วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นเป็นผู้พัฒนา ผู้สร้างคุณค่า และเป็นผู้สร้างความแตกต่างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคุณรุ่นใหม่ รวมถึงน�ำเสนอคุณค่าใหม่ ๆ
เพื่อเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
พันธกิจ
• สร้างความแตกต่างในการน�ำเสนอแนวคิดของโครงการและไลฟ์สไตล์เพื่อเป็น
ทางเลือกใหม่
• มุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในทุก ๆ ด้านและพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
• ให้บริการลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งให้บริการสมาชิกในครอบครัว
ของเรา
• พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและจริยธรรม ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของเรา
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากรในทุก ๆ ฝ่าย และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตราฐานใน
ระดับสากล
• พัฒนาจริยธรรมการท�ำงานภายในองค์กร และยังประโยชน์ต่อลูกค้าและทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เป้าหมาย
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
ทั้งแนวราบและแนวสูง โดยจับกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา
และสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ภายในท�ำเลที่มีศักยภาพ ใกล้
เมือง ใกล้ที่ท�ำงาน และใกล้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ในราคาที่คุ้มค่าและจับ
ต้องได้ ภายใต้แนวคิด Urbanized Living เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
และไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ซึ่งเป็นผู้
ด�ำเนินกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย หลายโครงการทั้งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และอุดรธานี โครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารชุด ทั้งหมดนั้นได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า สะท้อนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ และผลก�ำไรของกลุ่มบริษัทที่เติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ตั้งใจพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
แม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการแข่งขันที่รุนแรง ก�ำลังซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนลดลง และสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมทั้งสถาบันการเงินชะลอการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ซื้อ แต่ผลประกอบการขอ
งบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ 810.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
59.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ก�ำไรสุทธิ 59.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอพ้นเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์แล้ว หลังจากที่ถูกห้ามซื้อ
ขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2557 และถูกประกาศให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ จะด�ำเนินการ
ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้โดยเร็ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการภายใต้หลักการบรรษัทภิบาล และ
การพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ควบคู่ไป
กับการพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นกับการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก�ำกับดูแล
ที่ดีและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามและตรวจสอบการด�ำเนิน
งานได้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ลงชื่อ

ลงชื่อ
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รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและการบัญชี ได้แก่ นายวัลลภ ศรีไพศาล เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ และนายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ได้ดังนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2563 ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้
สอบบัญชี โดยได้สอบถามในเรื่องความถูกต้องและความครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ขอบเขตการตรวจสอบความอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการ
เงิน รวมถึงสอบถามถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีในการจัดท�ำงบการเงิน ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความ
เห็นชอบต่องบการเงิน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ใช้
งบการเงิน
2. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด ท�ำหน้าที่ตรวจ
สอบภายใน โดยได้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�ำปี ซึ่งจัดท�ำขึ้นบนพื้น
ฐานของการประเมินระบบการควบคุมภายใน และตามความเสี่ยงของแต่ละระบบงานเพื่อให้แผนงานการตรวจสอบมี
ขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มีความส�ำคัญอย่างครบถ้วน ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องใน
ระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ ตลอดจนก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานสากลก�ำกับดูแลและเสนอข้อแนะน�ำในการด�ำเนินการ
ของผู้ตรวจสอบภายในให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีข้อบกพร่อง
ใดที่เป็นสาระส�ำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา รวมถึง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะ
กรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จาก บริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2564 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันให้
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและพิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับ
กรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 ในส่วนของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดก่อนการรับโอนกิจการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก) นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสมแล้ว หรือเป็น
รายการที่มีความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขรายการปกติตาม
ราคาตลาด มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6. ความเห็นเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทฯ ประจ�ำปี 2563 ตามหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
ก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้มีระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
7. จ�ำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ครบองค์ประชุมทุกครั้ง ซึ่งในการหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะ
สมเพียงพอ มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�ำหนดของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยครบถ้วน รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ลงชื่อ
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(นายวัลลภ ศรีไพศาล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ประธานกรรมการบริษัท

นายวัลลภ ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
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คณะผู้บริหาร

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ

นายอภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์
เลขานุการบริษัท

นางสาวชมพูนุท สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
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นางสาวอวัสดา พิชิตรานนท์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

สารจากคณะกรรมการบริษัท
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
:
		
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
		
		
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เว็บไซต์
:
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้วทั้งหมด :

เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมปานีเพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น ที่ 19
ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
0107546000181
02-026-3512
02-026-3513
www.assetfive.co.th
1,209,384,615 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
		
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เว็บไซต์
:
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้วทั้งหมด :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น ที่ 19 ยูนิต 		
1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0105556142482
02-026-3512
02-026-3513
www.assetfive.co.th
300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
		
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เว็บไซต์
:
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้วทั้งหมด :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 99/99 ถนนพรหมประกาย ต�ำบลหมากแข้ง
อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
0415558001794
042-329-398
- ไม่มี www.rachaya.co.th
3,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัท

: บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
		
		
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เว็บไซต์
:
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้วทั้งหมด :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้น ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 			
กรุงเทพมหานคร 10900
0105561060391
02-026-3512
02-026-3513
http://tonsonone.com/
310,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

*ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.assetfive.co.th*
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีนโยบายลงทุนใน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ พัฒนาในปัจจุบัน คือ
โครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และโครงการบ้านแนวราบ ประเภท บ้าน
เดี่ยว และบ้านแฝด ในท�ำเลที่โดดเด่น ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และบริษัท
รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในกิจการร่วมค้าที่
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ในอนาคตบริษัทฯ
มีแผนที่จะขยายโครงการเพิ่มไปสู่จังหวัดหัวเมืองต่าง ๆ โดยเน้นที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น แม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการแข่งขันอย่างรุนแรง แต่ก็ยังคงมีช่อง
		ว่างทางการตลาดซึ่งบริษัทฯ สามารถเข้าท�ำธุรกิจได้
		 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือ
หุ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
1.1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
นิยาม
		 แอสเซท ไฟว์ (Asset Five) แปลความหมายตรงตัวได้คือ “ปัญจทรัพย์” ในภาษาไทย ซึ่งค�ำว่า “ทรัพย์”
พ้องกับค�ำภาษาอังกฤษว่า “Asset” และ ค�ำว่า “ปัญจ” แปลว่า “ห้า” ตรงกับค�ำภาษาอังกฤษว่า “Five” รวมกัน
มีความหมายว่า ทรัพย์ 5 ประการ ซึ่งหมายถึง 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความขยันหมั่นเพียร 3. ความอดทนไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค 4. ความมีวินัยรักในคุณธรรม 5. ความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดดังกล่าวนีเ้ ปรียบเสมือน
หลักในการท�ำงาน การด�ำเนินชีวิตและเป็นเครื่องหมายประดับตนส�ำหรับบุคลากรทุกคนในองค์กร
วิสัยทัศน์
		 มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยจับกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) เพื่อตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง
พันธกิจ
• สร้างความแตกต่างในการน�ำเสนอแนวคิดของโครงการและไลฟ์สไตล์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่
• มุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในทุก ๆ ด้านและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
• ให้บริการลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งให้บริการสมาชิกในครอบครัวของเรา
• พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและจริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของเรา
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากรในทุก ๆ ฝ่าย และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตราฐานในระดับสากล
• พัฒนาจริยธรรมการท�ำงานภายในองค์กร และยังประโยชน์ต่อลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
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เป้าหมาย
		 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบและแนวสูง โดย
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากกว่าเดิม ภายในท�ำเลที่มศี ักย
ภาพ ใกล้เมือง ใกล้ที่ท�ำงาน และใกล้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ในราคาที่คุ้มค่าและจับต้องได้ ภายใต้แนวคิด
Urbanized Living เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผูบ้ ริโภค
ที่มองหาที่อยู่อาศัยที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
		 การปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ จึงได้จัดท�ำจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานจรรยาบรรณ
ที่จัดท�ำขึ้นถือเป็นหลักฐานส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้น�ำการกระท�ำของพนักงานทั้งองค์กร
และวิถีทางที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกช่วยให้น�ำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร
คุณค่าหลักขององค์กร (Corporate Value)
		 บริษัทฯ มิได้ค�ำนึงถึงประโยชน์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ จะได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ยังค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ทุก
ภาคส่วนที่ทีมงานของบริษัทฯ จะได้สัมผัสทั้งสังคม ชุมชน จะได้รับร่วมกัน อันน�ำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดย
ในกระบวนการท�ำงานของบริษัทฯ จะมีคุณค่าหลัก 5 ประการเป็นแนวทาง ประกอบด้วย
• มีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ปรับตัวเก่ง ยืดหยุ่น ตอบสนองไว แก้ไขไว ตัดสินใจฉับพลัน แก้ปัญหาได้ดี (Lean &
Agile)
• ดูแลทีมงาน อยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัว ใส่ใจ รับฟัง นึกถึงทุกฝ่าย ชอบช่วยเหลือ ชอบให้โอกาสชอบ		
ให้ความรู้ มีจิตกุศล (Empathy)
• เป็นนักสู้ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Determination)
• มีวินัย หมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ (Development)
• มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ มีความคิดที่เป็นระบบวางแผนล่วงหน้า แก้ปัญหาเชิงป้องกัน ท�ำงานเป็น
ระบบ (Professional: Systematize, Forward thinking, Longevity, Reliability)
		 ซึ่งแนวความคิดและคุณค่าหลักนี้จะน�ำพาให้บริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และสร้างความ
สุขให้สังคม ลูกค้า องค์กรและพนักงาน อย่างยั่งยืนร่วมกันได้
1.2. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส�ำคัญ
		 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “A5”) เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) (“ADAM”) และบริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (“RK”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน
2545
		 ปัจจุบันมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด หรือ (“AFD”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.67 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว และบริษัท ร
ชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด หรือ (“RCY”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AFD ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช�ำระ
แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ มีกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (“TONSON”) ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
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ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้
กันยายน 2545 บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ในลักษณะของ Holding
Company ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระเต็มมูลค่า 50 ล้านบาท
พฤศจิกายน 2546 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่จ�ำนวน 25 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไป โดยได้รับ
อนุ ญ าตจากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) และในเดือนเดียวกันนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อ บริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และมีชื่อย่อใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “RK”
เมษายน 2550
เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก บริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท อาดามัส
อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์จาก “RK”
เป็น “ADAM” โดยมีทุนจดทะเบียน 195,388,917 บาท โดยมีบริษัทแกน คือ บริษัท
อาดามัส มีเดีย จ�ำกัด (“ADM”)
มิถุนายน 2550 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอปโซลูทอิมแพค จ�ำกัด (มหาชน) (“AIM”) จ�ำนวน
15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และเรียกช�ำระแล้ว
ของ AIM ในราคา 10 บาทต่อหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ
AIM จ�ำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 27.85 ของทุนที่ช�ำระแล้วของบริษัท
พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้ทยอยจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน AIM ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงต�่ำกว่าร้อย
ละ 20 ส่งผลให้ AIM เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทอื่น
กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติที่ส�ำคัญดัง
ต่อไปนี้
1. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�ำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ บริษัท ที แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
(“บริษัท ที แลนด์”) และ Fortune Thailand Investment Fund ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลงทุน
ของบริษัท ที แลนด์ ในราคาหุ้นละ 1.71 บาท
2. อนุมัติการขายหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ บริษัท อาดามัส เวิลด์ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,800,000
หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นจดทะเบียน ในราคา 100,000 บาท ให้
แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
2.2 บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ บริษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 10,000
หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นจดทะเบียนในราคา 10,000 บาท ให้แก่
นางสาวโชติมา ชุบชูวงศ์
2.3 บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ บริษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จ�ำกัด จ�ำนวน 100,000
หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.79 ของจ�ำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 305,000 หุ้น ใน
ราคา 50,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
2.4 บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ บริษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จ�ำกัด จ�ำนวน 30,000 หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจ�ำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 300,000 หุ้น ในราคา
50,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
ในการนี้เมื่อบริษัทฯ ด�ำเนินการดังกล่าวจะท�ำให้บริษัทฯ เข้าข่ายกรณีที่บริษัทจดทะเบียน
สินทรัพย์ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดในรูปเงินสด หรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash
Company) ตามประกาศรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
3. อนุมัติการเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ำกัด (“บริษัท กีธา”)
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ในมูลค่าทั้งสิ้นไม่ เกิน 800,000,000 บาท ตามที่ผู้ถือหุ้นนับรวมหุ้นกันได้เกินกว่า 1 ใน
3 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอวาระดังกล่าว
4. บริษัทฯ เป็น Holding Company เน้นลงทุนในธุรกิจใหม่ผ่านบริษัทย่อยตามมติที่
ประชุม
เมษายน 2559
จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตีส์ จ�ำกัด ทั้งหมด ให้กับบริษัท เอ. ที.
แลนด์ แอนด์ เดเวล็อปเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ มูลค่า 868
ล้านบาท
สิงหาคม 2559 เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 160,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดในสิทธารมย์
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 370,005,000 บาท จาก บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัท พนาไพรด์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่จ�ำนวน
56,396,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.24, นายนพดล คงวิวัฒนากุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่จ�ำนวน 13,645,500
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.69 และนางสาวพรรณี แสงเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบ
ริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถืออยู่ จ�ำนวน 13,618,1000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 3.68 ให้กับ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ส่งผลให้ นายเกรียงไกร ศิระวณิช
การ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ล�ำดับที่ 2) โดยถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ อยู่
จ�ำนวน 83,659,850 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.60
มกราคม 2561 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้นาย
เกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
87.82 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ธันวาคม 2561 ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“AFH”) โดยช�ำระ
ค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนราคาหุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด ซึ่งได้แก่ AFH ภายหลังจากการช�ำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้
แก่ผู้ถือหุ้นของ AFH แล้ว นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 จะได้มาซึ่ง
หุ้นของ บริษัทฯ จ�ำนวนไม่เกิน 516,972,765 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 46.03 ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
จ�ำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 39,998
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัท
สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในมูลค่ารวม 129
ล้านบาท
เมษายน 2562
เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)”
มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุ
เพิกถอนให้หมดไปหรือด�ำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ จนถึงวันที่ 31
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท�ำรายการซื้อหุ้นสามัญ TONSON จากบริษัท ทริลเลี่ยนแนร์
โฮลดิ้ง จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของ TONSON ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท รวมถึงให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON
ตามสัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวนไม่เกิน 70 ล้านบาท
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2. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�ำนวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อหักลบส่วนต�่ำกว่ามูลค่า
หุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน
3. อนุมัติเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�ำนวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ�ำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
4. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 13 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือจ�ำนวน 86,384,615 หุ้นในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 1.00 บาท
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแจ้งการได้รับค�ำขอเพื่อกลับมาซื้อของบริษัทฯ และอยู่ระหว่าง
พิจารณา
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติที่ส�ำคัญดังต่อ
ไปนี้
1. อนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�ำนวน 43,192,307.50 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม
2. อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุก
ชนิด มูลค่าคงค้างไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่ถอนตั๋ว
แลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดแล้ว
บริษัทฯ สามารถน�ำมูลค่าไถ่ถอนดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่าคงค้าง
รวม ณ ขณะใด ขณะหนึ่งต้องไม่เกินจ�ำนวนดังกล่าว (Revolving Basis)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บร�ษัท แอสเซท ไฟว กรุป
จำกัด (มหาชน)
ลงทุนในบร�ษัทพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

96.67%

47.50%

บร�ษัท แอสเซท ไฟว
ดีเวลลอปเมนท จำกัด

บร�ษัท ตนสน
ดีเวลลอปเมนท จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

99.99%
บร�ษัท รชยาเร�ยลเอสเตท จำกัด
พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

		 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ใน
ลักษณะบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น (Holding Company) ปัจจุบันมีบริษัทย่อย 2 แห่ง
คือ AFD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ RCY นอกจากนี้ยังมีกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง ซึ่งทั้ง 3
บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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บริษัทย่อย
1. บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จ�ำกัด)
		 AFD จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จ�ำกัด เป็นบริษัท แอสเซท
ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 300,000,000 บาท
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย AFD มีโครงการที่ท�ำการพัฒนาในปัจจุบัน คือคอนโดมิ เนียม ได้แก่ โครงการ ไวโอ แคราย 1 และ โครงการ ไวโอ แคราย 2 บริเวณสี่แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี
และหมู่บ้านจัดสรร ได้แก่ โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ ซึ่งพัฒนาขึ้นบนเนื้อที่ 193-53.30 ไร่ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่
2. บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
		 RCY จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 3,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ใน
จังหวัดอุดรธานี โดย RCY มีโครงการที่ท�ำการพัฒนาในปัจจุบัน คือหมู่บ้านจัดสรร โครงการ บ้านรชยา
บ้านช้าง 2 ซึ่งพัฒนาขึ้นบนเนื้อที่ 128-0-69.90 ไร่ ถนนบ้านช้าง ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
และโครงการ บ้านรชยา วงแหวน-นาดี ซึ่งพัฒนาขึ้นบนเนื้อที่ 20-0-10.40 ไร่ ถนนวงแหวนจังหวัด
อุดรธานี ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
กิจการร่วมค้า
3. บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
		 TONSON จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 310,000,000 บาท
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวสูง โดยในปัจจุบัน TONSON มีโครงการ
ที่ท�ำการพัฒนา ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นบนเนื้อที่ 0-3-85.3 ไร่
ซอยต้นสน เขตปทุมวัน ใจกลางกรุงเทพมหานคร
โดยสัดส่วนรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของปี 2563 – 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของปี 2563 ถึง ปี 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)
สายผลิตภัณฑ์
/กลุ่มธุรกิจ

อหุ้น
ปี 2563
ด�ำเนิน การถื
ของบริษัท
การโดย (ร้อยละ) ล้านบาท ร้อยละ

1. รวมรายได้จากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

ปี 2562

ปี 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

810.42

97.90

507.94

98.93

198.30

98.66

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

โครงการบ้านรชยา
บ้านช้าง 1
โครงการบ้านรชยา
บ้านช้าง 2
โครงการบ้านรชยา
นาดี

RCY

96.67

-

N/A

-

N/A

5.60

2.79

RCY

96.67

120.30

14.53

225.91

44.00

134.50

66.92

RCY

96.67

87.09

10.52

-

N/A

-

N/A

2. รายได้ทางการเงิน

A5

-

0.92

0.11

2.86

0.56

2.09

1.04

3. รายได้จากการถูกเวนคืน
ที่ดิน

AFD

96.67

11.01

1.33

-

N/A

-

N/A

4. รายได้อื่น

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

รายได้รวม

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในปัจจุบันบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และแนวสูงภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อย
รวมถึงกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
โครงการที่ AFD ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
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2.1.1.1 โครงการ Vio Khaerai 1

โครงการ
:
เจ้าของโครงการ
:
ที่ตั้งโครงการ
:
		
พื้นที่โครงการ
:
ลักษะโครงการ
:
จ�ำนวนห้อง
:
จ�ำนวนยูนิตต่อชั้น
:
จ�ำนวนที่จอดรถ
:
รูปแบบห้อง
:
		
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก :
		
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
:
มูลค่าโครงการ
:
สถานะโครงการ
:
		
		

ไวโอ แคราย 1 / Vio Khaerai 1
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ เทศบาลนคร			
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3 งาน 87 ตารางวา (387 ตารางวา)
คอนโด Low Rise 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร
125 ยูนิต
สูงสุด 19 ยูนิต
ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็น 40 ร้อยละ
1 Bedroom 31 – 37 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 2.7 - 3.3 ล้านบาท
2 Bedrooms 43 – 48 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.9 - 4.3 ล้านบาท
สวนส่วนกลาง, สระว่ายน�้ำ, ฟิตเนสและซาวน่า, ห้องซักรีด, ระบบรักษาความ		
ปลอดภัยและ CCTV 24 ชั่วโมง, ระบบ Keycard control, Wi-Fi
กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางที่ต้องการที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ
328 ล้านบาท
สร้างเสร็จพร้อมขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ห้องชุดรวม 125 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 107
ยูนิต คงเหลือ 18 ยูนิต
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ท�ำเลที่ตั้ง
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ตั้งอยู่บริเวณปากซอยรัตนา
ธิเบศร์ 10 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการ
นนทบุรี (MRT สายสีม่วง) ซึ่งการที่โครงการตั้งอยู่ติด
สถานีรถไฟฟ้าถือเป็นจุดเด่นของโครงการ โดยมีระยะ
ห่างจากบันไดทางขึ้นสถานีเพียง 50 เมตร อีกทั้งที่ตั้งของ
โครงการรายล้อมไปด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ได้แก่
เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ Esplanade Tesco Lotus ฯลฯ
และอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะ
สมส�ำหรับการออกก�ำลังกายและพื้นที่สีเขียวส�ำหรับพัก
ผ่อนหย่อนใจเนื่องจากมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่คือ อุท
ยานมกุฏรมยสราญ โดยมีระยะห่างเพียงแค่ 200 เมตร
ตัวอย่างผังห้องพักโครงการ
ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 2
ลักษณะอาคาร
ตั ว อาคารมี ลั ก ษณะเป็ น อาคาร
คอนกรีตสูง 8 ชั้น มีการวางผังพื้น
เป็นรูปตัว U วางโอบล้อมสระว่ายน�้ำ
ไว้ซึ่งในส่วนของสระว่ายน�้ำนั้นจะ
เป็นสระว่ายน�้ำระบบเกลือและมีห้อง
ซาวน่า อยู่บนชั้น 2 ของอาคารนอก
จากนี้ยังมีห้องฟิตเนสอยู่บนชั้น 3 ของ
อาคารและสวนหย่อมส่วนกลางขนาดใหญ่อยู่บริเวณชั้น รูปแบบห้องพักจะมีลักษณะเป็นโครงการ 1 ห้องนอน ขนาด
4 และชั้น 7 ของโครงการ
ประมาณ 30 ตารางเมตร ส่งมอบห้องแบบ Fully Furnished มีฝ่าเพดานสูง 2.4 เมตร
ทัศนียภาพจากสระว่ายน�้ำระบบเกลือ

ทัศนียภาพภายในห้องฟิตเนส

ทัศนียภาพภายในห้องของโครงการ
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2.1.1.2 โครงการ Vio Khaerai 2

โครงการ
:
เจ้าของโครงการ
:
ที่ตั้งโครงการ
:
		
พื้นที่โครงการ
:
ลักษะโครงการ
:
จ�ำนวนห้อง
:
จ�ำนวนยูนิตต่อชั้น
:
จ�ำนวนที่จอดรถ
:
รูปแบบห้อง
:
		
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก :
		
		
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
:
		
มูลค่าโครงการ
:
สถานะโครงการ
:
		
		

ไวโอ แคราย 2 / Vio Khaerai 2
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
3 งาน 10 ตารางวา (310 ตาราวา)
อาคารชุดพักอาศัย Low rise 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร
122 ยูนิต
สูงสุด 18 ยูนิต
ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็น 40 ร้อยละ
1 Bedroom 26 - 34 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 1.7 - 2.5 ล้านบาท
2 Bedrooms 48 – 49 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.3 – 3.6 ล้านบาท
ล๊อบบี้, สวนหย่อม, สวนลอยฟ้า, สระว่ายน�้ำ, ฟิตเนส, ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ, 		
ระบบ CCTV 24 ชั่วโมง , Access Control Card, Free Wi-Fi, พื้นที่ส่วนกลาง,
ที่จอดรถ, ระบบลิฟท์ล็อคชั้น
กลุ่มลูกค้าคนท�ำงานรุ่นใหม่ที่ก�ำลังเริ่มต้นชีวิตวัยท�ำงานที่ต้องการที่อยู่อาศัยติดกับ
ระบบขนส่งสาธารณะ
241 ล้านบาท
สร้างเสร็จพร้อมขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ห้องชุดรวม 122 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 87 ยูนิต
คงเหลือ 35 ยูนิต
24

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2563

รายละเอียดโครงการ
ท�ำเลที่ตั้ง
โครงการ ไวโอ แคราย 2 ตั้งอยู่ในซอยรัตนาธิเบศร์
3 ห่างจากปากซอย 400 เมตร และถ้าเดินทางจาก
ซอยเรวดี 11 จะห่างจากปากซอย 220 เมตร ใกล้
กับสถานีรถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT
สายสีม่วง) โดยมีระยะห่างประมาณ 500 เมตร อีก
ทั้งที่ตั้งของโครงการอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโครงการ
ไวโอ แคราย 1 ซึ่งรายล้อมไปด้วยศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ ได้แก่ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ Esplanade Tesco
Lotus ฯลฯ เช่นกัน
ลักษณะอาคาร
ตัวอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
โดยหันด้านแคบออกสู่ซอยรัตนาธิเบศร์
3 เป็นอาคารคอนกรีต 8 ชั้น มีสระว่าย
น�้ำและฟิตเนสอยู่ที่บริเวณชั้น 8 และมี
สวนหย่อมอยู่ที่บริเวณชั้นดาดฟ้า มีพื้น
ที่จอดรถร้อยละ 40 ของจ�ำนวนห้องพัก
อยู่ที่บริเวณชั้น 1

ภาพแสดงผังพื้นชั้น 1

ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 2 ถึง ชั้น 7

ในชั้น 2 ถึง ชั้น 7 จะประกอบด้วย
ห้องพัก แบบ 1 ห้องนอน (สีเหลือง)
และ 2 ห้องนอน (สีเขียว) ซึ่งจะอยู่ที่
บริเวณหัวมุมของอาคาร โดยมีจ�ำนวน
18 ยูนิต ต่อ 1 ชั้น
ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 8

ส�ำหรับชั้น 8 จะเหลือเพียง 14 ยูนิต
เนื่องจาก ชั้นนี้จะมีสระว่ายน�้ำระบบ
เกลือ ขนาด 6.25 x 12 เมตร ลึก
1.2 เมตร ชั้นดาดฟ้าเดินขึ้นได้จาก
ชั้น 8
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ภาพแสดง ผังพื้นชั้นดาดฟ้า

ทัศนียภาพจากสระว่ายน�้ำ

ตัวอย่างผังห้องพักโครงการ

ทัศนียภาพจากสวนชั้นดาดฟ้า

ทัศนียภาพภายในห้องของโครงการ
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2.1.1.3 โครงการ Vana Residence Rama 9 - Srinakarin

โครงการ
:
		
เจ้าของโครงการ
:
ที่ตั้งโครงการ
:
พื้นที่โครงการ
:
ลักษะโครงการ
:
จ�ำนวนบ้าน
:
รูปแบบบ้าน
:
		
		
ราคาเริ่มต้น
:
		
		
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก :
		
		
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
		
		
มูลค่าโครงการ
:
สถานะโครงการ
:
		
		
เปิดขายโครงการ
:
		
		

วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ / Vana Residence Rama 9 			
- Srinakarin
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
เขตบางกะปิ ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)
19 ไร่ 3 งาน 53.3 ตารางวา
บ้านเดี่ยว
69 ยูนิต
Type A ที่ดิน 64-136 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 492 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน�้ำ 4 ที่จอดรถ
Type B ที่ดิน 56-76 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 420 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน�้ำ 4 ที่จอดรถ
Type C ที่ดิน 53-68 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน�้ำ 4 ที่จอดรถ
Type A เริ่ม 37 - 50 ล้านบาท
Type B เริ่ม 32 – 34 ล้านบาท
Type C เริ่ม 25 – 31 ล้านบาท
สระว่ายน�้ำพร้อมสระเด็ก, ฟิตเนส, สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น, 			
ระบบไฟฟ้าใต้ดินและระบบไฟเบอร์ออฟติก, ระบบ CCTV 24 ชั่วโมง, 			
ระบบ Keycard Access
กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ครัวเรือน ตั้งแต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
กลุ่มลูกค้า อายุ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลูก และมีสัตว์เลี้ยง
กลุ่มลูกค้าผู้มีครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตา ยายจนถึงหลาน
1,862 ล้านบาท
พัฒนางานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 90.07 ของโครงการ และก�ำลังเร่งก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จทั้งในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู้รายได้ตามเป้าในปี 2564 ที่ 810
ล้านบาท โดยประมาณ
สิงหาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว		
จ�ำนวน 40 หลัง ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์แล้วจ�ำนวน 32 หลัง คงเหลือ 29 หลัง
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รายละเอียดโครงการ
ท�ำเลที่ตั้ง
โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - แผนที่โครงการ และ ผังบริเวณสถานที่ใกล้เคียง
ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บนถนน ศรีนครินทร์ ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ) ขนาด 6
ถึง 8 ช่องทางจราจรที่เชื่อมต่อไปถึงวงแห
วนกาญจนาภิเษก โดยมีระยะทางรวม 11.2
กิโลเมตร และสามารถเดินทางสู่ถนนอ่อนนุช
ถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 9 มอเตอร์เวย์
ถนนหัวหมาก และถนนรามค�ำแหงได้โดย
สะดวก สถานที่ส�ำคัญใกล้เคียงโครงการ
ได้แก่โรงเรียนนานาชาติ Brighton College Bangkok, Wellington College
International Bangkok และ Stamford International University ซึ่ง
ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็น
ครอบครัว ซึ่งต้องการให้ลูกเรียนในโรงเรียน
นานาชาติ
รายละเอียดแบบบ้าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดียวระดับ ซุปเปอร์ ลักชัวรี่ (Super Luxury) (ราคาขาย 20 ล้านบาทขึ้นไป) มีจ�ำนวนทั้ง
สิ้น 69 แปลง มีการวางผังโครงการเป็นแบบ Cluster ซอยละ 4 แปลง จึงท�ำให้บ้านแต่ละหลังเป็นแปลงมุม และมีความ
เป็นส่วนตัวสูง
ภาพแสดงผังโครงการ

ตัวบ้านออกแบบในรูปแบบโมเดิร์น ลักชัวรี่ (Modern Luxury) เพื่อให้บ้านดูหรูหราแบบทันสมัย และมีจุดเด่นเรื่อง
ขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ โดยแบบบ้านมีทั้งสิ้น 3 รูปแบบดังนี้
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Type A
บ้าน Type A เป็นบ้านรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า
มีจุดเด่นคือ มีห้องรับแขกและห้องทานอาหารขนาด
ใหญ่อยู่ที่บริเวณชั้น 2 ของบ้าน มีห้อง Master
bedroom อยู่ที่บริเวณชั้น 3 โดยมีพื้นที่ใช้สอย
492 ตารางเมตร และมีลิฟต์โดยสารภายใน
มีห้องรับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่
อยู่ที่บริเวณชั้น 2 ของบ้าน มีห้อง Master bedroom อยู่ที่บริเวณชั้น 3 โดยมีพื้นที่ใช้สอย 492
ตารางเมตร และมีลิฟต์โดยสารภายใน

Type B
เป็นบ้านรูปทรงตัว L มีจุดเด่นคือ มีห้อง
รับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่อยู่ที่บริเวณ
ชั้น 2 ของบ้าน มีห้อง Master bedroom ที่มีขนาด
ใหญ่ อยู่ที่บริเวณชั้น 3 นอกยากนี้ยังมีระเบียงขนาด
ใหญ่ส�ำหรับใช้เป็นพื้นที่สังสรรค์ บริเวณชั้น 2 โดย
บ้าน Type B มีพื้นที่ใช้สอย 420 ตารางเมตร และมี
ลิฟต์อยู่ภายในบ้าน
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Type C
บ้าน Type C เป็นบ้านรูปทรงตัว L เช่นเดียวกับ
Type B และมีผังพื้นคล้ายคลึงกับ Type B คือมีห้อง
รับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่อยู่ที่บริเวณชั้น 2
ของบ้าน มีห้อง Master bedroom ที่มีขนาดใหญ่ อยู่ที่
บริเวณชั้น 3 นอกยากนี้ยังมีระเบียงขนาดใหญ่ส�ำหรับ
ใช้เป็นพื้นที่สังสรรค์ บริเวณชั้น 2 แต่จะมีช่วงเสาที่เล็ก
กว่า Type B เล็กน้อยและไม่ได้มีการติดตั้งลิฟต์ขนส่ง
ไว้ภายในบ้าน แต่สามารถ ติดเพิ่มได้ภายหลัง โดยบ้าน
Type C มีพื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร

ทัศนียภาพคลับเฮ้าส์แสะส�ำนักงานนิติบุคคล

พื้นที่ส่วนกลาง
โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ มีคลับ
เฮ้าส์ขนาดใหญ่อยู่บริเวณส่วนกลางของ
โครงการ ซึ่งประกอบด้วยส�ำนักงานนิติบุคคล
ฟิตเนส สระว่ายน�้ำและสวนนั่งพักผ่อน รวม
ถึงพื้นที่สวนส่วนกลางที่มีขนาดใหญ่และ
ถูกออกแบบให้มีความร่มรื่น ด้วยต้นไม้หลาก
หลายสายพันธุ์

ทัศนียภาพสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่
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ทัศนียภาพส่วนต้อนรับของ Clubhouse

ทัศนียภาพห้องฟิตเนส

ทัศนียภาพสวนส่วนกลาง

ทัศนียภาพความร่มรื่นภายในโครงการ
ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง

31

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2563
ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง

ความคืบหน้าโครงการ
ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าใน
ด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 90.07
ของโครงการ และก�ำลังเร่งก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จทั้งในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอน
และรับรู้รายได้ตามเป้าในปี 2564 ที่ 810
ล้านบาท โดยประมาณ

2.1.2 บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
โครงการที่ RCY ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันมี 2 โครงได้แก่

2.1.2.1 โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
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โครงการ
:
เจ้าของโครงการ
:
ที่ตั้งโครงการ
:
พื้นที่โครงการ
:
ลักษะโครงการ
:
จ�ำนวนบ้าน
:
รูปแบบบ้าน
:
		
		
		
		
		
ราคาเริ่มต้น
:
		
		
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก :
		
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
		
		
		
		
มูลค่าโครงการ
:
สถานะโครงการ
:
		
เปิดขายโครงการ
:

บ้านรชยา บ้านช้าง 2 / Rachaya Baan Chang 2
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
หลังสนามบินนานาชาติอุดรธานี ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
33-1-49.0 ไร่ ( 13,349.0 ตร.ว. )
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด
161 ยูนิต
บ้านเดี่ยวใหญ่ 2 ชั้น ที่ดิน 56 - 90 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 181 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ
บ้านเดี่ยวเล็ก 2 ชั้น ที่ดิน 50 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 154 ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ
บ้านแฝด 2 ชั้น ที่ดิน 44.6 – 44.8 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 154 ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ
บ้านเดี่ยวใหญ่ เริ่ม 4 ล้านบาท
บ้านเดี่ยวเล็ก เริ่ม 3 ล้านบาท
บ้านแฝด เริ่ม 2.7 ล้านบาท
ฟิตเนส, สวนสาธารณะส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,
ระบบ Keycard Access
กลุ่มลูกค้า อายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี ตั้งแต่วัยท�ำงาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว
หลังแต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตั้งแต่แรกเกิด-		
มหาวิทยาลัย
กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติที่เป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีจ�ำนวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
กลุ่มลูกค้าผู้มีอาชีพที่เป็นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, เจ้าของกิจการ
486.87 ล้านบาท
พัฒนาพื้นที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 100.00 ของโครงการ และปิดโครงการแล้ว
โดยโอนหลังสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2563
มกราคม 2561

รายละเอียดโครงการ
ท�ำเลที่ตั้ง
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 (Rachaya Baan
Chang 2) ตั้งอยู่บนถนนบ้านช้าง ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอ
เมืองอุดรธานี ซึ่งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานอุดร ธานี โดย
สามารถเดินทางไปสู่ท่าอากาศยานได้โดยใช้เวลาเพียง 5
นาที อีกทั้งที่ตั้งของโครงการรายรอมไปด้วยสถานที่ส�ำคัญ
ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขา
อุดรธานี เซ็นทรัล อุดรธานี แม็คโคร อุดรธานี โรงพยาบาล
อุดรธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่
ดึงดูดกลุ่มลูกค้า ข้าราชการ และเจ้าของกิจการ SME
แผนที่โครงการ และ ผังบริเวณสถานที่ใกล้เคียง
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ภาพแสดง ผังโครงการ

รายละเอียดแบบบ้าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จ�ำนวนทั้งสิ้น 161 หลัง ออกแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์น โดยค�ำนึงถึงฟัง
ก์ชั่นการใช้งานเป็นส�ำคัญ ซึ่งทางโครงการมีด้วยกันอยู่ 3 แบบ คือ แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และ
บ้านแฝด 2 ชั้น แบบบ้านเดี่ยว ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน�้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของขนาดใหญ่ 2 ที่จอดรถ
ในส่วนของขนาดที่ดินอยู่ที่ 56 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 181 ตารางเมตร ซึ่งภายในตัวบ้านออกแบบมาได้อย่าง
ลงตัว และทั้งแบบบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวยังออกแบบภายในบ้านให้มีห้องนอนด้านล่างเพื่อรองรับความสะดวกสบายให้
กับลูกค้าในวัยผู้สูงอายุอีกด้วย และสิ่งที่แตกต่างออกไปจากโครงการอื่นๆ และน่าจะเป็นจุดเด่น คือ ห้องนอนของทั้ง 2
แบบ จะมีขนาดใหญ่และกั้นห้องแต่งตัวเป็นสัดส่วน ให้ความรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวมากขึ้นส�ำหรับสุภาพสตรี และ
ภายในห้องนอนทั้ง 3 ห้องที่อยู่ชั้นบนมีห้องน�้ำในตัวทุกห้องที่ให้ความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก ในส่วนของแบบบ้าน
แฝด ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ ขนาดของที่ดินเริ่มต้นที่ 44.8 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ
154 ตารางเมตร ซึ่งแบบบ้านแฝดของโครงการนั้นได้ออกแบบการสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยส่วนที่เชื่อมกันนั้น
คือ โรงจอดรถและห้องนอนชั้นล่าง และด้วยรูปแบบภายนอกที่สวยงามและทันสมัยให้ความรู้สึกบ้านแฝดนั้นหลังใหญ่
เพราะมีขนาดหน้ากว้างถึง 11 เมตร อีกทั้งการวางผังโครงการออกแบบให้ถนนซอยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพื่อ
ความสะดวกสบายในการใช้ยานพาหนะ
แบบบ้านเดี่ยวใหญ่

บ้านเดี่ยวใหญ่มีจุดเด่น คือมีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ มีห้อง
นอนชั้นล่าง 1 ห้อง เป็นห้องส�ำหรับผู้สูงอายุ ส่วนชั้นบนมี
ห้องนอน 3 ห้องซึ่งแต่ละห้องมีห้องน�้ำส่วนตัว

แบบแปลชั้น 1

แบบแปลน ชั้น 2
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บ้านเดี่ยวเล็ก

บ้านเดี่ยวเล็กแตกต่างจากบ้านเดี่ยวใหญ่โดยที่ชั้น 1
จะไม่มีห้องครัวแยก ซึ่งจะรวมอยู่กับส่วนทานอาหาร
และห้องนอนเล็ก 2 ห้องของชั้น 2 จะใช้ห้องน�้ำร่วมกัน

แบบบ้านแฝด

บ้านแฝดแตกต่างจากบ้านเดี่ยวใหญ่โดยที่ชั้น 1 จะไม่มี
ห้องครัวแยก ซึ่งจะรวมอยู่กับส่วนทานอาหาร และห้อง
นอนเล็ก 2 ห้องของชั้น 2 จะใช้ห้องน�้ำร่วมกัน

ทัศนียภาพภายในบ้านตัวอย่าง

ตัวบ้านออกแบบในรูปแบบโมเดิร์น เพื่อให้บ้าน
ดูทันสมัย และมีจุดเด่นเรื่องขนาดพื้นที่ใช้สอย
ขนาดใหญ่ โดยรูปแบบการตกแต่ง ภายในบ้าน
มีลักษณะดังนี้
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พื้นที่ส่วนกลาง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในโครงการบ้าน
รชยา บ้านช้าง 2 ประกอบไปด้วย อาคารสโมสร
(ฟิตเนส) สวนสาธารณะภายในโครงการมีซุ้มประตู
โครงการขนาดใหญ่และระบบแขนกั้นรถยนต์ เข้าออก ถึง 4 ช่อง ซึ่ง 2 ช่องทางเข้า-ออก ด�ำเนินการ
ด้วยระบบอัตโนมัติจากคีย์การ์ด และอีก 2 ช่องเข้าออกโดยการแลกบัตร มีระบบรักษาความปลอด
ภัย 24 ชั่วโมง กล้อง CCTV เข้า-ออกโครงการ
ท�ำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายที่
เพียงพอและความปลอด ภัยที่ดี
ความคืบหน้าโครงการ
ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการ
ก่อสร้างร้อยละ 100.00 และปิดโครงการแล้ว โดย
โอนหลังสุดท้าย เดือนพฤศจิกายน 2563

ทัศนียภาพสโมสรส่วนกลางของหมู่บ้าน

ทัศนียภาพโครงการ

2.1.2.2 โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี
โครงการ
:
เจ้าของโครงการ
:
ที่ตั้งโครงการ
:
		

บ้านรชยา วงแหวน-นาดี / Rachaya Nadee Outing-ring road
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อุดรธานี บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
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พื้นที่โครงการ
:
ลักษะโครงการ
:
จ�ำนวนบ้าน
:
รูปแบบบ้าน
:
		
		
		
		
		
ราคาเริ่มต้น
:
		
		
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก :
		
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
		
		
		
มูลค่าโครงการ
:
สถานะโครงการ
:
		
		
เปิดขายโครงการ
:
		
		

20-0-10.4 ไร่ ( 8,010.4 ตร.ว. )
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด
89 ยูนิต
บ้านเดี่ยวใหญ่ 2 ชั้น ที่ดิน 53.6 – 106.4 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 176 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ
บ้านเดี่ยวเล็ก 2 ชั้น ที่ดิน 50.3 – 81.4 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 152 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ
บ้านแฝด 2 ชั้น ที่ดิน 41.8 – 50.5 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 152 ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ
บ้านเดี่ยวใหญ่ เริ่ม 3.19 ล้านบาท
บ้านเดี่ยวเล็ก เริ่ม 2.76 ล้านบาท
บ้านแฝด เริ่ม 2.19 ล้านบาท
สวนสาธารณะส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,
ระบบ Keycard Access, CCTV บริเวณทางเข้าออกโครงการ
กลุ่มลูกค้า อายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี ตั้งแต่วัยท�ำงาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว หลัง		
แต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตั้งแต่แรกเกิด-มหาวิทยาลัย
กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติที่เป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีจ�ำนวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
กลุ่มลูกค้าผู้มีอาชีพที่เป็นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, เจ้าของกิจการ
223.92 ล้านบาท
พัฒนาพื้นที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 86.00 ของโครงการ และอยู่ในระหว่างเร่งก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จในส่วนที่เหลือของโครงการ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู้รายได้ตามเป้าในปี
2564 ที่ 136.83 ล้านบาทโดยประมาณ
ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด รวม 89 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 		
จ�ำนวน 38 หลัง จองและท�ำสัญญาแล้ว 14 หลัง คงเหลือ 37 หลัง
แผนที่โครงการ และ ผังบริเวณสถานที่ใกล้เคียง
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ท�ำเลที่ตั้ง
โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ตั้ง
อยู่บนถนนวงแหวนจังหวัดอุดรธานี
บริเวณบ้านหนองหัวหมู ต�ำบลนาดี
อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ห่างจากสนามบินนานาชาติอุดรธานี
ประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณใกล้
เคียงมีห้างสรรสินค้าเทสโก้ โลตัส บิ๊ก
ซี ส�ำหรับอ�ำนวยความสะดวกในการ
ซื้อสินค้าและใช้บริการต่าง ๆ ภายใน
ห้างสรรพสินค้า

ภาพแสดง ผังโครงการ

รายละเอียดแบบบ้าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จ�ำนวนทั้งสิ้น 89 หลัง ออกแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์น โดยค�ำนึงถึงฟัง
ก์ชั่นการใช้งานเป็นส�ำคัญ ซึ่งทางโครงการมีด้วยกันอยู่ 3 แบบ คือ แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
และบ้านแฝด 2 ชั้น แบบบ้านเดี่ยว ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน�้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของขนาดใหญ่ 2 ที่
จอดรถ ในส่วนของขนาดที่ดินอยู่ที่ 53.6 - 106.4 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 176 ตารางเมตร ซึ่งภายในตัวบ้าน
ออกแบบมาได้อย่างลงตัว และทั้งแบบบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวยังออกแบบภายในบ้านให้มีห้องนอนด้านล่างเพื่อรองรับ
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในวัยผู้สูงอายุอีกด้วย และสิ่งที่แตกต่างออกไปจากโครงการอื่น ๆ และน่าจะเป็นจุด
เด่น คือ ห้องนอนของทั้ง 2 แบบ จะมีขนาดใหญ่และกั้นห้องแต่งตัวเป็นสัดส่วน ให้ความรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวมาก
ขึ้นส�ำหรับสุภาพสตรี และภายในห้องนอนทั้ง 3 ห้องที่อยู่ชั้นบนมีห้องน�้ำในตัวทุกห้องที่ให้ความสะดวกสบายเป็น
อย่างมาก ในส่วนของแบบบ้านแฝด ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ ขนาดของที่ดินเริ่มต้นที่ 41.8
- 50.5 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 152 ตารางเมตร ซึ่งแบบบ้านแฝดของโครงการนั้นได้ออกแบบการสร้างที่ถูก
ต้องตามกฎหมาย โดยส่วนที่เชื่อมกันนั้น คือ โรงจอดรถและห้องนอนชั้นล่าง และด้วยรูปแบบภายนอกที่สวยงาม
และทันสมัยให้ความรู้สึกบ้านแฝดนั้นหลังใหญ่ เพราะมีขนาดหน้ากว้างถึง 11 เมตร อีกทั้งการวางผังโครงการออกแบบ
ให้ถนนซอยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ยานพาหนะ
แบบบ้านเดี่ยวใหญ่
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มีจ�ำนวน 4 ห้องนอน 4 ห้องน�้ำ 1 ห้อง
ครัว จอดรถยนต์ได้ 2 คัน มีพื้นที่
ใช้สอยกว่า 177 ตารางเมตร จุดเด่น
คือ แบบบ้านจัดเป็นสัดส่วนชัดเจน ท�ำ
ให้พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านนั้นเน้นการใช้
งานได้จริงทุกส่วน และบ้านเดี่ยวใหญ่
ยังมีบริเวณที่รอบบ้านมากถึง 50 ตาราง
วา ขึ้นไปจนไปถึง 100 ตารางวา
แบบแปลชั้น 1

แบบแปลน ชั้น 2

แบบบ้านเดี่ยวเล็ก

บ้านเดี่ยวเล็ก มีจ�ำนวน 4 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ 1 ห้องครัว จอด
รถยนต์ได้ 2 คัน มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 152 ตารางเมตร จุดเด่น
คือ แบบบ้านที่ดูหน้ากว้าง ท�ำให้มีความรู้สึกได้ถึงบ้านหลังใหญ่
พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านจัดได้เหมาะสม ลงตัวทุกห้อง และบ้านเดี่ยว
เล็ก ยังมีบริเวณที่รอบบ้านมากถึง 50 ตารางวา ขึ้นไปจนไปถึง
80 ตารางวา

แบบแปลชั้น 1

แบบแปลน ชั้น 2
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บ้านแฝด มีจ�ำนวน 4 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ
1 ห้องครัว จอดรถยนต์ได้ 2 คัน มีพื้นที่
ใช้สอยกว่า 152 ตารางเมตร จุดเด่นคือ
แบบบ้านที่ดูหน้ากว้าง ท�ำให้มีความรู้สึก
ได้ถึงบ้านหลังใหญ่ พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านจัด
ได้เหมาะสมลงตัว ทุกห้อง และบ้านแฝด
ยังมีบริเวณที่รอบบ้านเริ่มต้น 42 ตารางวา
ขึ้นไปจนไปถึง 46 ตารางวา

แบบแปลชั้น 1

แบบแปลน ชั้น 2

ตัวบ้านออกแบบในรูปแบบโมเดิร์นเพื่อให้บ้านดูทันสมัย และมีจุดเด่นเรื่องขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่
โดยแบบการตกแต่งภายในบ้านมีลักษณะดังนี้
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พื้นที่ส่วนกลาง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ประกอบไปด้วยสวนสาธารณะส่วนกลางภาย
ในโครงการมีซุ้มประตูโครงการขนาดใหญ่และระบบแขนกั้นรถยนต์ เข้า-ออก ถึง 4 ช่อง ซึ่ง 2 ช่องทางเข้า-ออก
ด�ำเนินการด้วยระบบอัตโนมัติจากคีย์การ์ด และอีก 2 ช่องเข้า-ออกโดยการแลกบัตร มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง กล้อง CCTV เข้า-ออกโครงการ ท�ำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายที่เพียงพอ
และความปลอดภัย
ความคืบหน้าโครงการ

ทัศนียภาพบ้านตัวอย่าง

ทัศนียภาพบ้านตัวอย่าง

ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 86.00 ของโครงการ และอยู่ในระหว่างเร่ง
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถโอนและรับรู้รายได้ภายใน ปี 2564 ที่ 136.83 ล้านบาทโดยประมาณ
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2.1.3 บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด จ�ำกัด (กิจการร่วมค้า)
โครงการที่ TONSON ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันมี 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 จ�ำกัด
ที่ตั้งโครงการ
: ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ
: 3 งาน 85.3 ตารางวา (385.3 ตารางวา)
ลักษะโครงการ
: คอนโดมิเนียม 29 ชั้น ระดับ Super Luxury
จ�ำนวนห้อง
: 80 ยูนิต
จ�ำนวนที่จอดรถ
: 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
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก : ฟิตเนส, สระว่ายน�้ำลอยฟ้า, สวนส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,
		 เข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ด, ลิฟต์โดยสารส่วนตัว และระบบจอดรถอัตโนมัติ เป็นต้น
มูลค่าโครงการ
: 2,850 ล้านบาท
สถานะโครงการ
: ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใบอนุญาตก่อสร้าง
		 แล้ว และพัฒนาพื้นที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 13.09 ของโครงการ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดจองและท�ำสัญญาแล้วจ�ำนวน 61 ยูนิต หรือคิดเป็น
		 ร้อยละ 76.25 ของจ�ำนวนยูนิต ซึ่งมีมูลค่า 1,862.22 ล้านบาท
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รายละเอียดโครงการ
ท�ำเลที่ตั้ง
โครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ในซอย ต้นสน ใกล้กับ
สถานีรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ซึ่งท�ำเลดังกล่าวถือเป็นจุดเด่น
ของโครงการ อีกทั้งที่ดินโครงการยังมีกรรมสิทธิ์ครอบครอง
โดยสมบูรณ์ (Freehold) นอกจากนี้ที่ตั้งของโครงการราย
ล้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น
ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และโรงพยาบาลชั้นน�ำหลายแห่ง
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, โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ 1.5 กิโลเมตร และจุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย 2.5 กิโลเมตร รวมถึงในอนาคตจะมี โครงการ
อสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-Use) ระดับ โลกอีก
มากมาย เช่น Sindhorn Village, One City Centre, Dusit
Central Park และ One Bangkok

แผนที่โครงการ

ภาพจ�ำลองอาคารชุด ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

ภาพตัวอย่างแสดงห้องแต่ละชั้น

ตัวอย่างผังห้องพักโครงการ
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		 ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารสูง (High Rise) 29 ชั้น บนพื้นที่ขนาดประมาณ 0-3-85.3 ไร่ ที่มาพร้อมความเป็น
ส่วนตัว (Privacy) สูงสุดด้วย จ�ำนวนห้องชุดเพียง 80 ยูนิต และมีจ�ำนวนยูนิตต่อชั้นสูงสุดเพียงชั้นละ 4 ยูนิต ซึ่งท�ำให้ทุก
ยูนิตเป็นห้องหัวมุมทั้งหมด พร้อมลิฟต์ส่วนตัว (Private Lift) ทุกห้อง นอกจากนี้โครงการยังมีที่จอดรถอัตโนมัติใต้ดิน
ซึ่งรองรับรถได้ถึง 115 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 146 พร้อมขนาดช่องจอดขนาดใหญ่พิเศษ สามารถรองรับรถซูเปอร์คาร์
		และรถตู้ได้อีกด้วย
		 โครงการมีรูปแบบของห้อง 5 รูปแบบคือ ห้องแบบ 1 Bedroom, ห้องแบบ 2 Bedroom, ห้องแบบ 3 Bedroom
รวมถึงห้องแบบ Penthouse และ Duplex Penthouse โดยชั้น Ground จะเป็น Lobby Lounge ทั้งหมด โดยมีจุดรับ
ส่ง (Drop-off Area) เชื่อมจากทางเข้าซอยต้นสนซึ่งจะมีการสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเข้าไปในโครงการ ชั้นที่ 2 จะเป็น
ส่วนของที่พักอาศัยและมีเพียงแค่ 3 ยูนิต ประกอบด้วยห้องแบบ 1 Bedroom จ�ำนวน 2 ห้อง และ ห้องแบบ 2 Bedroom จ�ำนวน 1 ห้อง ตั้งแต่ชั้นที่ 3 - 19 ก็เป็นส่วนของที่พักอาศัย ซึ่งจะมีชั้นละ 4 ยูนิต คละกันทั้ง 1 Bedroom และ 2
Bedroom ซึ่งห้องแบบ 2 Bedroom มีขนาดเริ่มต้นที่ 108 ตร.ม. ขึ้นไป ชั้นที่ 20 - 21 มีห้องแบบ 3 Bedroom ซึ่งมี
ขนาดใหญ่ทั้งชั้นมีเพียง 2 ยูนิต มีด้วยกัน 2 ชั้น ชั้นที่ 23 - 25 มีห้อง Penthouse ที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่พิเศษและ
ทั้งโครงการมีเพียง 3 ยูนิต ทั้ง Floor มีแค่ยูนิตเดียวเท่านั้น ให้ความเป็นส่วนตัวสุด ๆ สามารถชื่นชมทัศนียภาพได้รอบ
ด้านและห้องกว้างขวางสามารถอยู่อาศัย 4 - 5 คน ได้อย่างสบาย ตั้งแต่ชั้นที่ 26 - 29 จะเป็นห้องแบบ Duplex Penthouse ซึ่งเป็นห้องที่ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของโครงการและมีขนาดใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ใช้สอย 300-387.5 ตร.ม. ห้องรูปแบบนี้จะ
มีทั้งหมด 2 ห้อง 1 ยูนิต จะได้พื้นที่เต็ม 2 ชั้น ในแบบ Duplex แท้ ๆ ใช้สอยได้เต็มพื้นที่
ทัศนียภาพทางเข้าโครงการ
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ทัศนียภาพจ�ำลองภายในห้อง

พื้นที่ส่วนกลาง
ทัศนียภาพจ�ำลองภายในห้องฟิตเนส

ทัศนียภาพห้องจัดเลี้ยงและครัวอเนกประสงค์

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส่วนกลาง (Common Facilities) ของโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ตอบ
โจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย โดนจะอยู่บนชั้น Ground และชั้น 22 ประกอบไปด้วย บริการผู้
ช่วยส่วนตัว (Concierge Service), ห้องรับรองและห้องประชุม (Lobby Lounge & Business
Lounge), ห้องจัดเลี้ยงและครัวอเนกประสงค์ส�ำหรับจัดปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ, สระว่ายน�้ำระบบ, Jacuzzi, ฟิตเนสพร้อมห้องบริการเทรนเนอร์ส่วนตัว
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ทัศนียภาพจ�ำลองสระว่ายน�้ำระบบ

ความคืบหน้าโครงการ
ทัศนียภาพความคืบหน้างานก่อสร้าง

ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 13.09 ของโครงการ และอยู่ใน
ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู้รายได้ตามเป้าใน
ปี 2566
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2.2.1 โครงการไวโอ แคราย 1 และ โครงการไวโอ แคราย 2
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
		
เนื่องจากโครงการ ไวโอ แคราย 1 และไวโอ แคราย 2 เป็นโครงการที่อยู่ในท�ำเลใกล้เคียงกัน ประกอบกับมี
ลักษณะโครงการ และระดับราคาใกล้เคียงกัน ดังนั้นทั้งสองโครงการจึงมีแนวทางและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใกล้
เคียงกัน
		 โครงการไวโอ แคราย 1
		 โครงการไวโอ แคราย 1 เป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายประมาณ 83,600 - 89,600 บาท ต่อตารางเมตร
ซึ่งถือเป็นระดับราคาปานกลาง เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทผู้ที่มีรายได้ปานกลางแต่ต้องการที่อยู่อาศัยที่อยู่
อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ขนาด 30 ตารางเมตรเป็นต้นไป
และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถึงว่าคุ้มค่ากว่าคอนโดคู่แข่งในระดับระคาเดียวกัน และอีกหนึ่งจุดเด่นที่
ส�ำคัญคือที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจาก สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT สายสีม่วง) เพียง 50 เมตร จึง
ท�ำให้มีกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งที่ต้องการซื้อไว้เพื่อลงทุนปล่อยเช่าแสวงหาผลก�ำไร
		 ลักษณะของโครงการ ไวโอ แคราย 1 ถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นและทันสมัย แบบ Modern ที่ดูสะดุด
ตา มีการออกแบบโลโก้โครงการสีม่วงสด เพื่อภาพลักษณ์ที่ฉูดฉาดและทันสมัยเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ที่เป็นกลุ่มคนที่มีความทันสมัย และใช้ชีวิตแบบรวดเร็ว
		 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการตลาดของคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT
สายสีม่วง) (“รถไฟฟฟ้าสายสีม่วง”) ในปัจจุบันจะไม่ค่อยลื่นไหลมากนัก เนื่องด้วยมีปริมาณอุปทานในพื้นที่ค่อน
ข้างสูง แต่ด้วยจุดเด่นของโครงการที่มีการเดินทางที่สะดวก มีความคุ้มค่าทั้งในด้านพื้นที่ใช้สอย สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก และราคา จึงท�ำให้ โครงการ ไวโอ แคราย 1 ยังสามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีคู่แข่งเป็นจ�ำนวนมาก
ก็ตาม
		 โครงการไวโอ แคราย 2
		 โครงการไวโอ แคราย 2 เป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายประมาณ 68,000 - 73,000 บาท ต่อตารางเมตร
ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่ไม่สูงมากนัก เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทกลุ่มลูกค้าคนท�ำงานรุ่นใหม่ที่ก�ำลังเริ่มต้นชีวิต
วัยท�ำงานที่ต้องการที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ โครงการไวโอ แคราย 2 มิได้อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า
เช่นเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 ดังนั้นจึงท�ำให้มีการก�ำหนดระดับราคาขายที่ต�่ำกว่า ซึ่งท�ำให้เป็นที่สนใจ
ของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT สายสีมว่ ง)
แต่ก็มีระยะห่างเพียงแค่ 400 เมตร จึงท�ำให้มีความสะดวกในการเดินทางเข้าไปท�ำงานในใจกลางเมืองได้โดยง่าย
		 การออกแบบโครงการนั้นใช้แนวความคิดในการออกแบบเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 คือเน้นความ
โดดเด่นทันสมัยที่ดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ แต่ปรับขนาดพื้นที่ใช้สอยให้เล็กลง เพื่อให้อยู่ในระดับราคาที่
ไม่สูงมากนัก สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส่วนกลางถูกวางไว้อยู่ที่บริเวณชั้น 8 ของอาคาร โดยออกแบบให้เป็นสระ
ว่ายน�้ำแบบ Infinity Edge Pool ที่เห็นวิวโดยรอบจากชั้นบนสุด นอกจากนี้ยังมีห้องฟิตเนส และสวนขนาดใหญ่
ที่อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของโครงการอีกด้วย
		 ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก เริ่มต้นที่ประมาณ 25 ตารางเมตรเป็นต้นไป แต่ก็มีการจัด
พื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถึงว่าคุ้มค่ากว่าคอนโดมิเนียมคู่แข่งในระดับราคา
ใกล้เคียงกัน
		 การจ�ำหน่าย และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
		 ด�ำเนินการขายโครงการโดยทีมงานมืออาชีพจาก บริษัท พีค บีลดิง จ�ำกัด ซึ่งนอกจากดูแลการขายแล้วยัง
วางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมอยู่ประจ�ำที่ส�ำนักงานขายของโครงการด้วย
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(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีผู้ประกอบการเป็นจ�ำนวนมาก
ที่ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมโดมิเนียม โดยการแข่งขันมักจะกระจุกตัวตามแนวขนส่ง
มวลชนระบบรางที่เปิดให้บริการแล้วและอยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดยคู่แข่งหลักในตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัท
ขนาดใหญ่และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและ
มีระยะเวลาการพัฒนาค่อนข้างนาน
		 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์เผชิญหลายปัจจัยลบเข้ามากระทบทั้งเรื่อง ภาวะ
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศโดยเฉพาะจีน ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด�ำเนินธุรกิจและการ
จ้างงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก ผลกระทบของปัญหาภัยแล้งที่ท�ำให้ราคาสินค้า
เกษตรสูงขึ้น และการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563 ที่ล่าช้าและยังมีความไม่แน่นอน
สูงส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐที่เป็นการลงทุนใหม่ต้องเลื่อนออกไปและบั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจจน
ท�ำให้ภาคเอกชนบางส่วนชะลอการลงทุนออกไป จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวฉุดก�ำลัง
ซื้อเติบโตต�่ำกว่าระดับศักยภาพ แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการผ่อนปรนมาตรการก�ำกับดูแลการปล่อยสิน
เชื่ออสังหาริมทรัพย์ (แอลทีวี) ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 และภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัย
ด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน และลดค่าจดจ�ำนองจาก
ร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน ส�ำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้น
สุดมาตราการวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ประกอบกับการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ ร้อยละ 0.50 ต่อปีเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจและก�ำลังการจับจ่ายใช้สอย
		
ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852007 และ https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/
256301CoverStory.aspx

		 ภายในโซนเริ่มตั้งแต่แยกแครายสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีไปจนถึงสะพานพระนั่งเกล้า รวม 4
สถานี มีการแข่งขันดุเดือดโดยมีผู้พัฒนารายใหญ่ซึ่งมีโครงการขนาดประมาณ 1,000 ยูนิต ผสมกับ
คอนโดมิเนียม Low-Rise ขนาด 8 ชั้น ส่วนใหญ่จะเข้าอยู่ในซอย รวมเบ็ดเสร็จโซนนี้จะมีคอนโดมิเนียมรวม 4
หมื่นยูนิต ราคาเฉลี่ย 9 หมื่นบาท/ตร.ม. ซึ่งคงค้างจ�ำนวน 16,000 ยูนิตหรือ ร้อยละ 40 โดยโซนนี้เปิดการขาย
มาตั้งแต่ปี 2555 แต่อัตราการขายเฉลี่ยจะขายได้เดือนละ 9 ยูนิต โดยอัตราการเติบโตของราคาเฉลี่ยรายปีของ
คอนโดมิเนียมในย่านนี้ปรับลดมาในทุกปีตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และมีการติดลบในทั้ง 2 ไตรมาสแรกของปี
2563 (ปัจจุบันราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6.9 หมื่นบาทต่อตารางเมตร) ทั้งนี้จาก 7 ไตรมาสล่าสุด ราคาต่อตารางเมตรใน
ย่านนี้มีการปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (หรือ ติดลบ %YOY) ไปถึง 6 ไตรมาสด้วยกัน
ประกอบกับผู้บริโภคมีทางเลือกอื่นเพราะมีคู่แข่งทั้งทาวน์เฮาส์ ท�ำเล และราคาไม่ต่างกัน อีกทั้งท�ำเลอื่นที่น่าสนใจ
กว่า ซึ่งหากได้รับสิทธิ์ประโยชน์แบบเดียวกันผู้บริโภคก็มีแนวโน้มเลือกที่อยู่อาศัยแนบราบมากกว่าและผู้บริโภค
ส่วนมากติดปัญหาถูกสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่ดังกล่าวรายได้ไม่สูง
		อีกทั้งมีหนี้ครัวเรือนค่อนข้างมาก
		
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 คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในโซนนี้เริ่มตั้งแต่แยกแครายสถานีศูนย์ราชการ
จังหวัดนนทบุรีไปจนถึงสะพานพระนั่งเกล้จะยังคงซบเซาจากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับปัจจัยค่าโดยสาร
จากการขนส่งรูปแบบรถไฟฟ้าที่มีราคาแพงกว่ารถตู้โดยสารและรถแท็กซี่ ท�ำให้ผู้บริโภคไม่สนใจซื้อโครงการ
อาคารชุดแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง หากรัฐบาลไม่มีมาตราการส่งเสริมการลดราคาค่าโดยสารลงและไม่ส่งเสริม
มาตราการอื่น ๆ เพื่อจูงใจในระยะยาว แม้ปัจจุบันจะมีมาตราการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงออกไป
ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 แล้วก็ตาม แต่กระนั้นก็ยังเป็นมาตราการระยะสั้น
		

ที่มา: https://www.thaipost.net/main/detail/68447

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคู่แข่ง โครงการ ไวโอ แคราย 1 และไวโอ แคราย 2 มีรายละเอียด ดังนี้
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ชื่อโครงการ

ไวโอ แคราย 1

a space me
Rattanathibet

ไวโอ แคราย 2

Supalai Loft
@Khaerai Station

สถานที่ตั้ง

ถ.รัตนาธิเบศร์

ถ.รัตนาธิเบศร์

ถ.รัตนาธิเบศร์

ถ.ติวานนท์

ผู้พัฒนา

บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้

บมจ. ศุภาลัย

0-3-10

2-0-43

2-0-34.5

ขนาดที่ดินโครงการ (ไร่) 0-3-78.7
ลักษณะโครงการ

คอนโด Low Rise

คอนโด Low Rise

คอนโด High Rise

คอนโด High Rise

จ�ำนวนยูนิตทั้งโครงการ

125

122

401

422

แบบห้อง

1 Bedroom
31 – 37 ตรม.
2 Bedrooms
43 – 48 ตรม.

1 Bedroom
26 – 34 ตรม.
2 Bedrooms
48 – 49 ตรม.

1 แบบ (ต่างกันแค่ขนาด)
1.ขนาด 25 ตร.ม.
2.ขนาด 32 ตร.ม.

มี 6 แบบ : Tiwanon suite/Loft
suite/Executive suite/Deluxe
suite/
Primier suite/Family suite

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

30-62

26.2-48.3

25-32

32-68

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

2.7

1.7

1.99

2.03

ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานี
ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT
สายสีม่วง)
ห้องถูกออกแบบให้มีพื้นที่
ค่อนข้างใหญ่

ไม่ใกล้จากสถานีรถไฟฟ้า
สถานีศูนย์ราชการ นนทบุรี
(MRT สายสีม่วง)
บริการรถ รับ-ส่ง ราคาที่ไม่
สูงมากเหมาะส�ำหรับคน
ท�ำงานรุ่นใหม่ที่ก�ำลังเริ่มต้น
ชีวิตวัยท�ำงาน Infinity
edge pool สวนขนาดใหญ่
ที่อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้า
อยู่ในซอยค่อนข้างลึก
พื้นที่ใช้สวยจ�ำกัด

ใกล้ห้างสรรพสินค้า เดิน
ทางสะดวก ที่จอดรถเยอะ
เงียบสงบมีความส่วนตัว
มาก

มีห้องให้เลือกเยอะและมีโปรโมชั่น
ให้เราเลือกว่าจะเลือกเอา
เฟอร์นิเจอร์หรือว่ารับเป็นส่วนลด
ของห้องที่จอดรถประมาณร้อย
ละ58, อากาศดีภายในตึกไม่ร้อน
เลยไปเซอร์เวย์ตอนเที่ยงยังมีลม
แรง, จะไม่หันหน้าฝั่งทิศตะวันตก
และตะวันออกมีแต่ทิศเหนือกับทิศ
ใต้
ถนนใหญ่ช่วงนี้รถจะค่อนข้างติด
เพราะท�ำถนนอยู่, เหลือชั้น20 ขึ้น
ไป

จุดเด่น

จุดด้อย

สระว่ายน�้ำไม่ค่อยมีความ
เป็นส่วนตัวเนื่องจากถูก
อาคารล้อมรอบเป็นรูปตัว U

มีตัวเลือกน้อยเพราะมี
แค่1ห้องนอน ต่างที่ขนาด
ห้อง ระเบียงแคบมาก
ห้องน�้ำตรงฝักบัวแคบมาก
ไม่แยกโซนเปียกโซนแห้ง

จ�ำนวนที่ขายแล้ว

84%

63%

60%

80%

วันที่สร้างเสร็จ

มกราคม 2559

พฤษภาคม 2559

มิถุนายน 2560

ปลายปี 2561

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

คลับเฮ้าส์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ฟิตเนส

มี

มี

มี

มี

สระว่ายน�้ำ

มี

มี

มี

มี

สวนสาธารณะ

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ระบบรักษา
ความปลอดถัย

มี

มี

มี

มี

ค่าส่วนกลาง
(บาท/ตร.ม.)

40

40

40

35

49

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2563

ชื่อโครงการ

Knightsbridge
(ไนซ์บริช)

The Posh
twelve

เอ พลัส
อินสไปร์
รัตนาธิเบศร์
11

The Crystal
U Delight
Bliss @Rattan- Rattanathibet
athibet

สถานที่ตั้ง

ถ.ติวานนท์

ถ.ติวานนท์

ถ.เรวดี

MRT ศูนย์ราชการ

MRT ศูนย์ราชการ

ผู้พัฒนา

บมจ. ออริจิ้น
พร็อพเพอร์ตี้

บริษัท แปซิฟิค สตาร์
ประเทศไทย จ�ำกัด

บริษัท เอ.บี.เดคคอร์เรท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้
จ�ำกัด
ดิเวลล็อปเมนท์

บริษัท เอ พลัส
เรียลเอสเตท จ�ำกัด

ขนาดที่ดินโครงการ (ไร่)

1-2-4

4-2-61

3-1-58

5-1-10

0-0-193

ลักษณะโครงการ

คอนโด High Rise

คอนโด High Rise

High Rise

Low Rise

จ�ำนวนยูนิตทั้งโครงการ

373

539

989

70

แบบห้อง

4 แบบ:1นอน, 2 นอน,
Duplex 1 นอน,
Duplex 2 นอน
(1 น�้ำทุกแบบ)

5 แบบ : ห้องสตูดิโอ/
1ห้องน�้ำ1ห้องน�้ำ/3ห้อง
นอน1ห้องน�้ำ1ห้อง
ครัว1ห้องนั่งเล่น

25.70-57.70

30-59

5แบบ:1Bed /1Bed
Suite / 1Bed Deluxe
/1Bed Pluss /2Bed
/2Bed Deluxe/
2Bed Suite
29-54.5

2แบบ:ห้องสูติโอ/
1ห้องนอน 1 ห้องน�้ำ
1 ห้องครัว 1 ห้องนั่ง
เล่น

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

High Rise
2อาคาร A=552
B=821
สตูดิโอ, 1 นอน,
1 นอน+1,
Duplex 1 นอน,
Duplex 1 นอน+1,
Duplex 1 นอน+1
21-45

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

2.29,Duplex3.29

1.99-3.62

0.99

1.99

1.09

ราคาไม่สูงมาก,ห้องค่อน
ข้างกว้าง, ที่จอดรถเยอะ,
พื้นไม้ส�ำเร็จรูป SPC ดี
กว่าพื้นลามิเนจทนน�้ำปู
แล้วเรียบไม่เป็นคลื่นตาม
คอนกรีต ตัว SPC ท�ำมา
จาก ซิลิก้าผสมพลาสติก

ส่วนกลางใหญ่,
จัดสัดส่วนชัดเจน,
ค่าส่วนกลางถูก,
มีห้องให้เลือกเยอะ,
ที่จอดรถเยอะ,
มีเซเว่นข้างล่างตึก

ราคาไม่แพง,
เงียบสงบ,
ใกล้ห้างสรรพ
สินค้า,
ใกล้รถไฟฟ้า

20-28

หรูหรา, ส่วนกลาง
สวย, มีห้องให้เลือก
หลายแบบ, ใกล้ MRT
กระทรวงสาธารณสุข
70 m

อยู่ติดถนน ไม่ต้องเข้า
ซอยลึก

ราคาสูง, 2 ห้องนอน
มีเพียง 1 ห้องน�้ำ

ห้อง 1นอนเล็กมาก
ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้,
และDuplex ก็แคบมาก เข้าซอยมาลึก,
คอนโดเพิ่งก่อสร้างเสร็จ
ประมาณกลางปี 2563

กุญแจเป็นแบบไข,ลิฟท์
ค่อนข้างอยู่ไกลเพราะจะ
มีลิฟท์ฝั่งเดียว, ทางเข้า
คอนโดถ้าไม่ดูดี ๆ จะ
มองไม่ค่อยเห็น

กุญแจเป็บแบบไข,
ที่จอดรถน้อย,ไม่มี
สระว่ายน�้ำ, ทางเข้า
คอนโดค่อนข้างเปลี่ยว

จ�ำนวนที่ขายแล้ว

80%

40% (ตอนนี้เปิดขาย
แต่อาคารB)

60%

90%

100%

วันที่สร้างเสร็จ

2 ปี (เริ่มโอนปลาย
ธันวาคม 2561)

ก�ำลังก่อสร้าง
(กันยายน 2563)

คาดว่าจะสร้างเสร็จ
กลาง ปี 2563

ขายก่อนเปิดโครงการ
ธันวาคม 2555 สร้าง
เสร็จกันยายน 2557

กันยายน 2561

จุดเด่น

จุดด้อย

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

คลับเฮ้าส์

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ฟิตเนส

มี

มี

มี

มี

มี

สระว่ายน�้ำ

มี

มี

มี

มี

ไม่มี

สวนสาธารณะ

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ระบบรักษา
ความปลอดถัย

มี

มี

มี

มี

มี

ค่าส่วนกลาง
(บาท/ตร.ม.)

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 ดังนี้
ภาพรวมกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
การสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
• Understanding เข้าถึงทุกคนได้ง่าย
• Rookie / Newcomer เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่
• High Quality Product ท�ำโครงการคุณภาพ
• Real Luxury มีภาพลักษณ์ของความหรูหรา
• Reliable มีความน่าเชื่อถือ
กลยุทธ์การตลาดหลัก (Key Marketing Strategy)
1. สร้างสรรค์โครงการที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ
2. สร้างความเชื่อมั่นในการซื้อโครงการบ้านเดี่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในแง่ต่าง ๆ
เช่น ท�ำเลที่ตั้ง ประโยชน์ใช้สอยของบ้าน การเลือกวัสดุและส่วนประกอบของบ้าน และราคาของบ้าน
3. เน้นการออกแบบบ้านที่มีความแปลกใหม่และโดดเด่นกว่าโครงการอื่น ๆ
4. โครงการต้องแสดงถึงความส�ำเร็จของบริษัทฯ
5. สร้างภาพลักษณ์บริษัทฯ ผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน
6. เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
7. จูงใจลูกค้าที่ก�ำลังตัดสินใจเปรียบเทียบ โดยจัดงานพิเศษเพื่อน�ำเสนอโครงการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
- ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลูกและมีสัตว์เลี้ยง
2. กลุ่มลูกค้าผู้มีครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงหลาน
- ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่คุ้นเคยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ,
ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD), พระรามเก้า, พื้นที่ส่วนขยายของกรุงเทพมหานคร, และต่างจังหวัด
- ด้านเชื้อชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย
- ด้านรายได้เน้นกลุ่มผู้มีรายได้ครัวเรือนตั้งแต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
- ด้านวัตถุประสงค์การซื้อเน้นกลุ่มลูกค้าซื้อเพื่อเป็นเจ้าของ และกลุ่มที่ลงทุนระยะยาว
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาโครงการ วนา เรสซิเดนซ์
1. เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม
2. เป็นบ้านยั่งยืน
3. เป็นบ้านที่มีการใช้สอยได้หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้จริง
4. มีมาตรฐานการก่อสร้างที่เข้มงวดและมีคุณภาพ
5. ค่าบ�ำรุงรักษาไม่สูง
6. มีการออกแบบที่ผสมผสานหลากหลาย
7. มีการตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้สีเขียว
8. สามารถเดินทางเข้าสู่ย่าน CBD ได้ภายในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง
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การจ�ำหน่าย และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ด�ำเนินการขายโครงการโดยทีมงานมืออาชีพจาก บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งนอกจากดูแลการ
ขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมอยู่ประจ�ำที่ส�ำนักงานขายของโครงการด้วย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงท�ำการตลาดที่เน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงได้ และมีผลกับการตัดสินใจ
โดยรูปแบบของโครงการจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ Brand ที่สื่อให้เห็นถึงบ้านที่น�ำสมัยมีความเป็นนานาชาติ
ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยที่พิถีพิถัน และนักลงทุนที่ชาญฉลาด โดยในปีนี้ มีความพิเศษตรงที่โครงการก่อสร้างแล้ว
เสร็จไปถึงเฟสที่ 2 อันเป็นที่ตั้งของ Clubhouse พร้อมสวนสวยใจกลางโครงการ ทีมงานของบริษัทฯ จึงจัด
กิจกรรมเปิดตัว Clubhouse และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ร่วมมือกับ A-Motor แถมสินค้ากลุ่มเฉพาะ
อย่าง รถยนต์ Tesla Model 3
ทั้งนี้ การใช้สื่อโฆษณาของโครงการ เน้นไปที่ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram เป็นหลัก การใช้
Influencer ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ล้อไปกับการโฆษณาในช่องทางออฟไลน์ ผ่านการจัดกิจกรรม การใช้ป้ายโฆษณา
สื่อรถแห่โฆษณาเคลื่อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับสื่อหน้าโครงการให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้
1. VANA Big Celebration ฉลองเปิดคลับเฮ้าส์
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2. Event งานเปิดคลับเฮ้าส์ VANA Big Celebration

3. Monthly Marketing Activities
นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขายอย่างต่อเนื่อง เช่น แคมเปญ 8.8 , โปร
ราคาพิเศษ 25.9 ล้าน, โปรซื้อบ้านฟรีค่าเทอม Brighton, VANA Easy Own Deal และแคมเปญซื้อ
บ้านแถมรถ Tesla Model 3 ที่มีรถจริงให้ทดลองขับภายในโครงการ
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ปรับปรุงสื่อหน้าโครงการ

คนถือป้ายโฆษณา

รถแห่โฆษณา
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การโฆษณาผ่าน สื่อออนไลน์

นอกจากนี้ โครงการ Vana Residence Rama 9
– Srinakarin ยังได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Property Awards 2019 ถึง 4 รางวัลซึ่งบ่ง
บอกถึ ง ศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพของโครงการและ
เจ้าของโครงการ โดยมีรางวัลในด้านต่างๆดังนี้
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1.
2.
3.
4.

รางวัล The winner of “Best Housing Development (Bangkok)”
รางวัล The winner of “Best Housing Architectural Design”
รางวัล The winner of “Special Recognition in CSR”
รางวัล Highly Commended Awards of “Best Boutique Developer”

(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
		 ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2562 จากปัจจัยลบด้าน
เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น ปัญหาหนี้ครัวเรือน ความเข้มงวดของสถาบันการเงิน มาตรการ LTV
และ ปัญหาอื่น ๆ ซ�้ำร้ายกว่านั้นคือเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�ำให้ทุกอย่างหยุดชะงักลง และการ
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของเศรษฐกิจไทยหยุดลงทันที ขณะที่ภาคการผลิตและส่งออกในช่วงแรกที่มีการ
ระบาดก็ต้องหยุดลงเช่นกัน ส่งผลให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เลือกที่จะชะลอการเปิดขายโครงการใหม่
ลงหรือเลื่อนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงนี้ โดยเน้นน�ำสต๊อกสร้างเสร็จเหลือขายมาลดราคาเพื่อเป็นการตุ้น
ยอดโอนกรรมสิทธิ์และเพื่อการรับรู้รายได้ และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางรายมีการลดราคามากกว่า
ร้อยละ 30-40 เพื่อเป็นการระบายสต๊อกคงค้างในตลาดก่อน รวมถึงมีโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการน�ำมา
ดึงดูดความสนใจ เช่น อยู่ฟรีผ่อนให้สูงสุดฟรี 24 เดือน หรือฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่ง
ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้หลายโครงการที่ก่อสร้างเสร็จสามารถปิดการขายได้
ส�ำเร็จ ส่งผลท�ำให้ยอดขายของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งท�ำสถิติโตสวนกระแสตลาด
		 ทั้งนี้ตลาดบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครลดลงเช่นกัน แต่ลดลงในสัดส่วนที่ไม่มากนัก โดย
มีจ�ำนวนบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 29,000-30,000 ยูนิต น้อยกว่าปี
ก่อนหน้านี้ที่มีบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ประมาณ 45,000-50,000 ยูนิตต่อปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคหลัง COVID-19 ที่อาจเป็นภาวะปกติใหม่ หรือ New Normal ที่มีนัยต่อการซื้ออสังหาริทรัพย์เพื่อ
อยู่อาศัย เช่น แนวโน้มของการท�ำงานที่บ้าน (work from home) ที่อาจมีมากขึ้นจะส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความ
ส�ำคัญกับลักษณะการใช้งานและพื้นที่ของที่อยู่อาศัยมากขึ้นและให้น�้ำหนักกับการเลือกท�ำเลที่สะดวกเดินทาง
หรือใกล้ที่ท�ำงานน้อยลงหรือแนวโน้มความตื่นตัวด้านสุขอนามัยที่ผู้บริโภคอาจเริ่มให้ความส�ำคัญมากขึ้น
โดยเฉพาะในการพิจารณาเลือกที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรรซึ่งเป็นลักษณะการอยู่อาศัยแยกครอบครัว
ต่างจากที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่ซึ่งเป็นลักษณะการอยู่อาศัยร่วมกันกับคนหมู่มาก
		 โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยคาดว่ายังคงไม่แตกต่างจากช่วงครึ่งแรกของปี
นี้ เพราะปัจจัยลบต่าง ๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ รายได้ภาคประชาชนลด หนี้ครัวเรือนสูง
มาตรการ LTV ความเชื่อมั่นลดยังคงไม่ได้แตกต่างจากช่วงครึ่งแรกของปีนี้ และมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงใน
การเมืองและการชุมนุมประท้วง อีกทั้งการเดินทางเข้ามาในประเทศ ไทยของชาวต่างชาติก็ยังคงไม่ชัดเจน แม้ว่า
อาจจะมีการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาได้ในบางกลุ่มแต่ก็คงไม่ได้กลับไปสู่ภาวะปกติแบบก่อนหน้านี้ ซึ่ง
ถ้าการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงไม่กลับมาก็คงยากที่ภาวะเศรษฐกิจจะกลับมาแบบเดิม และความเชื่อมั่น
ของคนไทยก็ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผลให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะยังคงขายสต๊อกคงเหลือจากโครงการ
ที่สร้างเสร็จแล้วต่อไป ลดการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ และเพิ่มสัดส่วนโครงการบ้านจัดสรรให้
มากขึ้นแบบช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้
		 ที่มา : https://www.reic.or.th/News/RealEstate/442310 และ www.mitihoon.com/เศรษฐกิจทรุดฉุดราคา
คอนโดหรือ ไม่?

จากผลส�ำรวจของ CBRE พบว่า โครงการบ้านพักอาศัย Luxury ที่มีราคาขาย 20 ล้านบาทขึ้นไปส่วนใหญ่จะ
อยู่ในพื้นที่บริเวณ (1) Western Bangkok (2) Downtown Bangkok และ (3) Eastern Bangkok
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โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ นั้นตั้งอยู่ในบริเวณ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่) ในพื้นที่
Eastern Bangkok ซึ่งมีลักษณะของท�ำเลที่ดีเทียบได้กับถนนราชพฤกษ์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. เป็นถนนขนาดใหญ่ มีเกาะกลางถนน และมี 3 ช่องทางจราจร ประกอบกับมีการสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อและ
อยู่ใกล้จุดขึ้นทางด่วนพิเศษ ซึ่งท�ำให้ง่ายต่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. ล้อมรอบไปด้วยการบริการระดับสูง เช่นโรงพยาบาลสมิติเวช โรงเรียนนานาชาติชั้นน�ำ มหาวิทยาลัย และ
ศูนย์การค้าชุมชน
3. ระดับถนนสูงกว่าถนนกรุงเทพกรีฑาสายเก่า 1.50 เมตร ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาน�้ำท่วมได้
ภาพรวมตลาดบ้านเดี่ยวระดับ Luxury ในบริเวณกรุงเทพกรีฑา
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		 จากการส�ำรวจคู่แข่งทางตรงพบว่าโครงการบ้านเดี่ยว Luxury ที่ติดกับถนนสายหลักนั้นยังมีจ�ำนวนไม่
มากซึ่งจุดนี้ท�ำให้โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของท�ำเลที่ตั้ง ส่วนในด้านภาพลักษณ์
โครงการนั้นพบว่า โครงการคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงจะมีการออกแบบบ้านในรูปแบบ traditional house
แบบดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้นบนพื้นที่ดินขนาดใหญ่แต่มีพื้นที่ใช้สอยภายในน้อย ซึ่งเป็นจุด
ที่ท�ำให้โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ แต่งต่างและโดดเด่น เนื่องจากตัวบ้านออกแบบโดยเน้นพื้นที่ใช้สอยเพื่อให้
เพียงพอกับลักษณะการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งทางตรง

ที่มา: ข้อมูลจาก CBRE

2.2.3 โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ พัฒนาโครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
- ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี ตั้งแต่วัยท�ำงาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว จนกระทั่งหลัง
แต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก�ำลังเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
2. กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติที่เป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีจ�ำนวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
3. กลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพที่เป็นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, เจ้าของกิจการ
- ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและประกอบอาชีพบริเวณใกล้
เคียงกับโครงการ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าที่มีบุตรเรียนสถานศึกษาใกล้เคียงกับโครงการ
- ด้านเชื้อชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทยและคนไทยที่มีสามีชาวต่างชาติ
- ด้านรายได้เน้นกลุ่มผู้มีรายได้ครัวเรือนตั้งแต่ 60,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป และผู้มีรายได้ส่วนตัว
ตั้งแต่ 18,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
- ด้านวัตถุประสงค์การซื้อเน้นกลุ่มลูกค้าซื้อเพื่อเป็นเจ้าของ และและอาศัยอยู่จริง
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2.2.4 โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี
(ก)

นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ พัฒนาโครงการ บ้านรชยา วงแหวน-นาดี ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
- ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 27 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลูกและมีสัตว์เลี้ยง
2. กลุ่มลูกค้าผู้มีครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงหลาน
- ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่คุ้นเคยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ, ผู้ที่ก�ำลังหาที่พักอาศัย
ที่ราคาไม่สูงจนเกินไป แต่ยังคงความเป็นบ้านหลังใหญ่
- ด้านเชื้อชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย
- ด้านรายได้เน้นกลุ่มผู้มีรายได้ครัวเรือนตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
- ด้านวัตถุประสงค์การซื้อเน้นกลุ่มลูกค้าซื้อเพื่อเป็นเจ้าของพักอาศัยเอง,อยู่อาศัยแบบครอบครัว
การจ�ำหน่าย และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
		
ด้วยท�ำเลที่ตั้งของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 ตั้งอยู่ที่ ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง
อุดรธานี ไม่ไกลจากเมือง และโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองนาดี ต.นาดี อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี ห่างตัวจากเมืองเพียง 7 กิโลเมตร ซึ่งใกล้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลฯ โรบินสัน เทสโก้โลตัส (นาดี) และตั้งงี่สุ่น (นาดี) ใกล้สนามบินอุดรธานี ใกล้สถาน
ศึกษาต่าง ๆ ประจ�ำจังหวัด ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียนอนุบาลอาภา
พัชร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี โดยส่วนผู้ที่สนใจโครงการสามารถติดต่อโครงการได้ทางช่องทาง ดังนี้
1) บ้านตัวอย่าง และส�ำนักงานขาย โครงการจัดให้มีบ้านตัวอย่าง 2 หลัง เป็นแบบบ้านเดี่ยวใหญ่ และ
แบบบ้านเดี่ยวเล็กซึ่งแบบบ้านเดี่ยวเล็กมีรูปแบบเดียวกันกับบ้านแฝด ลูกค้าสามารถเข้าชมบ้านตัวอย่าง
ได้เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า และทางโครงการจัดให้มีพนักงานขายที่พร้อมจะให้ค�ำแนะน�ำ และ
ข้อมูลต่าง ๆ กับลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการจองบ้านจนไปถึงขั้นตอนโอนกรรมสิทธิ์ได้
2) สื่อออนไลน์ โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 และโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี มีสื่อ Social Network เป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่ได้รับผลการตอบรับได้อันดับแรกอยู่หลายช่องทาง อาทิ สื่อทางเว็บไซต์,
Facebook, Line@, Intragram, Twitter เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เบื้องต้นไม่ว่า
จะเป็นแบบบ้าน แปลนบ้าน โปรโมชั่น และ Content ต่างๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับทางฝ่ายขายผ่าน
สื่อข้างต้นได้
การโฆษณาผ่าน สื่อออนไลน์
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3) ป้ายบิลบอร์ด การติดตั้งป้ายบิลบอร์ดโครงการเพื่อเป็นสื่ออีกช่องทางตามถนนสายหลักภายใน
จังหวัดอุดรธานี เช่น บริเวณถนนนิตโย ถนนบุญยาหาร ถนนพรหมประกายและบริเวณถนนบ้านช้างซึ่ง
เป็นป้ายหน้าทางเข้าซอยมายังโครงการ และเส้นรอบวงแหวน เป็นเส้นหลักที่มีลูกค้าเดินทางไปมาในถนน
เส้นนี้อยู่เป็นจ�ำนวนมาก และเป็นช่องทางที่ค่อนข้างได้ผลที่ดีรองลงมาจากสื่อออนไลน์ โดยในป้ายจะบอก
ถึงโปรโมชั่น ราคาเริ่มต้น ตลอดจนช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้คนที่สนใจและสามารถ
เข้าไปยังโครงการได้อีกด้วย
4) โบรชัวร์/ใบเสนอ เป็นสื่อที่ไว้รองรับเมื่อเวลามีลูกค้า Walk-in เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ จะได้รับข้อมูล
เบื้องต้น คือ รูปแบบบ้าน แปลนบ้าน ราคาขาย พื้นที่ใช้สอย เป็นต้น
การก�ำหนดต�ำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์

จากภาพแสดงให้เห็นถึงต�ำแหน่งทางการตลาดของ โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 และโครงการบ้าน
รชยา วงแหวน-นาดี มีจุดเด่นในเรื่องของราคาและท�ำเลดีกว่าคู่แข่ง ในขณะที่คู่แข่งที่มีระดับราคาใกล้
เคียงจนกระทั้งสูงกว่าแต่มีท�ำเลที่ด้อยกว่า
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(ข)

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานีเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก เพราะจังหวัดอุดรธานีเป็นที่กล่าวถึง
อย่างมากในเรื่องของความเจริญทางเศรษฐกิจ หลังจากมีนโยบายเปิดการค้าเสรี หรือ AEC ท�ำให้เมืองที่
อยู่ติดชายแดนได้รับความสนใจเป็นพิเศษทั้งเหล่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงนักธุรกิจที่มองเห็น
โอกาสในการท�ำธุรกิจ เนื่องจากอุดรธานีมีเสน่ห์ตรงที่เป็นเมืองใกล้ชายแดนลาว เป็นจังหวัดที่มขี นาด
ใหญ่ที่สุดของทางอีสานเหนือ และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งศูนย์การค้า การขยายตัวของค้าปลีก และ
แหล่งไลฟ์สไตร์ รองรับคนจากทางฝั่งไทยและทางฝั่งลาวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีเป็นจ�ำนวน
มาก ท�ำให้ความเจริญหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดค่อนข้างมาก อีกหนึ่งจุดส�ำคัญคือ ถึงแม้จังหวัดหนองคาย
จะเป็นจังหวัดซึ่งอยู่ติดชายแดนของประเทศลาว แต่ด้วยขนาดจังหวัดที่ค่อนข้างเล็กและไม่มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกมากนักจึงส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีที่มีความพร้อมมากกว่าและได้รับการตอบรับที่ดีกว่า
จากคนลาวที่เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด การเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดของคนลาวเป็นการ
เพิ่มศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีขึ้นอีกระดับหนึ่ง
แผนภาพแสดงอาณาเขตแนววงแหวนรอบ จังหวัดอุดรธานี

		 ส�ำหรับตลาดที่อยู่อาศัยอุดรธานีในปี 2562 นับจากต้นปีถึงเดือนสิงหาคม 2562 มีบ้านจัดสรรใหม่
เปิดโครงการเพียง 2 โครงการ เนื่องจากตลาดยังไม่มีแรงจูงใจใหม่ ๆ ที่จะบูมขึ้นได้ แต่ยังสามารถเดินไป
ได้เรื่อยๆ เนื่องจากอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ มีศักยภาพในอีสานตอนบนและจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ
แต่เวลานี้ยังมีข้อจ�ำกัดด้านต่าง ๆ พอสมควร ต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะ ที่จะท�ำให้ธุรกิจด้านนี้มีความ
เติบโตและสร้างอัตราความต้องการของตลาด จากที่จะมีแผนลงทุนมาถึงพื้นที่ในอนาคต อาทิ โครงการ
รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีนท�ำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม มีศูนย์กระจายสินค้า
โดยอุดรธานีมีปัจจัยเสริมที่มีศักยภาพคือ ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและอากาศ โครงการ
ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดอุดรธานี มีจ�ำนวน 39 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการ
รวมกัน 5,831 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 17,227 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด
1,696 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 6,360 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จ�ำนวน 34
โครงการ มีจ�ำนวนหน่วยในผัง 2,967 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 11,343 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
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เป็นอุปทานในตลาด 1,484 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,918 ล้านบาท โครงการอาคารชุด
จ�ำนวน 5 โครงการ มีจ�ำนวนหน่วยในผัง 2,864 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 5,884 ล้านบาท มีหน่วยเหลือ
ขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 212 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 443 ล้านบาท ทั้งนี้หน่วยเหลือ
ขายโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด จ�ำนวน 1,696 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด ร้อยละ 53.7 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 15.3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2
- 3 ล้านบาท เป็นอาคารชุดร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2 – 3 ล้านบาท เป็นบ้านแฝดร้อยละ
10.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2 – 3 ล้านบาท เป็นอาคารพาณิชย์ ร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ราคา 5 – 7.5 ล้านบาท ที่เหลือเป็นที่ดินเปล่า ตามล�ำดับ
		
ที่มา: https://www.reic.or.th/News/RealEstate/440379 และhttps://www.efinancethai.
com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=aFJPZ1k3OC81eGM9
หน่วยขายได้สะสมและหน่วยเหลือขาย บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด จ.อุดรธานี
ท�ำเล

ในเมือง
บ้านจั่น
ทางออกหนองคาย
บ้านเลื่อม
หนองขาม
ทางออกหนองบัวล�ำภู
สามพร้าว

รวม

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

รวม

ขายได้

เหลือขาย

ขายได้

เหลือขาย

ขายได้

เหลือขาย

25
30
75
130
60
111
20
451

250
100
240
97
225
221
100
1,233

41
26
70
70
25
48
10
290

20
30
21
18
20
50
159

66
56
145
200
85
159
30
741

270
130
261
115
245
221
150
1,392

ที่มา: นสพ โคราชอีสาน ปีที่ 45 ฉบับที่ 2601 วันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2562
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		 ในปี 2563 คาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานีจะชะลอตัว อุปทานในตลาดยังเหลืออีก
มาก โดยเฉพาะบ้านระดับราคา 3 -5 ล้านบาท ในสินค้าคงเหลือที่สร้างเสร็จแล้ว การพัฒนาโครงการใหม่
จะมีการชะลอตัวหลายโครงการเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสม ทั้ง ๆ ที่ ได้รับใบอนุญาตจัดสรร แล้ว และการ
พัฒนาโครงการใหม่ คงต้องค�ำนึงถึง เรื่องรูปแบบบ้านและระดับราคาขาย ตามความต้องการของตลาด
และก�ำลังซื้อ เป็นเรื่องส�ำคัญ รูปแบบการพัฒนาโครงการใหม่ จะมีบ้านระดับราคาขายที่ 1-2 ล้าน เพิ่ม
มากขึ้น ตามก�ำลังซื้อในตลาดผู้บริโภค ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม ในจังหวัดอุดรธานี จะยังไม่มีการ
พัฒนาโครงการเกิดขึ้น
ที่มา: https://www.thansettakij.com/content/property/414763
		 ในจังหวัดอุดรธานีมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นมากมาย ทั้งโครงการที่เป็นบ้าน
เดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ซึ่งคู่แข่งทางตรงของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 และโครงการบ้านรชยา
วงแหวน-นาดีนั้น มีรายละดังต่อไปนี้
ล�ำ
ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โครงการ

ที่ตั้ง

เนื้อที่ดิน
(ตรว.)

45ถ.บ้านช้าง
ต.หมากแข้ง
90
42บ้านรชยา จังถ.วงแหวน
ดอุดรธานี
วงแหวน-นาดี หวัต.นาดี
106
ศุภาลัย
50 ถ.อุดร
พาร์ควิลล์
- สกล
73
นิตโย
50,53,
ศุภาลัย
ถ.บ้านเลื่อม
เบลล่า
56
18 ศุภาลัย
ต.บ้
า
นจั
น
่
โนโววิลล์
35
ถ.อุดรธานี- 60 บ้านกลาง
บ้านตาด
เมือง 7
68
ต.บ้านจั่น
60 ธันวาทาวน์
ถ.บ้านเลื่อม
68
41 ตรภาพ
ลิเวลโล่ ทาวน์ -อุถ.มิ
ดรขอนแก่น 60
70 พลิน วิลล์
ต. บ้านเลื่อม
133
50 อิศรา 2
หนองส�ำโรง
70
42 ศรีธานี
ถ.อุดร
อิงค์แลนด์
- หนองคาย
58
50 เดอะริช
ต.บ้านเลื่อม
บ้านเลื่อม
75
ถ.อุดรหนองบัวล�ำภู 54 - 70
สิริวิลเลจ
ต.นิคม
สงเคราะห์
ถ.อุดร
สิริน นารา
61
- หนองคาย
บ้านรชยา
บ้านช้าง 2

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)
154181
152176
150 175

เปิด
ขาย

ประเภท

Jan-61

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
/บ้านแฝด

ราคา/
ยูนิต
(ล้าน
บาท)
2.49
-5.29

Dec-62

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
/บ้านแฝด

Jun-57

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

จ�ำนวน ยอด ยอดคง ขาย ขายเฉลี่ย/
ยูนิต
ขาย เหลือ เฉลี่ย/
เดือน
รวม (ยูนิต)
เดือน
161

161

0

6

ท�ำเลอยู่
ในเมือง

2.19
-3.19

89

35

54

4

ท�ำเลอยู่
ในเมือง

3.58
- 3.89

350

135

215

1

ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

270

190

80

4

ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

220

43

177

1

ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
150,203,
May-59 /บ้านแฝด/ทาวน์ 1.8 - 5
217
โฮม
โฮม 2 ชั้น, 1.72
113 - 122 Oct-60 ทาวน์
บ้านแฝด 2 ชั้น - 3.02
่ยว 2 ชั้น/
108 - 162 Mar-61 บ้านเดี
บ้านแฝด

3.59
- 4.5

41

22

19

1

ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

183,211,
144

Aug-57

3.29
-5

2.89
-5

66

50

16

ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

161-215

่ยว 2 ชั้น, 3.19
Apr-61 บ้าบ้นเดี
านชั้นเดียว - 4.79

56

20

36

2

ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

บ้านชั้นเดียว
/บ้าน 2 ชั้น

157 - 211 Sep-55

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.8
- 4.6

150

100

50

1

ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

145 - 190 Jun-61

บ้านชั้นเดียว

2.89
- 4.8

126

84

42

3

157 - 178 Jun-61

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

1.99
- 4.00

134

51

83

1

2 ชั้น / 2.29
125 - 137 Oct-61 บ้บ้าานแฝด
นเดี่ยว 2 ชั้น - 2.59

115

114

1

4

ท�ำเลอยู่
นอกเมือง
ท�ำเลอยู่นอก
เมือง (ไกล)
ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

115 - 255 Jul-58

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
/บ้านชั้นเดียว

2.89
- 5.89

175

48

127

1

ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

152 - 245 Dec-59

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.56
- 5.6

118

98

20

1

ท�ำเลอยู่นอก
เมือง (ไกล)
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ล�ำ
ดับ

โครงการ

ที่ตั้ง

เนื้อที่ดิน
(ตรว.)

15

เดอ นายน์

ถ.เลี่ยงเมือง
หนองคาย-สกล

62

16
17
18
19
20

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

เปิด
ขาย

ประเภท

ราคา/
ยูนิต
(ล้าน
บาท)

บ้านเดี่ยว/
แฝด 2 ชั้น

2.89 - 4

54

20

46

1

ต.นาดี บ้าน
บ้านแฝด/เดี่ยว 2 1.69
หนองหัวหมู 40-60 145-200 Jun-62
ชั้น
- 2.7
ถ.อุดร
่ยว 2 ชั้น / 2.69
เสนา วิลล์ - หนองบัวล�ำภู 56 - 70 120 - 160 Mar-62 บ้าบ้นเดี
า
นชั
้นเดียว - 3.89
ต.นาดี
บ้านแฝด 2 ชั้น / 2.25
บ้านแสนสุข
ถ.อุดร
30
76
142
181
Dec-59
บ้
านเดีย่ ว 2 ชั้น / - 3.56
- สกลนคร
หนองขาม
บ้านชัน้ เดียว
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น/
ศุภาลัย ไพรด์ ต.หนองบัว 38 - 200 120 - 318 มี.ค.-63 บ้านแฝด/ทาวน์ 2 - 9
โฮม
ศุภาลัย วิลล์
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น/
มิตรภาพต.บ้านจั่น 35 - 80 120 - 180 พ.ค.-57 บ้านแฝด/ทาวน์ 2 - 4
บ้านจั่น
โฮม

227

28

199

1

166

9

157

1

86

71

15

2

450

96

354

6

ท�ำเลอยู่นอก
เมือง (ไกล)
ท�ำเลอยู่นอก
เมือง (ไกล)
ท�ำเลอยู่นอก
เมือง (ไกล)
ท�ำเลอยู่นอก
เมือง (ไกล)
ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

248

237

11

2

ท�ำเลอยู่
นอกเมือง

170 - 218 May-62

เมโทร ปาร์ค

จ�ำนวน ยอด ยอดคง ขาย ขายเฉลี่ย/
ยูนิต
ขาย เหลือ เฉลี่ย/
เดือน
รวม (ยูนิต)
เดือน

2.2.5 โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ ร่วมพัฒนาโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี้
แนวคิดการพัฒนาโครงการ (Concept)
“ความมีระดับ หรือ CLASS” อาจเปรียบได้ว่าเป็นมรดกล�้ำค่าบนที่ดินใจกลางกรุงเทพมหานครที่
หาไม่ได้แล้วที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
วิสัยทัศน์ของเราคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดในรูปแบบคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักช์ชัวรี่ที่มี
คุณภาพโดดเด่น มีคุณค่าอยู่เหนือกาลเวลา และถูกส่งต่อเป็นมรดกสืบไป ตามแนวคิด “A CLASS OF
ONE’S OWN”
กลยุทธ์การตลาดหลัก (Key Marketing Strategy)
1. พัฒนาโครงการระดับ Super luxury ส�ำหรับผู้พักอาศัยสุดพิเศษเพียง 80 ครอบครัว ในซอย
ต้นสนซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยสมบูรณ์ (Freehold) เพียงไม่กี่แปลงที่เหลืออยู่ใน
บริเวณนี้ อันรายล้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างครบครัน
2. เน้นการออกแบบเหมาะสมที่สุดโดยผสมผสานระหว่างคุณภาพ การใช้งาน และความทนทาน ในทุก
ด้านของการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าห้องชุดจะได้รับการสืบทอดอย่างภาคภูมิใจในฐานะมรดกของ
ครอบครัวสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป
3. การร่วมมือกับทีมงานผู้ออกแบบและผู้รับเหมาระดับแนวหน้า รวมถึงคัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ชั้น
เยี่ยมเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีระดับของผู้พักอาศัย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
- ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีก�ำลังซื้อสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2. กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการใช้ชีวิตใจกลางเมืองพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครันและราย
ล้อมไปด้วยศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงานชั้นน�ำของประเทศ
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- ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่คุ้นเคยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ, ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD)
- ด้านเชื้อชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติ
- ด้านรายได้เน้นกลุ่มผู้มีรายได้ครัวเรือนตั้งแต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
- ด้านวัตถุประสงค์การซื้อเน้นกลุ่มลูกค้าซื้อเพื่อเป็นเจ้าของ และกลุ่มที่ลงทุนระยะยาว
การจ�ำหน่าย และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
		 ด�ำเนินการขายโครงการโดยทีมงานมืออาชีพจาก บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งนอกจาก
ดูแลการขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมอยู่ประจ�ำที่ส�ำนัก งานขาย
ของโครงการด้วย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
		 บริษัทฯ จะไม่มีการท�ำการตลาดแบบปูพรมในทุกสื่อการตลาด แต่จะเน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
เจาะจงได้และมีผลกับการตัดสินใจ โดยรูปแบบของโครงการจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ Brand
ที่สื่อให้เห็นถึงคอนโดมิเนียมที่น�ำสมัยมีความเป็นนานาชาติ ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยที่พิถีพิถัน และนักลงทุน
ที่ชาญฉลาด โดยทีมงานของบริษัทฯ ได้จัดงานพิเศษส�ำหรับ กลุ่มลูกค้า VVIP และจัดการเปิดตัว
โครงการ (Grand Opening Event) และจัดกิจกรรม THANKYOU PARTY เพื่อแทนค�ำขอบคุณลูกค้า
ส�ำหรับยอดขายกว่าร้อยละ 80 ในวันเปิดตัวโครงการ อีกทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์
เป็นหลัก
		 โครงการมีการโฆษณาผ่านสื่อ การจัดกิจกรรม การใช้ป้ายโฆษณา และสื่อออนไลน์ ในรูปแบบที่
หลากหลายดังนี้
Grand Opening Event
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Thank You Party Event
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(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
		 ในครึ่งปีแรกของปี 2563 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
ชะลอตัว มีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมไม่ถึง 10,000 ยูนิต ซึ่งต�่ำกว่าปริมาณการเปิดตัวคอนโดมิเนียม
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการเปิดโครงการใหม่มากกว่า 60,000 ยูนิตต่อปี อย่างไรก็ตาม หลังจากที่
รัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ธุรกิจต่าง ๆ ค่อย ๆ
กลับมาฟื้นตัวและเริ่มมีผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยบางรายเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่
จากรายงานของแผนกวิจัย ซีบีอาร์อี พบว่ามีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เกิดขึ้นตามแนวรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายใหม่และแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตราคาเริ่มต้นต�่ำกว่า 2 ล้านบาท และโครงการ
ใหม่ที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมมักจะมีราคาต�่ำกว่า 3 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็ยังไม่มคี อน
โดมิเนียมระดับบนและระดับ Luxury เปิดตัวใหม่ในปีนี้ เนื่องจากยังมีอุปทาน (Supply) ที่คงเหลือ
ในตลาดและต้นทุนที่ดินในย่านใจกลางเมืองยังคงสูงต่อการพัฒนาโครงการ ในขณะที่นักลงทุน
มีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้เงินสดจ�ำนวนมากในช่วงเวลาที่ไม่มีความแน่นอนจากปัจจัย
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19, สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และปัจจัยความขัดแย้ง ต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยราคาของคอนโดมิเนียมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ได้แก่ เขตปทุมวัน
วัฒนา ราชเทวี พญาไท และสาทร มีราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ 1.4 แสนบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนเพียงร้อยละ 1.30 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่ต�่ำที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี
2552
		 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 แม้ว่าสัญญาณแนวโน้มที่ดีในการฟื้นตัวของตลาดคอนโดมิเนียม
ในกรุงเทพมหานคร แต่ปริมาณคอนโดมิเนียมใหม่ที่จะแล้วเสร็จและจะเข้าสู่ตลาดยังเป็นที่น่ากังวล
เนื่องจากคาดว่าภายในปี 2563 จะมีคอนโดมิเนียมกว่า 60,000 ยูนิตที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และอีก
ประมาณ 80,000 ยูนิตจะแล้วเสร็จในปี 2564 และ ปี 2565 ด้วยจ�ำนวนคอนโดมิเนียนมากกว่า
140,000 ยูนิตที่รอการโอนในช่วงระยะ 2 ปีข้างหน้านี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการทิ้งเงินจอง
คอนโดมิเนียมจ�ำนวนมากซึ่งอาจจะท�ำให้ตลาดกลับเข้าสู่สภาวะผันผวนอีกครั้ง เนื่องจากผู้ซื้อจ�ำนวน
มากต้องการเก็บเงินสดไว้อาจตัดสินใจที่จะไม่โอนห้องชุดที่ได้จองไว้
ที่มา : https://ibusiness.co/detail/9630000089646 และ https://www.mitihoon.com/2020/07/04/186105/

		 ในเขตเพลินจิต หลังสวน และชิดลม มีโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury ถูก
พัฒนาขึ้นมากมาย ซึ่งคู่แข่งทางตรงของโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ มีรายละดังต่อไปนี้
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โดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคู่แข่ง โครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ มีรายละเอียด ดังนี้
Tonson One
Residence
Tonson
Development

28 Chidlom

Noble
Ploenchit
Noble
Development

Muniq
Langsuan
Major
Development

Nimit
Langsuan
Pace
Development

Sindhorn
Tonson
Siam
Sindhorn

Sindhorn
Residence
Siam
Sindhorn

Location

Soi Tonson

Chidlom Rd.

Ploenchit

Tonson Rd.

Langsuan Rd.

Tonson Sarasin

Fitted

Fitted

No Furniture

Fitted

Fitted

Fully Fitted

Between
Langsuan
Soi 1, 2
Fully Fitted

Fully Fitted,Fully Furnish
Nearest BTS/
MRT Station

BTS
Chidlom

BTS
Chidlom

BTS
Ploenchit

BTS
Chidlom

BTS
Rajadamri

BTS
Rajadamri

BTS
Chidlom

Distance from
BTS/MRT
Station (m.)
Land Size

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%

2BR: 78-130
3BR: 136-202
4BR: 336
PH: 617

2BR: 85
3BR: 105, 140

Studio: 35
1BR: 68-76
2BR: 103-147
3BR: 145-297
4BR: 342-345

October 2015

June 2015

n/a

December 2018

May 2018

Completed

Project
Developer

Room Size :
Avg Size
(sq.m.)

Construction
Start
Completion
Date

SC Asset

1BR: 57-74.5 Studio: 0 / 33.5 1BR: 43-61
1BR: 50-78
2BR: 108-117.5 1BR: 38-57/
2BR: 69-119
2BR: 83-101
3BR: 174-174.5
40-50
3BR: 110-133 3BR: 121-179
PH: 255
2BR: 75-105/
Duplex:
PH: 254-280
Duplex PH:
69-91
144-199
300-387.5
3BR: 130-132/ PH: 139-178
120-200
Duplex: 0
/187-191
April 2020
April 2016 December 2011 June 2018
April 2023

May 2020

Q4 2017

August 2021
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
		 เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงมีแนวทางการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ Use Looking For Site ซึ่งบริษัทฯ จะ
ก�ำหนดรูปแบบโครงการที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับรูปแบบโครงการ เพื่อ
ท�ำการก่อสร้างเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และโครงการประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้การก�ำหนดรูปแบบ
โครงการเบื้องต้นนั้น บริษัทฯ จะตัดสินใจโดย ผ่านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใน 4 ด้านหลัก ๆ
ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิน ทั้งนี้เมื่อได้ก�ำหนดรูปแบบโครงการที่เหมาะ
สมแล้ว บริษัทฯ จะใช้แนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1 การจัดหาที่ดิน
		 ก่อนเริ่มต้นกระบวนการจัดหาที่ดินหรือท�ำเลที่ตั้งโครงการนั้น บริษัทฯ จะมีการก�ำหนดแนวทางเบื้อง
ต้นเพื่อให้สามารถจัดหาที่ดินได้ตรงตามลักษณะที่บริษัทฯ ต้องการ ดังนี้
1. โครงการบ้านแนวราบต้องมีทางเข้าออกติดถนนสายหลัก ในย่านที่ก�ำลังเติบโตเป็นท�ำเลอยู่อาศัยที่
เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วน โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และ/หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นน�ำ
ใช้เวลาเดินทางเข้าเมือง Central Business District (CBD) เพียง 30 นาที โดยโครงการบ้านขอ
งบริษัทฯ จะอยู่ในขนาดกลางคือประมาณ 50 – 150 หลังต่อโครงการ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่
ก�ำลังขยายครอบครัว มีสมาชิกทุกเพศทุกวัย โดยให้ความส�ำคัญกับทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น และไม่
ต้องการอยู่ในโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินไป ในขณะเดียวกันก็ไม่ประสงค์จะอยู่ในโครงการที่เล็กจน
เกินไปเนื่องจากต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่สูงเกินความจ�ำเป็น
2. โครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยต้องเดินถึงสถานีรถไฟฟ้าสายหลัก โดยต้องอยู่ในระยะไม่เกิน
500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า และหากไม่ใกล้จากสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นสถานีเชื่อมต่อ (Interchange
		 Satation) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
		 หลังจากผ่านการคัดกรองจากหลักเกณฑ์ข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณะตามระดับราคา ประเภท และ
ลักษณะราคาตามที่โครงการต้องการขาย พร้อมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.1.1 ข้อก�ำหนดด้านกฎหมาย
			 ก่อนท�ำการเลือกซื้อที่ดินนั้นบริษัทฯ จะท�ำการศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับที่ดิน
เพื่อตรวจสอบว่าสามารถท�ำโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและราบรื่นหรือไม่
2.3.1.2 บริบททางกายภาพ
			 บริษัทฯ เลือกซื้อที่ดินที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการและ
บริษัทฯ ได้นอกจากนี้ท�ำเลที่ดินที่จัดหาจะต้องมีความสะดวกในการเข้าถึง มีความใกล้กับสถานที่
ส�ำคัญและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
2.3.1.3 ขนาดแปลงที่ดิน
			 ขนาดที่ดินต้องมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ โดยที่ดินที่โครงการต้องการหาเพื่อท�ำ
หมู่บ้านจัดสรรนั้นจะมีขนาดที่ดินประมาณ 9 ไร่ ขึ้นไป มีหน้ากว้าง มีทิศทางที่ดีถูกต้องตามหลักฮวง
จุ้ย แปลงจัดสรรแบ่งลงตัวตามขนาดบ้าน ในขณะที่ที่ดินที่ใช้ส�ำหรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิ
เนียมจะมีขนาดตั้งแต่ 300 ตร.ว. ขึ้นไป ทั้งนี้รูปร่างของที่ดินต้องมีความเหมาะสมส�ำหรับการพัฒนา
โครงการด้วย
2.3.1.4 ท�ำเลที่ตั้ง และการเข้าถึง
		
ที่ดินส�ำหรับพัฒนาโครงการในกรุงเทพฯ นั้นต้องมีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางเมือง
โดยสามารถเดินทางจากที่ดินเข้าสู่ย่าน CBD ของเมืองได้ภายในเวลาประมาณ 30 นาที แต่เนื่องจาก
โครงการที่พัฒนาในต่างจังหวัด ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีซึ่งยังมีพื้นที่ดินเปล่าค่อนข้างมาก จึงสามารถ
จัดหาที่ดินที่สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ภายในระยะเวลาประมาณ 10 นาทีเท่านั้น
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2.3.1.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
			 บริษัทฯ จะจัดซื้อแปลงที่ดินที่ล้อมรอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุ้มค่าต่อการลงทุนในอนาคต โดย
บริษัทฯ ได้คิดค้น และพัฒนาโครงการโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ และความเหมาะสม โดยรูปแบบโครงการที่
จะถูกพัฒนาขึ้น ทั้งนี้จะต้องไม่อยู่ติดกับแหล่งเสื่อมโทรม และสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าผู้
ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในการด�ำเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ หากโครงการใดเข้า
เงื่อนไขที่ต้องยื่นขออนุมัติต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อด�ำเนินการจัดเตรียมรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้สามารถขออนุญาต
ต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการก่อสร้างเกิดขึ้นอาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเมื่อเริ่มมีการก่อสร้างได้ควบคุม และตรวจสอบด้านระบบน�้ำเสีย
โดยน�้ำเสียจากแต่ละโครงการจะได้รับการบ�ำบัดก่อนระบายลงบ่อพัก รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำทิ้งให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายก�ำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่น�้ำสาธารณะ เพื่อไม่ให้มีผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตามผล และประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
2.3.1.6 สภาพตลาด
			 บริษัทฯ จะเลือกซื้อที่ดินในท�ำเลที่มีสภาวะตลาดเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ คือมีอุปสงค์
และ อุปทานของกลุ่มเป้าหมายที่เพียงพอ และราคาที่ดินที่เหมาะสมกับการท�ำโครงการ อีกทั้งยังมี
ช่องว่างทางการตลาดที่บริษัทฯ เล็งเห็นและสามารถเติมเต็มความต้องการของกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะ
เจาะจงเข้าไปได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.3.1.7 ความคุ้มค่าทางด้านการเงิน
			 ก่อนท�ำการเลือกซื้อที่ดินนั้นบริษัทฯ จะท�ำการศึกษาความคุ้มค่าทางด้านการเงินโดยพิจารณา
จากโมเดลธุรกิจซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโครงการที่เลือกท�ำเพื่อตรวจสอบว่าสร้างผล
ก�ำไรว่าคุ้มค่าและได้ตามเป้าหมายหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR), อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE), อัตราส่วนผล
ตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA), ก�ำไรสุทธิ (NET PROFIT), และอื่น ๆ
2.3.2 การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
		 ในการพิจารณาเลือกพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามขั้นตอนและกระบวน
การในการศึกษาพิจารณาและด�ำเนินการดังต่อไปนี้
2.3.2.1 ขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
			 บริษัทฯ จะด�ำเนินการศึกษารวมรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลทางกฎหมาย กายภาพ การตลาด และการ
เงิน โดยละเอียด เพื่อก�ำหนดลักษณะและประเภทของโครงการที่จะเลือกพัฒนา โดยจะเลือกแนวทาง
ที่เป็นไปได้มากที่สุด และคุ้มค่าการลงทุนที่สุด
2.3.2.2 ขั้นตอนคัดเลือกผู้ออกแบบ
		
บริษัทฯ จะด�ำเนินการคัดเลือกผู้ออกแบบโดยพิจารณาเลือกผู้ออกแบบที่มีความถนัดตามรูปแบบ
โครงการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละประเภท และต้องมีความน่าเชื่อถือมากพอสมควร หากมีชื่อ
เสียงเป็นที่รู้จักของกลุ่มตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการระดับ Luxury ทั้งนี้
			จะพิจารณาประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาเป็นส�ำคัญประกอบด้วย
			 และบริษัทฯ ก�ำหนดหลักการออกแบบและการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ยึดติดกับรูปแบบการท�ำ
โครงการแบบเดิม ๆ โดยมุ่งให้แบบบ้านตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง กล่าวคือเน้นพื้นที่ใช้ สอย
ภายในอาคาร ยกตัวอย่างเช่น โครงการวนา เรสซิเดนซ์ มีลิฟต์ภายในบ้านเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการบกพร่องให้มีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยแนวคิด
Universal design และออกแบบให้อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมและ/หรือสามารถติดตั้งได้ทุกหลังใน
ภายหลังหากไม่ต้องการ มีระบบอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงและสาย LAN ที่จ�ำเป็นต่ออุปกรณ์อีเล็กโทร
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นิคติดตั้งทุกจุดทั่วบ้าน สามาถรองรับระบบ Home Automation ที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริง หาก
ลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่ออ�ำนวยความสะดวก เป็นต้น
		 2.3.2.3 ขั้นตอนพัฒนาแบบโครงการ
		
บริษัทจะด�ำเนินการออกแบบโครงการควบคู่ไปกับการท�ำงานของผู้ออกแบบ มีบุคลากรทีเ่ ชี่ยวชาญ
งานก่อสร้างเป็นทีมควบคุมการก่อสร้างหลัก โดยทีมงานก่อสร้างของบริษัทฯ จะเป็นศูนย์กลางใน
การประสานงานกับทีมออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก ภูมิสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน ผู้รับเหมางานต่างๆ
บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุก่อสร้างบางประเภทเองเพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง และ/
หรือเพื่อให้มั่นใจว่างานในส่วนนั้นๆ มีคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมด�ำเนินการตรวจเช็คข้อบก พร่องต่าง ๆ
เพื่อให้ได้รูปแบบโครงการที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุด
			 มีทีมวิศวกรผู้มากประสบการณ์จากหลากหลายแขนง อาทิเช่น วิศวกรโครงสร้างวิศวกรงาน
ระบบไฟฟ้า ประปา วิศวกรเครื่องกล Quality Control (QC) และ Quality Survey (QS) เป็นต้น
		 2.3.2.4 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
			 บริษัทฯ จะด�ำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีการปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงาน
ราชการที่ออกใบอนุญาตตั้งแต่เริ่มท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility study)
ของโครงการจนถึงได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
		 2.3.2.5 ขั้นตอนการจัดหาผู้รับเหมา
		
บริษัทฯ จะเดินเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโดยจะพิจารณาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ
และมีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับมีก�ำลังการผลิตที่สามารถด�ำเนินงานก่อสร้างจนส�ำเร็จลุล่วงได้
ภายในเวลาที่ก�ำหนดอย่างมีคุณภาพ โดยส่วนมากจะเป็นผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และเคยร่วมงาน
กันมาก่อนหน้านี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังต้องมีผลงานที่โดดเด่นในอดีต มีชื่อเสียง และมี
ความถนัดในการท�ำงานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการที่ต้องการให้ก่อสร้าง โดย
บริษัทฯ จะเลือกผ่านกระบวนการประมูลราคาค่าก่อสร้าง ทั้งนี้บริษัทฯ จะท�ำการประเมินคุณภาพ
งานของผู้รับเหมาเป็นระยะ ๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
		 2.3.2.6 ขั้นตอนการก่อสร้าง
			 บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีมส�ำหรับควบคุมงานก่อสร้างโดยเฉพาะ ซึ่งจะคอยควบคุมการท�ำงานของ
ผู้รับเหมา เพื่อให้ก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามเวลา มีคุณภาพดี ใช้งบประมาณไม่สิ้นเปลือง และเกิดข้อ
ผิดพลาดน้อยที่สุด โดยจะมีการตกลงด้านการจัดหาวัสดุก่อสร้างกับทีมผู้รับเหมาตามความเหมาะ
สมของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อหาแนวทางควบคุมงบประมาณให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด
		 2.3.2.7 ขั้นตอนการตรวจเช็คผลงาน
			 บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีมส�ำหรับตรวจเช็คคุณภาพของโครงการก่อนการส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าได้
รับโครงการที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
		 2.3.2.8 ขั้นตอนการติดตามผลงาน
		
บริษัทฯ มีการด�ำเนินการติดตามผลงานหลังส่งมอบ โดยมีการสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอ
แนะต่างๆ จากลูกค้า เพื่อน�ำค�ำแนะน�ำของลูกค้าไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นในการพัฒนาโครงการ
ต่อไป
		 2.3.2.9 ขั้นตอนการบริการหลังการขายและ Property Management
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			 การบริหารหลังการขายและ Property Management เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างรากฐานที่
ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ จากงานวิจัยตลาดของ AGENCY FOR REAL ESTATE พบว่ากว่าร้อยละ 60
ของยอดขายโครงการมาจากลูกค้าเก่าที่แนะน�ำและให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าใหม่ในการตัดสินใจ
เลือกซื้อโครงการ บริษัทฯ จะท�ำการคัดเลือกผู้บริหารโครงการที่มีประสบการณ์มาเป็นผู้บริหารโครงการ
ต่อจากบริษัทฯ เมื่อมีการส่งมอบโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนที่ว่านี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงาน
โดยเฉพาะเพื่อประสานงานที่เกี่ยวกับ Property Management เพื่อให้ความมั่นใจลูกค้าว่าทั้ง
โครงการจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและดีที่สุด
2.4 จุดแข็ง/จุดอ่อนโดยรวมของบริษัทฯ
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนเนื่องจากรูปแบบของ
โครงการที่แตกต่าง
2. สามารถขยายโครงการโดยซื้อที่ในท�ำเลที่ดีได้ในราคา
ที่สูงกว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปซึ่งเน้นเนื้อที่
ดินในการขายบ้านแต่ละหลังเนื่องจากบริษัทฯเน้นสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการก่อสร้างและออกแบบ
3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะมีจุดแข็งที่ชัดเจนเรื่องราคา
ต่อพื้นที่ใช้สอย
4. ทีมงานมีทั้งคนรุ่นใหม่และผู้มีประสบการณ์ในวงการที่
ผสมผสานกันอย่างลงตัว ท�ำให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
เป็นอย่างดี
5. มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. เนื่องจากจ�ำนวนโครงการในแต่ละปีจะมีไม่มากแต่มีมูลค่า
ที่สูง บริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจและลงรายละเอียดได้เต็มที่
ท�ำให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุก ๆ สาย
งานและมีสัดส่วนก�ำไรต่อรายได้ที่สูงเกินมาตรฐาน

1. บริษัทฯ และชื่อโครงการของบริษัทฯ ยังไม่เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง จึงไม่สามารถแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ในระดั บ ตลาดที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ ่ ม ลู ก ค้ า
(Mass Market Segment) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยได้ ณ ปัจจุบัน
2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของโครงการเข้าถึงได้ค่อน
ข้างยากในเชิงของการตลาด และมีฐานข้อมูลจ�ำกัด

73

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2563

2.5 การงานที่ยังไม่ส่งมอบ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง
ทั้งหมด 3 โครงการตามรายละเอียด ดังนี้
โครงการ

โครงการ

บ้านรชยา บ้านช้าง 2

บ้านรชยา วงแหวน-นาดี

ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
เขตบางกะปิ ถนน
ศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า
(กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)
บ้านเดี่ยวรูปแบบ
สไตล์โมเดิร์น ลักชัวรี่

บริษัท รชยาเรียล
เอสเตท จ�ำกัด
ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี

บริษัท รชยาเรียล
เอสเตท จ�ำกัด
ถ.วงแหวนจังหวัด
อุดรธานี ต.นาดี อ.เมือง
อุดรธานี
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด
สไตล์โมเดิร์น

บริษทั ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ซอยต้นสน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
คอนโดมิเนียม 29 ชัน้
ระดับ Super Luxury

7,953.3

13,349.0

8,010.4

385.3

จ�ำนวนยูนิต

69

161

89

80

มูลค่า (ลบ.)

1,862.00

486.87

223.92

2,850

บริษัทผู้พัฒนา
ที่ตั้ง
รูปแบบ
โครงการ พื้นที่
โครงการ
(ตร.ว.)

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด
สไตล์โมเดิร์น

ช่วงที่เปิดขาย

กันยายน 2561

มกราคม 2561

ธันวาคม 2562

เมษายน 2563

ช่วงที่เริ่มโอน

มีนาคม 2562

สิงหาคม 2561

ตุลาคม 2563

เมษายน 2566

โอนแล้ว

จองและ
ท�ำ
สัญญา
แล้ว
มูลค่า
(ลบ.)

จ�ำนวนยูนิต

32

161

38

-

มูลค่า (ลบ.)

843.41

486.87

87.09

-

จ�ำนวนยูนิต

8

-

14

61

มูลค่า (ลบ.)

287.59

-

38.47

1,862.22

จ�ำนวนยูนิต

29

-

37

19

มูลค่า (ลบ.)

825.95

-

98.36

987.78

วันที่คาดว่าจะปิด
โครงการ

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1. ความเสี่ยงจากการใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ด้านอุปสงค์ ปัจจุบันการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในรูปแบบภาษีบ�ำรุง
ท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 รัฐบาลจะเริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าการจัดเก็บ ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะท�ำให้อุปสงค์ในอสังหาริมทรัพย์โดย
รวมลดลง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นการเสียภาษี
		 ด้านอุปทาน ตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ถือครองที่ดินเปล่าจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราค่อนข้างสูง ท�ำให้ผู้ถือ
ครองที่ดินเปล่ามีแนวโน้มที่จะจ�ำหน่ายที่ดินออก หรือน�ำมาพัฒนาโครงการเพื่อให้มีรายได้มาชดเชยภาษีที่ต้อง
เสีย ท�ำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กรายใหม่เกิดขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริม
ทรัพย์
3.2. ความเสี่ยงจากเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
ปัจจุบันสถาบันการเงินเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากความวิตกของ
ภาระหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อีกทั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย ออก
ประกาศ การก�ำหนดเงินดาวน์ขั้นต�่ำหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ให้สะท้อนความเสี่ยงได้
ดีขึ้นส�ำหรับการผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป และถึงแม้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการ LTV ส�ำหรับการกู้ร่วม แต่โดยภาพรวมก็ยังคงมีความเข้มงวดกับการปล่อย
สินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยอยู่ ดังนั้นลูกค้ามีความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ อันจะส่ง
ผลกระทบต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น และ
ความสามารถในการผ่อนช�ำระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้อโครงการ
ไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ส�ำหรับโครงการอสังหาริมทรัยพ์ของบริษัทฯ โดยส่วน
มากจะมีการเรียกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณร้อยละ 20 ของราคาขาย ส่วนอีกร้อยละ 80 เป็นการขอสิน
เชื่อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะท�ำให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง เนื่องจากสัดส่วนใน
การขอสินเชื่อต�่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินก�ำหนด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทรัพย์สินถาวรหลัก ประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ เครื่อง
ตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน และยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
1.22
1.71
0.25
0.35
3.06
2.47
0.51
1.43
5.04
5.96

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
2.58
1.92
1.92
2.58

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
รวม
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ล�ำดับ โครงการ

ที่ตั้งโครงการ

1.

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

2.

ซ.รัตนาธิเบศร์ 3
ไวโอ
ต.ตลาดขวัญ อ.นนทบุรี
แคราย 2 จ.นนทบุรี

พื้นที่ รูปแบบ ต้นทุนตาม ราคา ประเมินโดย / วันที่ กรรม ภาระ
โครงการ โครงการ
บัญชีสุทธิ ประเมิน
สิทธ์
ประเมิน
(ตร.ว.)
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
ที่ดิน ผูกพัน
387.00

อาคารชุด
พักอาศัย

310.00

อาคารชุด
พักอาศัย

32.79

51.19

ถ.ศรีนครินทร์ – ร่ม
วนา
า (กรุงเทพกรีฑาตัด 7,953.30 โครงการ 674.83
3. เรสซิเดนซ์ เกล้
ใหม่) แขวงหัวหมาก
บ้านจัดสรร
เขตบางกะปิ
โครงการใน ถ.ศรีนครินทร์ – ร่ม
า (กรุงเทพกรีฑาตัด 6,161.50 N/A 391.93
4.* อนาคต เกล้
ใหม่) แขวงสะพานสูง
เพื่อขาย เขตสะพานสูง

5.
6.

บ้าน รชยา
13,349.00 บ้โครงการ
านจัดสรร
บ้านช้าง 2 ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
โครงการใน จ.อุดรธานี
อนาคต
40,341.10 N/A
182.04
เพื่อขาย

ถ.วงแหวนจังหวัด
บ้าน รชยา
7. วงแหวน-นาดี อุดรธานี ต.นาดี อ.เมือง 8,010.40 บ้โครงการ
านจัดสรร 85.52
อุดรธานี จ.อุดรธานี
8.

โครงการใน ถ.วงแหวนจังหวัด
อนาคต อุดรธานี ต.นาดี อ.เมือง 534.90
เพื่อขาย อุดรธานี จ.อุดรธานี

9.

ต้นสน วัน ซ.ต้นสน แขวงลุมพินี
เรสซิเดนซ์ เขตปทุมวัน

385.30

N/A

1.81

56.46

88.29

748.39

450.10

-

302.07

88.31

6.41

บริษัท นวมินทร์ แอพ
ไพรซัล แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จ�ำกัด / 15
ธันวาคม 2563
บริษัท นวมินทร์ แอพ
ไพรซัล แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จ�ำกัด / 15
ธันวาคม 2563
บริษัท นวมินทร์ แอพ
ไพรซัล แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จ�ำกัด /15
ธันวาคม 2563
บริษัท เอ็ดมันไต แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย)
จ�ำกัด / 1 มิถุนายน
2561

จ�ำนอง
AFD เป็นหลัก
ประกัน
จ�ำนอง
AFD เป็นหลัก
ประกัน
จ�ำนอง
AFD เป็นหลัก
ประกัน
จ�ำนอง
AFD เป็นหลัก
ประกัน

บริษัท นวมินทร์
จ�ำนอง
แอพไพรซัล แอนด
คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด / RCY เป็นหลัก
ประกัน
15 ธันวาคม 2563
บริษัท นวมินทร์ แอพ
จ�ำนอง
ไพรซัล แอนด์ คอนซัล RCY เป็นหลัก
แตนท์ จ�ำกัด / 15
ประกัน
ธันวาคม 2563
บริษัท นวมินทร์ แอพ
จ�ำนอง
ไพรซัล แอนด์ คอนซัล RCY เป็นหลัก
แตนท์ จ�ำกัด / 15
ประกัน
ธันวาคม 2563

ษัท แอดวานซ์
อาคารชุด 1,254.11 1,071.00* บริ
แอพไพรซั
ล จ�ำกัด
พักอาศัย
/ 15 ธันวาคม 2563

จ�ำนอง
TON- เป็นหลัก
SON
ประกัน

2,674.21 2,811.04

รวม

หมายเหตุ: * มูลค่าทรัพย์สินประเมินโดยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ตามสภาพปัจจุบัน
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสนับ
สนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
		
(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อ:

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่:

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท:

ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
0107546000181

โทรศัพท์:

02-026-3512

โทรสาร:

02-026-3513

เว็บไซต์:

www.assetfive.co.th

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท:

หุ้นสามัญ 1,209,384,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประเภทธุรกิจ:

(2) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ชื่อ:

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่:
ประเภทธุรกิจ:

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์:

02-026-3512

โทรสาร:

02-026-3513

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท:

หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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ประเภทธุรกิจ:

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
เลขที่ 99/99 ถนนพรหมประกาย ต�ำบลหมากแข้ง
อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์:

042-329398

โทรสาร:

-ไม่มี-

เว็บไซต์:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท:

www.rachaya.co.th

ชื่อ:

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (กิจการร่วมค้า)

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่:

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ:

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์:

02-026-3512

โทรสาร:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท:

02-026-3513

ชื่อ:

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่:

หุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

หุ้นสามัญ 3,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

(3) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อ:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่:

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
410/93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วงขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์:

02-009-9000

โทรสาร:

02-009-9991
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ผู้สอบบัญชี

โทรศัพท์:

นางจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2259-5300

โทรสาร:

02-260-1553

ชื่อ:

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่:

6.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น
- ไม่มี -

79

การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2563

การจัดการและ
การก�ำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 661,500,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 604,692,307.50 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,209,384,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�ำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 (อ้างอิงจากสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) มีดังนี้
ล�ำดับที่

ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1.

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

536,801,385

44.39

2.

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ*

325,065,150

26.88

3.

นางไกวซัน ปัญจทรัพย์**

50,934,367

4.21

4.

นายชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์

49,119,129

4.06

5.

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

46,990,453

3.89

6.

นายสาโรจน์ อัศวพรชัย

43,703,111

3.61

7.

นายเสรี โอจรัสพร

31,619,129

2.61

8.

นายพุฒินันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ

31,619,129

2.61

9.

นายโชติกร ปัญจทรัพย์

30,000,000

2.48

10.

นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอ�ำไพ

15,613,200

1.29

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

47,919,562

3.96

1,209,384,615

100.00

รวม

หมายเหตุ:
* รวมจ�ำนวนหุ้นที่ถือในนาม DBS BANK LTD จ�ำนวน 30,000,000 หุ้น
		 คิดเป็นร้อยละ 2.48 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
** บุคคลตามมาตรา 258 ของนายศุภโชค ปัญจทรัพย์
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(2)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ล�ำดับที่

ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

28,999,999

96.67

2

นางสาวธันยพร อนันตศิลป์

1,000,000

3.33

3

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

1

0.00

30,000,000

100.00

รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ล�ำดับที่

ผู้ถือหุ้น

1

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

2

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

จ�ำนวนหุ้น
29,997

100.00

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

1

0.00

3

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

1

0.00

4

นายเทิดศักดิ์ เชิดชูอ�ำไพ

1

0.00

30,000

100.00

รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
ดังนี้
ล�ำดับที่

ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

1

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

2

1,472,500

47.50

Granking Company Limited

775,000

25.00

3

นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ

387,500

12.50

4

นายวันนิวัต กิติเรียงลาภ

387,500

12.50

5

Mr. Tan Chin Kwang Johnson

77,500

2.50

3,100,000

100.00

รวม

(3)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement)
- ไม่มี -
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้*
หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติวงเงินการออกและ
เสนอขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promis sory Note:
P/N) ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด มูลค่าคงค้างไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/
ทุกชนิดแล้ว บริษัทฯ สามารถน�ำมูลค่าไถ่ถอนดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่าคงค้างรวม
ณ ขณะใด ขณะหนึ่งต้องไม่เกินจ�ำนวนดังกล่าว (Revolving Basis) เพื่อน�ำเงินไปช�ำระหนี้เงินกู้ยืม
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุ ประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
สมควร
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลัง
หักภาษี และส�ำรองตามกฎหมาย โดยค�ำนวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จ่ายเงินปันผลประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การส�ำรองเงินไว้เพื่อลงทุนใน
อนาคต การส�ำรองเงินไว้เพื่อจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสรางองคกรของ บร�ษัท แอสเซท ไฟว กรุป จำกัด (มหาชน)
8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กรของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบร�ษัท

คุณอภิวัชร เสถียรธนรัตน
เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร

ฝายตรวจสอบภายใน

คุณศุภโชค ปญจทรัพย

(ผูใหบร�การภายนอก)

กรรมการผูจัดการ

คุณชมพูนุท สุวรรณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานบัญช�และการเง�น

คุณอวัสดา พ�ช�ตรานนท
ผูชวยผูจัดการฝายบัญช�และการเง�น
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

5 กุมภาพันธ์ 2561

6/6

2

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

27 เมษายน 2561

6/6

3

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

กรรมการบริษัท

9 พฤษภาคม 2561

6/6

4

นายวัลลภ ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

27 เมษายน 2561

6/6

5

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

9 พฤษภาคม 2561

5/6

6

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

22 ตุลาคม 2561

6/6

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1

นายวัลลภ ศรีไพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

9 พฤษภาคม 2561

5/5

2

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

กรรมการตรวจสอบ

9 พฤษภาคม 2561

5/5

3

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์*

กรรมการตรวจสอบ

22 ตุลาคม 2561

5/5

หมายเหตุ :
		

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ประธานกรรมการบริหาร

14 พฤศจิกายน 2562

6/6

1

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

2

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

กรรมการบริหาร

14 พฤศจิกายน 2562

6/6

3

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

กรรมการบริหาร

14 พฤศจิกายน 2562

6/6
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คณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

กรรมการผู้จัดการ

5 กันยายน 2556

4/4

2

นายโชติกร ปัญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

19 เมษายน 2562

4/4

3

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

กรรมการบริษัท

19 เมษายน 2562

4/4

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

กรรมการผู้จัดการ

23 กันยายน 2558

5/5

1

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

2

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

กรรมการบริษัท

8 ธันวาคม 2558

5/5

3

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

17 สิงหาคม 2560

5/5

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (กิจการร่วมค้า)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

กรรมการบริษัท

17 สิงหาคม 2560

5/5

2

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

กรรมการบริษัท

27 เมษายน 2563

0/0*

3

นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริษัท

17 สิงหาคม 2560

5/5

4

Mr. Yu Kwan Kin Daniel

กรรมการบริษัท

17 สิงหาคม 2560

5/5

หมายเหตุ: * ภายหลังจากนายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร ได้รับแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท ไม่มีการจัดประชุม

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ หรือ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
หรือ Mr. Yu Kwan Kin Daniel รวมกันเป็นสองคน
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8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายศุภโชค
ปัญจทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวชมพูนุท สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นางสาวอวัสดา พิชิตรานนท์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายอภิวัชร์
เสถียรธนรัตน์
เลขานุการบริษัท

โครงสร้างองค์
กรของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
โครงสรางองคกรของ บร�ษัท แอสเซท ไฟว ดีเวลลอปเมนท จำกัด
ศุภโชค ปญจทรัพย

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

ชมพูนุท สุวรรณ

ศุภโชค ปญจทรัพย

อัญชลี รุงไพโรจนเจร�ญ

กรนร�นทร อาดัม

ผูจัดการฝายการขาย

ณัฐพล ผลอเนก

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายบัญช�และการเง�น

รักษาการผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายการขายและการตลาด

ชมพูนุท สุวรรณ

ผูจัดการฝายการตลาด

รักษาการผูจัดการ
ฝายบัญช�และการเง�น

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายพัฒนาธุรกิจ

ผูชวยประธาน
เจาหนาที่บร�หาร
ฝายปฏิบัติการ

ณัฐภณ จารุรักษา

วาง

ชมพูนุท สุวรรณ

รักษาการผูอำนวยการ
ฝายโครงการ

ผูจัดการฝายจัดซ�้อ

รักษาการผูจัดการ
ฝายทรัพยากรบุคคล

จตุรงค ธนะปุระ

อวัสดา พ�ช�ตรานนท

ธนันพัชร มุขชาติ

ผูชวยผูจัดการ
ฝายบัญช�และการเง�น

ผูชวยผูจัดการฝายการขาย

ณัฐพล ผลอเนก

อุทัยวรรณ สาสนัส

รักษาการ
นักพัฒนาธุรกิจ

เจาหนาที่จัดซ�้ออาวุโส

ณัฐภณ จารุรักษา

ผูจัดการฝายโครงการ

ศิร�พร สาธร

เจาหนาที่ฝายบัญช�
และการเง�นอาวุโส

วาง

เจาหนาที่การขาย

วาง

นักออกแบบการฟฟ�ก

วศินี พ��งโต

เจาหนาที่บัญช�
และการเง�น

สุทธิภัทร ทูลธรรม

เจาหนาที่บัญช�
และการเง�น

มาร�อา แกวประการ

เจาหนาที่
ทรัพยากรบุคคล

พุธิตา อินทร ใหญ

เจาหนาที่ธุรการ

ศร�ประภา ไพเราะ

นิติกร

ฐ�ติพงศ พันธสิน

เจาหนาที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กิตติยา ลำพูน

เจาหนาที่จัดซ�้อ

วาง

ว�ศวกรโครงการ

ว�ระชัย สายโน

ว�ศวกรงานระบบ

อภิชญา เร�องศิร�

ว�ศวกรสำนักงาน

จ�รวรรณ โสมปาน

เจาหนาที่ธุรการ
โครงการ

อนุวัตร ชวยแสง

ว�ศวกรสนาม

วาง

เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ

กิตติพงษ� ลาน้ำคำ

เจาหนาที่บร�หาร
หลังการขาย

ณัฐปภาการย ปานแกว

ศุภชัย ชูปลอด

เจาหนาที่ชางเทคนิค

โครงสร้างองค์กรของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด จ�ำกัด มีผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1.   นายศุภโชค
ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและการตลาด
2.   นายจตุรงค์
ธนะปุระ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวชมพูนุท สุวรรณ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายณัฐภณ
จารุรักษา
รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายณัฐพล
ผลเอนก
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ*
หมายเหตุ:

นายณัฐพล ผลเอนก ได้รับการแต่งตั้งได้รับแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
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โครงสร้างองค์กรของบริ
ษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
โครงสรางองคกรของ บร�ษัท รชยาเร�ยลเอสเตท จำกัด
จตุรงค ธนะปุระ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

ยงเกียรติ ศิร�วัจนางกูร
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร

วรวุฒิ เมามีศร�

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร

วรวุฒิ เมามีศร�

จตุรงค ธนะปุระ

ผูอำนวยการสายงานบัญช�และการเง�น

อัครวัฒน อภิว�ร�ยชัยกุล

เจาหนาที่การขาย

วรวุฒิ เมามีศร�
ผูจัดการฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วรวุฒิ เมามีศร�

ผูจัดการฝายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

วรวุฒิ เมามีศร�
ผูจัดการฝายจัดซ�้อ

ผูชวยผูจัดการฝายบัญช�และการเง�น

ว�ศวกรโครงการ

ปาร�ชาติ โครวงษ�
เจาหนาที่การตลาด

ภาณุวัฒน พรหมวงศ
ว�ศวกรสนาม

กฤษดา เคหาสัย
ว�ศวกรสนาม

กนกวรรณ ฮีสวัสดิ์

ผูจัดการฝายบัญช�และการเง�น

สุกันยา มหาวงศ

ธนกร ปลองนิราส

เจาหนาที่การขายอวุโส

ธนัฏฐา มนตร�

ผูจัดการฝายบร�หาร
หลังการขาย

ผูจัดการฝายโครงการ

พศกาญจน สองปราบ

เจาหนาที่การขาย

วรวุฒิ เมามีศร�

นิวัฒน ชัยมหา

ผูจัดการฝายการขาย
และการตลาด

พัชรา สียังคะบุตร

ชมพูนุท สุวรรณ

ผูอำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ผูอำนวยการ สายงาน
การขายและการตลาด

อุเทน เคร�อคุณ
ว�ศวกรสำนักงาน

ว�กิจ รติว�ลาส

เจาหนาที่บร�การหลังการขาย

อำพร ดอนกายะ
เจาหนาที่ธุรการ

วช�รว�ทย นาแฉลม
เจาหนาที่จัดซ�้อ

หทัยรัตน วันโย

เจาหนาที่บัญช�และการเง�น

อร�สา กุตาสี

เจาหนาที่บัญช�และการเง�น

เผด็จ หลานวงษ�

เจาหนาที่ควบคุมงานกอสราง

พ�มพใจ ชวยศร�
เจาหนาที่การขาย

โครงสร้างองค์กรของบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด จ�ำกัด มีผู้บริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1.   นายจตุรงค์          ธนะปุระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ�ำนวยการสายงานการขาย
และการตลาด
2.   นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.   นายวรวุฒิ          เม่ามีศรี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการ
4.   นางสาวชมพูนุท สุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎใน
เอกสารแนบ 1 และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อ
บังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
3. แจ้งมติ นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ และติดตามการปฏิบัติตาม
มติ และนโยบาย
4. ให้ค�ำปรึกษาข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการและติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
7. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของ ผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
8. จัดท�ำ  และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และเอกสารส�ำคัญอื่น ๆ
เช่นทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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9. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิหนังสือจด
ทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
10. ให้ค�ำแนะน�ำ และค�ำปรึกษาในการเข้ารับต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและด�ำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
12. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก)   ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

1.

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

270,000

2.

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

180,000

3.

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

180,000

4.

นายวัลลภ ศรีไพศาล

230,000

5.

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

205,000

6.

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

215,000

รวม

1,280,000

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
รายชื่อกรรมการบริษัท
1.

นายโชติกร ปัญจทรัพย์
รวม

ค่าตอบแทน (บาท)
90,000
90,000

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งไม่ได้ผันแปร
กับผลการด�ำเนินงาน
(ข)   ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ส่วนของบริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหาร จ�ำนวน 481,000 บาท ส�ำหรับผู้บริหารจ�ำนวน 1 ราย
ส่วนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีค่าตอบแทนผู้บริหาร จ�ำนวน 5,834,833.33 บาท ส�ำหรับผู้
บริหารจ�ำนวน 4 ราย
ส่วนของบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้บริหาร จ�ำนวน 2,616,542 บาท ส�ำหรับผู้บริหารจ�ำนวน 2 ราย
(2)   ค่าตอบแทนอื่น
       - ไม่มี-

88

การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2563

8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 4 คน (รวมผู้บริหาร) และบริษัท
ย่อย มีจ�ำนวน 44 คน (รวมผู้บริหาร) โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ฝ่ายงาน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายธุรการ และนิติกรรม
ฝ่ายจัดซื้อ
รวม
ค่าตอบแทนบุคลากร 481,000 บาท (รวมผู้บริหาร)(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส
เงินชดเชย และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)

จ�ำนวนคน
1
2
1
4

หมายเหตุ: เนื่องจากการผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน ได้รับเงินเดือนจากบริษัทย่อยจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายธุรการ และนิติกรรม
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบัญชี และการเงิน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายการตลาดและการขาย
ฝ่ายปฏิบัติการ
รวม
ค่าตอบแทนบุคลากร 18,087,533 บาท (รวมผู้บริหาร)
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายการขายและการตลาด
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายบัญชี และการเงิน
รวม
ค่าตอบแทนบุคลากร 9,164,203 บาท (รวมผู้บริหาร)
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)
รวมพนักงานทั้งหมด

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานใด ๆ
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการท�ำงาน
เป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯ มีแนวทางดังต่อไปนี้
1. การคัดเลือกพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการคัดกรองบุคลากร
ขององค์กร
2. การฝึกอบรม
2.1 เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญ
จึงถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างทักษะ และ ความรู้ความ
สามารถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 4 ด้าน คือการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้บริหาร (Leadership program)
2.2 การท�ำงานเป็นทีม (Team Building program)
2.3 การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (Core Competency program)
2.4 การอบรมพนักงานเข้าใหม่ (Orientation program)
3. การประเมินผลงาน ใช้ระบบการประเมินแบบ OKR (Objective Key Result) ผสมกับระบบประเมิน Traction
เข้ามาเป็นตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ชัดเจน เพื่อวัดผลความส�ำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งจัดท�ำ
เป็นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง และมีประสิทธิภาพ
4. การส�ำรวจผลตอบแทน (Salary Survey) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ทัน
สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับในอุตสาหกรรม
5. การส�ำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวัฒนธรรม
องค์กร ตลอดจนสามารถน�ำมาใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานในอนาคตได้ด้วย
6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมปลูก
ฝังค่านิยมอันดีงามให้แก่พนักงานทุกคน ให้ต่างมีใจมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเปรียบ
เสมือนเป็นของตนเอง โดยเน้นการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างชุมชมที่น่าอยู่ เพราะ
ความเชื่อที่ว่า “ครอบครัว คือ พื้นฐานที่ส�ำคัญ และเป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุดในการด�ำรงชีวิต” เพื่อเป็นผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ เน้นถึงการสร้างคุณค่าของความแตกต่างในราคายุติธรรม และสนับสนุนการสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัว
7. การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคต บริษัทฯ จะ
จัดให้มีการพัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยจะมีการพัฒนาเป็นขั้นตอน
ทั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้ก�ำกับดูแลแผนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้จัดท�ำแผนเสนอเพื่อพิจารณา และเมื่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

9. การก�ำกับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการจะปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code   Of   Best   Practices)  
ส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลัง
จากที่บริษัทฯ ได้น�ำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในส่วนของการปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นที่ผ่านมาบริษัทได้มีการ
ปฏิบัติดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตทีย่ ั่งยืน คณะ
กรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในระยะ
ยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ เว้นแต่เรื่องดังต่อไป
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(2)

(3)

(4)

(5)

นี้จะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ก�ำหนดให้รายการทีก่ รรมการ หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การท�ำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
• นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
- การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
-    การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
-    การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในการเข้าร่วมประชุมการ
ได้รับสารสนเทศและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาการประชุม
อย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค�ำถามใด
ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องอื่น ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ โดยในปี 2563 มีการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญประจ�ำปี 2563 และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ  อันได้แก่  กลุ่มลูกค้า คู่ค้า  ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  ผู้สอบ
บัญชีอิสระ คู่แข่ง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ในสังคม   บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นธรรมในการตัดสินใจด�ำเนินการใด ๆ ด้วยความสุจริต โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อ
เสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ก่อนกระท�ำการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มต่าง ๆ ในส่วนของสังคม
บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยจิตส�ำนึกสนับสนุนกิจกรรมชุมชนต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และ
มีประโยชน์ตามความเหมาะสม ในส่วนของพนักงานของ บริษัทฯ จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอและได้รับสวัสดิการที่ดีและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมอย่างน้อย 7 วัน และใน
การประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการบริษัทและกรรมการการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย โดยประธานในที่
ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งค�ำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่
เสนอ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุม
ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดทิศทางธุรกิจ  แผนธุรกิจ  แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน
ตลอดจนก�ำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ   รวมทั้งการสร้างแรง
จูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจการอย่างเต็มที่
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(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจใด ๆ ในเรื่องนั้น ๆ และหากรายการระหว่างกัน
เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง ข้อก�ำหนด หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นบริษัทฯ จะด�ำเนินการให้มีการเปิด
เผยรายการข้อมูลที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
รวมทั้งจะให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความโปร่งใสและแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
(7) จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการได้จัดท�ำแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ (ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563) ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code Of  
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบและเข้าใจถึงมาตรการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
(8) การถ่วงดุลอ�ำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมดและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ
66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้ง 4 ท่าน
ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง
และโปร่งใส  
(9) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้ก�ำหนดค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย   รวมทั้งอยู่ในระดับที่
สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด มีกระบวนการ
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันขนาดใกล้
เคียงกัน และเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน  
(10) การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
บริษัทฯ มีทั้งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็น 2 ต�ำแหน่งและไม่เป็นบุคคลเดียวกันซึ่ง
แบ่งขอบเขตอ�ำนาจในการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอ�ำนาจอย่าง
เพียงพอ ความเป็นอิสระในการจัดการ ทั้งนี้ในมติการอนุมัติการท�ำรายการที่ส�ำคัญยังคงต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้อ�ำนาจที่มอบให้คณะ
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นการมอบอ�ำนาจที่ไม่ท�ำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติ
รายการใด ๆ ที่ตนเองหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองท�ำร่วมกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยได้
(11) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ  1  ครั้ง  และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจ�ำเป็นของธุรกิจบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำโดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม
เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครั้ง  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 และปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
และ 6 ครั้ง ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน  ตามรายละเอียดที่แสดง
ในข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท
92

การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2563

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่
ต้องได้รับอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญตามกฎ
เกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ก�ำหนด เป็นต้น
และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการขอ
งบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการผู้
บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น ฯลฯ
และเปิดเผยให้รับทราบก�ำหนดให้ปฏิบัติตาม และติดตามให้มีการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคุมดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
5. จัดให้มีการท�ำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูก
ต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง
ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. จัดให้มีการท�ำรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและการเปิดเผยงบการเงิน
ของบริษัทฯ เพี่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพี่อพิจารณาและอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ใน
กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพี่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัท ต่อไป
9. พิจารณาแต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. พิจารณาแต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้
บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการบริหาร
11. พิจารณาแต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพี่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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12. พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
13. พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ เห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ
บริษัทย่อย
14. พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพี่อแต่งตั้งกรรมการบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของ
บริษัทย่อยโดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวรวมทั้งพิจารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว
15. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือ
อาจมอบอ�ำนาจเพี่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้น ๆ ได้
ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือ
มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไว้แล้ว
16. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
17. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัท
18. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอก่อนน�ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
19. ด�ำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการราย
งานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
รวมทั้งมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ท�ำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
20. พิจารณาอนุมัติกลั่นกรองแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทจะประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้จัดท�ำแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง มาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง
21. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการได้มา หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย เว้นแต่
รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำกับควบคุมและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
23. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไรพอสมควรที่
จะท�ำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวต่อไป
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24. ด�ำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
25. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรหรือบุคคลภายนอก หากมีความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสิน
ใจที่เหมาะสม
26. ก�ำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด
27. ก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม
และมีการติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
28. ส่งเสริมให้มีการสร้างและน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการด�ำเนิน
กิจการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการของ
บริษัท ลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม
(12) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ โดยอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.2 คณะกรรม
การชุดย่อย หัวข้อย่อยคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
โดยกฎเกณฑ์ ประกาศข้อบังคับระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละคน จะแสดงตามรายละเอียดในข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หัวข้อย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ
อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.2 คณะ
กรรมการชุดย่อย หัวข้อย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ และมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน จะแสดงตามรายละเอียดในข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หัวข้อย่อย คณะกรรมการ
บริหาร
(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่
ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษา
ด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งมิใช่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบ
ควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีมาตรฐานที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น
(14) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าว จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและที่ปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ   รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ
ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน  และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ิดปกติอย่าง
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มีสาระส�ำคัญในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม
ภายในคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่า
พอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่งบการเงินของบริษัทฯ
(15) ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป  ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารเผย
แพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.

นายวัลลภ ศรีไพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

กรรมการตรวจสอบ

3.

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์*

กรรมการตรวจสอบ

* กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดัง
ต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดัง
กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือ การกระท�ำดัง
ต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือ มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
สอบทานกฏบัตรเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบหากมีความจ�ำเป็น และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็น
อื่น ๆ ด้วยกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด�ำเนินการติดตามที่เหมาะสม
รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทและบริษัทย่อยหรือประเด็นอื่นๆ ด้วยกระบวนการสอบสวน
ที่เป็นอิสระ และมีการด�ำเนินการติดตามที่เหมาะสม
พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและ
บริษัทย่อยที่มีความรู้ทักษะประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัทและบริษัทย่อย
ไปสู่เป้าหมาย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแล้วแต่กรณี
ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุด
ย่อยและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
ก�ำหนดค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อยให้น�ำพา
บริษัทและบริษัทย่อยให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยที่เหมาะสม
พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบ
แทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง สอดคล้องกับผลการค�ำเนินงานของบริษัทและสภาวะ
ตลาดโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทเป็นส�ำคัญ
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17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

กรรมการบริหาร

3.

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน งบประมาณประจ�ำปี และอ�ำนาจการบริหารงาน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการ
เปิดบัญชี ผู้ยืม จ�ำน�ำ  จ�ำนอง ค�้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ที่ดิน
เพื่อการท�ำธุรกรรม ตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้อ�ำนาจวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้
4. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก
การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้
บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบ
อ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. ก�ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้
และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอ�ำนาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจ
ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
ผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติไว้แล้ว
6. พิจารณากลั่นกรองแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความ
เสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยจะสามารถประเมิน
ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับการทบทวนความเพียงพอ รวม
ทั้งความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หรือหากสภาวการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
7. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับ
ผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการก�ำหนด
ขอบเขตที่ชัดเจน
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด จะได้รับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
(1) กรรมการอิสระ
• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือก
ตัง้ และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งต�ำแหน่งอื่น ๆ
ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
• การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อ (1) และ (2) อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกระหว่างบุคคลที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเท่านั้น
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
หมายเหตุ: * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มาด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณ
สมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานขอ
งบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดไว้ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
9.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและวิธีก�ำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้
• มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนของการถือหุ้น โดยก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เสนอชื่อนี้มีคุณ
สมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กฎหมายหรือ
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมและมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ กล่าวคือจะมีการน�ำเสนอนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อขอมติอนุมัติเป็นนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อไป
โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมมีดังนี้
		กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามแต่ที่คณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะก�ำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก�ำหนด
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ให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอ
งบริษัทฯเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกก�ำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)
เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ
(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม โดยให้
กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป
และด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการก�ำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท
(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีและเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยเว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญตามข้อ (ฉ)
(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทย่อย
รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึง (ฐ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส�ำคัญและหากเข้าท�ำรายการจะมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ำ
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือเกี่ยวกับเรื่องการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือประกาศที่
แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับ
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการต่อไปนี้คือ
(จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยหรือรายการที่เกี่ยวกับ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่
บริษัทย่อย
(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ซ) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
(ฌ) การเข้าท�ำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยหรือการรวมกิจการของบริษัท
ย่อยกับบุคคลอื่น
(ญ) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระส�ำคัญ
(ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค�้ำประกัน การท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และ
มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
อย่างมีนัยส�ำคัญ
เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยหรือรายการที่เกี่ยวกับ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดของ
รายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยน�ำหลักเกณฑ์การ
ค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลง
คะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอด   
ใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นหรือเป็น
ผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น
(ค) การด�ำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/
หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าจะทอดใด ๆ ลดลง
เหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในการเข้าท�ำ
รายการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อยทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิก
นั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดบริษัทฯ
(โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว
อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผล
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลก
ระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นต้น
• กลไกในการก�ำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานการท�ำรายการ
ระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการ
ท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยได้ก�ำหนดให้บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการก�ำกับดูแลของบริษัทฯ
• มีการก�ำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลักคือ บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายควบคุมภายในของบริษัทฯ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กลไกอื่นในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อย
เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การตั้งหรือเลิกบริษัทย่อย จะต้องขออนุมัติต่อต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อขอมติอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทย่อยอนุมัติรายการดังกล่าวต่อไป
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• กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องเปิดเผยและน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของ
ตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการท�ำธุรกรรม
กับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของ บริษัทฯ ทราบ
ภายในก�ำหนดเวลาที่บริษัทฯ ก�ำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการ
พิจารณานั้นจะค�ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้กรรมการของบริษัท
ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย อนึ่งการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการผู้บริหารหรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย [ที่ประกอบธุรกิจหลัก] ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่
พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็น การกระท�ำ
ที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ
(ก) การท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระท�ำ
และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
• บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบ
การรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือน
บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือน�ำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว ซึ่งบริษัทย่อย
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
• บริษัทย่อยต้องน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตาม
เหมาะสม
• กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงและ/หรือน�ำส่งเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระท�ำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญ
ต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่
ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่
• กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยจะกระท�ำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อ
เมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
แต่ขนาดรายการที่ค�ำนวณได้ (แล้วแต่กรณี) (โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกาศขอคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้
โดยอนุโลม) ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีและเป็นข้อตกลงทางการ
ค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของ บริษัทฯ
อนุมัติไว้แล้ว
ซึ่งในฐานะที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น กลไกการก�ำกับดูแลข้างต้น เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่
(2) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในวันท�ำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้
แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• บริษัทฯ จะก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงิน
หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�ำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือตัด
ค่าจ้าง พักงานชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�ำ
และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
อีกทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่อง
ทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กร
ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัดท�ำนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
ส่วนที่ 1 การสื่อสาร
1.1 บริษัทฯ จะก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท�ำหน้าที่ในการ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา
1.2 บริษัทฯ จัดให้มีการก�ำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกโดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและ
สามารถสื่อสารกับตลาดทุนและนักลงทุนได้เป็นอย่างดี
1.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดูแลให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การ
จัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล รวมทั้งก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน
เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่นักลงทุนสัมพันธ์จะน�ำไปเปิดเผยสู่สาธารณชนจะต้องได้รับการรับรอง
และก�ำกับดูแลจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่ออกจากบริษัทฯ มีความถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
1.5 เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก นักลงทุนสัมพันธ์ยังสามารถน�ำความคิด
เห็นดังกล่าวมาน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานและก�ำหนดทิศทางและ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
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ส่วนที่ 2 การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส จึงก�ำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านบวกหรือด้านลบ มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเอกสารทางการ
อื่นของ บริษัทฯ เช่น รายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) โดยเป็นไปตามกฎหมาย หลัก
เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้เปิดเผยอ
ย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยค�ำนึงถึงช่วงเวลาที่จะเปิดเผยด้วย
กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอน
สูง หรือการเผยแพร่ข้อมูลนั้นในทันทีจะส่งผลเสียต่อการด�ำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือต่อการ
ได้เปรียบเชิงธุรกิจ  บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาชะลอการเผยแพร่ข้อมูลนั้นไว้จนกว่าระยะเวลาที่เหมาะ
สม และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดูแลรักษาข้อมูลนั้นให้จ�ำกัดเฉพาะบุคคลที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกันการน�ำข้อมูล
ดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยจะด�ำเนินการตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในโอกาสแรกที่ท�ำได้
2.2 การเปิดเผยข้อมูลที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) ให้เปิดเผยอย่างชัดเจน
ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส�ำคัญที่ได้เปิดเผยไปแล้ว
ต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลที่ได้เปิดเผยไปแล้ว
2.3 การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส�ำคัญ (Non-material Information) ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของ
ความเป็นจริงและต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
ราคาหลักทรัพย์ หรือเปิดเผยในท�ำนองที่อาจท�ำให้บุคคลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง
2.4 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Forward-Looking Information) ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวังและ
อธิบายเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล
และพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ดังกล่าว
2.5 จัดให้มีกระบวนการรับมือกับข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ โดยออกมาชี้
แจงหรือปฏิเสธ เมื่อมีข่าวลือหรือข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อาจท�ำให้เกิด
การเข้าใจผิด หรืออาจมีผลต่อการลงทุนในบริษัทฯ
2.6 หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม เช่น การประกาศข่าวแก่สาธารณะโดยไม่มีเหตุการณ์ที่แท้จริง
สนับสนุน การรายงานหรือคาดคะเนเกินจริง หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยใช้ถ้อยค�ำที่หรูหรา ฟุ่มเฟือยที่อาจ
ท�ำให้สาธารณชนเข้าใจผิด
2.7 เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ ตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่กฎหมายและ
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
2.8 ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีสิทธิใน
การตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
2.9 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หลักเกณฑ์มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลที่เปิด
เผยและการให้ความรู้แก่กรรมการและพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ
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ส่วนที่ 3 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
3.1 เปิดเผยข้อมูลโดยผ่านช่องทางตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.2 สื่อสารหรือเปิดเผยข้อมูลโดยผ่านช่องทางของบริษัทฯ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อสังคม
ออนไลน์ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การเยี่ยมชมบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทาง
ไปรษณีย์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ QR Code และ URL เป็นต้น    
ส่วนที่ 4 บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยก�ำหนดให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลส�ำคัญ
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้
4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและน�ำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ และเป็นผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดในการพิจารณาเปิดเผย
หรือไม่ให้เปิดเผยข้อมูลใด ๆ  
4.2 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการ
บริษัท จะท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยสารสนเทศ
4.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับมอบหมายให้เป็นโฆษก
ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารข้อมูล และสารสนเทศใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์
และผู้ลงทุน ทั้งนี้การให้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระส�ำคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารก่อนการด�ำเนินการ
4.4 หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดได้รับการสอบถามหรือขอให้แสดงความคิดเห็นจากผู้ลงทุนหรือสื่อมวลชน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องแจ้งว่าตนเองไม่ได้รับอนุญาตในการ
ให้ข้อมูลในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ส่วนที่ 5 การรักษาข้อมูลลับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่หรือล่วงรู้จากบุคคลอื่น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และ
มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ โดยดูแลมิให้ข้อมูลดังกล่าวรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หรือกรณีความจ�ำเป็นทางธุรกิจที่ต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่นผู้ตรวจ
สอบอิสระภายนอก ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดท�ำข้อตกลงการรักษาความลับกับ
บุคคลดังกล่าว
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ
เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ในรอบบัญชี 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
• บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน        720,000.00 บาท
• บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด จ�ำนวน        650,000.00 บาท
• บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
จ�ำนวน        440,000.00 บาท
• บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
จ�ำนวน        300,000.00 บาท
รวม
จ�ำนวน     2,110,000.00 บาท
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)  
ไม่มี
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
(1) จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดถือหลักปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
(1.1) จรรยาบรรณต่อลูกค้า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม โดยการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดี มีคุณภาพ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งดูแลรักษาข้อมูลความ
ลับของลูกค้า เว้นแต่กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
แนวปฏิบัติ
1.1.1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและ
มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
1.1.2 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1.3 ไม่รับหรือให้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน การบริการ การอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
การแลกเปลี่ยนของก�ำนัล หรือการเลี้ยงตอบแทนตามธรรมเนียม สามารถท�ำได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ แต่ต้องเป็น
ไปตามเทศกาลต่าง ๆ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมและไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบ
ธรรม โดยควรพิจารณาว่ามีมูลค่าที่เหมาะสมในแต่ละโอกาส แต่ละเทศกาล รวมตลอดถึง
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยในกรณีของ
การเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
(1.2) จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น ในระยะยาวด้วย
ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติ
1.2.1 ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด�ำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีผลประกอบการที่
สร้างคุณค่ากิจการที่ดีในระยะยาว
1.2.2 น�ำเสนอรายงานฐานะข้อมูลการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
สม�่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งรายงานแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน
และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
(1.3) จรรยาบรรณต่อพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมุ่ง
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ
นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย
หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานมีความระมัดระวัง และไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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แนวปฏิบัติ
1.3.1 พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยค�ำนึงถึงประโยชน์อันชอบ
ธรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และค�ำสั่งขอ
งบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.3.2 จะก�ำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพลักษณะ
ของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการจ่ายค่า
ตอบแทนนั้น รวมถึงการให้สวัสดิการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดหรือมากกว่าตามความ
เหมาะสม
1.3.3 จะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการท�ำงานต่อไป และพัฒนาทักษะในการท�ำงานใน
ด้านอื่น ๆ
1.3.4 ส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควร และเท่าที่จะ
ท�ำได้ โดยก�ำหนดตามนโยบายการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร
(1.4) จรรยาบรรณต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นด�ำเนินธุรกิจที่จะประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และด�ำเนินธุรกิจภาย
ใต้การแข่งขันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้หลักการส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่ผูกขาด
หรือก�ำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น
แนวปฏิบัติ
1.4.1 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือกระท�ำการใด ๆ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่
เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจ
1.4.2 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
1.4.3 ไม่ร่วมในการท�ำสัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลให้เกิดการกีดกันหรือขจัดคู่แข่งขัน
ทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
(1.5) จรรยาบรรณต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุก
ประเภท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์และกฎหมายที่ก�ำหนด รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติตามอ�ำนาจ
การด�ำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องของการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์
แนวปฏิบัติ
1.5.1 จัดให้มีกระบวนการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง อย่างมีมาตรฐานและเป็นธรรม ตามคู่มือการปฏิบัติ
งานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีกระบวนการจัดการและติดตามเพื่อป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
1.5.2 การท�ำธุรกรรมต้องค�ำนึงถึงมูลค่า ราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้
วิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.5.3 จ่ายเงินให้เจ้าหนี้และคู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ตกลงกัน
1.5.4 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมี
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน รวมถึงการช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความ
สามารถในการผลิตและการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
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(1.6) การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการรวมทั้ง
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
แนวปฏิบัติ
1.6.1 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
1.6.2 ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยค�ำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย แม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และค�ำสั่งใด ๆ
ก็ตาม
(1.7) จรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควบคู่ไปกับความรับผิด
ชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการบริหารชุมชนใกล้เคียง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการส่วนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวด
ล้อม และการน�ำเทคโนโลยีที่มีเหมาะสมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวน
การประกอบกิจการ รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
แนวปฏิบัติ
1.7.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และกระบวนการก่อสร้างให้ค�ำนึง
สภาพแวดล้อมเป็นส�ำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับ
ใช้อยู่อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1.7.2 มีนโยบายการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) โดยเน้นด�ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งอยู่ หรือเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�ำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชน และ
ชุมชนท้องถิ่น
(1.8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยมุ่งเน้นหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ที่อาจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภายใต้กรอบความถูกต้องตามกฎ
หมายและจริยธรรม   
แนวปฏิบัติ
1.8.1 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการท�ำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจมีผลประโยชน์
หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องแจ้งให้คณะกรรม
การบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
1.8.2 หลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด
(1.9) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด และอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผยด้วยวาจา การแถลง
ข่าว ลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางอื่น ๆ
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แนวปฏิบัติ
1.9.1 เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ/หรือสาธารณชนทั่วไปโดย
เท่าเทียมกัน ตามพื้นฐานความเป็นจริง และต้องไม่เจตนาให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิด รวมทั้ง
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
1.9.2 การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น หรือข้อมูลความลับต่อสาธารณะชน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้
ด�ำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่ง
บุคคลที่ท�ำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนั้นต้องท�ำการเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้องครบ
ถ้วนทันเวลาและสถานการณ์ รวมทั้งต้องด�ำเนินการให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอและเท่าเทียมกัน
(1.10) การจัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่าง ๆ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในการกระท�ำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามนโยบายคุ้มครองผู้
ร้องเรียนพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ
(Whistle Blower Policy)
(1.11) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
จึงได้ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น (Anti-Corruption Policy) พร้อมทั้งประกาศ
ใช้นโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ และสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าจัดท�ำนโยบายและร่วมด�ำเนินการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริตด้วย
(2) ข้อพึงปฏิบัติ
(2.1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จะต้องไม่กระท�ำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ
หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัทฯ
• การกระท�ำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้จากความเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ ระหว่าง
บริษัทฯ กับพนักงาน หรือระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า หรือระหว่างพนักงานกับลูกค้าของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน ในกรณีที่อาจน�ำไปสู่
สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของ
บริษัทฯ
• หากต�ำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน มีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือ
ครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือบุคคลที่รู้จัก พนักงานจะต้องไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่ของตนในการ
ด�ำเนินการใด ๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามฝ่ายงานได้ทราบทันที
• บริ ษั ท ฯและพนั ก งานควรที่ จ ะแจ้ ง ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ทราบด้ ว ยหากมี ก รณี ที่ จ ะเป็ น การขั ด ต่ อ ผล
ประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า หรือระหว่างพนักงานกับลูกค้า
• พนักงานจะต้องไม่เข้าร่วม หรือรับต�ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่นรวมทั่งการรับต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ที่ปรึกษาตัวแทนหรือการรับจ้างท�ำงานในกิจการอื่นที่จะก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ
• ลักษณะงานใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ ควรจัดให้แบ่งแยกหน้าที่งานออกจากกัน
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(2.2) การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
• พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และ
ใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และไม่น�ำทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ไปใช้ เพี่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
• ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริม
ทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความ
ลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านการ
ทรัพยากรบุคคล
• พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
(2.3) การให้หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง
• พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ
• พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับ
• ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มูลค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
• หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
• การให้หรือรับของขวัญอาจกระท�ำได้ หากท�ำด้วยความโปร่งใส หรือท�ำในที่เปิดเผย หรือสามารถ
เปิดเผยได้
(2.4) การรักษาความลับ
• บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับ
เกี่ยวกับการท�ำรายการต่าง ๆ ของลูกค้ากับบริษัทฯ
• หากพนักงานได้รับค�ำสั่ง หรือค�ำร้องขอให้แจ้งข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงานจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดที่บริษัทฯ ได้วางไว้ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้
บังคับบัญชาระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป
• หน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว จะต้องยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าผู้นั้นจะพ้นจากการเป็น
พนักงานของบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม
(2.5) การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด
• พนักงานจะต้องไม่น�ำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ หรือท�ำส�ำเนา หรือน�ำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้
เพื่อประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ตนเอง หรือแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
• พนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ จะต้องไม่กระท�ำการ ดังต่อไปนี้
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง สมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร ญาติพี่น้อง)
หรือบุคคลอื่น
• ซักน�ำให้มีการด�ำเนินการในทางมิชอบที่มีผลต่อการท�ำข้อตกลงกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกอื่น
• เผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
(2.6) ความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกข้อมูลลูกค้า
• พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของ ลูกค้าให้
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและมีการเก็บรักษาที่ดีตามระยะเวลาที่ก�ำหนด การบันทึกข้อมูล
หมายความ รวมถึง
- สัญญาต่าง ๆ สมุดจดบันทึก, เอกสารต้นฉบับ, สลิป, เอกสารแสดงรายการทางบัญชี
- เทปคอมพิวเตอร์, แผ่นดิสเก็ต
- โปรแกรม / ระบบงานคอมพิวเตอร์
- รายงานที่พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
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• พนักงานจะต้องไม่กระท�ำหรืออนุญาตให้ผู้ใดกระท�ำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้เป็นเท็จ ลบทิ้ง
หรือตัดข้อความ เพื่อท�ำให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเบี่ยงเบนท�ำให้ข้อมูลไม่ชัดเจน หรือ
ปกปิด ข้อเท็จจริงของข้อมูลนั้น ๆ
(2.7) การใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด
• พนักงานจะต้องไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด โดยการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือข้อมูลของ
ลูกค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอื่นใด
• พนักงานจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต�ำแหน่งงาน โดยการกระท�ำ ดังต่อไปนี้
- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรือ ผู้ให้บริการต่าง ๆ
เพื่อเป็นการตอบแทนการท�ำงานในหน้าที่ของตน
- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้าโดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์
เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก�ำหนด
• พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้า คู่สัญญาและนายหน้า ได้ทราบอย่างชัดเจนว่า มิให้มอบของขวัญผล
ประโยชน์ หรือบริการใด ๆ เป็นพิเศษให้แก่พนักงาน
• พนักงานจะต้องไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่งานในทางที่ผิด โดยกระท�ำดังนี้
- เพื่อเรียกร้องต�ำแหน่งใด ๆ ในบริษัทของลูกค้า ยกเว้นการที่พนักงานผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทฯ ให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทของลูกค้าเพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลผลประโยชน์
ของบริษัทฯ
- กู้ยืมเงินจากลูกค้า หรือ การเป็นหนี้บุญคุณที่ต้องมีการตอบแทนให้แก่ลูกค้า
(2.8) การรับรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน
• การน�ำข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน อันยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาประโยชน์ ถือเป็นการ
กระท�ำผิดตามกฎหมาย ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• บริษัทฯ และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการน�ำข้อมูล
ภายในบริษัทฯ มาใช้อย่างเคร่งครัด
• พนักงานจะต้องไม่ท�ำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังไม่มีการ
ประกาศเป็นทางการสู่สาธารณชนทั่วไป
(2.9) ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
• ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซึ่งจัดท�ำตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
• จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการ
สอบทานของกรรมการตรวจสอบ
(2.10) การปฏิบัติตนของพนังงานและการปฏิบัติต่อพนังงานอื่น
• พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง และโปร่งใส
• พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
• เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ
• ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท�ำการใด ๆ อัน
เป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
• พึงเป็นผู้มีวินัยและประพฤติตนตามระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
• ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี ความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึงหลีก
เลี่ยงการกระท�ำใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทฯ
ในภายหลังได้
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(2.11) การป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมาย
• บริษัทฯ และพนักงาน จะต้องมีการป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำ    
ใด ๆ ในทางมิชอบอันจะท�ำให้เกิดการเสื่อมเสียต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม
• บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขายสินค้าและการให้บริการต่าง ๆ จะไม่
ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นการสนับสนุนการก่อคดี หรือการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
• ในการขายสินค้าหรือให้บริการลูกค้า พนักงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติงานโดย
เคร่งครัดโดยต้องระบุถึงขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานทางเอกสารการประเมินถึงความสามารถ
ทางการค้า ความซื่อสัตย์สุจริต และความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มาซื้อสินค้า หรือใช้บริการ หรือมาท�ำ
ธุรกิจกับบริษัทฯ
• หากสงสัยว่าผู้มาติดต่อขอซื้อสินค้าหรือใช้บริการ หรือติดต่อท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระท�ำความผิดกฎหมาย บริษัทฯ ต้องปฏิเสธการขายสินค้าหรือให้บริการ หรือท�ำธุรกิจกับ
บุคคลนั้น บริษัทฯ จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย โดยให้อยู่ภายในขอบเขตที่ได้
รับอนุญาต ตามข้อสัญญาและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีกับลูกค้า
(2.12) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง
แวดล้อม
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน และ
บริษัทฯ
• ควบคุมและป้องกันความสูญหาย หรือสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย
การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี
และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) การติดตามดูแล
บริษัทฯ ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะ
รับทราบ ท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่าง
เคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดขึ้นนี้ ซึ่งในข้อ
บังคับดังกล่าวมีการก�ำหนด บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย และบริษัทฯ จะจัดอบรมรวมถึงจะมีการ
ติดตาม ผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ
และถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายหลักในด้านการด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการ
สนับสนุนแนวนโยบายการมีส่วนร่วมดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2563 บริษัทฯ จะแต่งตั้ง
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยเพื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อม ให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยได้มีการรายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินการ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทฯ มีแผนงานในการปฏิบัติ และด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีจรรยาบรรณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ โดยเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งยึดถือ
หลักเกณฑ์แห่งจารีตทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น  พนักงาน ลูกค้า คู่
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ค้า และ สังคม โดยค�ำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรมเท่าเทียม และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดหลัก
ปฏิบัติที่ส�ำคัญ เช่น ปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทั่วไป หลีก
เลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ละเว้นการเรียกรับ และไม่ใช้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่
สุจริตการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่สนับสนุน
การกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยก�ำหนดโครงสร้างของบริษัทฯ ที่เสริมสร้าง
ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และลักษณะการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของจริยธรรม มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ และ
มีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการปลูกจิตส�ำนึกที่ดีให้พนักงานปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจการอนุมัติ และวงเงิน รวมทั้งระบบการรับ-จ่ายเงิน ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
และดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต นอกจากนั้น บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีหน่วยงานที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในทุกด้าน เช่น
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎเกณฑ์ และด้านการเงิน ด้วยการได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด
เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งมิใช่เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อเป็นระบบป้องกันในเรื่องดังกล่าวด้วย
การมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการจัดกิจกรรม
ให้พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมกันสร้างห้องน�้ำให้โรงเรียน เทศบาล 12 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้ง
อยู่ใน ต�ำบล หมากแข้ง ซึ่งตั้งอยู่ในละแวกโครงการ บ้านรชยา บ้าน ช้าง 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ใช้ห้องน�้ำที่
สะอาด มีมาตราฐาน และถูกสุขอนามัย
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมสร้างห้องน�้ำให้โรงเรียน เทศบาล 12 จังหวัดอุดรธานี

114

การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2563

และในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการขุดลอกท่อ
ระบายน�้ำในชุมชนบ้านช้าง เป็นระยะทาง 200 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 เพื่อช่วยท�ำให้น�้ำ
ระบายง่ายขึ้นบริเวณถนนในชุมชนก่อนถึงโครงการ
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก�ำลังกายของพนักงานในบริษัทฯ โดยการนับจ�ำนวนระยะ
ทางการวิ่งหรือพลังงานที่ใช้ในการออกก�ำลังกายเพื่อใช้มาเป็นฐานค�ำนวนเงินบริจาคการกุศลที่บริษัทฯ จะน�ำไปมอบให้
สภากาชาดไทยเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของคนในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชนอีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ในกรณีที่เกิดความเดือดร้อนอันเนื่องมาจาก
สินค้า หรือการให้บริการ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียน ดูแล และรับผิดชอบในการติดตามใน
ทุกกรณี ตลอดจนการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะ
ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้อง และรวดเร็วทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ละเลยในการเอาใจใส่ในปัญหาของลูกค้า แม้ว่าจะเลยก�ำหนด
ระยะเวลารับประกันแล้วก็ตาม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำหนดนโยบายระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต
เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท�ำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือประเมินระบบการควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ 5
ส่วนด้วยกัน คือ
(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการด�ำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการ และความรับผิด
ชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ำกับดูแล (Oversight) ของคณะ
กรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
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(2)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
1. องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบ
คลุมทั่วทั้งองค์กร
3. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
4. องค์กรสามารถระบุ และประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
1. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
2. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์
3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
1. ข้อมูลขององค์กรที่มีคุณภาพ  เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามทีก่ �ำหนดไว้
2. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จ�ำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้
3. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�ำเนินไป
อย่างครบถ้วนเหมาะสม
2. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าว ประกอบกับผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 17 ข้อ โดยได้แบ่งการตรวจตามการประเมินความเสี่ยงของบริษัท
เป็น 4 กระบวนการที่ส�ำคัญ คือระบบการขายและการรับช�ำระเงิน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการบริหาร
งานก่อสร้างและการบริหารโครงการ และกระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรและการควบคุมทั่วไปด้าน
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่มีความเพียงพอ ซึ่งสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้มีการควบคุมภายในระดับกิจกรรมบางกระบวนการเท่านั้นที่มีความเสี่ยงในระดับต�่ำ  ดัง
นั้นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นร่วมกันว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอเป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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(1) ชื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้แต่งตั้งบริษัท เคพี
เอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในส�ำหรับการยื่นคุณสมบัติเรื่อง
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อกลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้
แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่ม
บริษัทฯ รายไตรมาส ซึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด ได้มอบหมายให้ นายศุภเชษฐ  
คุณาลักษณ์กุล ต�ำแหน่ง กรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด
และ นายศุภเชษฐ  คุณาลักษณ์กุล แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจพัฒนาอสังหา
ริมทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทย่อยของบริษัทฯมาเป็นระยะกว่า
5 ปี
(2) การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน
(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งในปีที่ผ่านมา
ชื่อผู้ที่
ลักษณะรายการระหว่าง
เกี่ยวข้อง/
กัน
ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
นายจตุรงค์
ธนะปุระ

เช่าอาคารส�ำนักงานพื้นที่
152 ตารางเมตร มูลค่า
30,000 บาท ต่อเดือนระยะ
เวลา ระหว่าง วันที่ 1
มกราคม 2562 ถึง 31
ธันวาคม 2563

ความสัมพันธ์

เป็นกรรมการและผู้
บริหารของบริษัท รชยา
เรียลเอสเตท จ�ำกัด
(“RCY”) (บริษัทย่อย)
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ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

อาคารส�ำนักงานภายใต้กรรม
สิทธิ์ ของนายจตุรงค์ ธนะปุระถูก
ใช้งานเป็นส�ำนักงานของ RCY
ก่อนการรับโอนกิจการ ประกอบ
กับมีความพร้อมและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกครับครัน โดยอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็น
อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ใกล้
เคียงกับราคาตลาด และใน
เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากที่ RCY
เข้าท�ำกับบุคคลภายนอก โดย
เทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่า
บริการที่บนถนนพรหมประกาย
ในรัศมี 1 กิโลเมตร

หน่วย : บาท
ความเห็น
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบที่
แตกต่างมติ
คณะ
กรรมการ
-

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
ปี 2563
360,000.00
รายการดังกล่าวถือเป็น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
เป็นรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และบริการ และ
ขนาดของรายการดังกล่าว
น้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของ
มูลค่าสิน ทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจอนุมัติ
จากฝ่ายจัดการ
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ชื่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง/
ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

นายศุภโชค
ปัญจทรัพย์

เงินค่าหุ้นของบริษัท ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
(“TONSON”) จ�ำนวน
1,472,500 หุ้น มูลค่า 220
ล้านบาท จ่ายให้แก่ บริษัท
ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง
จ�ำกัด* บุคคลตามมาตรา
258 ของนายศุภโชค
ปัญจรัพย์

นายจตุรงค์
ธนะปุระ

บริษัท แคปปิ
ตอล ลิ้งค์
อุดรธานี จ�ำกัด
เดิมชื่อ บริษัท
สิทธารมย์ ดี
เวลลอปเมนท์
จ�ำกัด

หมายเหตุ:

ความสัมพันธ์

เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท แอส
เซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

ความเห็น
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบที่
แตกต่างมติ
คณะ
กรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การเข้าท�ำรายการดังกล่าว
นั้น สมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องได้หุ้น
สามัญของ TONSON มาด้วย
ราคาที่เหมาะสมและบริษัทฯ จะมี
ก�ำไรจากการขายห้องชุดโครงการ
ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

-

เงินให้กู้ยืมแก่ นายจตุรงค์ เป็นกรรมการและ
ธนะปุระ โดยคิดดอกเบี้ยใน ผู้บริหารของ RCY
อัตราร้อยละ 8 ต่อปี
ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเมื่อ
ทวงถาม และครบก�ำหนด
จ่ายดอกเบีย้ ทุกสิ้นปี หากผู้
กู้ไม่ช�ำระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี
ดอกเบี้ยที่ค้างช�ำระจะถูกน�ำ
มาเป็นเงินต้นและค�ำนวณ
ดอกเบี้ย

เป็นเงินให้กู้ยืมแก่นายจตุรงค์
ธนะปุระ ซึ่งเกิดก่อนการรับโอน
กิจการ

-

RCY เป็นผู้บริหารจัดการ
ซ่อมแชม ควบคุมงาน และ
จัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง
เพิ่มเติม บ้านในโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ที่ยัง
อยู่ในประกัน และโครงการ
ก่อสร้างอาคารเพื่อแบ่งให้ผู้
ค้ารายย่อยเช่าเชิงพาณิชย์

RCY ได้รับค่าตอบแทนในการ
บริหารจัดการ เป็นอัตราค่า
บริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากที่
RCY เข้าท�ำกับบุคคลภายนอก

เป็นบุคคลตามมาตรา
258ของประธาน
กรรมการและผู้ถือหุ้น
ของบริษัท แอสเซท ไฟว์
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”)

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
ปี 2563
220,000,000.00
(ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
บริษัทฯ ช�ำระแล้วทั้งหมด
214,750,000 บาท คงเหลือ
5,250,000 บาท )

มูลค่าเงินกู้ยืมคงค้าง
32,936,800.16 บาท และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
863,916.07 บาท
ช�ำระคืนแล้วทั้งหมด ณ
วันที่ 29 เมษายน 2563

-

113,621.94 รายการ
ดังกล่าว ถือเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยเป็นรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์และ
บริการ และขนาดของ
รายการดังกล่าวน้อยกว่า
ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจอนุมัติ
จากฝ่ายจัดการ

* ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด โอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่เหลือ
จ�ำนวน 48,250,000 บาท ให้แก่นายศุภโชค ปัญจรัพย์

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ
โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบ
กับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณาราย
การระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น
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(2)

เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะถูกน�ำไปประกอบการตัดสินใจของคณะ
กรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดัง
กล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจมีการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับกรรม การผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรม
เหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ.
2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 3,000,000
บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือมีมูลค่ารายการโดยรวมในการเข้าท�ำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องรายใดรายหนึ่งในไตรมาสมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อราย
งานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส
นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก�ำหนด
ราคาและเงื่อนไขรายการอย่างชัดเจนและเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอื่น ๆ บริษัทฯ จะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยว
กับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญพิเศษ เช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ จะถูกน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทฯหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการท�ำรายการที่บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีการท�ำรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่
• การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อน�ำมาพัฒนาต่อ
• การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เป็นที่ตั้งส�ำนักงาน
• การรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ซึ่งนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันใดๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะกระท�ำเสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภาย
นอก (arm’s length basis)
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ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.
โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังนี้
ผู้สอบบัญชี/ความเห็น

ปี

2561
2562
2563

• นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
• นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อมูลอื่น
• นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อมูลอื่น

13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ว ประจ�ำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ที่ดินรอการพัฒนา
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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2562 (ปรับปรุงใหม่)
จ�ำนวน ล้านบาท
ร้อยละ

จ�ำนวน ล้านบาท

ร้อยละ

86.51
17.19
34.10
913.34
1,051.14

5.27
1.05
2.08
55.62
64.01

19.71
26.12
32.73
14.91
1,453.96
1,547.43

568.06
6.68
1.99
12.97
1.29

34.59
0.41
0.12
0.79
0.08

0.92
183.76
5.96
2.58
10.06
0.44

2563
จ�ำนวน ล้านบาท

ร้อยละ

1.13
1.49
1.87
0.85
83.03
88.37

193.00
17.55
8.30
1,237.25
1,456.10

10.32
0.94
0.44
66.17
77.87

0.05
10.49
0.34
0.15
0.57
0.03

1.66
216.94
182.04
5.04
4.14
1.92
1.59
0.37

0.09
11.60
9.74
0.27
0.22
0.10
0.09
0.02
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ตรวจสอบแล้ว ประจ�ำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

2561
จ�ำนวน ล้านบาท

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนของเงินกู้ยืมระยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

2562 (ปรับปรุงใหม่)
ร้อยละ

จ�ำนวน ล้านบาท

590.99 35.99
1,642.13 100.00

2563

ร้อยละ

จ�ำนวน ล้านบาท

ร้อยละ

203.72
1,751.15

11.63
100.00

413.70
1,869.80

22.13
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
42.33
0.63

0.04
2.58
0.04

0.34
40.00
5.61

0.02
2.28
0.32

1.39
40.00
2.46

0.07
2.14
0.13

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

209.29

12.75

673.19

38.44

972.44

52.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 1,323,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว หุ้นสามัญ 1,209,384,615 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 1,123,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว หุ้นสามัญ 1,123,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกิน (ต�่ำ) มูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

940.42
0.46

57.27
0.03

527.87
0.12

30.14
0.01

151.90
48.02
2.58

8.12
2.57
0.14

0.59

0.04

1.33

0.08

1.97

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

-

-

(169.07)
9.17
(2.57)
(301.04)
(177.49)
482.00
9.37
491.37
1,642.13

(10.30)
0.56
(0.16)
(18.33)
(10.81)
29.35
0.57
29.92
100.00

(169.07)
9.17
(2.57)
(301.04)
(125.04)
534.45
11.21
545.66
1,751.15

(9.65)
0.52
(0.15)
(17.19)
(7.14)
30.52
0.64
31.16
100.00

18.82
9.17
(2.57)
115.76
(67.80)
678.07
13.16
691.23
1,869.80

1.01
0.49
(0.14)
6.19
(3.63)
36.26
0.70
36.97
100.00
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2561

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)

จ�ำนวน
ล้านบาท

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการถูกเวนคืนที่ดิน
รายได้อื่น ๆ

2562

(ปรับปรุงใหม่)

จ�ำนวน
ล้านบาท

ร้อยละ

198.30
0.59
198.89

รวมรายได้

ตรวจสอบแล้ว ประจ�ำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

99.70
0.30
100.00

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

(143.39) (72.10)

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวมค่าใช้จ่าย

(36.68) (18.44)
(29.09) (14.63)
(5.06) (2.54)
(147.51) (74.17)
(9.48) (4.77)
(371.21) (186.64)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน

(172.32)

รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผล
ประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
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507.94
2.62
510.56

ร้อยละ

99.49
0.51
100.00

(365.68) (71.62)

หน่วย : ล้านบาท
2563

จ�ำนวน
ล้านบาท

ร้อยละ

810.42
11.01
5.45
826.88

98.01
1.33
0.66
100.00

(609.41) (73.70)

(38.01)
(41.83)
-

(7.44)
(8.19)
-

(61.50)
(58.77)
-

(7.44)
(7.11)
-

(445.52)

(87.26)

(729.68)

(88.24)

(86.64)

65.04

12.73

97.20

11.75

2.09
(26.89)
(197.12)
6.47
(190.65)

1.05
(13.52)
(99.11)
3.25
(95.86)

2.86
(10.24)
57.66
(12.72)
44.94

0.56
(2.01)
11.29
(2.49)
8.80

0.92
(21.52)
(3.06)
73.54
(14.35)
59.19

0.11
(2.60)
(0.37)
8.89
(1.74)
7.16

-

-

(0.43)

(0.08)

-

-

(190.65)

(95.86)

0.09
44.60

0.02
8.74

59.19

7.16
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งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
งบกระแสเงินสด

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(งบการเงินรวม)

2561

เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

2562

2563

(170.73)

37.56

366.57

26.01

(0.13)

(141.84)

171.04

(104.23)

(51.44)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ

26.32

(66.80)

173.29

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

60.19

86.51

19.71

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

86.51

19.71

193.00

เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
(เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
(%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
(%)
อัตราก�ำไรอื่น
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
(%)
อัตราก�ำไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)

ปี 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2563

5.02
0.50
(0.32)
12.12
0.17
1.20

2.30
0.07
0.21
23.46
0.31
1.99

1.50
0.22
0.52
37.11
0.45
2.13

27.69
7.03
(81.18)
(827.18)
(95.86)
(70.06)

28.01
13.74
0.51
130.54
8.44
8.48

24.80
12.88
1.99
406.11
6.92
9.44

2.54

3.16

724.16

1,126.54

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(%)

(12.30)
(3,390.77)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.13

0.30

0.46

2.39
(2.22)
(0.20)
-

2.26
1.92
0.17
-

1.74
9.51
0.57
-

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
(เท่า)
อัตราจ่ายเงินปันผล
(%)
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14. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ปี 2563 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (“AFD”) มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมขาย โครงการ ไว
โอ แคราย 1 คงเหลือจ�ำนวน 18 ยูนิต และ โครงการ ไวโอ แคราย 2 คงเหลือจ�ำนวน 35 ยูนิต และมีโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร คือ โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ ซึ่งปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้าง
ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ของโครงการ โดยท�ำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วจ�ำนวน 40 หลัง ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์แล้วจ�ำนวน 32
หลัง คงเหลือรอขาย 29 หลัง
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด (“RCY”) มีโครงการหมู่บ้านจัดสรร คือ โครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 ซึ่ง
ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จแล้วทั้งหมด ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในระหว่างปี 2563 จ�ำนวน 35 หลัง และโครงการ บ้านร
ชยา วงแหวน-นาดี ซึ่งปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 86.00 ของโครงการ และ
อยู่ในระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการ โดยโอนกรรมสิทธิ์แล้วจ�ำนวน 38 หลัง ท�ำสัญญาจะซื้อจะ
ขายแล้วจ�ำนวน 14 หลัง คงเหลือ 37 หลัง
และยังมีกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (“TONSON”) ซึ่งปัจจุบัน TONSON
มีโครงการคอนโดมิเนียม คือ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่า
ร้อยละ 13.09 ของโครงการ โดยท�ำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วจ�ำนวน 61 ยูนิต คงเหลือ 19 ยูนิต
ส�ำหรับผลประกอบการของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 810.42ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 302.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.55 ขณะที่มีต้นทุนขายรวม 609.41ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจาก ปี 2562 จ�ำนวน 243.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.65 บริษัทฯ มีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 59.19 ล้านบาท
และผลประกอบการปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 507.94 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 309.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 156.15 ขณะที่มีต้นทุนขายรวม 365.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 จ�ำนวน 222.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 155.02 บริษัทฯ มีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 44.60 ล้านบาท
14.1 ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานรวมส�ำหรับปี 2563
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ�ำนวนเท่ากับ 1,869.80
ล้านบาท และ 1,751.15 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์รวม  เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจ�ำนวน 118.65 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78 สาเหตุส�ำคัญเกิดจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 173.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 879.28 เกิดจาก
บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ�ำจากการท�ำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของโครงการ วู๊ดเบอร์รี่ ช่วงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 165 ล้านบาท
เงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้นทั้งจ�ำนวน 216.94 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญ TONSON
จากบริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด จ�ำนวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
จ�ำหน่ายได้แล้วของ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นทั้งจ�ำนวน 4.14 ล้านบาท สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำ
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยให้มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตั้งแต่ 1
มกราคม 2563
อย่างไรก็ตาม ในส่วนสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงจากปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 เกิดจากเงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ เป็นจ�ำนวนเงิน 32.73 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินให้กู้ยืมจากนายจตุรงค์ ธนะปุระ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วภายในเดือนเมษายน 2563
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ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 216.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.90 เหตุส�ำคัญเกิด
จากบริษัทฯ ได้มีต้นทุนในการพัฒนาบ้านพักอาศัยของโครงการในกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นระหว่างปี 409.31 ล้าน
บาท ในขณะที่บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนจากการโอนบ้านระหว่างปีในก�ำไรขาดทุนเป็นจ�ำนวน 609.41 ล้านบาท นอกจาก
นี้ เมื่อบริษัทฯ หยุดการพัฒนาโครงการวู๊ดเบอร์รี่ จึงท�ำให้ต้องรับรู้ต้นทุนพัฒนาไปเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 8.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.79 สาเหตุหลักเกิดจาก
เงินมัดจ�ำจ่ายล่วงหน้าวัสดุและผู้รับเหมาลดลง เนื่องจาก บริษัทชะลอแผนระหว่างปีในการก่อสร้างบ้านที่มีแผนจะ
โอนก่อน นอกจากนี้ในส่วนของที่มัดจ�ำไว้ ได้มีการส่งของและให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 8.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.23 เนื่องจากบริษัทฯได้ใช้
ขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วในปี 2563
หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวนเท่ากับ 1,178.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจ�ำนวน
เงิน 26.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.23 สาเหตุส�ำคัญเกิดจาก
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลดลง 8.09 ล้านบาท เกิดจากช่วงปลายปีไม่มีการเบิกใช้เงินในส่วนนี้จึงท�ำให้ยอด
คงค้างในบัญชีเป็นศูนย์
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลดลง 174.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.61
เนื่องจาก บริษัทฯ เร่งก่อสร้างเฉพาะบ้านที่มีลูกค้าตามแผนที่เปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท�ำให้
บริษัทฯ ลดการเบิกเงินกู้ยืม ในขณะเดียวกัน สามารถโอนบ้านได้อย่างต่อเนื่องมีผลท�ำให้ เงินกู้ยืมเมื่อเปรียบ
เทียบ ณ สิ้นปี 2562 ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น จ�ำนวน 48 ล้านบาท โดยการน�ำ
โครงการ ไวโอ แครายทั้ง 2 แห่งไปจ�ำนอง เพื่อน�ำเงินทุนมาหมุนเวียนในบริษัทฯ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 59.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.12 เกิดจากบริษัทฯ
มีรายได้รับล่วงหน้าจากการซื้อขายที่ดิน 15 ไร่ จ�ำนวนเงิน 165.00 ล้านบาท ซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินใน
เดือน มีนาคม 2564 นอกจากนี้   เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
และยังอยู่ในระยะเวลารับประกันของผู้รับเหมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้คงค้าง ณ เดือนธันวาคม 2563 ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ จึงวางแผนใช้เงินอย่างระมัดระวัง ท�ำให้เจ้าหนี้
ที่เกิดขึ้นสิ้นงวดน้อยกว่าเดือนธันวาคม ปี 2562 นอกจากนี้เงินรับล่วงหน้าจากการถูกเวนคืนลดลงเนื่องจาก
บริษัทรับรู้เป็นรายได้เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้นทั้งจ�ำนวน 48.25 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเข้าซื้อ
หุ้นสามัญ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท โดยได้ช�ำระค่าหุ้นสามัญส่วนแรกจ�ำนวน 160 ล้านบาท และส่วนที่
เหลือจะทะยอยช�ำระให้เสร็จสิ้น ภายใน 1 ปี ตามที่ระบุในสัญญา
ทั้งนี้ในปี 2563 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.74 เท่าซึ่งเป็นปกติของธุรกิจพัฒนาอสังหาริม
ทรัพย์และไม่มีข้อก�ำหนดจากสถาบันการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวนเท่ากับ 691.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
145.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.68 ซึ่งเพิ่มขึ้นหลักจากก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 59.19 ล้านบาท และการเพิ่ม
ทุนหุ้นสามัญ จ�ำนวนเงิน 86.38 ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 302.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
59.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการรับรู้รายได้โครงการบ้านพักอาศัย รชยา บ้านช้าง 2 มูลค่า 120.30
ล้านบาท โครงการบ้านรชยานาดี มูลค่า 87.09 ล้านบาท โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์
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มูลค่า 568.65 ล้านบาท และห้องชุดพักอาศัยพร้อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2 มูลค่า 34.38 ล้านบาท
ในขณะที่ ปี 2562 เกิดจาการรับรู้รายได้ของโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ มูลค่า 274.62
ล้านบาท ห้องชุดพักอาศัยพร้อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2 มูลค่า 7.41 ล้านบาทและ โครงการบ้าน
พักอาศัย รชยา บ้านช้าง 2 มูลค่า 225.91 ล้านบาท ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างมีสาระส�ำคัญของโครงการ
วนา เรสซิเดนซ์ เพราะบ้านสร้างเสร็จและทยอยโอนให้ลูกค้า
รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 13.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 528.24 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน เกิดจากบริษัทฯ มีรายได้จากการถูกเวนคืนที่ดินส่วนหนึ่ง จ�ำนวน 11 ล้านบาท นอกจากนี้ มีการกลับ
รายการ เงินจอง เงินท�ำสัญญา และเงินดาวน์ เป็นรายได้เนื่องจากลูกค้าไม่มาโอนกรรมสิทธิ์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 243.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.65
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 23.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.81
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและโอนโครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2
และโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช่จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 16.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.51 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการกลับรายการต้นทุนในการพัฒนาโครงการ วู๊ดเบอรี่ เรสซิเดนซ์ เป็นค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าออกแบบโครงการ งานระบบไฟฟ้า ประปาชั่วคราว งานรั้วชั่วคราว งานบริหารโครงการ เป็นต้น รวมมูลค่า
5.4 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีประมาณการค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาโครงการ 2.6 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมรี
ไฟแนนซ์ 3.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 รวมถึงสวัสดิการพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 11.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109.99 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก ต้นทุนทางการเงินของโครงการ วู๊ดเบอรี่ เรสซิเดนซ์ เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท�ำให้ฝ่ายบริหาร ชะลอการเปิดขายโครงการและชะลอ
แผนการก่อสร้างชั่วคราวส่งผลให้บริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงินเข้างบก�ำไรขาดทุน ซึ่งภายหลัง บริษัทฯ ได้ท�ำ
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของโครงการแล้วในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 และมีแผนจะโอนกรรมสิทธิ์ภายในไตรมาส
ที่1 ปี 2564
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ TONSON ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ท�ำให้
รายการดังกล่าว ถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทฯ ส่งผลให้ในสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทฯ รับรู้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจ�ำนวน 3.06 ล้านบาท ทั้งจ�ำนวน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ก�ำไรสุทธิ 59.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี
ก�ำไร จ�ำนวน 44.94 ล้านบาท สาเหตุส�ำคัญเกิดจาก ปี 2563 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท
ย่อยเพิ่มขึ้น ท�ำให้มีก�ำไรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานรวมถึงอัตราก�ำไรสุทธิลดลงเมื่อ
เทียบกับปีก่อน สาเหตุเกิดจาก มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อการกระตุ้นยอดขาย จากปัญหา COVID-19 รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ชะลอการก่อสร้างโครงการวู๊ดเบอร์รี่ ท�ำให้รับรู้
ต้นทุนทางการเงินเข้าก�ำไรขาดทุน
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วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานรวมส�ำหรับปี 2562
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�ำนวนเท่ากับ 1,751.15
ล้านบาท และ 1,642.13 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์รวมในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจ�ำนวน
109.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.64 สาเหตุส�ำคัญเกิดจาก
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 540.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.19 เนื่องด้วย
ปัจจุบันบริษัทย่อยพัฒนาโครงการหลัก 3 โครงการ คือ โครการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 โครงการวนา เรสซิเดนซ์
และโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ซึ่งต้นทุนในการพัฒนารวมเพิ่มขึ้น  154.60 ล้านบาท และบริษัทย่อยเริ่ม
พัฒนาโครงการบนที่ดิน 16 ไร่ ตั้งแต่ต้นปี 2562 ท�ำให้ที่ดิน 16 ไร่ ถูกน�ำไปรวมไว้ที่ต้นทุนเพื่อพัฒนา 386.02
ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 8.93 ล้านบาท  สาเหตุหลักเกิดจาก เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและค่า
วัสดุ รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า จ�ำนวน 14.91 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยให้มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2562
อย่างไรก็ตาม ในส่วนสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงจากปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เกิดจากที่ดินรอการ
พัฒนา ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ เนื่องจาก ที่ดิน 16 ไร่ ได้เริ่มพัฒนาแล้วเมื่อต้นปี 2562 จึงถูกน�ำไปรวมเป็นต้น
ทุนพัฒนา จ�ำนวน 384.30 ล้านบาท
เงินสดในบัญชีสถาบันการเงิน ลดลง 66.80 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขาย
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ช่วงปลายเดือนธันวาคมของบริษัทฯ ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2562 ได้มี
การช�ำระหนี้เงินกู้ยืมบุคคลอื่นของกิจการส่วนส�ำหรับบริษัทย่อยทั้งสอง เงินสดที่ใช้หมุนเวียนเกิดจากการด�ำเนิน
ธุรกิจโดยปกติของกิจการ
หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวนเท่ากับ 1,205.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54.73 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.76 สาเหตุส�ำคัญเกิดจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 145.13 ล้านบาท เกิดจากการเร่งก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนการโอน จึงท�ำให้แต่ละสิ้นงวดมีการเบิกงวดงานของผู้รับเหมาของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครได้มีโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นผ่านโครงการพัฒนาที่ดิน 16 ไร่ ของบริษัทฯ และมีการ
เวนคืนที่ดินเนื้อที่ 0-2-46.07 ไร่ ในราคาตารางวาละ 100,000 บาท บวกค่าทดแทนอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25.84
ล้านบาท โดยเบื้องต้นบริษัทฯ ได้รับเงินงวดที่ 1 เป็นจ�ำนวน 19.38 ล้านบาท ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ส�ำหรับ
จ�ำนวนที่เหลือจะได้รับหลังจากที่ด�ำเนินการรังวัดเสร็จสิ้นและจดทะเบียนขายที่ดินที่เวนคืนเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้
รับจ�ำนวนเงินที่เหลือและมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้วจึงจะรับรู้เป็นรายได้อื่นต่อไป ปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนของการด�ำเนินการของกรุงเทพมหานคร
		เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 50.39 ล้านบาท ผันตามแผนงานก่อสร้างของบริษัทย่อยทั้งสอง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทยอยช�ำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นรวมถึงบุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยว
ข้องกันจากปี 2561 แล้วมูลค่า 48 ล้านบาท
ทั้งนี้ในปี 2562 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.26 เท่าซึ่งเป็นปกติของธุรกิจพัฒนาอสังหาริม
ทรัพย์และไม่มีก�ำกับจากสถาบันการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวนเท่ากับ 545.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
54.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.05 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิของปี จ�ำนวน 44.60 ล้านบาท และมีผลกระ
ทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 9.70 ล้านบาท
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ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 309.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
156.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการรับรู้รายได้โครงการบ้านพักอาศัย รชยา บ้านช้าง 2 มูลค่า
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 เกิดจาการรับรู้รายได้
ของห้องชุดพักอาศัยพร้อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2 มูลค่า 58.21 ล้านบาทและ โครงการบ้านพัก
อาศัย รชยา บ้านช้าง 2 มูลค่า 140.09 ล้านบาท
รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 329.51 เกิดจากบริษัทฯ
กลับรายการ เงินจอง เงินท�ำสัญญา และเงินดาวน์ เป็นรายได้เนื่องจากลูกค้าไม่มาโอนกรรมสิทธิ์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 222.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 155.02
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.63 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและโอนโครงการ รชยา บ้านช้าง 2 และ
โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนจัดจ�ำหน่ายในปี
2561 ถูกผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 15 ท�ำให้ค่านายหน้าที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปี ถูกปรับกลับมาไว้ที่
งบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อรอรับรู้เมื่อบ้านถูกโอนกรรมสิทธิ์ ด้วยจ�ำนวนเงิน 15.37 ล้านบาท
ค่าใช่จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 12.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.67 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน เนื่องจากจ�ำนวนพนักงานของ
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อเกิดการควบรวมเสร็จสิ้น บริษัท
ย่อยจึงถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ต้องใช้มาตรฐาน กฎ รวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ ตามบริษัทฯ ดังนั้น ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น จึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีก่อน
ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากรายการพิเศษ ได้แก่ รายการขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ รวม 162.06 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 ที่ผ่านมาไม่มีผลขาดทุนจาก
รายการพิเศษ
ผลขาดทุนจากรายการพิเศษ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากรายการพิเศษ ได้แก่ รายการขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ รวม 162.06 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 ที่ผ่านมาไม่มีผลขาดทุนจาก
รายการพิเศษ
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลง 16.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.88 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อน เนื่องจากปี 2562 นี้ บริษัทย่อยมีการพัฒนาโครงการวนา 2 บนที่ดิน 16 ไร่ ท�ำให้ดอกเบี้ยจ่าย
ของเงินกู้ยืมเพื่อโครงการวนา 2 ได้รับรู้เป็นต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ เงินกู้ยืมของโครงการห้องชุดพักอาศัย
และโครงการบ้านพักอาศัย รชยา บ้านช้าง 2 ลดลง ท�ำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงตามไปด้วย
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ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส�ำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ก�ำไรสุทธิ 44.94 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อนที่ขาดทุนสุทธิ จ�ำนวน 190.65 ล้านบาท สาเหตุส�ำคัญเกิดจาก ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจจ�ำนวน
147.51 ล้านบาท
14.2 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคต
ความเสี่ยงจากต้นทุนค่าพัฒนาโครงการปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจากราคาที่ดินเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญในการพัฒนาโครงการมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านศูนย์กลางธุรกิจกลางใจเมืองหรือ Central Business District (CBD) ซึ่งอาจจะ
กระทบต่อโครงสร้างราคาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะอาจจะ
มีมากขึ้นหากมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐขึ้นงานก่อสร้าง การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท�ำให้
แรงงานต่างด้าวไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องต่อต้นทุนค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ จึงให้ความส�ำคัญกับการจัดหาที่ดิน
เพื่อการพัฒนาโครงการโดยจะมีการวางแผนการซื้อที่ดินล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการในระยะ
เวลา 1-2 ปี โดยการจัดหาที่ดินจะติดต่อผ่านทั้งนายหน้าซื้อขายที่ดินและติดต่อโดยตรงกับเจ้าของที่ดิน และมี
การเพิ่มช่องทางการติดต่อให้ผู้ต้องการขายที่ดินสามารถติดต่อและส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ ก่อนการตัดสิน
ใจซื้อที่ดินบริษัทฯ จะมีการท�ำการวิจัยตลาด วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการในทุกด้านพิจารณา
เลือกที่ดินในท�ำเลที่มีศักยภาพ อยู่ในเส้นทางคมนาคมที่เดินทางสะดวกสามารถเข้าถึง CBD ได้ภายใน 30 นาที
หรือใกล้รถไฟฟ้า มีแหล่งชุมชนและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ท�ำให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้รับการตอบรับที่
ดี และได้มีการปรับกลยุทธ์ในการซื้อที่ดินให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยมีการตั้งงบลงทุนซื้อที่ดินให้
สอดคล้องกับแผนประมาณการด้านรายได้ ทั้งนี้ต้องไม่สร้างภาระหนี้ที่สูงเกินระดับที่เหมาะสมโดยได้รับการสนับ
สนุนทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นอย่างดี
		 ความเสี่ยงจากความเข้มงวดด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน และมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.)
การปรับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยก�ำหนดเงินดาวน์ขั้นต�่ำหรืออัตราส่วนสินเชื่อ
ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ส�ำหรับการผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป และที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10
ล้านบาทขึ้นไป โดยที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ที่ราคาต�่ำกว่า 10 ล้านบาทและผ่อนช�ำระหลังแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะต้อง
วางดาวน์ร้อยละ 10 ขณะที่ในกรณีถ้าผ่อนช�ำระหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือกู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้าน
บาทขึ้นไป จะต้องวางดาวน์ร้อยละ 20 ส�ำหรับที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ขึ้นไปจะต้องวางดาวน์ร้อยละ 30 ในทุกระดับ
ราคา นอกจากนี้ การนับรวมสินเชื่อ Top-up ในวงเงินที่ขอกู้ จะนับรวมสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย (สินเชื่อ Top-up) ทุกประเภทที่อ้างอิงหลักประกันเดียวกันในวงเงินที่ขอกู้ ทั้งนี้จะเริ่มใช้บังคับกับสัญญากู้
ซื้อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะยกเว้นกรณีที่มีสัญญาจะซื้อจะขายก่อน
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายโดยมีนโยบาย
ชัดเจนที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาโครงการแนวราบเป็นสัดส่วนหลักประมาณร้อยละ 80-90
ท�ำให้สามารถบริหารกระแสเงินสดและบริหารการก่อสร้างให้สอดคล้องกับการขายได้ อีกทั้งลูกค้าโครงการแนว
ราบจะซื้อเพื่อการอยู่อาศัยจริงเป็นส่วนมาก นอกจากนี้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ธปท. ยังได้ผ่อนปรนหลัก
เกณฑ์ LTV ใหม่โดยให้ผู้กู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาต�่ำกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งกู้ได้ร้อยละ 100 สามารถกู้เพิ่มได้อีก
ร้อยละ 10 ของมูลค่าบ้าน เพื่อใช้ในการตกแต่ง ซ่อมแซม หรือต่อเติม และส�ำ หรับผู้ที่ต้องการกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2
จากเดิมที่ต้องผ่อนช�ำระหลังแรกมาแล้ว 3 ปี จึงจะสามารถวางดาวน์ได้น้อยลงเหลือร้อยละ 10 ของราคาบ้านแต่
เกณฑ์ใหม่ปรับเป็นผ่อนช�ำระบ้านหลังแรกมาแล้วเพียง 2 ปี ก็สามารถได้รับสิทธิดังกล่าว
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)และ
บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุด วัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับ
ผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้   ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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มูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และข้อ 14 กลุ่มบริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
ที่ดินรอพัฒนา คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 1,237.25 ล้านบาท และจ�ำนวน 182.04 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่มีนัยส�ำคัญในงบการเงิน ได้ถูกแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่าใดจะต�่ำกว่า การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอ
พัฒนา ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ส�ำหรับโครงการที่เปิดขายมานานแล้ว โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและที่ดินรอการพัฒนา
ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ การแข่งขันทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจ
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน
รอการพัฒนา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึง
• ท�ำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ส�ำคัญและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ
โครงการที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ และโครงการที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของที่ดินและ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจต�่ำกว่าราคาทุน ซึ่งจัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท หรือผู้ประเมิน
ราคาอิสระ
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขาย
ที่จะผลักดันการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหาร
• วิเคราะห์เปรียบเทียบก�ำไรขั้นต้นของโครงการที่มียอดขายในระหว่างปี เพื่อระบุถึงโครงการที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่า
สุทธิที่จะได้รับของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อาจต�่ำกว่าราคาทุน
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการพัฒนาและระยะเวลาการขายและการเคลื่อนไหวของโครงการ เพื่อระบุ
ถึงโครงการที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ
• วิเคราะห์เปรียบเทียบจ�ำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุน
ของโครงการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วน�ำมาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจจุบัน
เรื่องอื่น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) หากบริษัทไม่ได้ด�ำเนินการแก้ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์ภายในระยะ
เวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด บริษัทอาจถูกสั่งเพิกถอนจากหลักทรัพย์จดทะเบียน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะด�ำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุ เพิกถอน
ตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่น ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่
ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รับรายงานประจ�ำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทและหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล เพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลที่
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่
สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจ
สอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จ
จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯในการด�ำเนินงาน
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ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่
เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็
ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มี
การน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนด
แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภาย
ในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือ ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน
ได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

(นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
193,005,280
19,708,844
250,215
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
8
17,554,379
26,118,524
22,017,077
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6
32,728,771 104,225,682
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
9
8,295,164
14,916,199
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10
1,237,249,289 1,453,961,739
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 		
1,456,104,112 1,547,434,077 126,492,974
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
11
1,664,437
917,429
เงินลงทุนในการร่วมค้า
12
216,944,855
- 220,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
13
- 308,821,982
ที่ดินรอการพัฒนา
14
182,038,074 183,755,025
อาคารและอุปกรณ์
15
5,040,187
5,963,590
52,518
สินทรัพย์สิทธิการใช้
16
4,137,283
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
17
1,916,077
2,583,997
1,691,944
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
18
1,587,324
10,063,871
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
         371,295          435,814
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 		
   413,699,532    203,719,726 530,566,444
รวมสินทรัพย์ 		
1,869,803,644 1,751,153,803 657,059,418

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
19
8,092,957
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
20
316,004,257
256,668,270
702,564
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
6, 12
48,250,000
48,250,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
21
563,886,592
362,476,033
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
22
446,363
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
16
1,391,213
340,533
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6
40,000,000
40,000,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
2,459,826
5,612,226
รวมหนี้สินหมุนเวียน 		
  972,438,251    673,190,019    48,952,564
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
21
151,895,512
527,874,515
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
22
48,021,810
หนี้สินตามสัญญาเช่า
16
2,584,034
116,404
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
23
1,973,510
1,333,536
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
18
     1,659,033       2,983,240
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 		
206,133,899   532,307,695
รวมหนี้สิน		 1,178,572,150 1,205,497,714    48,952,564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
136

2 ,415,924
     2,415,924
    2,415,924

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
24
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ1,323,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
  661,500,000
661,500,000
หุ้นสามัญ 1,123,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
1,123,000,000 		 1 ,123,000,000
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,209,384,615 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
604,692,308
604,692,308
หุ้นสามัญ 1,123,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
1,123,000,000
1,123,000,000
ส่วนเกิน(ต�่ำ) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
18,821,992 (169,071,845)
18,821,992 (169,071,845)
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
9,166,765
9,166,765
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(2,568,517)
(2,568,517)
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ 		
   115,758,002 (301,040,469)
รวมหุ้นทุนของกิจการ
745,870,550 659,485,934 623,514,300
953,928,155
ขาดทุนสะสม		
   (67,802,561) (125,041,771) ( 15,407,446) (435,845,870)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
678,067,989 534,444,163 608,106,854
518,082,285
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
13,163,505
11,211,926
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 		
691,231,494 545,656,089   608,106,854   518,082,285
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 		
1,869,803,644 1,751,153,803   657,059,418   520,498,209
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้อื่น
รายได้จากการถูกเวนคืนที่ดิน
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก�ำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง:
ผลก�ำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่ก�ำหนดไว้
ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
2563
2562

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
97,190,963
917,433
(21,517,197)
(3,055,145)
73,536,054
(14,345,265)
   59,190,789

365,677,571
38,009,397
     41,831,055
7,694,900
   445,518,023
7,694,900
65,043,033 (7,507,650)
2 ,863,848 11,147,603
(10,246,722)
57,660,159
3,639,953
(12,716,436)
44,943,723      3,639,953

      8,857,584
      8,857,584
(8,857,584)
8,055,087
( 252,329)
(1,054,826)
    (1,054,826)

59,190,789

(431,482)
86,297
(345,185)
    44,598,538      3,639,953

    (1,054,826)

12
18

23
18
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
57,239,210 43,411,970
3,639,953
(1,054,826)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
      1,951,579     1,531,753
		
    59,190,789 44,943,723       3,639,953      (1,054,826)
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
57,239,210 43,078,279
3,639,953
(1,054,826)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
  
      1,951,579      1,520,259
		
    59,190,789    44,598,538       3,639,953      (1,054,826)
ก�ำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
27
            0.049            0.039             0.003            (0.001)
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ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
หมาย
เหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระ
แล้ว

ส่วนเกิน
(ต�่ำ)กว่า
มูลค่าหุ้น
สามัญ

ส่วนต่าง
จากการ
เปลี่ยนสัด
ส่วนเงิน
ลงทุนใน
บริษัทย่อย

ส่วนทุน
จากการ
จ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์

ส่วนปรับ ขาดทุน
ปรุงทุนจาก สะสม
การซื้อ
ธุรกิจแบบ
ย้อนกลับ

รวมส่วน ส่วนได้ รวม
ของผู้ถือ เสียที่ไม่มี ส่วนของ
หุ้นของ อ�ำนาจ ผู้ถือ
บริษัท ควบคุม หุน้
ใหญ่

1,123,000,000 (169,071,845) (2,568,517) 9,166,765 (301,040,469) (168,120,050) 491,365,884 9,691,667 501,057,551

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ก�ำไร(ขาดทุน) ส�ำหรับปี

-

-

-

-

- 4 3,411,970 43,411,970 1,531,753 44,943,723

ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

-

-

-

-

-     4 3,078,279    43,078,279    1,520,259    44,598,538

(333,691)

(333,691)

(11,494) (345,185)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ก�ำไร(ขาดทุน) ส�ำหรับปี

-

-

-

-

- 57,239,210 5

ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

-

-

-

-

- 57,239,210 57,239,210 1 ,951,579 59,190,78

43,192,308

4 3,192,308

-

-

-

ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ 24   (561,500,000)    1 44,701,529

-

-   416,798,471

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

24

-

7,239,210 1,951,579 59,190,789
-

-

-

- 8 6,384,616

- 86,384,61

-

-

-

-

    604,692,308       18,821,992   (2,568,517)   9,166,765   115,758,002    (67,802,561) 678,067,989 13,163,505 691,231,494
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
หมาย
เหตุ

ส่วนเกิน
(ต�่ำ)กว่า
มูลค่าหุ้น
สามัญ

ขาดทุน
สะสม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือ
หุ้น

1,123,000,000

(169,071,845)

(434,791,044)

519,137,111

ก�ำไร(ขาดทุน) ส�ำหรับปี

-

-

( 1,054,826)

(1,054,826)

ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

-

-

-

-

ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

-

-

(1,054,826)

(1,054,826)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  1,123,000,000     (169,071,845)

    (435,845,870)

     518,082,285

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,123,000,000     (169,071,845)

    (435,845,870)

     518,082,285

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนที่ออก
และช�ำระ
แล้ว

ก�ำไร(ขาดทุน) ส�ำหรับปี

-

-

3,639,953

3,639,953

ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

-

-

-

-

ก�ำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

24

-

-

3,639,953

3,639,953

หุ้นสามัญเพิ่มทุน

24

(561,500,000)

187,893,837

373,606,163

-

โอนส่วนเกินทุนล้างขาดทุนสะสม

24

43,192,308

43,192,308

-

86,384,616

-       (43,192,308)

        43,192,308

-

     604,692,308         18,821,992

      (15,407,446)

     608,106,854

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
		2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร(ขาดทุน) ส�ำหรับปี
รายการปรับกระทบก�ำไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายและขายอุปกรณ์
ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่ง(ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
รับรายได้ทางการเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

59,190,789

44,943,723

3,639,953

(1,054,826)

4,741,973
2,707,886
29,966
36,770
861,542
639,974
311,650
12,365,200
5,356,591
3,055,145
(917,433)
(2,863,848)
21,517,197
10,246,722
    14,345,265      12,716,436

678,464
2 1,710
(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
(7,668,504)
(5,744,165)
(7,467,361)
244,211,681 (110,338,621)
64,521
851,075

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

104,142
-

8,301
-

    58,570,327    142,298,665     (1,713,360)
423,923,101
91,131,184 (8,416,694)
917,433
2,655,819
4,542
(44,676,939) (48,958,980)
(13,595,218)      (7,267,104)                (45)
  366,568,377      37,560,919     (8,412,197)

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

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
		2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิ่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวโดยการท�ำสัญญาใหม่
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(747,008)
(917,429)
32,936,800
3,410,458 93,850,000
(171,750,000)
- (171,750,000)
(2,175,908)
(1,506,322)
(9,750)
  (100,109)     (1,111,886)
(141,836,225)        (125,179)   (77,909,750)
(8,092,957)
50,000,000
(1,531,827)
340,445,915
(517,094,924)
(1,546,539)
    86,384,616
(51,435,716)
173,296,436
19,708,844
  193,005,280
1,716,951
347,079,469
48,250,000
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15,400,000
(90,000)
(893,000)
     14,417,000

2,360,307
(2,331,172)
(2,331,172)
(48,000,000)
- (48,000,000)
366,928,403
(422,457,262)
(735,195)
- 86,384,616
(104,234,919) 86,384,616    (50,331,172)
(66,799,179)
62,669 (43,125,729)
     86,508,023          187,546
43,313,275
     19,708,844          250,215           187,546
386,108,000
-

1,716,951
48,250,000

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ เลขที่ 349 อาคาร
เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 โดยหลัก
ทรัพย์ท�ำการซื้อขายในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 44.39 และนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 26.88
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจหลัก คือ เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมปานีเพื่อลงทุนในธุรกิจต่างๆ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายประเภทบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุด
1.2 การด�ำเนินงานการที่ส�ำคัญ
1) ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด และการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อเงินลงทุนหุ้นสามัญของบริษัท
อื่นโดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลท�ำให้บริษัทฯมีสินทรัพย์
เกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company)
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่
(Relisting) และด�ำเนินการยื่นค�ำขอรับหลักทรัพย์ใหม่ต่อไป หากบริษัทฯ ไม่ได้ด�ำเนินการแก้ไขคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาเรื่องการไม่รับหลักทรัพย์
ใหม่และอาจถูกสั่งเพิกถอนจากหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้กับบริษัทอื่น
ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯได้ด�ำเนินการแก้ไข Cash Company เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกให้กับบริษัทอื่น
ทั้งหมดและเริ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสั่ง
ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ จนกว่าบริษัทจะด�ำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นค�ำขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อกลับมาซื้อขายแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาค�ำขอ
2) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อน�ำไปช�ำระเงินกู้ยืมใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยาย
ธุรกิจหรือวัตถุประสงค์อื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออก
และเสนอขายในแต่ละคราว อายุส�ำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน ระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
ทั้งนี้เงื่อนไขอื่นๆ ให้อยู่ในอ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการในการก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภทและแต่ละชนิดในแต่ละครั้ง
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1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดัง
กล่าวอาจน�ำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่า
ของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่องการจัดท�ำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรูปแบบการน�ำเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระ
ส�ำคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการ
เงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
งบการเงินของบริษัทฯ  จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการ
เงินยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ในปี 2561 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แอส
เซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และท�ำการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด มาควบ
รวมกับกิจการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งการท�ำรายการดังกล่าวถือเป็นการซื้อธุรกิจแบบ
ย้อนกลับ
งบการเงินรวมนี้จัดท�ำขึ้นส�ำหรับการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับโดยมี บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) และมี บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย
ตามกฎหมาย (ผู้ซื้อทางบัญชี)
ก) รายละเอียดของบริษัทย่อยตามกฎหมายที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน) แสดงดังนี้
ชื่อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ
ประเทศที่จัดตั้ง         สัดส่วนการถือหุ้น
				
2563
2562
				
ร้อยละ
ร้อยละ

บริษัทย่อยทางตรง				
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ไทย
96.67
96.67
บริษัทย่อยทางอ้อม				
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด (1)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ไทย
96.66
96.66
(1)     บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
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ข) บริษัทน�ำงบการเงินของบริษัทย่อย มาจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจควบคุมทั้งทางตรง
และทางอ้อมในการก�ำหนดนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุด
การควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ค) งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือระหว่างกัน
ตลอดจนก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นออกจากงบการเงินนี้แล้ว นโยบายการบัญชีส�ำหรับบริษัทย่อยได้เปลี่ยน
แปลงเพื่อใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกันกับบริษัทใหญ่ในการจัดท�ำงบการเงินรวม ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
จ) เกณฑ์ในการรับรู้รายการในงบการเงินรวม มีดังนี้
- สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุรกิจรับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตาม
บัญชี ณ วันก่อนการรวมธุรกิจ
- สินทรัพย์และหนี้สินของผู้ถูกซื้อทางบัญชี รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
- ก�ำไร(ขาดทุน) สะสมและยอดคงเหลือของส่วนทุนอื่นของบริษัทย่อยทางกฎหมาย รับรู้และวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันก่อนการรวมธุรกิจ
- มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู้รวมตราสารทุนของบริษัทย่อยทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
เข้ากับมูลค่าต้นทุนการรวมธุรกิจ
- โครงสร้างของส่วนทุนในงบการเงินรวม แสดงตามจ�ำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญที่
ออกโดยบริษัทฯ ในการรวมธุรกิจ
- ก�ำไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้น ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางกฎหมาย รับ
รู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีตามสัดส่วน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่ เ ป็ น การอธิ บ ายให้ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี กั บ ผู ้ ใ ช้
มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลัก
การส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

147

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2563

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการ
เงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธี
การค�ำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ
หลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า  และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าการ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า  และก�ำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�ำหรับสัญญาเช่า
ทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่ำ
การบัญชีส�ำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริษัทน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติแสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 4
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตร
ฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน เช่น การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการ
รายงานทาง การเงิน ค�ำนิยามของธุรกิจ ค�ำนิยามของความมีสาระส�ำคัญ และการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ำมาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการน�ำมาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรสะสมของกลุ่มบริษัท  ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการเหล่านี้ มาถือปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562 ฉบับที่ 16
วันที่ 1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้

5,963,590
-

(770,878)
5,835,728

5,192,712
5,835,72

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่                      
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
340,533
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่                     
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
-

(340,533)

-

1,627,324

1,627,324

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า 

(116,404)
3,894,463

3,894,463

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

116,404
-

4.1 เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก�ำหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และการวัดมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
		

มูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
19,708,844
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
208,029
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล และกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
32,728,771
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
      917,429
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
53,563,073

การจัดประเภทและวัด
มูลค่าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับ มูลค่าตาม
ที่ 9 ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย หลักการบัญชีเดิม

การจัดประเภทและวัด
มูลค่าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 9 ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

19,708,844
208,029

187,546
8,035,337

187,546
8,035,337

32,728,771
    917,429
53,563,073

198,075,682
          206,298,565

198,075,682
          206,298,565

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัท ไม่ได้ก�ำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือ
ขาดทุน
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4.2 สัญญาเช่า
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส�ำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าที่
เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส�ำหรับสัญญาเช่า
ที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
ด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
การกระทบยอดระหว่างหนี้สินตามสัญญาเช่า  ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า
ด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

			

   

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาบริการ
บวก: สิทธิที่จะซื้อหรือขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ำมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

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

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

			
อาคารส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

5,064,850
       770,878
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้				
5,835,728

5. นโยบายการบัญชี
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าภาระส่วนใหญ่มี 1 ถึง 2 ภาระขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการ
ขายของแต่ละโครงการโดยรับรู้เมื่อได้โอนอ�ำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าและมีการปฏิบัติตามภาระเสร็จสิ้น
แล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือเมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินหรือหน่วยในอาคารชุดพัก
อาศัยและคลับเฮ้าส์สร้างเสร็จพร้อมบริการรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วย
ส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัทจ่ายแทนให้แก่ลูกค้า  โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายช�ำระเป็นไปตามงวดการจ่ายช�ำระที่
ระบุในสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า  จ�ำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทได้รับจากลูกค้าก่อนโอนอ�ำนาจการควบคุมในสินค้าให้กับ
ลูกค้าแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
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ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ในการค�ำนวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัทได้ท�ำการแบ่งสรรต้นทุน
การพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�ำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสินค้าอื่นที่กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์
และเครื่องตกแต่ง ซึ่งถือเป็นส่วนควบของบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ส่งมอบให้ลูกค้าตามสัญญาขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อมีการขาย ยกเว้นค่านายหน้าจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสัญญา รับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขายอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการรับรู้รายได้
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
5.3 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
กลุ่มบริษัทบันทึกค่านายหน้าที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่าง
เป็นระบบและสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ตามสัญญา  และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
5.4 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการที่ถืออสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อ
การขายในการด�ำเนินธุรกิจปกติ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา  แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
โดยประมาณ (สุทธิจากจ�ำนวนที่เรียกเก็บ) แล้วแต่ราคาใดต�่ำกว่า  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณ
หักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย
ต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการได้มา ค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ใน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาส�ำเร็จ
5.5 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากส�ำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า  ราคาทุน
ประกอบ ด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และต้นทุนการกู้ยืมที่เกิด
ขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต
5.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการ
ร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
5.7 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ต้นทุนเริ่ม
แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น รวมถึงต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส�ำหรับการ
รื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุน
ของสินทรัพย์
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ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
5 ปี
ส�ำนักงานขาย
5 ปี
อุปกรณ์
5 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน 3 - 5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจ�ำนวนที่จะได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุน
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า  ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน
เมื่อมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้น
ออกจากบัญชี และรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในก�ำไรขาดทุน
5.8 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า  กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า  ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ที่ระบุได้ส�ำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวส�ำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา  เว้นแต่สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน)
กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่าย
ช�ำระตามสัญญาเช่า
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับ
ปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจ�ำนวน
เงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจ�ำนวนเงินที่จ่ายช�ำระตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า
ที่ได้รับ
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นส�ำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้าย
สินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใด
จะสั้นกว่า ดังนี้
อาคาร
ยานพาหนะ

3-4   ปี
5   ปี
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ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่า  จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า 
จ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัท จะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า 
หากข้อก�ำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัท จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า  กลุ่มบริษัท
บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การจ่ายช�ำระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วน
เพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก�ำหนดได้ ทั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่
เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า  และลดลงจากการจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญา
เช่า  นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุ
สัญญาเช่า  การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า  หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อ
สินทรัพย์อ้างอิง
ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า  12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่า         
ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า  หรือ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า  โดยจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะ
ปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณา
แยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอก
เบี้ยจ่ายจะบันทึกในก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า  สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
กรณีสัญญาเช่าเงินทุน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงิน
ทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจ�ำนวนที่
เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคง
เหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตรา
ผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
กรณีสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ด�ำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจ�ำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า  ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าด�ำเนิน
งานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน
กับรายได้จากสัญญาเช่า
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิด
การด้อยค่า  กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว
ทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรขาดทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3-10 ปี
อื่น
2 ปี
5.10 การรวมธุรกิจ
บริษัทฯ บันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัทฯ (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจ
ด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจ�ำนวนของส่วนของผู้ที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม (ถ้ามี) ในผู้
ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมนั้น
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับ
รู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�ำไรในส่วนของก�ำไรขาดทุนทันที
บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
ทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า  บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะท�ำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อ
ให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วน
ของก�ำไรขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้
รับคืนหรือเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการ
ใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณา
จากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในก�ำไรขาดทุน กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในปีก่อนๆ
โดยบันทึกเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมดไปหรือยังคงมีอยู่แต่
เป็นไปในทางที่ลดลง
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5.12 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะ
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการด�ำเนินการ
พัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและ
ต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
ส�ำหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ยทีจ่ ่าย
จริงหักด้วยรายได้จากการน�ำเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดอกเบี้ยจะค�ำนวณ
โดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำ
หนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ
5.13 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิด
การไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายช�ำระภาระผูกพันและจ�ำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อ
ถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อ
ได้จ่ายช�ำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัท
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
กลุ่มบริษัทค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของ
ผลประโยชน์พนักงานในก�ำไรขาดทุน
5.15 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่
เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการ
เงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจ่ายช�ำระที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในก�ำไรขาดทุน
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5.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณ
จากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ      
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้
ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียง
พอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
5.17 ข้อมูลการจ�ำแนกตามส่วนงาน
การน�ำเสนอข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้บริหารที่มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดในด้านการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว
5.18 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท�ำราย
การเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุนอย่างไรก็
ตาม ส�ำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส�ำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทาง
การเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน โดย
พิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัท ถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา  และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่
เป็นการรับช�ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
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สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า 
ทั้งนี้ ผลก�ำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะ
รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน   
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า  เงิน
ลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัท ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช�ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกส�ำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนการท�ำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก�ำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการ
เงินและการตัดจ�ำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน โดยการค�ำนวณมูลค่าราคา
ทุนตัดจ�ำหน่ายค�ำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ค่าตัด
จ�ำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุด
ลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่ง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิก
ภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้
สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก�ำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก�ำหนดของหนี้สินที่มีอยู่
อย่างเป็นสาระส�ำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่า
ตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับลูกหนี้การค้าและ
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา  โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบ
การณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�ำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป
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การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน�ำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ�ำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะ
ช�ำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช�ำระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจ�ำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยประมาณ
จากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า  แสดงด้วยราคายุติธรรม ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าบันทึกไว้เป็นก�ำไร
(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก�ำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทก�ำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผู้ประเมิน
มูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
ผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญอย่างสม�่ำ เสมอ
หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า  หรือการตั้งราคา  ผู้ประเมินได้
ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) ส�ำหรับ
สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�ำดับชั้นที่แตกต่างกันของ
มูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับล�ำดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่ำสุดที่มีนัยส�ำคัญส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
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5.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึง
บริษัทที่ท�ำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัท ผู้บริหารส�ำคัญกรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทแต่ละรายการจะค�ำนึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
5.21 การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้   ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวน
ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา
กลุ่มบริษัทพิจารณาการปรับลดที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหา 
ริมทรัพย์ดังกล่าวลดลง ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับอย่างไรก็ตามความมีสาระส�ำคัญและการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร
การประมาณต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการค�ำนวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัทต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่
จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงที่ดินต้นทุน
ค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมี
การทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่าง
มีสาระส�ำคัญ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นในการนี้
ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์นั้น
สัญญาเช่า
การก�ำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - 		
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
ในการก�ำหนดอายุสัญญาเช่า  ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัท มีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท�ำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส�ำหรับกลุ่มบริษัท ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
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การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัท ไม่สามารถก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า  ดังนั้น ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า  โดยอัตราดอกเบี้ย
การกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จ�ำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มี
มูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและ
หลักประกันที่คล้ายคลึง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตอัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น

6 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก�ำหนดราคาระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ
บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย คือ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด โดยเงินให้กู้ยืมดัง
กล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน อัตราร้อยละ 8 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือนายจตุรงค์
ธนะ ปุระ (กรรมการบริษัทย่อย) โดยไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ก�ำหนด
ประเทศที่
รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จัดตั้ง/สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ไทย

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด

ไทย

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ไทย
ไทย

บริษัท รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท แค๊ปสโตน แอสเสท จ�ำกัด
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

ไทย
ไทย
ไทย
160

บริษัทย่อยทางตรง บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 96.67
(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางกฎหมายแต่เป็นบริษัทใหญ่
ทางบัญชีในงบการเงินรวม)
บริษัทย่อยทางอ้อม (บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
การร่วมค้า บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 47.50
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน (ถึงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2563)
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติสนิทกรรมการ
กรรมการร่วมกันในการร่วมค้า
ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
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นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
นายฐิติวัฒน์  คูวิจิตรสุวรรณ
ผู้บริหารส�ำคัญ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
กรรมการในการร่วมค้า
บุคคลที่มีอ�ำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่ง
การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัทและ
บริษัทย่อย (ไม่ว่าจะท�ำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

รายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�ำหนดราคา
2563

2562

รายการกับบริษัทย่อย					

รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายการกับการร่วมค้า

รายได้ค่าบริหารจัดการ

-

-

11,143,060

8,035,337

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8

1,020,000

-

-

-

ตามที่ตกลงร่วมกันตาม
สัญญา

863,916
-

2,797,570
360,000

-

-

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8
ตามที่ตกลงร่วมกันตาม
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4, 5
และ 6.65
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วม โดยอ้างอิง
จาก ราคาประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี

รายการกับบุคคลและกิจกา
รที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ทางการเงิน
ค่าเช่า
สัญญา 
ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

360,000
1,323,711 441,237 170,000
1,846,918 2,800,000
-

-

ซื้ออุปกรณ์
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า

90,000
220,000,000
- 220,000,000

90,000
-

-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ส�ำคัญ
		
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์ระยะยาว
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

(หน่วย : บาท)

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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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,280,000 1,569,000
1,280,000 1,569,000
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ยอดคงเหลือของรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ2562 มีดังนี้
งบการเงินรวม		
2563
2562

		
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัท แอสเซท ไฟว์  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
   นายจตุรงค์ ธนะปุระ
ลูกหนี้อื่น
บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัท แอสเซท ไฟว์  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
			
สินทรัพย์สิทธิการใช้
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัท รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
เจ้าหนี้อื่น
บริษัท แอสเซท ไฟว์  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
    บริษัท แค๊ปสโตน แอสเซท จ�ำกัด
    นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
    นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
		
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัท รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
หนี้สินตามสัญญาเช่า
นายจตุรงค์ ธนะปุระ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

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

659,988

-

-

-

86,000

86,000

-

-

1,798,907

1,411,507

-

-

110,309
             -

110,309
340,283
    1,018,960

8,641
22,900
9,258
                -                 -

1,995,216

    2,967,059

          8,641         32,158

48,250,000

-

48,250,000

-

40,000,000

40,000,000

-

-

679,300

-

-

-
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืม มีดังต่อไปนี้
			
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

ดอกเบี้ยค้างรับ 			
ทบเงินต้น
เพิ่ม
ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				

นายจตุรงค์ ธนะปุระ
รวม

32,728,771
32,728,771

208,029           - (32,936,800)
208,029           - (32,936,800)

(หน่วย : บาท)

			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 			
1 มกราคม 2563
เพิ่ม
ลดลง

                      -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				

บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
รวม

   198,075,682                  198,075,682               -

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

   104,225,682
   104,225,682

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการเคลื่อนไหวเงินกู้ยืม มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 			
1 มกราคม 2563
เพิ่ม
ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				

บริษัท รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด     40,000,000
รวม
    40,000,000

                        -

                        -

    40,000,000
    40,000,000

ช�ำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม และครบก�ำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นปี หากผู้กู้ไม่ช�ำระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี ดอกเบี้ยที่
ค้างช�ำระจะถูกน�ำมารวมเป็นเงินต้นและค�ำนวณดอกเบี้ยในปีถัดไป
ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายจตุรงค์ ธนะปุระ ได้น�ำหุ้นสามัญของบริษัท
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวนรวม 33,438,430 หุ้น มาจ�ำน�ำเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้ยืมจาก
บริษัทย่อย และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทย่อยได้รับช�ำระคืนเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดแล้ว
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด มีเงินกู้ยืมจากบริษัท รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด โดยออกตั๋วสัญญา
ใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ไม่มีหลักประกัน ครบก�ำหนดช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ปัจจุบันยังไม่มีการช�ำระคืนเงินต้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายช�ำระ
การค�้ำประกัน
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บริษัทฯ ได้ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้กับ บริษัท ต้นสน ดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ได้ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้
กับบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
วงเงินที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร วงเงินกู้จ�ำนวน 239 ล้านบาท
(เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าที่ดิน (โครงการสะพานสูง) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ MLR-1.0 ต่อปี
ช�ำระดอกเบี้ยทุกเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก และก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเมื่อมีการปลอดจ�ำนองหรือไถ่ถอน
ห้องชุดที่เป็นหลักประกันของวงเงินกู้นี้เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ ตามอัตราร้อยละและราคาขั้นต�่ำที่ก�ำหนดใน
สัญญา ทั้งนี้บริษัทต้องช�ำระคืนให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ท�ำสัญญา

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

			
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม

2563
274,600
185,880,234
   6,850,446
   193,005,280

2562
344,606
14,606,212
     4,758,026
   19,708,844

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563
15,025
29,000
    206,190
    250,215

2562
19,606
29,000
   138,940
    187,546

เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี (ปี 2562
ร้อยละ 0.10 - 0.675 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

		

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563
2562
2563
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
181,900
208,029 19,178,397
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 6) 185,880,234
14,606,212
29,000
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
2,502,185
2,394,345
59,973
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและค่าวัสดุ
3,561,406
13,643,552
ลูกหนี้กรมสรรพากร
2,715,189
2,716,986
2,715,189
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
6,943,091
4,500,271
59,182
อื่นๆ
     1,650,608      2,655,341            4,336
รวม
   17,554,379    26,118,524    22,017,077
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9. ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

(หน่วย : บาท)

2563
14,916,199
5,744,165
   (12,365,200)
       8,295,164

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
รับรู้เป็นต้นทุนการจัดจ�ำหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2562
12,805,428
7,467,362
    (5,356,591)
      14,916,19

10. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2563
โครงการระหว่างการพัฒนา
ที่ดิน
งานระหว่างก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ต้นทุนทางการเงิน
โครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จ
ห้องชุดพักอาศัย
รวม

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

2562

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

กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง ในระหว่างปี 2563 จ�ำนวน 25.81
ล้านบาท  (ปี 2562 จ�ำนวน 44.97 ล้านบาท)
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทได้โอนที่ดินรอการพัฒนา จ�ำนวน 1.72 ล้านบาท และจ�ำนวน 386.02 ล้านบาท
ตามล�ำดับ มาเป็นต้นทุนโครงการระหว่างการพัฒนา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินและห้องชุดพัก
อาศัย จ�ำนวน 1,237.25 ล้านบาท และจ�ำนวน 1,453.96 ล้านบาท ตามล�ำดับ ไปจดจ�ำนองค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
กับสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น ตามหมายเหตุข้อ 19, 21 , 22 และ 30.3
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาจะขายที่ดินของโครงการ
ระหว่างการพัฒนาของบริษัทกับบุคคลธรรมดา  มีมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขายจ�ำนวน 550 ล้านบาท โดยตาม
สัญญาจะซื้อจะขายก�ำหนดให้บริษัทมีภาระในการถมที่และก�ำหนดท�ำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่   2
มีนาคม 2564 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าจากการขายบางส่วนจ�ำนวน 165 ล้านบาท บันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้าแสดงในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
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11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�ำเงินฝากธนาคารแห่งหนึ่ง วางเป็นหลักประกันการออก
หนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ตามหมายเหตุข้อ 30.3

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า
(หน่วย : บาท)

			
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม
เงินลงทุน		
สัดส่วน
ราคาทุน

ทุนช�ำระแล้ว

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสีย

			
2563 2562 2563 2562 2563 2562
2563
2562
			
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษัท ต้นสน พัฒนา 
ดีเวลลอปเม้นท์จ�ำกัด อสังหาริมทรัพย์310 -    47.50 - 220,000,000        - 216,944,855        รวม						
220,000,000        - 216,944,855        (หน่วย : บาท)
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

		

งบการเงินเฉพาะกิจการ		
ทุนช�ำระแล้ว
เงินลงทุนสัดส่วน

2563
2562
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

2563
(ร้อยละ)

บริษัท ต้นสน พัฒนาอสังหา
ดีเวลลอปเม้นท์จ�ำกัดริมทรัพย์
310
     47.50
รวม				
     47.50

2562
(ร้อยละ)

ราคาทุน

2563

2562

        - 220,000,000                 - 220,000,000         -

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 มีมติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น
สามัญบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (“TONSON”) จากบริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด จ�ำนวน
1,472,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้ว
ของ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเรียบร้อย
แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ช�ำระค่าหุ้นสามัญส่วนแรกจ�ำนวน 160 ล้านบาท และทยอยช�ำระในปี ต่อมาเมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2563 บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ได้ท�ำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าหุ้นทั้งหมดจ�ำนวน
48.25 ล้านบาท ให้กับ นายศุภโชค ปัญจทรัพย์  ซึ่งยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 48.25 ล้าน
บาท เท่ากับจ�ำนวนเงินที่รับโอนสิทธิ
ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากการ
ร่วมค้าดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
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งบการเงินรวม

		
บริษัท

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
2563
2562

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

3,055

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

เงินปันผลรับ
2563
2562
-

-

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

				 31 ธันวาคม 2563
บริษัท

บริษัท ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ทุนเรียกช�ำระ สินทรัพย์รวม

310,000

1,293,959

หนี้สินรวม

รายได้รวม

ขาดทุน

1,010,423

2,443

(9,132)

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
		

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : บาท)

ทุนช�ำระแล้ว

เงินลงทุนสัดส่วน

วิธีราคาทุน

		
ประเภทกิจการ
2563
2562 2563 2562
2563
2562		
			
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ พัฒนาอสังหา
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ริมทรัพย์เพื่อขาย 300
300 96.67 96.67 308,821,982 308,821,982
รวม						
308,821,982 308,821,982
บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยในระหว่างปี

14. ที่ดินรอการพัฒนา
กลุ่มบริษัทมีที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดินเปล่า  โดยกลุ่มบริษัทได้น�ำที่ดินทั้งหมดไปจดจ�ำนองค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามหมายเหตุข้อ 19, 21 และ 30.3
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทได้โอนที่ดินรอการพัฒนา จ�ำนวน 1.72 ล้านบาท และ 386.02 ล้านบาท ตามล�ำดับ ไป
เป็นต้นทุนโครงการระหว่างการพัฒนา ตามหมายเหตุ 10
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15. อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

				
		
ส่วนปรับปรุง		
		
อาคารเช่า	
อุปกรณ์
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
2,193,307 377,751
เพิ่มขึ้น
342,082 144,264
จ�ำหน่าย
         -    (22,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
   2,535,389    500,015
เพิ่มขึ้น
25,300
72,638
ตัดจ�ำหน่าย
- (12,696)
โอนไปต้นทุนโครงการ
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
                      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2,560,689    559,957
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
(371,709) (139,595)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(455,906) (90,616)
จ�ำหน่าย
               -   13,974
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
   (827,615) (216,237)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(513,125) (100,404)
ตัดจ�ำหน่าย
5,495
โอนไปต้นทุนโครงการ
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
                    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(1,340,740) (311,146)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี:
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
   1,707,774 283,778
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
   1,219,949   248,811
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เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้ส�ำนักงาน ยานพาหนะ
รวม
2,702,447
1,019,976
      (53,541)
   3,668,882
1,499,420
(107,140)
(41,752)
                   5,019,410

5,058,447
                   5,058,447
578,550
  (1,739,000)
   3,897,997

10,331,952
1,506,322
    (75,541)
11,762,733
2,175,908
(119,836)
(41,752)
(1,739,000)
12,038,053

(521,944) (2,616,897) (3,650,145)
(629,558) (1,011,689) (2,187,769)
       24,797                 -       38,771
(1,126,705) (3,628,586) (5,799,143)
(939,335)
(722,635) (2,275,499)
84,375
89,870
18,784
18,784
               -       968,122      968,122
(1,962,881) (3,383,099) (6,997,866)
2,542,177 1,429,861   5,963,590
3,056,529       514,898   5,040,187
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(หน่วย : บาท)

				

		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่  1 มกราคม
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562

90,000
      9,750
    99,750

     90,000
     90,000

(15,450)
  (31,782)
  (47,232)

   (15,450)
   (15,450)

52,518

74,550

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ / หนี้สินตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทท�ำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3-4 ปี ซึ่งได้รวมถึง
สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าแล้ว
16.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้
งบการเงินรวม
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ยานพาหนะ

(หน่วย: บาท)

รวม

ราคาทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุงจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
   ทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุข้อ 4) 5,064,850
รับโอนมาจากอาคารและอุปกรณ์
               1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
5,064,850
เช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
   5,064,850

-

-

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

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รับโอนมาจากอาคารและอุปกรณ์
1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
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)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

   3,715,158

      422,125

4,137,283
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16.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการปรับปรุงจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
   ทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุข้อ 4)
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายช�ำระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
456,937
1,192,132
   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

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
(หน่วย: บาท)

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี  
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม
1,574,179 2,736,510 4,310,689
   (182,966)   (152,476) (335,442)
  1,391,213   2,584,034   3,975,247

ค่าใช้จ่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุน
(หน่วย: บาท)
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
1,698,445
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
250,845
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
86,670
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
        44,726
รวม
   2,080,686
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17. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่น

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

รวม

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

- 2,621,699
   877,000    1,111,886
877,000 3,733,585
              -        100,109
    877,000      3,833,69

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

มูลค่าสุทธิทางบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

   1,878,793
   1,651,089

   705,204   2,583,997
  264,988 1,916,077

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

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 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

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
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)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

    1,633,422
    1,426,957

    705,204
    264,987

  2,338,626
  1,691,944
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18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคล
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการค่าซ่อมแซม
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
รวม
สุทธิ

2563

งบการเงินรวม

2562

28,719
793,919
394,702
28,737
341,247
                     1,587,324

1,392,556
304,802
266,708
    8,099,805
10,063,871

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

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

รายการเคลื
่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
				

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1
มกราคม
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคล
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับ
      ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเช่า
ประมาณการค่าซ่อม
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
รวม
สุทธิ

บันทึกเป็น(รายจ่าย) รายได้ใน
ก�ำไรหรือ
ก�ำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2562

1,392,556
304,802

(1,363,837)
489,117

-

28,719
793,919

266,708
-

127,994
28,737
341,247

-

394,702
28,737
341,247

    8,099,805
  10,063,871

  (8,099,805)                 -                    (8,476,547)                 -     1,587,324

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

    1,324,207
-   (1,659,033)
    1,324,207                 - (1,659,033)
  (7,152,340)                 -       (71,709)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
				
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 บันทึกเป็น(รายจ่าย) รายได้ใน ณ วันที่ 31
มกราคม
ก�ำไรหรือ
ก�ำไรขาดทุน ธันวาคม
2562
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคล
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับ
     ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
รวม
สุทธิ

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
266,708
             -    8,099,805
     86,297 10,063,871

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

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

             - (2,983,240)
             - (2,983,240)
     86,297    7,080,631
(หน่วย : บาท)

		
		
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
      ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2563

2562

7,192,925

9,164,769

   7,152,340
  14,345,265

   3,551,667
  12,716,436

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้
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(หน่วย : บาท)

		
		

งบการเงินรวม

ก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
รายได้ที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี
รายจ่ายที่ไม่สามารถน�ำมาหักภาษีได้
รวม
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง

2563

2562

73,536,054
20%
14,707,211

57,660,159
20%
11,532,032

(755,395)
      393,449
  14,345,265
19.51%

    1,184,404
  12,716,436
22.05%

19. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารแห่งหนึ่ง วงเงินรวม 20 ล้านบาท และ
10 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.845 ต่อปี และ 6.745 ต่อปี ตามล�ำดับ ค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนอง
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่หมายเหตุข้อ 10, 14 และกรรมการบริษัทและบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)

งบ

การเงินรวม
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
		
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 6)
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินรับล่วงหน้าจากการถูกทาง
           ราชการเวนคืนที่ดิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภครับล่วงหน้า
เงินประกันผลงาน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่นๆ
		
รวม		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

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

174
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เงินรับล่วงหน้าจากการถูกทางราชการเวนคืนที่ดิน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ถูกเวนคืนที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้
ในการพัฒนาโครงการบางส่วนซึ่งอยู่ในแนวเขตการทาง โดยหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง และบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขาย
โดยก�ำหนดค่าชดเชยเป็นจ�ำนวนเงิน 25.84 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินบางส่วนแล้วในปี 2562 จ�ำนวน 19.38 ล้านบาท
ซึ่งต่อมาได้มีการรังวัดที่ดินพบว่าบริษัทมีที่ดินที่ถูกเวนคืนมากกว่าสัญญาซื้อขาย โดยบริษัทจะได้รับเงินค่าเวนคืนเพิ่ม
จ�ำนวน 2.25 ล้านบาท ในปี 2563 บริษัทได้น�ำโฉนดไปด�ำเนินการจดทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น และรับเงินค่าเวนคืน
ครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทบันทึกรับรู้รายการเป็นรายได้อื่นสุทธิจากต้นทุนที่ดินที่ถูกเวนคืน จ�ำนวน 11.01 ล้านบาท

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

		

งบการเงินรวม
2563
716,744,376
         (962,272)
715,782,104
     (563,886,592)
     151,895,512

เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
สุทธิ
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืม มีรายละเอียดดังนี้

2562
893,393,387
(3,042,839)
890,350,548
  (362,476,033)
    527,874,515
(หน่วย : บาท)

		

งบการเงินรวม
2563
893,393,387
687,525,383
  (864,174,394)
    716,744,376

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: เบิกเงินกู้เพิ่ม
หัก: ช�ำระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562
948,922,246
366,928,403
   (422,457,262)
     893,393,387

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
วงเงินที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร วงเงินกู้จ�ำนวน 239 ล้านบาท
(เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อช�ำระค่าที่ดิน (โครงการสะพานสูง) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ MLR-1.0 ต่อปี ช�ำระ
ดอกเบี้ยทุกเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก และก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเมื่อมีการปลอดจ�ำนองหรือไถ่ถอนห้องชุดที่
เป็นหลักประกันของวงเงินกู้นี้เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ ตามอัตราร้อยละและราคาขั้นต�่ำที่ก�ำหนดในสัญญา  ทั้งนี้
บริษัทต้องช�ำระคืนให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ท�ำสัญญา
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยได้ท�ำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ยืมโดยก�ำหนดการช�ำระคืนใหม่
เป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
วงเงินที่ 2    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร วงเงินกู้จ�ำนวน 73.20 ล้านบาท
(เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อใช้ช�ำระหนี้ตามวงเงินกู้เดิมและช�ำระหนี้ส่วนต่างระหว่างวงเงินอาวัลและวงเงิน Bridging
Loan ของโครงการวนา เรสซิเดนซ์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ MLR-1.0 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุกเดือนนับจาก
วันเบิกเงินกู้ครั้งแรก และก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเมื่อมีการปลอดจ�ำนองหรือ ไถ่ถอนห้องชุดที่เป็นหลักประกันของวงเงิน
กู้นี้เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ ตามอัตราร้อยละและราคาขั้นต�่ำที่ก�ำหนดในสัญญา  ทั้งนี้บริษัทย่อยต้องช�ำระคืนให้
แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ท�ำสัญญา
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เงินกู้ยืมวงเงินที่ (1) - (3) ข้างต้นของบริษัทย่อยค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองห้องชุด, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
บริษัทย่อย ตามหมายเหตุข้อ 10 และกรรมการบริษัท
วงเงินที่ 4 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง วงเงินรวม 320 ล้าน
บาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�ำนวน) เพื่อน�ำไปช�ำระคืนเงินกู้ที่บริษัทย่อยมีอยู่กับธนาคารเดิม วงเงินที่ 1 และ 2 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ MLR-1.35 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุกเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก และก�ำหนดช�ำระคืน
เงินต้นภายใน 1 ปี ค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย ตามหมายเหตุข้อ 10 กรรมการ
บริษัทและบริษัทฯ
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
วงเงินที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 5 วงเงิน
วงเงินรวม 302 ล้านบาท (เบิกใช้ไม่ได้แล้ว) เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.375 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเมื่อมีการปลอดจ�ำนองโฉนด
ที่ดินที่เป็นหลักประกันเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ ตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา  ทั้งนี้บริษัทย่อยต้องช�ำระเงินกู้
ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี นับจากวันที่ท�ำสัญญา  ในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทย่อยได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแล้ว
และบริษัทย่อยมีวงเงินอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวน 150 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยสามารถน�ำมาใช้เป็น
วงเงินกู้ยืมได้ไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดิน ก�ำหนดคืนภายใน 4 ปี
วงเงินที่ 2  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 3 วงเงิน วงเงิน
รวม 110 ล้านบาท (ยังไม่ได้เบิกใช้จ�ำนวน 23.80 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเมื่อมีการปลอด
จ�ำนองโฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ ตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา ทั้งนี้บริษัทย่อยต้อง
ช�ำระเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ท�ำสัญญา
วงเงินที่ 3  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร จ�ำนวน 5 วงเงิน วงเงินรวม
288 ล้านบาท (ยังไม่ได้เบิกใช้จ�ำนวน 135 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และช�ำระคืนตั๋ว
อาวัล โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเมื่อมีการ
ปลอดจ�ำนองโฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ ตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา ทั้งนี้บริษัทย่อย
ต้องช�ำระเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี นับจากวันที่ท�ำสัญญา
เงินกู้ยืมแต่ละวงเงินข้างต้นของบริษัทย่อยค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยตาม
หมายเหตุข้อ 10 ,14, กรรมการบริษัท และบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น

(หน่วย : บาท)

		

งบการเงินรวม
2563
48,468,173
(446,363)
  48,021,810

เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
สุทธิ
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืม มีรายละเอียดดังนี้
		
		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: กู้เพิ่ม
หัก: ช�ำระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562
         -     
         -     
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2563
50,000,000
(1,531,827)
  48,468,173

2562
         -     
         -     

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับบุคคลอื่นท่านหนึ่ง
จ�ำนวนเงินรวม 50 ล้านบาท รับเงินกู้แล้วทั้งจ�ำนวน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยทุกเดือน เดือนละ 380,000 บาท และเมื่อมีการปลอดจ�ำนองหรือไถ่ถอนห้องชุดที่เป็นหลักประกันของวงเงินกู้นี้
เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ ตามราคาที่ก�ำหนดในสัญญา  เดือนสุดท้ายช�ำระคืนทั้งหมด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2565 เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้ำประกันโดยห้องชุดพักอาศัยของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

23. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ�ำเหน็จ ตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
งบ

การเงินรวม
2563
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุน:
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
    ต้นทุนบริการในอดีต
    ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
จ่ายช�ำระผลประโยชน์
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
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             -             -
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนข้างต้น ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงรวมในรายการค่าใช้
จ่ายในการบริหารทั้งจ�ำนวน
ขาดทุน(ก�ำไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก
งบ

การเงินรวม
2563
2562
สมมติฐานทางการเงิน
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม		

                      -

431,482
           431,482

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
           -                       -            -

ข้อสมมติหลักในการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้ ณ วันที่รายงานส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบ

การเงินรวม
2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

ร้อยละ 1.89 - 2.06
ร้อยละ  3.00
ผันแปรตามอายุพนักงาน
   ร้อยละ 0.00 - 10.00
อัตราตามตารางมรณะ
ไทย ปี 2560 แยกตาม
เพศชายและหญิง

อัตรามรณะ

ร้อยละ 1.89 - 2.06
ร้อยละ  3.00
ผันแปรตามอายุ พนักงาน
   ร้อยละ 0.00 - 10.00
อัตราตามตารางมรณะ
ไทย ปี 2560 แยกตาม
เพศชายและหญิง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
การเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(378,088)
426,864
-

งบ

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
    (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
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7,033

-

-
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24. ทุนเรือนหุ้น
24.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)
		

		

ราคาตาม
มูลค่าหุ้น
(บาท)

2563

จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น)

2562

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น)

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ  ณ วันต้นปี
ลดทุน
เพิ่มทุน
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี

1.00
0.50
0.50
0.50

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

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

หุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
ลดทุน
เพิ่มทุน
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี

1.00
0.50
0.50
0.50

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

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

ส่วนเกิน (ตํ่า) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
		
ยอดยกมา ณ วันต้นปี
ลดทุน
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
โอนส่วนเกินทุนล้างขาดทุนสะสม
ยอดยกไป ณ วันสิ้นปี

2563
(169,071,845)
187,893,837
43,192,308
(43,192,308)
   18,821,992

(หน่วย : บาท)
2562
(169,071,845)
                    (169,071,845)

1)    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติที่ส�ำคัญ
ดังนี้
- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�ำนวน 561.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,123.00 ล้าน
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 561.50 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 1.00
บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ ลดลงจาก 1,123.00
ล้านบาท เป็น 561.50 ล้านบาท เพื่อหักกลบส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสม บางส่วน
โดยมีจ�ำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 1,123,000,000 หุ้น
- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�ำนวน 100 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 561.50 ล้าน
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 661.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 200,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อใช้ส�ำหรับการซื้อหุ้น
สามัญ TONSON
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บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2563
2)   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้  กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13 หุ้นเดิมต่อ
1 หุ้นสามัญใหม่ เป็นจ�ำนวน 86,384,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับช�ำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว และท�ำให้มีส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นจ�ำนวน 43.19 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  
3) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563 มติอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่า
หุ้นจ�ำนวน 43.19 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติลดทุนเพื่อหักกลบ
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน
2563 นั้น แต่ในงวดปัจจุบันบริษัทฯ ได้ท�ำการปรับปรุงแก้ไขงบการเงินย้อนหลังของปี 2562 ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ น�ำ
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนน�ำไปหักกลบกับส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสูงไปจ�ำนวน 18.82 ล้านบาท
24.2 งบการเงินรวม
ปี 2561 ในการจัดท�ำงบการเงินรวม ส�ำหรับการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ มูลค่าหุ้นทุนที่รับรู้ในงบการเงินรวมแสดง
ด้วยมูลค่าหุ้นทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซื้อทางบัญชี)
ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ รวมกับต้นทุนการรวมธุรกิจ และรวมหุ้นทุนของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ที่ออกภายหลังการรวมธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้
		
มูลค่าหุ้นทุนของบริษัทย่อยตามกฎหมายที่มีอยู่
ก่อนการรวมธุรกิจ (สุทธิจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ)
- บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ต้นทุนการรวมธุรกิจ
- ต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
มูลค่าหุ้นทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมายที่ออกภายหลัง
การรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
- ทุนที่ออกเพิ่มในปี 2563
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นเพิ่ม
		
มูลค่าหุ้นทุนที่รับรู้ในงบการเงินรวม
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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
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รายการข้างต้นแสดงในงบการเงินรวมตามโครงสร้างของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กฎหมาย ดังนี้
		
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกิน(ต�่ำ) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
รวม

ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ตาม
(หน่วย : บาท)

2563
604,692,308
18,821,992
9,166,765
(2,568,517)
115,758,002
  745,870,550

2562
1,123,000,000
(169,071,845)
9,166,765
(2,568,517)
(301,040,469)
   659,485,934

25. รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
25.1การจ�ำแนกรายได้
งบการเงินรวม

		
2563
ประเภทของสินค้า
รายได้จากการขายบ้าน
776,039,914
รายได้จากการขายอาคารชุดที่พักอาศัย     34,380,000
รวม
  810,419,914

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
500,533,616
    7,411,370
507,944,986

2563

2562

            -                         -             -

25.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้าจ�ำนวน 78.21 ล้านบาท และ 26.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ
25.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ส�ำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตส�ำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่
เสร็จสิ้นของสัญญาที่ท�ำกับลูกค้าจ�ำนวน 881.71 ล้านบาท และ 781.45 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่า
จะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 2 ปี
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แก่
		
ซื้อที่ดิน จ่ายค่าก่อสร้างและ
ค่าพัฒนาโครงการ
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการ
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียม
โอนกรรมสิทธิ์
ค่าที่ปรึกษา

งบการเงินรวม		
2563
2562

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

27. ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�ำนวณโดยการหารก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและ
เรียกช�ำระแล้วโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
		
ก�ำไร(ขาดทุน) ส�ำหรับปี ส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกระหว่างปี
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ก�ำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินรวม
2563
2562
     57,239,210
1,123,000,000
     54,907,481
1,177,907,481
             0.049

182

     43,411,970
1,123,000,000
                   1,123,000,000
             0.039

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
      3,639,953
1,123,000,000
    54,907,481
1,177,907,481
             0.003

   (1,054,826)
1,123,000,000
                   1,123,000,000
          (0.001)
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28. ส่วนงานด�ำเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�ำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว
ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะเป็นรายย่อยทั่วไป จึงไม่มีรายได้
จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าสูงเป็นลูกค้ารายใหญ่

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการเงินในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด (ซึ่ง
ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนจากตลาด
การเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อผลการด�ำเนินงานทางการเงินน้อยที่สุดกลุ่ม
บริษัท ใช้ตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ ในการป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้
สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต�่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวัน
ครบก�ำหนดได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญ สามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
ก�ำหนด หรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
  อัตราดอกเบี้ยคงที่  
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า  ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
192
1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
    -        -   
      2          -  
  
    -        -   
  194          1
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
25
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
48
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ
       กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
40
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
716
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
48
หนี้สินตามสัญญาเช่า
    -         4  
       -          -   
    -       92  
   716        73   

193 0.01-0.25
      2   
  195   
25
48

4-8.5
-

40
4-8
716 4.23-5.125
48
8.5
      4    3.8-5.65
  881   
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
  อัตราดอกเบี้ยคงที่  
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า  ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- 0.05-0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
19
19
เงิน   
    
ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      -        104              -       104 8.00
     -        104         -         19       123   
หนี้สินทางการเงิน
เจ้า   
    
หนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
     -          -              48
    48         -          -          -         48        48   
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ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงนี้ โดย
การพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า  ก�ำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อและมีการติดตามลูกหนี้ที่มีการค้างช�ำระมูลค่า
ยุติธรรมของลูกหนี้ซึ่งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ เนื่องจากธุรกิจหลักของกลุ่ม
บริษัทจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ขายให้กับผู้ซื้อจนกว่าจะได้รับช�ำระมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทต้องการสภาพคล่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการค้าของแต่ละบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทมี
ความรับผิดชอบในการรักษาระดับเงินสดและการพิจารณาเพิ่มวงเงินเครดิตทั้งในส่วนของภายในกลุ่มบริษัทและ
กับสถาบันการเงินอื่นเพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการโดยต้องอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทประเมินความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการท�ำแผนการบริหารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องและ
รักษาระดับของเงินสด เงินฝากธนาคาร วงเงินสินเชื่อแบบผูกพันที่ยังไม่ได้ใช้ และวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกพันจาก
ธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการ
รายละเอียดการครบก�ำหนดช�ำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณา
จากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
		 งบการเงินรวม

ไม่เกิน1 ปี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
25
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
48
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
40
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
716
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
1
หนี้สินตามสัญญาเช่า
           1  
รวม
     831  

1 - 5 ปี
47
       3   
      50   

มากกว่า 5 ปี
รวม
25
48
40
716
48
      -          4  
      -        881  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากรายการทรัพย์สินและหนี้สินทางการเงินคงเหลือในงบ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นสกุลเงินบาท
29.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้
เคียงกับอัตราตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

185

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2563

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) หนี้สินระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�ำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีเงื่อนไข
ใกล้เคียงกัน
ค) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
30.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 1.11 ล้านบาท (ปี
2562 สัญญา เช่าส�ำนักงานและสัญญาเช่าบริการ จ�ำนวน 2.84 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าส�ำนักงานจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส�ำนักงานที่
เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 4
30.2 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการท�ำสัญญาเพื่อด�ำเนินการออกแบบและสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการคง
เหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 46.62 ล้านบาท (ปี 2562 จ�ำนวน 161.90 ล้านบาท)
30.3 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน
57.11 ล้านบาท (ปี 2562 จ�ำนวน 57.61 ล้านบาท)

31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการ
ด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำรงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัท/ บริษัทฯ มีอัตราหนี้ส่วนหนี้สินต่อทุน สรุปได้ดังนี้

อัตราหนี้สินต่อทุน

งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
1.71
2.21
0.08
0.01

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.

ล�ำ
ดับ

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ชื่อ – นามสกุล
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

ความ
สัดส่วน สัมพันธ์
การถือ ทางครอบ
หุ้นใน ครัว
บริษัทฯ* ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

26.88% - ไม่มี (รวม
สัดส่วน
การถือ
หุ้นของ
บุคคล
ตาม
มาตรา 
258)

2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2559-2562

2555-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จ�ำกัด
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล
ลิ้งค์ จ�ำกัด   
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท
สาทร จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
แคปปิตอล ลิ้งค์ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด

2 นายวัลลภ ศรีไพศาล 48 - ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย - ไม่มี - - ไม่มี กรรมการอิสระและ
อินดีแอนา บลูมมิ่งตัน รัฐอินดีแอนา 
ประธานกรรมการตรวจ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สอบ ได้รับแต่งตั้งเข้า
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
เคส เวสเทิร์น รีเสิร์ฟ รัฐโอไฮโอ ประเทศ
อิสระเมื่อวันที่ 27
สหรัฐอเมริกา 
เมษายน 2561 และ
-เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
ประธานกรรมการตรวจ
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สอบเมื่อวันที่ 9
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
พฤษภาคม 2561
(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
-ผ่านการอบรมหลักสูตร AACP

2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สเปคอินเตอร์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อ๊าร์ตเทเล่อร์ ธนิยะ จ�ำกัด
กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ภาวิณ อ๊าร์ต จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ต้าหยวนซัน จ�ำกัด
ทนายความ / พาร์ทเนอร์ บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ�ำกัด

3 นายภูริพัฒน์
ชุ่มธรรม
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2561

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท  สยามเทคนิคคอนกรีต จ�ำกัด
(มหาชน)
2560-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานสนับสนุน บริษัท  สยามเทคนิค
คอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน)
2557-2559 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จ�ำกัด

1 นายเกรียงไกร
39 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ศิระวณิชการ
บัณฑิตเศรษฐ ศาสตร์การเงินระหว่าง
ประธานกรรมการ
ประเทศ
(มีอ�ำนาจลงนาม
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผูกพันบริษัท)ได้รับ
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
แต่งตั้งเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2561

39 -นิติศาสตรมหาบัณฑิต
-ไม่มี- -ไม่มีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง                              
-เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
- ผ่านการอบรมหลักสูตร AACP
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2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2563

ล�ำ
ดับ

ชื่อ – นามสกุล
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

ความ
สัดส่วน สัมพันธ์
การถือ ทางครอบ
หุ้นใน ครัว
บริษัทฯ* ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

4 นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ 42 -ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการอิสระ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการตรวจสอบ ได้รับ
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
แต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการอิสระและ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
กรรมการตรวจสอบเมื่อวัน
เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบัญชี
ที่ 22 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
- ผ่านการอบรมหลักสูตร AACP

ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
2559-2563 กรรมการ บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน อุปนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ
สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)

3.89% - ไม่มี - 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารจัดการ 998 จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อินเตอร์วัสดุ
2559-ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยงศิริ
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 998 โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด

7 นางสาวชมพูนุท  สุวรรณ 33 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ 0.04% - ไม่มี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารสายงานบัญชีและ
(ABAC)
การเงินได้รับแต่งตั้งเข้า
- เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยประธาน
- CFO’s Orientation Course for
เจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน
New IPOs
บัญชีและการเงิน เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2561
8 นายอภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์ 31 - Bachelor, Double majors
เลขานุการบริษัท ได้รับแต่ง
in Economics & Accounting,
ตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
Colorado State University –
เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1
Pueblo
มกราคม 2562
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร CSP

ช่วงเวลา

-ไม่มี- -ไม่มี- 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พราวด์ อิน โปร จ�ำกัด
2558-2561 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด
2557-2558 หัวหน้าทีมตรวจสอบ Grant Thornton UK LLP

5 นายศุภโช ปัญจทรัพย์
39 - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ -ไม่มี- - ไม่มี กรรมการ และกรรม การผู้
การบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จัดการ (มีอ�ำนาจลงนาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
ผูกพันบริษัท)ได้รับแต่งตั้ง
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน
(ABAC)
2561, กรรม การผู้จัดการ
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
และประธานกรรม การ
บริหาร เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562
6 นายยงเกียรติ
39 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ศิริวัจนางกูร กรรมการ
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ได้รับแต่งตั้งเข้าด�ำรง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2561 และกรรมการบริหาร
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2562

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2562-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2558-2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จ�ำกัด
2553-25582 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด

0.00% - ไม่มี - 2562-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2561-2563 ผู้ช่วยผูจ้ ัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์
แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด
2559-2561 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนแคปปิตอล ลิ้งค์ จ�ำกัด
2558-2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด
2556-2557 Associate II, PricewaterhouseCoopers
ABAS Ltd. (Thailand)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2563

ล�ำ
ดับ

ชื่อ – นามสกุล
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

9 นางสาวอวัสดา 
31 - ปริญญาตรี คณะสังคมศาตร์
พิชิตรานนท์
วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
ศรีนครินทรวิโรฒ
บัญชีและการเงิน ได้รับ
- เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD
แต่งตั้งเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้
จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เมื่อวันที่ 2
มกราคม 2563

ความ
สัดส่วน สัมพันธ์
การถือ ทางครอบ
หุ้นใน ครัว
บริษัทฯ* ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

3.89% - ไม่มี - 2563-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเซท ไฟว์
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2561-2562 ผู้จัดการผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โปร จ�ำกัด
2561-2561 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
2555-2561 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์
ธอนตัน จ�ำกัด

หมายเหตุ: * สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)
ความ
สัดส่วน สัมพันธ์
ล�ำ
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา /
การถือ ทางครอบ
หุ้นใน ครัว
ต�ำแหน่ง
(ปี)
ประวัติการอบรม
ดับ
บริษัทฯ* ระหว่าง
ผู้บริหาร
1 นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
31 - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ 48.60% - ไม่มี ประธานกรรมการ และประธาน
การบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รวม
เจ้าหน้าที่บริหาร (มีอ�ำนาจลง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) สัดส่วน
นามผูกพันบริษัท)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การถือ
ได้รับแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หุ้นของ
ประธานกรรมการบริษัท เมื่อ
(ABAC)
บุคคล
วันที่ 5 กันยายน 2556
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
ตาม
มาตรา 
258)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
2559-2563 กรรมการ บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน อุปนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ
สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)

2 นายโชติกร ปัญจทรัพย์
33 - Master of Business
2.48% พี่ชาย 2562-ปัจจุบัน
กรรมการ(มีอ�ำนาจลงนาม
Administration London
ของนาย 2561-ปัจจุบัน
ผูกพันบริษัท) ได้รับแต่งตั้งเข้า
international college 2006
ศุภโชค 2557-2559
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
-Bachelor of arts in Business
ปัญจ 2557-ปัจจุบนั
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
administration University of
ทรัพย์ 2547-2557
Glamorgan,London international
college 2003
2556-ปัจจุบนั
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
-  หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 31 (RE-CU)
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
-  การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
การเงินโครงการอสังหา ริมทรัพย์
รุ่นที่ 23 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ไทย พ.ศ.2551
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ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ฟิตเดมี่ จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท อดามัสเรียลเอสเตท จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เจทีแอนด์พี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการและผู้จัดการโครงการ
บริษัท พารากอนแลนด์ จ�ำกัด
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้บัญชาการนายต�ำรวจราชส�ำนัก
ประจ�ำ พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ สวนจิตรลดา
แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2563

ล�ำ
ดับ

ชื่อ – นามสกุล
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

ความ
สัดส่วน สัมพันธ์
การถือ ทางครอบ
ครัว
หุ้นใน
บริษัทฯ* ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

3 นายจตุรงค์ ธนะปุระ
39 - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
กรรมการ และผู้ช่วยประธาน
การบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
การ (มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
-  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท) ได้รับแต่งตั้งเข้าด�ำรง
สาขาเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อ
พระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 19 เมษายน 2562และ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

0.22% - ไม่มี (รวมสัด
ส่วนการถือ
หุ้นของ
บุคคลตาม
มาตรา 
258)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2562-ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนะชัยกุล จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รชยาพร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พิบูลย์ทรัพย์เทรดดิ้ง จ�ำกัด

4 นางสาวชมพูนุท  สุวรรณ
31 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ 0.04% - ไม่มี - 2562-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ฝ่ายบัญชีและการเงินได้รับ
(ABAC)
2561-ปัจจุบัน
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
-   เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD
2561
-   CFO’s Orientation Course for
2561-ปัจจุบัน
New IPOs
2558-2561
2553-2558
5 นายณัฐภณ จารุรักษารักษา 37 -   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
การผู้อ�ำนวยการ ฝ่าย
เกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการได้รับแต่งตั้งเข้าด�ำรง
บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา
ต�ำแหน่งรักษาการผู้อ�ำนวย
การ ฝ่ายโครงการ เมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 2563

ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท แกรนท์
ธอนตัน จ�ำกัด

- ไม่มี - - ไม่มี - 2563-ปัจจุบัน รักษาการผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายโครงการ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2555-2562 ผู้จัดการโครงการ
2550-2554 บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
วิศวกรโครงการ
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

6 นายณัฐพล ผลเอนก
35 -  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร - ไม่มี - - ไม่มี - 2564-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้รับแต่งตั้ง
สถาปัตยกรรมศาสตร์
2559-2563
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วย
- หลักสูตร CRE (Certificate of
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย
Real Estate Entrepreneur) รุ่นที่ 29
2556-2557
พัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กุมภาพันธ์ 2564
เกษตรศาสตร์

หมายเหตุ: * สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
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ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการโครงการ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนา
โครงการ บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จํากัด
สถาปนิกอาวุโส บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ล�ำ
ดับ

ชื่อ – นามสกุล
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

ความ
สัดส่วน สัมพันธ์
การถือ ทางครอบ
ครัว
หุ้นใน
บริษัทฯ* ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

1 นายจตุรงค์ ธนะปุระ
ประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท) ได้รับแต่งตั้งเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2558

39 - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
-  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

0.22% - ไม่มี (รวมสัด
ส่วนการถือ
หุ้นของ
บุคคลตาม
มาตรา 
258)

2562-ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนะชัยกุล จ�ำกัด
2558-2561 กรรมการ บริษัท รชยาพร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
2553-2558 กรรมการ บริษัท พิบูลย์ทรัพย์เทรดดิ้ง จ�ำกัด

2 นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
กรรมการ บริษัท
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท) ได้รับแต่งตั้งเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2560

39 -ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

48.60% - ไม่มี (รวม
สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
บุคคลตาม
มาตรา 
258)

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
2559-2563 กรรมการ บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมฯ สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (TREA)

3 นายยงเกียรติ
39 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ศิริวัจนางกูร กรรมการ
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท (มีอ�ำนาจลงนาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
ผูกพันบริษัท)ได้รับ แต่ง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรม
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การบริษัท และรองระธาน
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
เจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2558

3.89% - ไม่มี - 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารจัดการ 998 จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อินเตอร์วัสดุ
2559-ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยงศิริ
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 998 โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด

35 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
4 นายวรวุฒิ เม่ามีศรี
รองประธาน เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บริหารได้รับแต่งตั้งเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวันที่
23 กันยายน 2558

- ไม่มี - - ไม่มี - 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนะชัยกุล จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รชยาพร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5 นางสาวชมพูนุท  สุวรรณ 33 -  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการสายงาน
และการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชีและการเงิน ได้รับ
(ABAC)
แต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
-   เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD
ผู้อ�ำนวยการสายงาน
-   CFO’s Orientation Course for
บัญชีและการเงินเมื่อวันที่
New IPOs
14 พฤศจิกายน 2562

0.04% - ไม่มี - 2562-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2558-2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จ�ำกัด
2553-2558 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท แกรนท์
ธอนตัน จ�ำกัด

หมายเหตุ:  *   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
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2.

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุมที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทย่อย
บริษัท แอสเซท
ไฟว์ กรุ๊ป จ�ำกัด บริษัท แอสเซท บริษัท รชยาเรียล
ไฟว์ ดีเวลลอปเม้น
(มหาชน)
เอสเตท จ�ำกัด
ท์ จ�ำกัด

1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

X

2. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

//

3. นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

//

4. นายวัลลภ ศรีไพศาล

/

5. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

/

6. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

/

7. นายจตุรงค์ ธนะปุระ

//

X //

//

บริษัทร่วม
บริษัท ต้นสนดี
เวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด

//

//

//

//

X //

//

8. นายโชติกร ปัญจทรัพย์
หมายเหตุ
/  = กรรมการ
X = ประธานกรรมการบริษัท
// = กรรมการบริหาร

3.

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม เนื่องจากการกระท�ำความผิดตาม
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ  2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

1. นายศุภโชค   ปัญจทรัพย์

X //

2. นายโชติกร   ปัญจทรัพย์

//

3. นายจตุรงค์   ธนะปุระ

//

หมายเหตุ
/  = กรรมการ
X = ประธานกรรมการบริษัท
// = กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จ�ำกัด

1. นายจตุรงค์ ธนะปุระ

X //

2. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

//

3. นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

//

หมายเหตุ
/  = กรรมการ
X = ประธานกรรมการบริษัท
// = กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
รายละเอียดบริษัทผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด (ผู้ให้บริการภายนอก)
ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด ได้มอบหมายให้ นายศุภเชษฐ  คุณาลักษณ์กุล ต�ำแหน่ง กรรมการ
บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อบริษัทตรวจสอบภายใน
ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
ต�ำแหน่ง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด
คุณศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล
หุ้นส่วน ที่ปรึกษาธุรกิจ

ประวัติการท�ำงาน

•
•
•
•
•
•

2558 - ปัจจุบัน
2557 - 2558
2555 - 2557
2553 - 2555
2550 - 2552
2545 - 2549

หุ้นส่วน ที่ปรึกษาธุรกิจ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด
รองกรรมการบริหาร - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ผู้จัดการ - KPMG China, Guangzhou Office
ผู้จัดการ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

คุณวุฒิ

•
•
•
•
•
•

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor : CIA)
Certified Information Systems Auditor (CISA)
Certification in Control Self-Assessment (CCSA)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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