนงานเดี ยวคื อ ธุ รกิ จพัฒ นาอสั งหาริ มทรั พ ย์เพื่ อขาย ดังนั้นฝ่ ายบริ ห ารจึ ง
พิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย โดยลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั จะเป็ นรายย่อยทัว่ ไป จึงไม่มี
รายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าสู งเป็ นลูกค้ารายใหญ่
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29. เครื่ องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษ ัทมี ค วามเสี่ ยงด้านการเงิ นในด้านต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต ความเสี่ ยงด้านตลาด
(ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย) และความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่อง นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั มุ่งเน้นการบริ หารความเสี่ ยงจากความผันผวน
จากตลาดการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงินน้อย
ที่สุดกลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ประเภทต่าง ๆ ในการป้องกันความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กูย้ มื ระยะสั้น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรั บขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ ง
ใกล้เคี ยงกับอัต ราตลาดในปั จจุ บัน ความเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ยของกลุ่ มบริ ษ ัท จึ งอยู่ในระดับ ตํ่า ข้อมู ล
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันครบกําหนดได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่สําคัญ สามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตาม
วันที่ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

192
2
194

1
1

193
2
195

0.01-0.25
-

-

-

-

25
48

25
48

4-8.5
-

-

40
48
4
92

716
716

73

40
716
48
4
881

4-8
4.23-5.125
8.5
3.8-5.65

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

19

19

0.05-0.25
-

-

104
104

-

19

104
123

8.00

-

-

-

48
48

48
48

-
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ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงนี้
โดยการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื่ อและมีการติดตามลูกหนี้ ที่มีการค้าง
ชําระ มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ ซ่ ึ งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุ ทธิ ของลูกหนี้ หลังจากหักค่า
เผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการเก็บ
หนี้ เนื่ องจากธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั จะไม่โอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่ขายให้กบั ผูซ้ ้ื อจนกว่าจะได้รับ
ชําระมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั ต้องการสภาพคล่องเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการค้าของแต่ละบริ ษทั ซึ่งกลุ่มบริ ษทั
มีความรับผิดชอบในการรั กษาระดับเงินสดและการพิจารณาเพิ่มวงเงินเครดิ ตทั้งในส่ วนของภายในกลุ่ม
บริ ษทั และกับสถาบันการเงินอื่นเพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ตอ้ งการโดยต้องอยู่ภายใต้แนวปฏิบตั ิของ
กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ประเมินความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการทําแผนการบริ หารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่ อง
และรักษาระดับของเงินสด เงินฝากธนาคาร วงเงินสิ นเชื่อแบบผูกพันที่ยงั ไม่ได้ใช้ และวงเงินสิ นเชื่อแบบไม่
ผูกพันจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ตอ้ งการ
รายละเอี ย ดการครบกําหนดชําระของหนี้ สิ น ทางการเงิ น ของกลุ่ มบริ ษ ัท ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ซึ่ ง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
ไม่เกิน
1 ปี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

25
48
40
716
1
1
831

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี
47
3
50

รวม
-

25
48
40
716
48
4
881

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่ องจากรายการทรัพย์สินและหนี้ สินทางการเงินคงเหลือใน
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นสกุลเงินบาท
29.2 การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินบางส่ วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงินกูย้ ืมสกุลเงินบาทที่มีอตั ราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
ก)

สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ จะครบกําหนดในระยะเวลาอัน สั้ น ได้แ ก่ เงิ น สดและรายการ
เที ยบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน

ข)

หนี้ สินระยะยาวที่ จ่ายดอกเบี้ ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปั จจุ บนั ของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปั จจุบนั สําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงินที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

ค)

เงิ น กู้ยืมระยะยาวที่ จ่ายดอกเบี้ ย ในอัต ราใกล้เคี ย งกับ อัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด แสดงมู ลค่ ายุติ ธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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30.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้

30.1 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาบริ การ คงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1.11 ล้านบาท
(ปี 2562 สัญญาเช่าสํานักงานและสัญญาเช่าบริ การ จํานวน 2.84 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษ ัทไม่ มีภ าระผูกพันตามสั ญญาเช่ าสํานักงานจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิ บตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่ า
สํานักงานที่ เคยจัด ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ นงานด้วยมูลค่ าปั จจุ บนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญ ญาเช่ าที่
เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 4
30.2 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันจากการทําสั ญญาเพื่ อดําเนิ นการออกแบบและสัญ ญาจ้างเหมาก่ อสร้างโครงการ
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 46.62 ล้านบาท (ปี 2562 จํานวน 161.90 ล้านบาท)
30.3 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน
57.11 ล้านบาท (ปี 2562 จํานวน 57.61 ล้านบาท)
31.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ป ระสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที่ สําคัญ ของกลุ่ มบริ ษ ัท คื อการจัดให้มี ซ่ ึ งโครงสร้ างทางการเงิ นที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดํารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั / บริ ษทั ฯ มีอตั ราหนี้ส่วนหนี้สินต่อทุน สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราหนี้สินต่อทุน

งบการเงินรวม
2563
2562
1.71
2.21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
0.08
0.01

32. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
เมื่ อ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2564 มี ม ติ อ นุ มัติ ให้ นํา เสนอต่ อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิโอนส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ
33. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

ลําดับ
1

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

39

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต เศรษฐศาสตร์

ประธานกรรมการ (มีอาํ นาจลง

ก า ร เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์

นามผูกพันบริษัท)

มหาวิทยาลัย

ได้รับ แต่งตั้งเข้า ดํารงตําแหน่ง

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ*
ผู้บริหาร
26.88%
(รวม

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2562-ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จํากัด
2561-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํา กั ด

สัดส่วน

- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

การถือ

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

(มหาชน)
2561-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี จํากัด

กรรมการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

หุน้ ของ

2561

บุคคล

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แคปปิ ตอล ลิง้ ค์

ตาม

จํากัด

มาตรา

2559-2562

258)
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท
สาทร จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล
ลิง้ ค์ จํากัด
2557-ปั จจุบนั กรรมการผู้จัด การใหญ่ บริ ษั ท แคปปิ ต อล ลิง้ ค์ โฮลดิ ้ง
จํากัด
2557-ปั จจุบนั
บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด
2555-ปั จจุบนั
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

ลําดับ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ*
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2552-ปั จจุบนั
2

นายวัลลภ ศรีไพศาล

48

กรรมการอิสระและประธาน

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินดีแ อนา

-ไม่ม-ี

- ไม่มี -

บลูมมิ่งตัน รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรรมการตรวจสอบ

2563-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท อ๊าร์ตเทเล่อร์ ธนิยะ จํากัด

- ปริ ญ ญาโท นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เคส เวส

ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง

เทิรน์ รีเสิรฟ์ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรรมการอิ ส ระเมื่ อ วั น ที่ 27

- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

2561-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบเมื่อวัน ที่ 9

กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป

จํากัด

(มหาชน)
2552-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ภาวิณ อ๊าร์ต จํากัด

เนติบณ
ั ฑิตยสภา

เมษายน 2561 และประธาน

2563-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท สเปคอินเตอร์ จํากัด

2552-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ต้าหยวนซัน จํากัด

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ

2549-ปั จจุบนั ทนายความ / พาร์ทเนอร์ บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จํากัด

สอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พฤษภาคม 2561

- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
- ผ่านการอบรมหลักสูตร AACP
3

นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง
กรรมการอิ ส ระและกรรมการ

39

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-ไม่ม-ี

- ไม่มี -

2561-ปั จจุบนั

- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เลขานุก ารบริ ษั ท บริ ษั ท สยามเทคนิ ค คอนกรี ต จํา กัด

เนติบณ
ั ฑิตยสภา

2561-ปั จจุบนั

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

2561

- ผ่านการอบรมหลักสูตร AACP

(มหาชน)
ผู้อ ํา นวยการสายงานสนั บ สนุ น บริ ษั ท สยามเทคนิ ค

สอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม

กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2560-ปั จจุบนั

คอนกรีต จํากัด (มหาชน)
ผู้จั ด การฝ่ ายกฎหมาย บริ ษั ท สระบุ รี เ ทคนิ ค คอนกรี ต

2557-2559
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จํากัด

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

42

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

ลําดับ
4

กรรมการอิสระ และกรรมการ

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ*
ผู้บริหาร
-ไม่ม-ี

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2561-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัย

ตรวจสอบ

กรรมการ บริษัท พราวด์ อิน โปร จํากัด

- ป ริ ญ ญ า โ ท บั ญ ชี ม ห า บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับ แต่งตั้งเข้า ดํารงตําแหน่ง

2561-ปั จจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษทั แกรนท์ ธอนตัน

2558-2561

จํากัด

- ปริ ญ ญาตรี บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย ม

กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม

หัวหน้าทีมตรวจสอบ Grant Thornton UK LLP

อันดับ 1 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

2561

2557-2558

- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
- ผ่านการอบรมหลักสูตร AACP

5

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

39

- ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์แ ละการบัญชี

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

ส า ข า ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์

(มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)

48.60%

- ไม่มี -

2561-ปั จจุบนั

(รวม

ประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

สัดส่วน

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

การถือ

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด

หุน้ ของ

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

บุคคล

2559-2563

บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จํากัด

ผู้จัด การ เมื่ อวัน ที่ 18 ธั น วาคม

ตาม

2558-ปั จจุบนั

อุปนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาคม

2561 แ ล ะ ป ร ะ ธ า น

มาตรา

กรรมการบริ ห าร เมื่ อ วั น ที่ 14

258)

ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง

- ปริ ญ ญาตรี คณะบริ ห ารธุ รกิ จ สาขาการตลาด

กรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 27

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

เ ม ษ า ย น 2561, ก ร ร ม ก า ร

- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

อสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)

พฤศจิกายน 2562
6 นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

39

- คณะพาณิ ชยศาสตร์แ ละการบัญ ชี สาขาธุรกิ จ

กรรมการบริษัท

อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE

ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง

6)

3.89%

-ไม่ม-ี

2563-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท บริหารจัดการ 998 จํากัด
2561-ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 9

2561-ปั จจุบนั กรรมการ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อินเตอร์วสั ดุ
231

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

ลําดับ

อายุ
(ปี )

พ ฤ ษ ภ า ค ม 2561 แ ล ะ

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ*
ผู้บริหาร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม (เกียรตินิยม)

กรรมการบริ ห าร เมื่ อ วั น ที่ 14

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2559-ปั จจุบนั กรรมการ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ยงศิริ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พฤศจิกายน 2562

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท 998 โฮลดิง้ ส์ จํากัด

- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

2558-ปั จจุบนั กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท รชยา
เรียลเอสเตท จํากัด

7 น า ง ส า ว ช ม พู นุ ท สุ ว ร ร ณ

33

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ปริ ญ ญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

0.04%

-ไม่ม-ี

2562-ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท รชยาเรียล

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

สายงานบัญชีและการเงิน

- เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD

ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง

- CFO's Orientation Course for New IPOs

เอสเตท จํากัด
2561-ปั จจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2561-ปั จจุบนั ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

สายงานบัญ ชีแ ละการเงิน เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2561

2558-2561

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริษัท ที ยูทิลิตสี ้ ์ จํากัด

2553-2558

ผู้ช่ ว ยผู้ต รวจสอบบัญ ชี อ าวุ โ ส บริ ษั ท แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด

8 นายอภิวชั ร์ เสถียรธนรัตน์

31

- Bachelor, Double majors in Economics &

เลขานุก ารบริ ษั ท ได้รับ แต่ งตั้ง

Accounting, Colorado State University –

เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง เลขานุก าร

Pueblo

บริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม

0.00%

-ไม่ม-ี

2562-ปั จจุบนั เลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่ว ยผู้จัด การฝ่ ายวาณิ ชธนกิ จ บริ ษั ท แคปปิ ต อล ลิ ง้ ค์
2561-2563

แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การ

- ผ่านการอบรมหลักสูตร CSP

2562

2559-2561

กองทุนแคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จํากัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไว

2558-2559

เซอรี่ จํากัด
Associate II, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

2556-2557
232

(Thailand)

ลําดับ

9

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

นางสาวอวัสดา พิชิตรานนท์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

31

- ปริญญาตรี คณะสังคมศาตร์ วิชาเอกการบัญ ชี

ผู้ช่ ว ยผู้จั ด การฝ่ ายบัญ ชี แ ละ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเงิ น ได้รับ แต่ ง ตั้ง เข้า ดํา รง

- เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ*
ผู้บริหาร
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2563-ปั จจุบนั ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเซท ไฟว์
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2562-ปั จจุบนั ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเซท ไฟว์

ตํา แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้จั ด การฝ่ าย

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

บัญ ชี แ ละการเงิ น เมื่ อ วั น ที่ 2

2561-2562

ผูจ้ ดั การผูต้ รวจสอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โปร จํากัด

มกราคม 2563

2561-2561

เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี อ าวุ โ ส บริ ษั ท วี รั น ดา รี ส อร์ท จํา กั ด
(มหาชน)

2555-2561

ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด

หมายเหตุ:
* สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก)
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

39

- ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์แ ละการบัญชี

48.60%

ประธานกรรมการ และประธาน

ส า ข า ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์

(รวม

เจ้าหน้าที่บริหาร (มีอาํ นาจลง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

นามผูกพันบริษัท)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ประธานกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2561-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

สัดส่วน

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

การถือ

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด

หุน้ ของ

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

บุคคล

2559-2563

บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จํากัด

ตาม

2558-ปั จจุบนั

อุปนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาคม

- ปริ ญ ญาตรี คณะบริ ห ารธุ รกิ จ สาขาการตลาด

ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

วันที่ 5 กันยายน 2556

มาตรา

อสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)

258)
2

นายโชติกร ปั ญจทรัพย์ กรรมการ
(มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท)
ได้รบั แต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2562

41

- Master of Business Administration London

2.48%

international college 2006
- Bachelor of arts in Business administration
University of Glamorgan,London international
college 2003
- ปริ ญ ญาตรี ศิ ล ปศาสตร์บั ณ ฑิ ต (รั ฐ ศาสตร์)

พี่ ช ายของนาย 2562-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ศุ ภ โ ช ค ปั ญ จ 2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท ฟิ ตเดมี่ จํากัด

ทรัพย์

2557-2559

กรรมการบริหาร บริษัท อดามัสเรียลเอสเตท จํากัด

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท เจทีแอนด์พี โฮลดิง้ จํากัด

2547-2557

กรรมการและผูจ้ ัดการโครงการ บริษัท พารากอนแลนด์
จํากัด

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2556-ปั จจุบนั

- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูบ้ ัญชาการนายตํารวจราชสํานัก
ประจํา พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรญ
ั บูรณะ สวนจิตรลดา แขวง

รุ ่ น ที่ 31 (RE-CU) คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์

ดุสิต เขตดุสิต กทม.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
- การศึก ษาความเป็ นไปได้ทางการเงิ น โครงการ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ รุ ่ น ที่ 23 โ ร ง เ รี ย น ธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ไทย พ.ศ.2551
234

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

ลําดับ
3

นายจตุรงค์ ธนะปุระ กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

39

- ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์แ ละการบัญชี
ส า ข า ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

และผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (มีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริษัท) ได้รบั แต่งตัง้

0.22%

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2562-ปั จจุบนั กรรมการและผู้ช่ ว ยประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร ฝ่ าย

(รวม

ปฏิบตั ิการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

สัดส่วน

2558-ปั จจุบนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รชยาเรียล

การถือ

เอสเตท จํากัด

หุน้ ของ

2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ธนะชัยกุล จํากัด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และ

บุคคล

2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท รชยาพร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตาม

2554-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท พิบลู ย์ทรัพย์เทรดดิง้ จํากัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

4

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ เมื่อวันที่ 2

มาตรา

มกราคม 2562

258)

น า ง ส า ว ช ม พู นุ ท สุ ว ร ร ณ

33

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ปริ ญ ญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

0.04%

-ไม่ม-ี

2562-ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท รชยาเรียล

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

- เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD

ได้รบั แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม

- CFO's Orientation Course for New IPOs

เอสเตท จํากัด
2561-ปั จจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2561

2561-ปั จจุบนั ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
2558-2561

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริษัท ที ยูทิลิตสี ้ ์ จํากัด

2553-2558

ผู้ช่ ว ยผู้ต รวจสอบบัญ ชี อ าวุ โ ส บริ ษั ท แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด

5

นายณัฐภณ จารุรกั ษารักษาการ

37

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรม

ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง

โยธา

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

2563-ปั จจุบนั รักษาการผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายโครงการบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด

รั ก ษาการผู้ อ ํ า นวยการ ฝ่ าย
235

2555-2562

ผูจ้ ดั การโครงการ บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จํากัด (มหาชน)

2550-2554

วิศวกรโครงการ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

ลําดับ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

35

- ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร คณะ

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

โครงการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2563
6

นายณัฐพล ผลเอนก
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

2564-ปั จจุบนั ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

- ห ลั ก สู ต ร CRE (Certificate of Real Estate

ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง

Entrepreneur) รุ ่ น ที่ 29 คณะเศรษฐศาสตร์

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2559-2563

ผู้ อ ํา นวยการโครงการ และผู้ อ ํา นวยการฝ่ ายพั ฒ นา
โครงการ บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จํากัด

2556-2557

ฝ่ ายพั ฒ นาธุ ร กิ จ เมื่ อ วั น ที่ 1

สถาปนิ ก อาวุโส บริ ษั ท อนัน ดา ดี เวลลอปเม้น ท์ จํา กัด
(มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ:
* สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด (บริษัทย่อย)
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
ประธานกรรมการ และประธาน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

39

- ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์แ ละการบัญชี
ส า ข า ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

เจ้าหน้าที่บริหาร (มีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริษัท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง
กรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 23
กันยายน 2558

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
0.22%

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2562-ปั จจุบนั กรรมการและผู้ช่ ว ยประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร ฝ่ าย

(รวม

ปฏิบตั ิการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

สัดส่วน

2558-ปั จจุบนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รชยาเรียล

การถือ

เอสเตท จํากัด

หุน้ ของ

2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ธนะชัยกุล จํากัด

บุคคล

2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท รชยาพร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด

ตาม

2554-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท พิบลู ย์ทรัพย์เทรดดิง้ จํากัด

มาตรา
258)
2

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
กรรมการบริษัท (มีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริษัท)
ได้รบั แต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2560

39

- ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์แ ละการบัญชี

48.60%

ส า ข า ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์

(รวม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)

2561-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

สัดส่วน

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

การถือ

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด

หุน้ ของ

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

บุคคล

2559-2563

บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จํากัด

ตาม

2558-ปั จจุบนั

กรรมการบริหารสมาคมฯ สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (TREA)

- ปริ ญ ญาตรี คณะบริ ห ารธุ รกิ จ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

- ไม่มี -

- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

มาตรา
258)
3

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

39

- คณะพาณิ ชยศาสตร์แ ละการบัญ ชี สาขาธุ รกิ จ

กรรมการบริษัท (มีอาํ นาจลงนาม

อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE

ผูกพันบริษัท)

6)

3.89%

-ไม่ม-ี

2563-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท บริหารจัดการ 998 จํากัด
2561-ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

ลําดับ

อายุ
(ปี )

ได้รบั แต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท และรอง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2561-ปั จจุบนั กรรมการ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อินเตอร์วสั ดุ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2559-ปั จจุบนั กรรมการ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ยงศิริ

- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

2559-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท 998 โฮลดิง้ ส์ จํากัด
2558-ปั จจุบนั

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท รชยา
เรียลเอสเตท จํากัด

4

5

นายวรวุฒิ เม่ามีศรี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง
รองประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
น า ง ส า ว ช ม พู นุ ท สุ ว ร ร ณ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบัญชีและ

35

33

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์

-ไม่ม-ี

- ปริ ญ ญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

0.04%

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท ธนะชัยกุล จํากัด

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท รชยาพร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด

2558-ปั จจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2562-ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท รชยาเรียล

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การเงิน

- เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD

ได้รับ แต่ งตั้งเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบัญชีและ
การเงินเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2562

- CFO's Orientation Course for New IPOs

เอสเตท จํากัด
2561-ปั จจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2561-ปั จจุบนั ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
2558-2561

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริษัท ที ยูทิลิตสี ้ ์ จํากัด

2553-2558

ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด

หมายเหตุ:
* สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
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2. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมทีด่ าํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั ย่อย
บริษัทร่วม หรือบริษัททีเ่ กี่ยวข้องหลายบริษทั

รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหาร
1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

บริษัท แอสเซท
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด บริษัท แอสเซท บริษัท รชยาเรียล บริษัท ต้นสนดี
(มหาชน)
ไฟว์ ดีเวลลอป เอสเตท จํากัด เวลลอปเม้นท์
เม้นท์ จํากัด
จํากัด
X

2. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

//

3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

//

4. นายวัลลภ ศรีไพศาล

/

5. นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

/

6. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

/

7. นายจตุรงค์ ธนะปุระ

//

X //

//

//

//

//

//

X //

//

8. นายโชติกร ปั ญจทรัพย์
หมายเหตุ
/ = กรรมการ
X = ประธานกรรมการบริษัท
// = กรรมการบริหาร

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม เนื่องจากการกระทําความผิดตาม
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พรบ.สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
X //

2. นายโชติกร ปั ญจทรัพย์

//

3. นายจตุรงค์ ธนะปุระ

//

หมายเหตุ
/ = กรรมการ
X = ประธานกรรมการบริษัท
// = กรรมการบริหาร
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1. นายจตุรงค์ ธนะปุระ

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
X //

2. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

//

3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

//

หมายเหตุ
/ = กรรมการ
X = ประธานกรรมการบริษัท
// = กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
(Compliance)

รายละเอียดบริษัทผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จํากัด (ผู้ให้บริการภายนอก)
ทั้ ง นี ้ บริษั ท เคพี เอ็ ม จี ภู มิ ไ ชย ที่ ป รึก ษาธุ ร กิ จ จํา กั ด ได้ม อบหมายให้ นายศุ ภ เชษฐ คุ ณ าลั ก ษณ์ กุ ล ตํา แหน่ ง
กรรมการบริหาร เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อบริษทั ตรวจสอบภายใน
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน คุณศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กลุ
ตําแหน่ง

หุน้ ส่วน ที่ปรึกษาธุรกิจ

ประวัติการทํางาน

• 2558 - ปั จจุบนั หุน้ ส่วน ที่ปรึกษาธุรกิจ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด

คุณวุฒิ

• 2557 - 2558

รองกรรมการบริหาร - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

• 2555 - 2557

ผูจ้ ดั การ - KPMG China, Guangzhou Office

• 2553 - 2555

ผูจ้ ดั การ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

• 2550 - 2552

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

• 2545 - 2549

ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

• ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor : CIA)
• Certified Information Systems Auditor (CISA)
• Certification in Control Self-Assessment (CCSA)
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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