บร�ษัท แอสเซท ไฟว กรุป จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
มุง่ มัน่ พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยจั บ กลุ่ ม ตลาดแบบเฉพาะเจาะจง
(Niche Market) เพื่ อ ตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ทแ่ี ตกต่างและเป็นแบรนด์อนั ดับ
หนึง่ ในกลุม่ ตลาดแบบเฉพาะเจาะจง

พันธกิจ

• สร้างความแตกต่างในการนำาเสนอแนวคิดของโครงการและไลฟ์
สไตล์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่
• มุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในทุก ๆ ด้านและพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
• ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า และทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสมื อ นหนึ่ ง ให้ บ ริ ก าร
สมาชิกในครอบครัวของเรา
• พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้ ความสามารถและ
จริยธรรม ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากลเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจ
สู ง สุ ด ต่ อ ลู ก ค้ า และทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสมื อ นหนึ่ ง สมาชิ ก
ในครอบครัวของเรา
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากรในทุก ๆ ฝ่าย และส่วน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตราฐานในระดับสากล
• พั ฒ นาจริ ย ธรรมการทำ า งานภายในองค์ ก ร และยั ง ประโยชน์
ต่อลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เป้�หม�ย
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
ทั้งแนวราบและแนวสูง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ที่
ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากกว่าเดิม ภายในทำาเลที่มีศักยภาพ ใกล้เมือง ใกล้ที่ทำางาน และใกล้
สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ในราคาที่คุ้มค่าและจับต้องได้ ภายใต้แนวคิด Urbanized
Living เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มองหาที่อยู่อาศัยที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ซึ่งเป็น
ผู้ดำ�เนินกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย หลายโครงการทั้งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และอุดรธานี โครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารชุด ทั้งหมดนั้นยังคงได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า สะท้อนจากยอดขายและผลกำ�ไรของกลุ่มบริษัทฯ แม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จะมี ก ารแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง กำ � ลั ง ซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของประชาชนลดลง และสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส
COVID-19 รวมทั้งสถาบันการเงินชะลอการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ซื้อ แต่ผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่าน
มามีรายได้รวม 855.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
และมีกำ�ไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 130.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 128.33 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน ด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ตั้งใจพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
และปัจจุบันบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอพ้นเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์แล้ว หลังจากที่ถูก
ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2557 และถูกประกาศให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่ปี 2558 โดยได้นำ�ส่งงบ
การเงินและมีฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานรวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำ�ขอ
พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและขอให้เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ พ้นเหตุอาจถูกเพิก
ถอน โดยปลดเครื่องหมาย “SP” (Suspension) และ “NC” (Non-compliance) และให้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้ตั้งแต่วันที่
7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การภายใต้ ห ลั ก การบรรษั ท ภิ บ าล
และการพัฒนาการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นกับการดำ� เนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
การกำ�กับดูแลที่ดีและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามและ
ตรวจสอบการดำ�เนินงานได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)
ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
ประธานกรรมการบริษัท

นายวัลลภ
ศรีไพศาล

นางสาวศันสนีย์
พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธาน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายภูริพัฒน์
ชุ่มธรรม

นายศุภโชค
ปัญจทรัพย์

นายยงเกียรติ
ศิริวัจนางกูร

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
กรรมการบริหาร

นายจตุรงค์ ธนะปุระ
กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
กรรมการผู้จัด้จการ
กรรมการผู
ัดการ

นายอภิวัชร์
เสถียรธนรัตน์

นางสาวชมพูนุท
สุวรรณ

นางสาวณิชาอรณ์
ตรีทิพย์รัตน์

นางสาวเอื้ออารี
ทัฬหชัยกุล

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมปานีเพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น ที่ 19 ยูนิต 1901
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่ออก
และเรียกชำ�ระแล้วทั้งหมด

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 จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น ที่ 19 ยูนิต 1901
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่ออก
และเรียกชำ�ระแล้วทั้งหมด

0105556142482
02-026-3512
02-026-3513
www.assetfive.co.th
300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 99/99 ถนนพรหมประกาย ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่ออก
และเรียกชำ�ระแล้วทั้งหมด

0415558001794
042-329-398
- ไม่มี www.rachaya.co.th
63,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัท บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น ที่ 19 ยูนิต 1901
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่ออก
และเรียกชำ�ระแล้วทั้งหมด

0105561060391
02-026-3512
02-026-3513
http://tonsonone.com/
63,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

*ผู้ ล งทุ น สามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ เ พิ่ ม เติ ม ได้ จ ากแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจำ � ปี
(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.assetfive.co.th*

ส�รบัญ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

โครงสร้างการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงาและอื่น ๆ
8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกส�รแนบ
เอกส�รแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
เอกส�รแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1
1
84
91
104
121

122
123
153
164
166

171
234
235
236
247

เอกส�รแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และหัวหน้างานกำากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกส�รแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาสินทรัพย์
เอกส�รแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม
ที่บริษัทได้จัดทำา
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1. โครงสร้างการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำา กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดยมี
นโยบายลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประเภทของอสังหาริมทรัพย์
ที่บริษัทฯ พัฒนาในปัจจุบัน คือ โครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
และโครงการบ้านแนวราบ ประเภท บ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ในทำาเลทีโ่ ดดเด่น ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั
แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด และบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
อาคารชุดในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายโครงการเพิ่มไป
สู่จังหวัดหัวเมืองต่าง ๆ โดยเน้นที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย
ของบริ ษั ท ฯ และผู้ ถื อ หุ้ น แม้ ว่ า ธุ รกิ จอสัง หาริม ทรัพย์จ ะมีก ารแข่ง ขัน อย่างรุน แรง แต่ก็ยัง คงมีช่องว่ า ง
ทางการตลาดซึ่งบริษัทฯ สามารถเข้าทำาธุรกิจได้
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้�หม�ย
นิยาม
แอสเซท ไฟว์ (Asset Five) แปลความหมายตรงตัวได้คือ “ปัญจทรัพย์” ในภาษาไทย ซึ่งคำาว่า
“ทรัพย์” พ้องกับคำาภาษาอังกฤษว่า “Asset” และ คำาว่า “ปัญจ” แปลว่า “ห้า” ตรงกับคำาภาษาอังกฤษ
ว่า “Five” รวมกันมีความหมายว่า ทรัพย์ 5 ประการ ซึ่งหมายถึง 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความขยัน
หมั่นเพียร 3. ความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 4. ความมีวินัยรักในคุณธรรม 5. ความกตัญญูรู้คุณ
ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดดังกล่าวนี้เปรียบเสมือนหลักในการทำางาน การดำาเนินชีวิต และเป็นเครื่องหมาย
ประดับตนสำาหรับบุคลากรทุกคนในองค์กร

แอสเซท ไฟว์ (Asset Five)
ปัญจทรัพย์
1

2

ความซื่อสัตย์

ความขยัน
หมั่นเพียร

3
ความอดทนไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค

1

4

5

ความมีวินัย
รักในคุณธรรม

ความกตัญญู
รู้คุณ
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วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยจับกลุ่มตลาด
แบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
ที่แตกต่างและเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่มตลาดแบบเฉพาะเจาะจง

พันธกิจ
สร้างความแตกต่างในการนำาเสนอแนวคิดของโครงการ
และไลฟ์สไตล์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่
มุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพใน
ทุก ๆ ด้านและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ให้บริการลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เสมือนหนึ่งให้บริการสมาชิกในครอบครัวของเรา
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
และจริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของเรา
พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากรในทุก ๆ ฝ่าย
และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตราฐานในระดับสากล
พัฒนาจริยธรรมการทำางานภายในองค์กร และยังประโยชน์
ต่อลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
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เป้าหมาย

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะเป็ น ผู้ นำ า ใน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
ทั้งแนวราบและแนวสูง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
และสร้ า งความแตกต่ า งให้ กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ ที่
ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากกว่าเดิม ภายในทำาเล
ที่มีศักยภาพ ใกล้เมือง ใกล้ที่ทำางาน และใกล้
สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ในราคาที่คุ้ม
ค่าและจับต้องได้ ภายใต้แนวคิด Urbanized
Living เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
และไลฟ์ ส ไตล์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของกลุ่ ม
ผู้ บ ริ โ ภคที่ ม องหาที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ คุ้ ม ค่ า และ
ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

การปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน
เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและมี จ ริ ย ธรรมใน
การประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทำาจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้
เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณที่
จัดทำาขึ้นถือเป็นหลักฐานสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยเป็นหลักชี้นำาการกระทำาของพนักงานทั้งองค์กร และวิถี
ทางที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงาน
ยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื่อเป็น
กลไกช่ ว ยให้ นำ า ไปสู่ เ ป้ า หมายที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ กำ า หนดไว้ แ ละ
เสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร

คุณค่าหลักขององค์กร
(Corporate Value)

บริษัทฯ มิได้คำานึงถึงประโยชน์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ จะได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ยังคำานึง
ถึงประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนที่ทีมงานของบริษัทฯ จะได้สัมผัส ทั้งสังคม ชุมชน จะได้รับร่วมกัน
อันนำาไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยในกระบวนการทำางานของบริษัทฯ จะมีคุณค่าหลัก 5
ประการเป็นแนวทาง ประกอบด้วย
• มีระบบการทำางานที่รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างว่องไว
มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสม และสามารถปรับตัวต่อทุก ๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างดีเยี่ยม (Lean & Agile)
• ผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนเสมอ มองครบทุกมิติ มีความตระหนักและเอาใจ
ใส่กับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเหมือนคนในครอบครัว (Empathy)
• มีความรับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และหมั่นกระตุ้น
ตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างสม่ำาเสมอ มีทัศนคติต่อการทำางานที่ได้รับ
มอบหมายที่เป็นบวก (Determination)
• ทำาตัวเป็นน้ำาครึ่งแก้วอยู่เสมอ มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ (Development)
• มีความถ่อมตน มีความเป็นมืออาชีพ รู้หน้าที่ และทำางานอย่างเป็นระบบ เป็นเพื่อน
ร่วมทีมที่ดี และส่งเสริมคุณค่าขององค์กรอย่างสม่ำาเสมอ (Professional)
ซึ่งแนวความคิดและคุณค่าหลักนี้จะนำาพาให้บริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
บริษัทฯ และสร้างความสุขให้สังคม ลูกค้า องค์กร และพนักงาน อย่างยั่งยืนร่วมกันได้
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “A5”) เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส
อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“ADAM”) และบริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) (“RK”)
จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545
ปัจจุบันมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด หรือ (“AFD”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.67 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
และบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด หรือ (“RCY”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AFD ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ มีกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด (“TONSON”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้
กันยายน 2545

บริ ษั ท ฯ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ การลงทุ น ในบริ ษั ท อื่ น ๆ
ในลักษณะของ Holding Company ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระ
เต็มมูลค่า 50 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2546

บริ ษั ท ฯ ได้ เ สนอขายหุ้ น สามั ญ ออกใหม่ จำ � นวน 25 ล้ า นหุ้ น ต่ อ
ประชาชนทั่ ว ไป โดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากสำ � นั ก งานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”) และ
ในเดือนเดียวกันนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ”) ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อ บริษัท อาร์ เค มีเดีย
โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และมีชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “RK”

เมษายน 2550

เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก บริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
เป็น บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) รวมทั้งเปลี่ยน
ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์จาก “RK” เป็น “ADAM” โดยมีทุน
จดทะเบียน 195,388,917 บาท โดยมีบริษัทแกน คือ บริษัท อาดามัส
มีเดีย จำ�กัด (“ADM”)

มิถุนายน 2550

บริ ษั ท ฯ เข้ า ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของ บริ ษั ท แอปโซลู ท อิ ม แพค จำ � กั ด
(มหาชน) (“AIM”) จำ�นวน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำ�ระแล้วของ AIM ในราคา
10 บาทต่อหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ
AIM จำ�นวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้น
ละ 2 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.85 ของทุนที่ชำ�ระแล้วของบริษัท

พฤศจิกายน 2553

บริษัทฯ ได้ทยอยจำ�หน่ายเงินลงทุนใน AIM ส่งผลให้สัดส่วนการถือ
หุ้นลดลงต่ำ�กว่าร้อยละ 20 ส่งผลให้ AIM เปลี่ยนสถานะจากบริษัท
ร่วมเป็นบริษัทอื่น
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กันยายน 2557

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
ได้มีมติที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
1. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำ�นวน 500,000,000
หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท ให้ แ ก่ บริ ษั ท ที แลนด์
ดี เ วลลอปเมนท์ จำ � กั ด (“บริ ษั ท ที แลนด์ ” ) และ Fortune
Thailand Investment Fund ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลงทุนของบริษัท
ที แลนด์ ในราคาหุ้นละ 1.71 บาท
2. อนุมัติการขายหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ บริษัท อาดามัส เวิลด์ จำ�กัด
จำ�นวน 1,800,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำ�นวน
หุ้ น จดทะเบี ย น ในราคา 100,000 บาท ให้ แ ก่ นายรั ฏ
อักษรานุเคราะห์
2.2 บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ บริษัท อาดามัส คอนซูเมอร์
จำ�กัด จำ�นวน 10,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำ�นวน
หุ้นจดทะเบียนในราคา 10,000 บาท ให้แก่ นางสาวโชติมา
ชุบชูวงศ์
2.3 บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ บริษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จำ�กัด
จำ�นวน 100,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.79 ของจำ�นวน
หุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 305,000 หุ้น ในราคา 50,000 บาท
ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
2.4 บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ บริษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จำ�กัด
จำ�นวน 30,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำ �นวน
หุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 300,000 หุ้น ในราคา 50,000 บาท
ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
ในการนี้เมื่อบริษัทฯ ดำ�เนินการดังกล่าวจะทำ�ให้บริษัทฯ เข้าข่าย
กรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีสินทรัพย์ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด
ในรูปเงินสด หรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจำ�หน่ายไป
3. อนุมัติการเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์
จำ�กัด (“บริษัท กีธา”) ในมูลค่าทั้งสิ้นไม่ เกิน 800,000,000 บาท
ตามที่ผู้ถือหุ้นนับรวมหุ้นกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นที่
จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอวาระดังกล่าว
4. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบ
ธุ ร กิ จ โดยการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น (Holding Company)
และเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีกลไกในการกำ�กับดูแลบริษัท
ย่ อ ยที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องสำ � นั ก งานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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เมษายน 2559

จำ�หน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตีส์ จำ�กัด ทั้งหมด
ให้กับบริษัท เอ. ที. แลนด์ แอนด์ เดเวล็อปเม้นท์ จำ�กัด ซึ่งไม่เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ มูลค่า 868 ล้านบาท

สิงหาคม 2559

เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด จำ�นวน
160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดในสิทธารมย์ รวมเป็นเงินจำ�นวน 370,005,000
บาท จาก บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2560

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัท พนาไพรด์
โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ
ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่จำ�นวน 56,396,250 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 15.24, นายนพดล คงวิวัฒนากุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีถ่ อื อยู่
จำ�นวน 13,645,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.69 และนางสาวพรรณี
แสงเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการขายหุ้น
สามัญของบริษัทที่ถืออยู่ จำ�นวน 13,618,1000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.68 ให้กับ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ส่งผลให้ นายเกรียงไกร
ศิระวณิชการ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ลำ�ดับที่ 2) โดย
ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ อยู่จำ�นวน 83,659,850 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 22.60

มกราคม 2561

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ ส่งผลให้นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 87.82 ของจำ�นวนหุ้นที่ออก
และจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ธันวาคม 2561

ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(“AFH”) โดยชำ�ระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนราคาหุ้นละ 1.00
บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด
ซึ่งได้แก่ AFH ภายหลังจากการชำ�ระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของ AFH แล้ว นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258
จะได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัทฯ จำ�นวนไม่เกิน 516,972,765 หุ้น หรือคิด
เป็นไม่เกินร้อยละ 46.03 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
จำ�หน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด จำ�นวน 39,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำ�นวนหุ้น
ที่ออกและจำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในมูลค่ารวม 129 ล้านบาท

เมษายน 2562

เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)”
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มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขยายระยะ
เวลาการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปหรือดำ�เนินการให้มีคุณสมบัติ
เพื่อกลับมาซื้อขายได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ
เข้ า ข่ า ยอาจถู ก เพิ ก ถอนเนื่ อ งจากงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ ผ่ า น
การตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี ปรากฏส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น มี ค่ า
ต่ำ�กว่าศูนย์ และบริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดในรูป
ของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company)

กุมภาพันธ์ 2563

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2563 ได้มีมติที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำ�รายการซื้อหุ้นสามัญ TONSON จ า ก
บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของ
จำ�นวนหุ้นที่ออกและจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TONSON ใน
ราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท รวมถึงให้เงินกู้ยืมแก่ TONSON
ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำ�นวนไม่เกิน 70 ล้านบาท
2. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 561,500,000 บาท
โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ
0.50 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำ�กว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุน
สะสมบางส่วน
3. อนุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จำ � นวน 100,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำ�นวน 200,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
4. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำ�นวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

มีนาคม 2563

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 13 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือ
จำ�นวน 86,384,615 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

เมษายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแจ้งการได้รับคำ�ขอเพื่อกลับมาซื้อของ
บริษัทฯ และอยู่ระหว่างพิจารณา
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มิถุนายน 2563

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
ได้มีมติที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
1. อนุ มั ติ โ อนส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ้ น จำ � นวน 43,192,307.50 บาท
เพื่อล้างขาดทุนสะสม
2. อนุ มั ติ ว งเงิ น การออกและเสนอขายตั๋ ว แลกเงิ น (Bill of
Exchange: B/E) และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory
Note: P/N) ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด มูลค่า
คงค้ า งไม่ เ กิ น 400.00 ล้ า นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง เมื่ อ มี
การไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น และ/
หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดแล้ว บริษัทฯ สามารถนำ�มูลค่า
ไถ่ถอนดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่าคงค้างรวม
ณ ขณะใด ขณะหนึ่งต้องไม่เกินจำ�นวนดังกล่าว (Revolving
Basis)

พฤศจิกายน 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของ RCY จำ�นวน 60,000,000 บาท เป็นจำ�นวน 63,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำ�นวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

รายงานประจำ�ปี 2564 8
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1.1.3 การใช้เงินระดมทุนของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์
การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้ง
จำ�นวนเงิน ระยะเวลา
ที่ใช้โดย
ที่ใช้เงิน
ประมาณ โดยประมาณ

การใช้เงิน

รายละเอียด/ความคืบหน้า
ของการใช้เงิน/เหตุผลและ
มาตรการดำ�เนินการกรณีใช้
เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจปัจจุบันและใช้
หมุนเวียนในกิจการ

86.38
ล้านบาท

1 วัน

เพื่อใช้ซื้อหุ้นสามัญ
ของ TONSON

2. เพื่อชำ�ระคืนเงินกู้หรือหนี้
จากการออกตราสารหนี้

-

-

-

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทฯ ให้คำ�มั่นในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือ
เงื่อนไขการอนุญาตของสำ�นักงาน และ/หรือ เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
-ไม่มี1.1.5 ข้อมูลสำ�คัญบริษัทฯ และที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ชื่อ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2026-3512 โทรสาร: 0-2026-3513
เว็บไซต์: www.assetfive.co.th

เลขทะเบียนบริษัท
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
จำ�นวนและชนิดของหุ้น
ที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท
ประเภทกิจการ
และลักษณะ
การดำ�เนินงาน

0107546000181
11 พฤศจิกายน 2546
หุ้นสามัญ 1,209,384,615 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รวม 604,692,307.50 บาท
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ
“A5”) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น
(Holding Company)
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โครงสร้างรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของปี 2564 ถึง ปี 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์
/กลุ่มธุรกิจ

ดำ�เนิน การถือหุ้น
การโดย ของบริษัท

ปี 2564
ล้าน
บาท

(ร้อยละ)

1. รวมรายได้จากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

ร้อยละ

ปี 2563
ล้าน
บาท

ร้อยละ

ปี 2562
ล้าน
บาท

ร้อยละ

ปี 2561
ล้าน
บาท

ร้อยละ

733.35 85.68 810.42 98.01 507.94 99.49 198.30 99.70

โครงการไวโอ 1

AFD

96.67

4.45

0.52

10.11

1.22

5.92

1.16

43.60

21.92

โครงการไวโอ 2

AFD

96.67

29.49

3.45

24.27

2.94

1.49

0.29

14.60

7.34

โครงการวนา
เรสซิเดนซ์

AFD

96.67

563.40 65.83 568.65 68.77 274.62 53.79

-

N/A

โครงการบ้าน
รชยา บ้านช้าง 1

RCY

96.67

-

N/A

5.60

2.82

โครงการบ้าน
รชยา บ้านช้าง 2

RCY

96.67

-

N/A

โครงการบ้าน
รชยา นาดี

RCY

96.67

121.27 14.17

โครงการบ้านรชยา
ไพรเวทลีฟวิ่ง นาดี

RCY

96.67

14.74

2. รายได้จากการถูก
เวนคืนที่ดิน

AFD

-

-

3. กำ�ไรจาก
การขายที่ดิน

AFD

96.67

105.25 12.30

4. รายได้อื่น

AFD

96.67

17.28

-

N/A

-

N/A

120.30 14.55 225.91 44.25 134.50 67.62
87.09

10.53

-

N/A

-

N/A

1.72

-

N/A

-

N/A

-

N/A

N/A

11.01

1.33

-

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

5.45

0.66

2.62

0.51

0.60

0.30

2.02

รายได้รวม 855.88 100.00 826.88 100.00 510.56 100.00 198.90 100.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ในปัจจุบันบริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และแนวสูงภายใต้การบริหารงาน
ของบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1.1) บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (บริษัทฯ ถือหุ้นของ AFD ร้อยละ 96.67)
โครงการที่ AFD ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
(1.1.1) โครงการ Vio Khaerai 1
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โครงการ

ไวโอ แคราย 1 / Vio Khaerai 1
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
ลักษะโครงการ
จำานวนห้อง
จำานวนยูนิตต่อชั้น
จำานวนที่จอดรถ
รูปแบบห้อง
สิ่งอำานวยความสะดวก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำาบลบางกระสอ เทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
3 งาน 87 ตารางวา (387 ตารางวา)
คอนโด Low Rise 8 ชั้น จำานวน 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, สระว่ายน้ำา, ฟิตเนสและซาวน่า, ห้องซักรีด,
ระบบรักษาความปลอดภัยและ CCTV 24 ชั่วโมง, ระบบ Keycard control, Wi-Fi
กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางที่ต้องการที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ

มูลค่าโครงการ

308.43 ล้านบาท

สถานะโครงการ

สร้างเสร็จพร้อมขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ห้องชุดรวม 125 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 109
ยูนิต มูลค่า 265.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 86.16 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด
คงเหลือ 16 ยูนิต มูลค่า 42.70 ล้านบาท
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รายละเอียดโครงการ
แผนที่โครงการ

ทำ�เลที่ตั้ง
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ตั้งอยู่บริเวณปาก ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการ
นนทบุรี (MRT สายสีม่วง) ซึ่งการที่โครงการตั้งอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าถือเป็นจุดเด่นของโครงการ โดยมี
ระยะห่างจากบันไดทางขึ้นสถานีเพียง 50 เมตร อีกทั้งที่ตั้งของโครงการรายล้อมไปด้วยศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ ได้แก่ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ Esplanade Tesco Lotus ฯลฯ และอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการนนทบุรี
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำ�หรับการออกกำ�ลังกายและพื้นที่สีเขียวสำ�หรับพักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากมี
สวนสาธารณะขนาดใหญ่คือ อุทยานมกุฏรมยสราญ โดยมีระยะห่างเพียงแค่ 200 เมตร
ลักษณะอาคาร

ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 2
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ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคาร คอนกรีตสูง 8 ชั้น มีการวางผังพื้นเป็นรูปตัว U วางโอบล้อมสระว่ายน้ำ�ไว้
ซึ่งในส่วนของสระว่ายน้ำ�นั้นจะเป็นสระว่ายน้ำ�ระบบเกลือและมีห้องซาวน่า อยู่บนชั้น 2 ของอาคาร นอกจากนี้ยังมี
ห้องฟิตเนสอยู่บนชั้น 3 ของอาคาร และสวนหย่อมส่วนกลางขนาดใหญ่อยู่บริเวณชั้น 4 และชั้น 7 ของโครงการ

รูปแบบห้องพักจะมีลักษณะเป็นโครงการ 1 ห้องนอน
ขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร ส่งมอบห้องแบบ Fully
Furnished มีฝ้าเพดานสูง 2.4 เมตร
ทัศนียภาพภายในห้องฟิตเนส

ทัศนียภาพจากสระว่ายน้ำ�ระบบเกลือ

ทัศนียภาพภายในห้องของโครงการ
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(1.1.2) โครงก�ร Vio Khaerai 2

โครงการ

ไวโอ แคราย 2 / Vio Khaerai 2
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
ลักษะโครงการ
จำานวนห้อง
จำานวนยูนิตต่อชั้น
จำานวนที่จอดรถ
รูปแบบห้อง

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
3 งาน 10 ตารางวา (310 ตาราวา)
อาคารชุดพักอาศัย Low rise 8 ชั้น จำานวน 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
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สิ่งอำ�นวยความสะดวก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ล๊อบบี้, สวนหย่อม, สวนลอยฟ้า, สระว่ายน้ำ�, ฟิตเนส, ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ,
ระบบ CCTV 24 ชั่วโมง , Access Control Card, Free Wi-Fi, พื้นที่ส่วนกลาง,
ที่จอดรถ, ระบบลิฟท์ล็อคชั้น
กลุ่มลูกค้าคนทำ�งานรุ่นใหม่ที่กำ�ลังเริ่มต้นชีวิตวัยทำ�งานที่ต้องการที่อยู่อาศัยติดกับ
ระบบขนส่งสาธารณะ

มูลค่าโครงการ

237.39 ล้านบาท

สถานะโครงการ

สร้างเสร็จพร้อมขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ห้องชุดรวม 122 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ว
106 ยูนิต มูลค่า 183.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 77.48
ของมูลค่าโครงการทั้งหมด คงเหลือ 16 ยูนิต มูลค่า 53.46 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ
แผนที่โครงการ

ทำ�เลที่ตั้ง
โครงการ ไวโอ แคราย 2 ตั้งอยู่ในซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ห่างจากปากซอย 400 เมตร และถ้าเดินทางจากซอย
เรวดี 11 จะห่างจากปากซอย 220 เมตร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT สายสีม่วง)
โดยมีระยะห่างประมาณ 500 เมตร อีกทั้งที่ตั้งของโครงการอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโครงการ ไวโอ แคราย 1 ซึ่ง
รายล้อมไปด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ Esplanade Tesco Lotus ฯลฯ เช่นกัน
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ลักษณะอาคาร

ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 1
ตัวอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยหันด้านแคบออกสู่ซอยรัตนาธิเบศร์
3 เป็นอาคารคอนกรีต 8 ชั้น มีสระว่ายน้ำ�และฟิตเนสอยู่ที่บริเวณชั้น 8 และมี
สวนหย่อมอยู่ที่บริเวณชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่จอดรถร้อยละ 40 ของจำ�นวนห้องพัก
อยู่ที่บริเวณชั้น 1

ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 2 ถึง ชั้น 7
ในชั้น 2 ถึง ชั้น 7 จะประกอบด้วย ห้องพัก แบบ 1 ห้องนอน (สีเหลือง) และ 2 ห้อง
นอน (สีเขียว) ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณหัวมุมของอาคาร โดนมีจำ�นวน 18 ยูนิต ต่อ 1 ชั้น
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 8
สำ�หรับชั้น 8 จะเหลือเพียง 14 ยูนิต เนื่องจาก ชั้นนี้จะมีสระว่ายน้ำ�ระบบเกลือ
ขนาด 6.25 x 12 เมตร ลึก 1.2 เมตร ชั้นดาดฟ้าเดินขึ้นได้จากชั้น 8

ภาพแสดง ผังพื้นชั้นดาดฟ้า
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ทัศนียภาพจากสระว่ายน้ำ�

ตัวอย่างผังห้องพักโครงการ

ทัศนียภาพจากสวนชั้นดาดฟ้า

ทัศนียภาพภายในห้องของโครงการ
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(1.1.3) โครงก�ร Vana Residence Rama 9 – Srinakarin

โครงการ

วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศร�นครินทร์
Vana Residence Rama 9 - Srinakarin
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
ลักษะโครงการ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
เขตบางกะปิ ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)
19 ไร่ 3 งาน 53.3 ตารางวา
บ้านเดี่ยว

จำานวนบ้าน

69 ยูนิต

รูปแบบบ้าน

Type A ทีด่ นิ 64-136 ตร.วา พืน้ ทีใ่ ช้สอย 492 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้าำ 4 ทีจ่ อดรถ
Type B ทีด่ นิ 56-76 ตร.วา พืน้ ทีใ่ ช้สอย 420 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้าำ 4 ทีจ่ อดรถ
Type C ทีด่ นิ 53-68 ตร.วา พืน้ ทีใ่ ช้สอย 400 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้าำ 4 ทีจ่ อดรถ

ราคาเริ่มต้น

Type A เริ่ม 37 - 50 ล้านบาท
Type B เริ่ม 32 – 34 ล้านบาท
Type C เริ่ม 25 – 31 ล้านบาท
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

สิ่งอำ�นวยความสะดวก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สระว่ายน้ำ�พร้อมสระเด็ก, ฟิตเนส, สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น, ระบบไฟฟ้า
ใต้ดินและระบบไฟเบอร์ออฟติก, ระบบ CCTV 24 ชั่วโมง, ระบบ Keycard Access
กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ครัวเรือน ตั้งแต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
กลุ่มลูกค้า อายุ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลูกและมีสัตว์เลี้ยง
กลุ่มลูกค้าผู้มีครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงหลาน

มูลค่าโครงการ

1,991.24 ล้านบาท

สถานะโครงการ

พัฒนางานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 99.14 ของโครงการ และกำ�ลังเร่งก่อสร้างให้
แล้วเสร็จทั้งในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู้รายได้ตามเป้าในปี 2565 ที่
585 ล้านบาท โดยประมาณ

เปิดขายโครงการ

สิงหาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้วจำ�นวน
53 หลัง มูลค่า 1,406.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 70.65 ของมูลค่าโครงการ
ทั้งหมด คงเหลือ 16 หลัง มูลค่า 584.43 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ และ ผังบริเวณสถานที่ใกล้เคียง
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ทำ�เลที่ตั้ง
โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บนถนน ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัด
ใหม่ ) ขนาด 6 ถึง 8 ช่องทางจราจรที่เชื่อมต่อไปถึงวงแหวนกาญจนาภิเษก โดยมีระยะทางรวม 11.2 กิโลเมตร
และสามารถเดินทางสู่ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 9 มอเตอร์เวย์ ถนนหัวหมาก และถนน
รามคำ�แหงได้โดยสะดวก สถานที่สำ�คัญใกล้เคียงโครงการ ได้แก่โรงเรียนนานาชาติ Brighton College
Bangkok, Wellington College International Bangkok และ Stamford International University
ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัว ซึ่งต้องการให้ลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติ
รายละเอียดแบบบ้าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดียวระดับ ซุปเปอร์ ลักซ์ชัวรี่ (Super Luxury) (ราคาขาย 20 ล้านบาทขึ้นไป)
มีจำ�นวนทั้งสิ้น 69 แปลง มีการวางผังโครงการเป็นแบบ Cluster ซอยละ 4 แปลง จึงทำ �ให้บ้านแต่ละหลังเป็น
แปลงมุม และมีความเป็นส่วนตัวสูง

ภาพแสดง ผังโครงการ

ตัวบ้านออกแบบในรูปแบบโมเดิร์น ลักซ์ชัวรี่ (Modern Luxury) เพื่อให้บ้านดูหรูหรา
แบบทันสมัย และมีจุดเด่นเรื่องขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่
โดยแบบบ้านมีทั้งสิ้น 3 รูปแบบดังนี้

21

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

Type A

บ้ า น Type A เป็ น บ้ า นรู ป ทรงสี เ หลี่ ย มผื น ผ้ า
มี จุ ด เด่ น คื อ มี ห้ อ งรั บ แขกและห้ อ งทานอาหาร
ขนาดใหญ่ อ ยู่ ที่ บ ริ เ วณชั้ น 2 ของบ้ า น มี ห้ อ ง
Master bedroom อยู่ที่บริเวณชั้น 3 โดยมีพื้นที่
ใช้สอย 492 ตารางเมตร และมีลฟ
ิ ต์โดยสารภายใน
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Type B

บ้าน Type B เป็นบ้านรูปทรงตัว L มีจุดเด่นคือ
มีห้องรับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่อยู่ที่
บริเวณชั้น 2 ของบ้าน มีห้อง Master bedroom
ที่ มี ข นาดใหญ่ อยู่ ที่ บ ริ เ วณชั้ น 3 นอกจากนี้
ยังมีระเบียงขนาดใหญ่สำ�หรับใช้เป็นพื้นที่สังสรรค์
บริเวณชั้น 2 โดยบ้าน Type B มีพื้นที่ใช้สอย 420
ตารางเมตร และมีลิฟต์อยู่ภายในบ้าน
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

Type C

บ้าน Type C เป็นบ้านรูปทรงตัว L เช่นเดียวกับ
Type B และมีผังพื้นคล้ายคลึงกับ Type B คือ
มีห้องรับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่อยู่ที่
บริเวณชั้น 2 ของบ้าน มีห้อง Master bedroom
ที่มีขนาดใหญ่ อยู่ที่บริเวณชั้น 3 นอกยากนี้ยัง
มีระเบียงขนาดใหญ่สำ�หรับใช้เป็นพื้นที่สังสรรค์
บริเวณชั้น 2 แต่จะมีช่วงเสาที่เล็กกว่า Type B
เล็กน้อยและไม่ได้มีการติดตั้งลิฟต์ขนส่งไว้ภาย
ในบ้าน แต่สามารถ ติดเพิ่มได้ภายหลัง โดยบ้าน
Type C มีพื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร
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พื้นที่ส่วนกลาง
โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ มีคลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่อยู่บริเวณส่วน
กลางของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยสำ�นักงานนิติบุคคล ฟิตเนส
สระว่ายน้ำ�และสวนนั่งพักผ่อน รวมถึงพื้นที่สวนส่วนกลางที่มี
ขนาดใหญ่และถูกออกแบบให้มีความร่มรื่น ด้วยต้นไม้หลากหลาย
สายพันธุ์
ทัศนียภาพห้องฟิตเนส

ทัศนียภาพคลับเฮ้าส์แสะสำ�นักงานนิติบุคคล
ทัศนียภาพส่วนต้อนรับของ Clubhouse

ทัศนียภาพสระว่ายน้ำ�ขนาดใหญ่

ทัศนียภาพความร่มรื่น
ภายในโครงการ

ทัศนียภาพสวนส่วนกลาง
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ความคืบหน้าโครงการ
ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 99.14 ของโครงการ และกำ�ลังเร่ง
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้งในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู้รายได้ตามเป้าในปี 2565 ที่ 585 ล้านบาท
โดยประมาณ

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง
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(1.2) บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด (บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมของ RCY ร้อยละ 96.67)
โครงการที่ RCY ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบันมี 2 โครงได้แก่
(1.2.1) โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี

โครงการ

บ้านรชยา วงแหวน-นาดี

Rachaya Nadee Outing-ring road
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
ลักษะโครงการ
จำ�นวนบ้าน
รูปแบบบ้าน

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อุดรธานี บ้านหนองหัวหมู
ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
20-0-10.4 ไร่ (8,010.4 ตร.ว.)
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด
89 ยูนิต
บ้านเดี่ยวแบบ A 2 ชั้น ที่ดิน 53.6 – 106.4 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 176 ตร.ม. 4 ห้อง
นอน 4 ห้องน้ำ� 2 ที่จอดรถ
บ้านเดี่ยวแบบ B 2 ชั้น ที่ดิน 50.3 – 81.4 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 152 ตร.ม. 4 ห้อง
นอน 3 ห้องน้ำ� 2 ที่จอดรถ

ราคาเริ่มต้น

บ้านแฝด 2 ชั้น ที่ดิน 41.8 – 50.5 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 152 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3
ห้องน้ำ� 2 ที่จอดรถ
บ้านเดี่ยวแบบ A เริ่ม 3.19 ล้านบาท
บ้านเดี่ยวแบบ B เริ่ม 2.80 ล้านบาท
บ้านแฝด เริ่ม 1.99 ล้านบาท
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สิ่งอำ�นวยความสะดวก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สวนสาธารณะส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ระบบ Keycard
Access, CCTV บริเวณทางเข้าออกโครงการ
กลุ่มลูกค้า อายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี ตั้งแต่วัยทำ�งาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว
หลังแต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตั้งแต่
แรกเกิด-มหาวิทยาลัย
กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติที่เป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีจำ�นวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
กลุ่มลูกค้าผู้มีอาชีพที่เป็นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, เจ้าของกิจการ

มูลค่าโครงการ

225.39 ล้านบาท

สถานะโครงการ

พัฒนาพื้นที่โครงการแล้วเสร็จทั้งโครงการ โดยมีแผนรับรู้รายได้ตามเป้าในปี 2565
ที่ 13.40 ล้านบาทโดยประมาณ

เปิดขายโครงการ

ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด รวม 89 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้ว
จำ�นวน 85 หลัง มูลค่า 211.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 94.06 ของมูลค่าโครงการ
ทั้งหมด จองและทำ�สัญญาแล้ว 5 หลัง มูลค่า 13.40 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ
แผนที่โครงการ
และ ผังบริเวณสถานที่ใกล้เคียง

รายงานประจำ�ปี 2564 28

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ทำ�เลที่ตั้ง
โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองหัวหมู ตำ�บลนาดี อำ�เภอเมืองอุดรธานี ซึ่งอยู่ใกล้
กับการไฟฟ้าภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งของโครงการรายล้อมไปด้วย
สถานที่สำ�คัญ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี, โรงเรียนอุดร
เซนซอรี่, โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา, บิ๊กซี สาขาอุดรธานี, โลตัส สาขานาดี, ตั้งงี่สุ่น สาขานาดี ฯลฯ ซึ่ง
เป็นทำ�เลที่เดินทางสะดวก เชื่อมต่อเข้าศูนย์ราชการ ชุมชน และแหล่งงาน

ภาพแสดง ผังโครงการ

รายละเอียดโครงการ
โครงการประกอบด้ ว ยบ้ า นเดี่ ย วและบ้ า นแฝด จำ � นวนทั้ ง สิ้ น 89 หลั ง ออกแบบบ้ า นในสไตล์ โ มเดิ ร์ น
โดยคำ�นึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นสำ�คัญ ซึ่งทางโครงการมีด้วยกันอยู่ 3 แบบ คือ แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น แบบ A และ
แบบ B และบ้านแฝด 2 ชั้น
แบบบ้านเดี่ยว A ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของขนาดใหญ่ 2 ที่จอดรถ
ขนาดที่ดินเริ่มต้นที่ 53.6 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 176 ตารางเมตร ภายในตัวบ้านออกแบบมาได้อย่าง
ลงตัว ฟังก์ชั่นภายในบ้านได้รับการออกแบบให้มีห้องนอนด้านล่าง เพื่อรองรับลูกค้าวัยสูงอายุ และสิ่งที่แตกต่าง
จากโครงการอื่น และเป็นจุดเด่นของโครงการ คือ ห้องนอนหลัก (Master bedroom) มีขนาดใหญ่และมีห้อง
แต่งตัวเป็นสัดส่วน ให้ความเป็นส่วนตัวสำ�หรับผู้อยู่อาศัย และห้องนอนชั้นบนทั้ง 3 ห้อง มีห้องน้ำ�ในตัวทุกห้อง
เพื่อความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้อยู่อาศัย
แบบบ้านเดี่ยว B ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 2 ที่จอดรถ ขนาดของที่ดินเริ่มต้นที่ 50.3 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 152 ตารางเมตร ซึ่งแบบบ้านและฟังก์ชั่นจะเหมือนกับบ้านแฝด เน้นสำ �หรับผู้ที่ชอบฟังชั่น
บ้านแฝด ต้องการความเป็นส่วนตัวและตัวบ้านไม่ติดกับเพื่อนบ้านข้างเคียง
ในส่วนของแบบบ้านแฝด ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ � 2 ที่จอดรถ ขนาดของที่ดินเริ่มต้นที่
41.8 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 152 ตารางเมตร ซึ่งแบบบ้านแฝดของโครงการนั้นได้ออกแบบการสร้างที่
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยส่วนที่เชื่อมระหว่างบ้านแฝด คือ โรงจอดรถและห้องนอนชั้นล่าง ตัวบ้านกว้าง 11 เมตร
และด้วยรูปลักษณ์การออกแบบที่สวยงามและทันสมัยให้ความรู้สึกถึงความใหญ่ของตัวบ้าน ทั้งการวางผังโครงการ
ที่ออกแบบให้ถนนแต่ละซอยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรในโครงการ
29
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แบบบ้านเดี่ยว A
บ้านเดี่ยวแบบ A มีจุดเด่นคือมีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ มีห้อง
นอนชั้นล่าง 1 ห้อง รองรับผู้สูงอายุ ชั้นบนมีห้องนอน 3 ห้อง
แต่ละห้องมีห้องน้ำ�ในตัวทุกห้อง

แบบแปลนชั้น 1

แบบแปลนชั้น 2
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แบบบ้านเดี่ยว B
บ้านเดี่ยวแบบ B จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยจะน้อยกว่าบ้านเดี่ยว
A และห้องต่าง ๆ จะมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย บริเวณชั้น 2 ของ
บ้าน ห้องนอนหลัก (Master bedroom) มีห้องน้ำ�ในตัว ส่วน
ห้องนอนเล็ก 2 ห้อง จะใช้ห้องน้ำ�ร่วมกัน

แบบแปลนชั้น 1

แบบแปลนชั้น 2
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แบบบ้านแฝด
บ้านแฝด เป็นแบบบ้านที่มีจำ�นวนเยอะมากที่สุดในโครงการ โรงจอดรถสามารถ
จอดรถได้ 2 คัน ตัวบ้านสไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชั่นและพื้นที่ใช้สอยลงตัว ห้องชั้น
ล่างสามารถใช้เป็นห้องนอนหรือปรับเป็นห้องอเนกประสงค์ ได้
แบบแปลนชั้น 1

แบบแปลนชั้น 2
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ตัวบ้านออกแบบในรูปแบบโมเดิร์นเพื่อให้บ้านดูทันสมัย และมีจุดเด่นเรื่องขนาด
พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ โดยแบบการตกแต่งภายในบ้านมีลักษณะดังนี้

พื้นที่ส่วนกลาง
สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกภายในโครงการบ้า นรชยา วงแหวน-นาดี ประกอบ
ไปด้วย อาคารนิติบุคคล (ฟิตเนส) สวนสาธารณะภายในโครงการ มีซุ้มประตู
โครงการขนาดใหญ่และระบบแขนกั้นรถยนต์ เข้า-ออก 4 ช่องทาง 2 ช่องทาง
เข้า-ออก สำ�หรับลูกบ้านในโครงการผ่านเข้า-ออกอัตโนมัตจิ ากคียก์ าร์ด และอีก
2 ช่องเข้า-ออก สำ�หรับบุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อ ผ่านเข้า-ออกโดยผ่าน
การดูแลโดยพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) มีการแลกบัตรแสดงตน
และเก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ ม าติ ด ต่ อ มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย 24 ชั่ ว โมง
กล้อง CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถสร้างความมั่นใจในเรื่อง
ความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้านภายในโครงการได้เป็นอย่างดี

ทัศนียภาพสโมสรส่วนกลางของหมู่บ้าน
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ความคืบหน้าโครงการ

ทัศนียภาพบ้านตัวอย่าง

ทัศนียภาพโครงการ

ทัศนียภาพโครงการ

ทัศนียภาพโครงการ

ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 100.00 ของ
โครงการ โดยมีแผนรับรู้รายได้ภายใน ปี 2565 ที่ 13.40 ล้านบาทโดยประมาณ
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(1.2.2) โครงก�รบ้�นรชย� วงแหวน-น�ดี

โครงการ
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
ลักษะโครงการ
จำานวนบ้าน
รูปแบบบ้าน
ราคาเริ่มต้น
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี / Rachaya Private Living Nadee
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำากัด
บ้านหนองหัวหมู ตำาบลนาดี อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1-1-33.6 ไร่ ( 533.6 ตารางวา )
บ้านเดี่ยว
8 ยูนิต
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ดิน 51.8 - 74 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 182.8 ตารางเมตร
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา 2 ที่จอดรถ
2.79 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้า อายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี ตั้งแต่วัยทำางาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว
หลังแต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตั้งแต่แรกเกิดมหาวิทยาลัย
กลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่ มีจำานวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
กลุ่มลูกค้าผู้มีอาชีพที่เป็นข้าราชการ, หมอ-พยาบาล, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท
เอกชน และเจ้าของกิจการ

มูลค่าโครงการ

24.00 ล้านบาท

สถานะโครงการ

พัฒนาพื้นที่โครงการแล้วเสร็จทั้งโครงการ โดยมีแผนรับรู้รายได้ตามเป้าในปี 2565
ทั้งโครงการ

เปิดขายโครงการ

กันยายน 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บ้านเดี่ยว รวม 8 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 5 หลัง มูลค่า
14.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 61.84 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด คงเหลือ 3 หลัง
มูลค่า 9.10 ล้านบาท
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รายละเอียดโครงการ
แผนที่โครงการ
และ ผังบริเวณสถานที่ใกล้เคียง

ทำ�เลที่ตั้ง
โครงการบ้ า นรชยา ไพรเวท ลิ ฟ วิ่ ง นาดี (Rachaya Private Living Nadee) ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณบ้ า น
หนองหั ว หมู ตำ � บลนาดี อำ � เภอเมื อ งอุ ด รธานี ซึ่ ง อยู่ ใ กล้ กั บ การไฟฟ้ า ภู มิ ภ าค เขต 1 ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งของโครงการรายล้อมไปด้วยสถานที่สำ�คัญ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี, โรงเรียนอุดรเซนซอรี่, โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา,
บิ๊กซี สาขาอุดรธานี, โลตัส สาขานาดี, ตั้งงี่สุ่น สาขานาดี ฯลฯ ซึ่งเป็นทำ�เลที่เดินทางสะดวก เชื่อมต่อเข้า
ศูนย์ราชการ ชุมชน และแหล่งงาน

ภาพแสดง ผังโครงการ
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รายละเอียดโครงการ
โครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยว จำ�นวนทั้งสิ้น 8 หลัง ออกแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์น โดยคำ�นึงถึงฟังก์ชั่นการ
ใช้งานเป็นสำ�คัญ แบบบ้านเดี่ยว ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของขนาดใหญ่ 2 ที่
จอดรถ ขนาดที่ดินเริ่มต้นที่ 51.8 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182.8 ตารางเมตร ภายในตัวบ้านออกแบบมา
ได้อย่างลงตัว ฟังก์ชั่นภายในบ้านได้รับการออกแบบให้มีห้องนอนด้านล่าง เพื่อรองรับลูกค้าวัยสูงอายุ และสิ่งที่
แตกต่างจากโครงการอื่น และเป็นจุดเด่นของโครงการ คือ ห้องนอนหลัก (Master bedroom) มีขนาดใหญ่และ
มีห้องแต่งตัวเป็นสัดส่วน ให้ความเป็นส่วนตัวสำ�หรับผู้อยู่อาศัย และห้องนอนชั้นบนทั้ง 3 ห้อง มีห้องน้ำ�ในตัวทุก
ห้อง เพื่อความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้อยู่อาศัย

ความคืบหน้าโครงการ
ปั จ จุ บั น โครงการมี ค วามคื บ หน้ า ในด้ า นการก่ อ สร้ า ง
ไปแล้ ว กว่ า ร้ อ ยละ 100.00 ของโครงการ โดยมี แ ผนรั บ รู้
รายได้ทั้งโครงการภายใน ปี 2565

ทัศนียภาพโครงการ
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(1.3) บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด จำ�กัด (กิจการร่วมค้า) (บริษัทฯ ถือหุ้นของ TONSON
ร้อยละ 47.50)
โครงการที่ TONSON ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบันมี 1 โครงการ ได้แก่
(1.3.1) โครงการอาคารชุด ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

โครงการ

ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
Tonson One Residence
เจ้าของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
ลักษะโครงการ

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
3 งาน 85.3 ตารางวา (385.3 ตารางวา)
คอนโดมิเนียม 29 ชั้น ระดับ Super Luxury

จำ�นวนห้อง

80 ยูนิต

จำ�นวนที่จอดรถ

115 คัน
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รูปแบบห้อง

1 Bedroom 57 – 74 ตารางเมตร

ราคาพิเศษเริ่มต้น 21.14 ล้านบาท

2 Bedrooms 108 – 117.5 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 38.48 ล้านบาท
Penthouse 255 – 387.5 ตารางเมตร
สิ่งอำ�นวยความสะดวก

ราคาพิเศษเริ่มต้น 115.5 ล้านบาท

ฟิตเนส, สระว่ายน้ำ�ลอยฟ้า, สวนส่วนกลาง, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,
เข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ด, ลิฟต์โดยสารส่วนตัว และระบบจอดรถอัตโนมัติ
เป็นต้น

มูลค่าโครงการ

3,081.19 ล้านบาท

สถานะโครงการ

ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใบอนุญาต
ก่อสร้างแล้ว และพัฒนาพื้นที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 58.02 ของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดจองและทำ�สัญญาแล้วจำ�นวน 68 ยูนิต หรือคิด
เป็นร้อยละ 85.00 ของจำ�นวนยูนิตทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่า 2,286.31 ล้านบาท คงเหลือ
12 ยูนิต มูลค่า 794.88 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ
แผนที่โครงการ
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ทำ�เลที่ตั้ง
โครงการต้ น สน วั น เรสซิ เ ดนซ์ ตั้ ง อยู่ ใ นซอย ต้ น สน ใกล้ กั บ สถานี ร ถไฟฟ้ า สถานี เ พลิ น จิ ต ซึ่ ง ทำ � เล
ดังกล่าวถือเป็นจุดเด่นของโครงการ อีกทั้งที่ดินโครงการยังมีกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยสมบูรณ์ (Freehold)
นอกจากนีท้ ี่ตั้งของโครงการรายล้อมไปด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างครบครัน ไม่วา่ จะเป็นห้างสรรพสินค้า
สถานศึกษา และโรงพยาบาลชั้นนำ�หลายแห่ง 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, โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ 1.5 กิโลเมตร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.5
กิโลเมตร รวมถึงในอนาคตจะมีโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-Use) ระดับโลกอีกมากมาย
เช่น Sindhorn Village, One City Centre, Dusit Central Park และ One Bangkok
ลักษณะอาคาร
ภาพตัวอย่างแสดง
ผังชั้นพักอาศัย

ตัวอย่างผัง
ห้องพักโครงการ
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ตั ว อาคารมี ลั ก ษณะเป็ น อาคารสู ง
(High Rise) 29 ชั้น บนพื้นที่ขนาดประมาณ
0-3-85.3 ไร่ ที่มาพร้อมความเป็นส่วนตัว
(Privacy) สูงสุดด้วย จำ�นวนห้องชุดเพียง
80 ยูนิต และมีจำ�นวนยูนิตต่อชั้นสูงสุดเพียง
ชั้นละ 4 ยูนิต ซึ่งทำ�ให้ทุกยูนิตเป็นห้องหัวมุม
ทั้งหมด พร้อมลิฟต์ส่วนตัว (Private Lift)
ทุกห้อง นอกจากนี้โครงการยังมีที่จอดรถ
อัตโนมัติใต้ดินซึ่งรองรับรถได้ถึง 115 คัน
หรือคิดเป็นร้อยละ 146 พร้อมขนาดช่อง
จอดขนาดใหญ่ พิ เ ศษ สามารถรองรั บ รถ
ซูเปอร์คาร์และรถตู้ได้อีกด้วย
ภาพตัวอย่างแสดงห้องแต่ละชั้น
ทัศนียภาพทางเข้าโครงการ

โครงการมีรูปแบบของห้อง 5 รูปแบบคือ ห้องแบบ 1 Bedroom, ห้องแบบ 2 Bedroom,
ห้องแบบ 3 Bedroom รวมถึงห้องแบบ Penthouse และ Duplex Penthouse โดยชั้น Ground
จะเป็น Lobby Lounge ทั้งหมด โดยมีจุดรับส่ง (Drop-off Area) เชื่อมจากทางเข้าซอยต้นสน
ซึ่งจะมีการสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อเข้าไปในโครงการ ชั้นที่ 2 จะเป็นส่วนของที่พักอาศัยและมี
เพียงแค่ 3 ยูนิต ประกอบด้วยห้องแบบ 1 Bedroom จำ�นวน 2 ห้อง และ ห้องแบบ 2 Bedroom
จำ�นวน 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 ซึ่งมีขนาดใหญ่ทั้งชั้นมีเพียง 2 ยูนิต มีด้วยกัน 2 ชั้น ชั้น
ที่ 23 - 25 มีห้อง Penthouse ที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่พิเศษและทั้งโครงการมีเพียง 3 ยูนิต
ทั้ง Floor มีแค่ยูนิตเดียวเท่านั้น ให้ความเป็นส่วนตัวสุด ๆ สามารถชื่นชมทัศนียภาพได้รอบด้าน
และห้องกว้างขวางสามารถอยู่อาศัย 4 - 5 คน ได้อย่างสบาย ตั้งแต่ชั้นที่ 26 - 29 จะเป็นห้องแบบ
Duplex Penthouse ซึ่งเป็นห้องที่ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของโครงการและมีขนาดใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ใช้สอย
300-387.5 ตร.ม. ห้องรูปแบบนี้จะมีทั้งหมด 2 ห้อง 1 ยูนิต จะได้พื้นที่เต็ม 2 ชั้น ในแบบ Duplex
แท้ๆ ใช้สอยได้เต็มพื้นที่
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ทัศนียภาพจำ�ลองภายในห้อง
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พื้นที่ส่วนกลาง

สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกส่ ว นกลาง
(Common Facilities) ของโครงการ
ต้ น สน วั น เรสซิ เ ดนซ์ ตอบโจทย์ กั บ
ทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ ข องผู้อ ยู่อ าศั ย โดนจะอยู่
บนชั้น Ground และชั้น 22 ประกอบไป
ด้วย บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Concierge
Service), ห้ อ งรั บ รองและห้ อ งประชุ ม
(Lobby Lounge & Business Lounge),
ห้องจัดเลี้ยงและครัวอเนกประสงค์สำ�หรับ
จัดปาร์ตส้ี ดุ เอ็กซ์คลูซฟ
ี , สระว่ายน้�ำ ระบบ,
Jacuzzi, ฟิ ต เนสพร้ อ มห้ อ งบริ ก าร
เทรนเนอร์สว่ นตัว

ทัศนียภาพจำ�ลองภายในห้องฟิตเนส

ทัศนียภาพห้องจัดเลี้ยงและครัวอเนกประสงค์
ทัศนียภาพจำ�ลอง
สระว่ายน้ำ�
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ทัศนียภาพความคืบหน้างานก่อสร้าง

ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ
58.02 ของโครงการ และอยู่ในระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานของ
โครงการ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู้รายได้ตามเป้าในปี 2566
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(2) การตลาด และการแข่งขัน
(2.1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
เนื่องจากโครงการ ไวโอ แคราย 1 และไวโอ แคราย 2 เป็นโครงการที่อยู่ในทำ�เลใกล้เคียงกัน ประกอบ
กับมีลักษณะโครงการ และระดับราคาใกล้เคียงกัน ดังนั้นทั้งสองโครงการจึงมีแนวทางและกลยุทธ์ทางการ
ตลาดที่ใกล้เคียงกัน
โครงการไวโอ แคราย 1
โครงการไวโอ แคราย 1 เป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายประมาณ 83,600 - 89,600 บาท ต่อตาราง
เมตร ซึ่งถือเป็นระดับราคาปานกลาง เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทผู้ที่มีรายได้ปานกลางแต่ต้องการที่อยู่
อาศัยที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ขนาด 30 ตาราง
เมตรเป็นต้นไป และมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถึงว่าคุ้มค่ากว่าคอนโดคู่แข่งในระดับระคาเดียวกัน
และอี ก หนึ่ ง จุ ด เด่ น ที่ สำ � คั ญ คื อ ที่ ตั้ ง โครงการอยู่ ห่ า งจาก สถานี ร ถไฟฟ้ า ศู น ย์ ร าชการนนทบุ รี (MRT
สายสีม่วง) เพียง 50 เมตร จึงทำ�ให้มีกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งที่ต้องการซื้อไว้เพื่อลงทุนปล่อยเช่าแสวงหาผลกำ �ไร
ลักษณะของโครงการ ไวโอ แคราย 1 ถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นและทันสมัย แบบ Modern
ที่ดูสะดุดตา มีการออกแบบโลโก้โครงการสีม่วงสด เพื่อภาพลักษณ์ที่ฉูดฉาดและทันสมัยเพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนที่มีความทันสมัย และใช้ชีวิตแบบรวดเร็ว
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการตลาดของคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
(MRT สายสีม่วง) (“รถไฟฟฟ้าสายสีม่วง”) ในปัจจุบันจะไม่ค่อยลื่นไหลมากนัก เนื่องด้วยมีปริมาณอุปทาน
ในพื้นที่ค่อนข้างสูง แต่ด้วยจุดเด่นของโครงการที่มีการเดินทางที่สะดวก มีความคุ้มค่าทั้งในด้านพื้นที่ใช้สอย
สิ่งอำ�นวยความสะดวก และราคา จึงทำ�ให้ โครงการ ไวโอ แคราย 1 ยังสามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมี
คู่แข่งเป็นจำ�นวนมากก็ตาม
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการไวโอ แคราย 2 เป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายประมาณ 68,000 - 73,000 บาท ต่อตารางเมตร
ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่ไม่สูงมากนัก เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทกลุ่มลูกค้าคนทำ�งานรุ่นใหม่ที่กำ�ลังเริ่ม
ต้นชีวิตวัยทำ�งานที่ต้องการที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ โครงการไวโอ แคราย 2 มิได้อยู่ติดกับ
สถานีรถไฟฟ้าเช่นเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 ดังนั้นจึงทำ�ให้มีการกำ�หนดระดับราคาขายที่ต่ำ�กว่า ซึ่ง
ทำ�ให้เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี
(MRT สายสีม่วง) แต่ก็มีระยะห่างเพียงแค่ 400 เมตร จึงทำ�ให้มีความสะดวกในการเดินทางเข้าไปทำ�งานใน
ใจกลางเมืองได้โดยง่าย
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การออกแบบโครงการนั้นใช้แนวความคิดในการออกแบบเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 คือเน้น
ความโดดเด่นทันสมัยที่ดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ แต่ปรับขนาดพื้นที่ใช้สอยให้เล็กลง เพื่อให้อยู่ในระดับ
ราคาที่ไม่สูงมากนัก สิ่งอำ�นวยความสะดวกส่วนกลางถูกวางไว้อยู่ที่บริเวณชั้น 8 ของอาคาร โดยออกแบบ
ให้เป็นสระว่ายน้ำ�แบบ Infinity Edge Pool ที่เห็นวิวโดยรอบจากชั้นบนสุด นอกจากนี้ยังมีห้องฟิตเนส
และสวนขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของโครงการอีกด้วย
ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก เริ่มต้นที่ประมาณ 25 ตารางเมตรเป็นต้นไป แต่ก็มี
การจัดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถึงว่าคุ้มค่ากว่าคอนโดมิเนียมคู่แข่ง
ในระดับราคาใกล้เคียงกัน
การจำ�หน่าย และช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ดำ�เนินการขายโครงการโดยทีมงานมืออาชีพจาก บริษัท พร็อพฟิต จำ�กัด ซึ่งนอกจากดูแลการขายแล้ว
ยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมงานอยู่ประจำ �ที่สำ�นักงานขายของโครงการด้วย
รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์ม Propfit.co ที่รวมบริษัทตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งสามารถนำ�โครงการไปเสนอขายลูกค้าได้อีกด้วย
(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม
ภาพรวมของตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นรอบ 6 เดื อ นแรกของปี 2564 ยั ง คงได้ รั บ ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งยังคงเป็นวิกฤตใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน และแม้ว่า เดือนกันยายน 2564 ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มปรับตัวลดลงต่ำ�
กว่า 20,000 คนต่อวัน แต่ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ระดับสูงก็ยังคงเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจและประชาชนในประเทศไทย
มีความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดอยู่ ประกอบกับความเปราะบางของเศรษฐกิจประเทศไทยที่คาดว่า
ปีนี้จะติดลบเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อนโยบายของภาครัฐในการใช้นโยบายการเงินและการคลังในการกระตุ้น
การบริโภคภายในประเทศ
โดยภาพรวมของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหุ้นมี รายได้รวม รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
และกำ�ไรสุทธิ ชะลอตัว ขณะที่ต้นทุน และภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการได้มีการออกหุ้นกู้และ
ขอวงเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ส่งผลให้หนี้สินต่อทุน (D/E)
อยู่ในระดับต้องเฝ้าระวัง และหากพิจารณาผลประกอบการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จาก 36 บริษัท มีราย
ได้รวม 73,726.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.66 แต่รายได้รวม 6 เดือนแรกของปี 64 ทำ�ไปได้ 150,293.65
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา กำ�ไรสุทธิงวดครึ่งปี ทำ�ได้ถึง 17,817
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.20 และที่สำ�คัญอัตรากำ�ไรสุทธิของ 36 บริษัทอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 11.85 ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการทุกค่ายจะเน้นกลยุทธ์ สงครามราคา มอบส่วนลดตั้งแต่
2 แสนบาทไปจนเกินกว่าหลักล้านบาท (แล้วแต่ประเภทของสินค้า) รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อ
เพื่ อกระตุ้ นให้เ กิดการตัดสิน ใจซื้อที่อยู่อาศัยเร็วขึ้น และจูงใจในการโอนกรรมสิทธิ์ที่อ ยู่อ าศัยให้ทันกั บ
มาตรการอสังหาริมทรัพย์ที่จะสิ้นสุดสิ้นปี 2564 ซึ่งจะส่งผลดีในการระบายสินค้าคงค้างของผู้ประกอบการ
ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ภาระที่ต้องแบกสต๊อกลดลง ซึ่งมีผลในเรื่องค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลงเช่นกันถึงแม้ว่าตอนนี้ ภาครัฐจะมีการลดการจัดเก็บภาษีลงบางส่วนก็ตาม
ที่มา: (“อสังหาฯฝืนตลาด! ครึ่งปีหลังเปิด 150 โครงการ ลุยค้างท่อเกือบ 2 แสนล. สำ�รวจยอดพรีเซล 7 เดือน หืดขึ้นคอ”, 2021) จาก
เว็บไซต์ www.reic.or.th
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ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กลุ่มบริษัทฯ
มีการออกแคมเปญส่งเสริมการขาย เพื่อให้สอคคล้องกับสภาพตลาดและการเปลี่ยนแปลงไปของฝั่งอุปสงค์
ที่มีกำ�ลังซื้อลดลง เพื่อให้การเป็นเจ้าของง่ายขึ้น ด้วยการนำ�เสนอส่วนลด ของแถมพิเศษต่าง ๆ เพิ่มเติมทั้ง
ช่วงก่อนตัดสินใจซื้อ และช่วงก่อนโอนกรรมสิทธิ์เพื่อจูงใจกรณีที่ลูกค้ามาโอนภายในกำ�หนดตามสัญญา,
การให้ฟรีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอน, ค่าจดจำ�นอง, ค่าส่วนกลาง, ค่าติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า-ประปา
เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำ�เสนอฟังค์ชั่นใหม่ ในบ้านตัวอย่างใหม่ เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าในยุค New Normal อาทิเช่น Free function ในส่วน Living ที่สามารถปรับเปลี่ยน
เป็น Work station ได้อย่างลงตัว สระว่ายน้ำ�ที่ว่ายได้จริงและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบครันพร้อมเข้าอยู่
เพื่อให้ลูกค้าสนใจจองบ้านโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ลูกค้าให้ความสำ�คัญ
กับขนาดพื้นที่ใช้สอยและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น คำ�นึงถึงความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยในโครงการมากขึ้น
ซึ่งตรงกับการออกแบบโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่เน้นขนาดพื้นที่ใช้สอย ความเป็นส่วนตัว ความสงบร่มรื่น
จำ�นวนยูนิตที่น้อย การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงให้แก่ลูกบ้าน และระยะห่างทางสังคมของการใช้สิ่งอำ�นวย
ความสะดวกในโครงการ ซึ่งสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคด้วย
คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีผู้ประกอบการเป็นจำ�นวน
มากที่ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทคอมโดมิ เ นี ย ม โดยการแข่ ง ขั น มั ก จะกระจุ ก ตั ว ตาม
แนวขนส่ ง มวลชนระบบรางที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว และอยู่ ใ นระหว่ า งก่ อ สร้ า ง โดยคู่ แ ข่ ง หลั ก ในตลาด
อสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัทขนาดใหญ่และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจาก
เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและมีระยะเวลาการพัฒนาค่อนข้างนาน
ในช่ ว ง 6 เดื อ นแรกของปี 2564 ตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามแนวเส้ น ทางรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง
มีคอนโดมิเนียมอยู่ระหว่างขายทั้งหมดประมาณ 9,025 ยูนิต จาก 32,830 ยูนิต หรือร้อยละ 72.5 แบ่งพื้นที่
2 ช่วง พบ ในฝั่งเขต กรุงเทพมหานคร เหลือขายประมาณ 1,434 ยูนิต ขณะในส่วนของจังหวัดนนทบุรี
นั้น เหลือขายอีกประมาณ 7,591 ยูนิต แสดงให้เห็นว่านโยบายของผู้พัฒนาที่เร่งระบายสต๊อก ทำ�โปรโมชั่น
ปรับราคาลง อย่างต่อเนื่อง และปล่อยให้อุปสงค์ปกติ ดูดซับสต๊อกคงค้างออกไปทำ�ให้ปัจจุบันอุปทานพร่อง
หายไปมาก จากเดิมเปรียบเป็นทำ�เลโอเวอร์ซัพพลายจากปริมาณคอนโดมิเนียมเหลือขายจำ�นวนมหาศาล
มากกว่า 60,000 ยูนิต นับตั้งแต่ปี 2553 ถึงครึ่งปีแรกของปี 2564
ในปี 2565 มีแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริทรัพย์ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงจาก
การกลับมาเปิดตัวโครงการใหม่อีกครั้งของผู้พัฒนารายใหญ่ ซึ่งจะมีคอนโดมิเนียมขายใหม่ กว่า 2,000 ยูนิต
ได้แก่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน) เตรียมเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ติดถนนรัตนาธิเบศร์
ใกล้ MRT สถานี แ ยกนนทบุ รี และบริ ษั ท เอพี (ไทยแลนด์ ) จำ � กั ด (มหาชน) เตรี ย มเปิ ด โครงการติ ด
ถนนรัตนาธิเบศร์ ขณะเดียวกัน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) ก็เตรียมเปิดตัวโครงการ
คอนโดมิ เ นี ย มในเซกเม้ น ท์ ราคาต่ำ� ล้า นบาท อี ก หนึ่ ง โครงการ ติด ถนนบางกรวย-ไทรน้อ ย สะท้ อ นให้
เห็นว่า อุปทานคงค้างที่เริ่มระบายออกปรับตัวลดลง ทำ�ให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีมว่ ง มีแนวโน้มดีขึน้ อย่างไรก็การเปิดตัวโครงใหม่บนทำ�เลย่านนี้ ผูพ
้ ฒ
ั นาต้องระมัดระวังเรือ่ งการกำ�หนด
ราคาเป็นอย่างมาก เพราะหากตั้งราคาขายที่สูงเกินไปอาจส่งผลให้กำ�ลังซื้อที่แม้จะให้ความสนใจโครงการ
แต่จะไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะส่งผลต่อยอดขายในอนาคต
ที่มา: (“อสังหาฯขาใหญ่ ปลุกชีพคอนโดฯ สายสีม่วง”, 2021) จากเว็บไซต์ www.thansettakij.com
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โดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคู่แข่ง โครงการ ไวโอ แคราย 1 และไวโอ แคราย 2 มีรายละเอียด ดังนี้
ไวโอ
แคราย 1

ไวโอ
แคราย 2

a space me
Rattanathibet

Supalai Loft
@Khaerai Station

Knightsbridge
(ไนซ์บริช)

ถ.รัตนาธิเบศร์

ถ.รัตนาธิเบศร์

ถ.รัตนาธิเบศร์

ถ.ติวานนท์

ถ.ติวานนท์

บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บมจ.อารียา
พรอพเพอร์ตี้

บมจ. ศุภาลัย

บมจ. ออริจิ้น
พร็อพเพอร์ตี้

ขนาดที่ดินโครงการ (ไร่)

0-3-78.7

0-3-10

2-0-43

2-0-34.5

1-2-4

ลักษณะโครงการ
จำ�นวนยูนิตทั้งโครงการ
แบบห้อง

คอนโด Low Rise

คอนโด Low Rise

คอนโด High Rise

คอนโด High Rise

คอนโด High Rise

125

122

401

422

373

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

4 แบบ:1 นอน,
2 นอน, Duplex 1
นอน, Duplex 2 นอน
(1น้ำ�ทุกแบบ)

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
ผู้พัฒนา

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)
จุดเด่น

1 Bedroom
31 – 37 ตารางเมตร
2 Bedrooms
43 – 48 ตารางเมตร

•

•

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

30-62

26.2-48.3

25-32

32-68

25.70-57.70

2.7

1.7

1.99

2.03

2.29, Duplex 3.29

ใกล้สถานี
•
รถไฟฟ้าสถานี
ศูนย์ราชการ
นนทบุรี (MRT
สายสีม่วง)
•
ห้องถูกออกแบบ •
ให้มีพื้นที่ค่อนข้าง
ใหญ่
•
•

จุดด้อย

จำ�นวนที่ขายแล้ว
วันที่สร้างเสร็จ

•

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

สระว่ายน้ำ�ไม่ค่อย •
มีความเป็นส่วน
ตัวเนื่องจากถูก
•
อาคารล้อมรอบ
เป็นรูปตัว U

ไม่ใกล้จากสถานี
•
รถไฟฟ้าสถานี
ศูนย์ราชการนนทบุรี
(MRT สายสีม่วง)
บริการรถ รับ-ส่ง
ราคาที่ไม่สูงมาก
เหมาะสำ�หรับคน
ทำ�งานรุ่นใหม่ที่กำ�ลัง
เริ่มต้นชีวิต
วัยทำ�งาน
Infinity edge
pool
สวนขนาดใหญ่ที่อยู่
บริเวณชั้นดาดฟ้า

ใกล้ห้างสรรพ
สินค้า เดินทาง
สะดวก ที่จอด
รถเยอะ เงียบ
สงบมีความส่วน
ตัวมาก

อยู่ในซอยค่อน
ข้างลึก
พื้นที่ใช้สวยจำ�กัด

มีตัวเลือกน้อย •
เพราะมีแค่1ห้อง
นอน ต่างที่ขนาด
ห้อง ระเบียง
แคบมาก ห้องน้ำ�
ตรงฝักบัวแคบ
มาก ไม่แยกโซน
เปียกโซนแห้ง

•

•

มีห้องให้เลือกเยอะ •
และมีโปรโมชั่นให้
เราเลือกว่าจะเลือก
เอาเฟอร์นิเจอร์
หรือว่ารับเป็น
ส่วนลดของห้องที่
จอดรถประมาณ
ร้อยละ58, อากาศ
ดีภายในตึกไม่ร้อน
เลยไปเซอร์เวย์
ตอนเที่ยงยังมีลม
แรง,จะไม่หันหน้า
ฝั่งทิศตะวันตกและ
ตะวันออก มีแต่ทิศ
เหนือกับทิศใต้

หรูหรา,
ส่วนกลางสวย,
มีห้องให้เลือก
หลายแบบ,
ใกล้ MRT
กระทรวง
สาธารณสุข
70 m

ถนนใหญ่ช่วงนี้
รถจะค่อนข้างติด
เพราะ ทำ�ถนน
อยู่,เหลือชั้น 20
ขึ้นไป

ราคาสูง,2 ห้อง
นอน มีเพียง 1
ห้องน้ำ�

•

87%

79%

60%

80%

80%

มกราคม 2559

พฤษภาคม 2559

มิ.ย. 60

ปลายปี 61

2 ปี
(เริ่มโอนปลายธค61)

สิ่งอำ�นวยความสะดวก
คลับเฮ้าส์
ฟิตเนส
สระว่ายน้ำ�
สวนสาธารณะ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ค่าส่วนกลาง (บาท/ตร.ม.)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

40

40

40

35

45

หมายเหตุ: ข้อมูลคู่แข่งระหว่าง กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562
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The Posh
twelve

The Crystal Bliss
@Rattanathibet

U Delight
Rattanathibet

เอ พลัส อินสไปร์
รัตนาธิเบศร์ 11

ถ.ติวานนท์

ถ.เรวดี

MRT ศูนย์ราชการ

MRT ศูนย์ราชการ

บริษัท แปซิฟิค สตาร์
ประเทศไทย จำ�กัด

บริษัท เอ.บี.เดคคอร์เรท จำ�กัด

บริษัท แกรนด์
ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์

บริษัท เอ พลัส
เรียลเอสเตท จำ�กัด

ขนาดที่ดินโครงการ (ไร่)

4-2-61

3-1-58

5-1-10

0-0-193

ลักษณะโครงการ
จำ�นวนยูนิตทั้งโครงการ
แบบห้อง

High Rise

คอนโด High Rise

High Rise

Low Rise

2อาคาร A=552 B=821

539

989

70

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
ผู้พัฒนา

สตูดิโอ, 1 นอน,
1 นอน+1,
Duplex 1 นอน,
Duplex 1 นอน+1,
Duplex 1 นอน+1

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

5แบบ:ห้องสตูดิโอ/
1 ห้องน้ำ� 1 ห้องน้ำ�/
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�
1ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

5แบบ:1 Bed /1 Bed Suite 2 แบบ:ห้องสูติโอ/
/ 1 Bed Deluxe / 1 Bed
1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ�
Pluss / 2 Bed / 2 Bed
1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น
Deluxe/ 2 Bed Suite

21-45

30-59

29-54.5

20-28

1.99-3.62

999,000

1.99

1.09

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)
จุดเด่น

•

อยู่ติดถนน ไม่ต้อง
เข้าซอยลึก

•

ราคาไม่สูงมาก,
ห้องค่อนข้างกว้าง,
ที่จอดรถเยอะ,พื้นไม้
สำ�เร็จรูป SPC ดีกว่าพื้น
ลามิเนจทนน้ำ�ปูแล้วเรียบ
ไม่เป็นคลื่นตามคอนกรีต
ตัว SPC ทำ�มาจาก ซิลิก้า
ผสมพลาสติก

•

ส่วนกลางใหญ่,
จัดสัดส่วนชัดเจน,
ค่าส่วนกลางถูก,
มีห้องให้เลือกเยอะ,
ที่จอดรถเยอะ,
มีเซเว่นข้างล่างตึก

•

ราคาไม่แพง,เงียบสงบมี,
ใกล้ห้างสรรพสินค้า,
ใกล้รถไฟฟ้า

จุดด้อย

•

ห้อง 1 นอนเล็กมาก
และ Duplex ก็
แคบมาก

•

ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้,
เข้าซอยมาลึก, คอนโด
เพิ่งก่อสร้าง เสร็จ
ประมาณกลางปี 63

•

กุญแจเป็นแบบไข,
ลิฟท์ค่อนข้างอยู่ไกล
เพราะจะมีลิฟท์ฝั่ง
เดียว, ทางเข้าคอนโด
ถ้าไม่ดูดี ๆ จะมองไม่
ค่อยเห็น

•

กุญแจเป็บแบบไข,ที่จอด
รถน้อย, ไม่มีสระว่ายน้ำ�,
ทางเข้าคอนโดค่อนข้าง
เปลี่ยว

จำ�นวนที่ขายแล้ว

40%
(ตอนนี้เปิดขายแต่อาคารB)

60%

90%

100%

กำ�ลังก่อสร้าง
(ก.ย. 2563)

คาดว่าจะสร้างเสร็จกลางปี63

ขายก่อนเปิดโครงการธ.ค.55
สร้างเสร็จก.ย.57

ก.ย.61

วันที่สร้างเสร็จ

สิ่งอำ�นวยความสะดวก
คลับเฮ้าส์
ฟิตเนส
สระว่ายน้ำ�
สวนสาธารณะ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ค่าส่วนกลาง (บาท/ตร.ม.)

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

45

30

35

42
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(2.2) โครงการ วนา เรสซิเดนซ์
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
AFD พัฒนาโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี้
ภาพรวมกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
การสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
• Understanding เข้าถึงทุกคนได้ง่าย
• Rookie / Newcomer เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่
• High Quality Product ทำ�โครงการคุณภาพ
• Real Luxury มีภาพลักษณ์ของความหรูหรา
• Reliable มีความน่าเชื่อถือ
กลยุทธ์การตลาดหลัก (Key Marketing Strategy)
1. สร้างสรรค์โครงการที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ
2. สร้ างความเชื่อมั่น ในการซื้อโครงการบ้านเดี่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ ในแง่ต่าง ๆ
เช่น ทำ�เลที่ตั้ง ประโยชน์ใช้สอยของบ้าน การเลือกวัสดุและส่วนประกอบของบ้าน และราคาของบ้าน
3. เน้นการออกแบบบ้านที่มีความแปลกใหม่และโดดเด่นกว่าโครงการอื่น ๆ
4. โครงการต้องแสดงถึงความสำ�เร็จของบริษัทฯ และลูกค้า
5. สร้างภาพลักษณ์บริษัทฯ ผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน
6. เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
7. จูงใจลูกค้าที่กำ�ลังตัดสินใจเปรียบเทียบ โดยจัดงานพิเศษเพื่อนำ�เสนอโครงการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
• ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป 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. เป็นบ้านที่มีการใช้สอยได้หลากหลายและใช้ประโยชน์ ได้จริง
4. มีมาตรฐานการก่อสร้างที่เข้มงวดและมีคุณภาพ
5. ค่าบำ�รุงรักษาไม่สูง
6. มีการออกแบบที่ผสมผสานหลากหลาย
7. มีการตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้สีเขียว
8. สามารถเดินทางเข้าสู่ย่าน CBD ได้ภายในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง
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การจำ�หน่าย และช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ดำ�เนินการขายโครงการโดยทีมงานมืออาชีพจาก บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำ �กัด ซึ่งนอกจาก
ดูแลการขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมอยู่ประจำ�ที่สำ�นักงานขายของ
โครงการด้วย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงทำ�การตลาดที่เน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง ผ่านรูปภาพโครงการ
ในมุมมองใหม่ ทั้งในส่วนของส่วนกลางของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถให้ลูกบ้านใช้งานได้จริง
และการสื่อสารผ่านบ้านตัวอย่างหลังใหม่ ที่ตกแต่งพร้อมสระว่ายน้ำ� สไตล์ Luxury Pool Villa ที่เป็นบ้าน
Type ใหญ่สุดของโครงการ สำ�หรับการขายในบ้านเฟสสุดท้ายของโครงการ (Private Zone) โดยยังคง
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ Brand ที่สื่อให้เห็นถึงบ้านที่นำ�สมัยมีความเป็นนานาชาติ ตอบโจทย์ผู้อยู่
อาศัยที่พิถีพิถัน และนักลงทุนที่ชาญฉลาด โดยในปีนี้มีความพิเศษตรงที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จครบ
ทุกเฟสแล้ว และการเปิดให้บริการห้างใหม่อย่าง Market Place กรุงเทพกรีฑา รวมทั้งเริ่มใช้กลยุทธ์
การแบ่งโซนบ้านมาทำ�ราคาพิเศษขายเพื่อปิดการขายเป็นโซน ๆ
ทั้งนี้ การใช้สื่อโฆษณาของโครงการ แบ่งสัดส่วนงบการตลาดกว่าร้อยละ 80 เน้นไปทีช่ อ่ งทางออนไลน์
เช่น Facebook, Instagram, Google, Youtube เป็นหลัก ร่วมไปกับการใช้ Influencer ที่ตรงกลุ่ม
เป้าหมายในหลากหลายไลฟ์สไตล์มากขึ้น การเปิด Colaborate ให้สื่อมาใช้สถานที่ของโครงการถ่ายทำ �
รายการหรือสื่อต่าง ๆ ที่เป็นสินค้าตรงกับกลุ่มลูกค้าของโครงการ ทั้งรูปแบบ Media ที่เป็นภาพนิ่ง, ภาพนิ่ง
พร้อมนายแบบ-นางแบบ และที่เป็นคลิปวีดีโอ ถ่ายทอดเรื่องราวในเรื่องของภายในบ้านตัวอย่างหลังใหม่
และส่วนกลางที่ครบครันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มฐานผู้ติดตามด้วยการเขียน Content ลงในช่องทาง Social
Media ของโครงการมากขึ้น
ในส่วนของการโฆษณาบนช่องทางออฟไลน์ยังคงมีอยู่ ผ่านการใช้ป้ายโฆษณา การส่งจดหมาย Direct
Mail ไปตามหมู่บ้านเก่าในโซนใกล้โครงการ การลงโฆษณาในหนังสือ Yearbook ของโรงเรียน Brighton
College ทีอ่ ยูใ่ กล้โครงการ และการปรับสือ่ หน้าโครงการให้เด่นชัดยิง่ ขึน้ แต่ในส่วนของการจัดกิจกรรมงานขาย
ในโครงการต้องปรับลดน้อยลง เปลี่ยนเป็นการนัดหมายเข้าชมโครงการโดยตรง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย
ป้องกันความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ระบาดระลอกใหม่ในปีนี้ นอกจากนี้ยังมี
การทำ� campaign “เพื่อนแนะนำ�เพื่อน” กับกลุ่มลูกบ้านโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้
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สื่อโฆษณา Online
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สื่อสิ่งพิมพ์ : Direct Mail / Yearbook Brighton / CBRE Property Report
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ใช้บ้านตัวอย่างเป็นสถานที่ถ่ายรายการเพจ

World of Watched Thailand (มี Tie-in โครงการ)

Influencer Project Review
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ทำาคลิปวีดีโอพาชมบ้านตัวอย่าง Type B และบ้าน Type A

Facebook Content
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Friends Get Friends Campaign
ปรับปรุงสื่อป้ายหน้าโครงการ

นอกจากนี้ โครงการ Vana Residence Rama 9 - Srinakarin ยังได้รับรางวัลจาก
การประกวด Thailand Property Awards 2019 ถึง 4 รางวัลซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพและ
คุณภาพของโครงการและเจ้าของโครงการ โดยมีรางวัลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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”
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(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
โครงการบ้านจัดสรรระดับบนที่มีราคาเกินกว่า 10 ล้านบาท
โครงการบ้านจัดสรรระดับบนที่มีราคาเกินกว่า 10 ล้านบาท เปิดตัวกันอย่างดุเดือดในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ ปี 2563 นั้น ยังคงมีความเคลื่อนไหวร้อนแรงต่อเนื่องในปี 2564
นี้ เนื่องจากพบว่าหลายโครงการสามารถทำ�ยอดขายได้กว่าร้อยละ 70 ในช่วงเวลาสั้น ๆ 1-2 เดือนเท่านั้น
ขณะบางโครงการประกาศปิดการขายได้ทั้งโครงการในช่วงที่ผ่านมาเป็นจำ�นวนมาก ทั้งนี้มาจากความร้อนแรง
ของกำ�ลังซื้อของกลุ่มลูกค้าที่ค่อยไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเท่าไหร่นัก สะท้อนจากอัตราดูดซับของบ้าน
จัดสรรระดับบนที่มีราคาเกินกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตลาดโดยรวมประมาณร้อยละ 0.5 อยู่ที่ 4.8
บวกกับราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครที่ปรับเพิ่มขึ้น มีผลต่อการปรับราคาของผู้พัฒนาโครงการอยู่เช่นกัน
ที่มา: (“ตลาดบ้านหรู จัดสรร - สั่งสร้าง ร้อน! มูลค่าพัฒนา ทะลักเกิน 5 หมื่นล.”, 2021) จากเว็บไซต์ www.thansettakij.com

ทั้งนี้ 5 ปีที่ผ่านมา อุปทานเปิดขายใหม่ของบ้านระดับราคาขายมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีจำ�นวน 8,083 ยูนิต หรือ เฉลี่ยปีละ 1,616 ยูนิตต่อปี โดยในปี 2563 มีอุปทานใหม่เพิ่ม
ขึ้น 2,390 ยูนิต สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยการพัฒนาโครงการกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ อาทิ สุขุมวิทตอน
กลาง-ปลาย เกษตร-นวมินทร์ พัฒนาการ กรุงเทพกรีฑา-กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ พระราม 9 วิภาวดี-รังสิต
เย็นอากาศ สาทร-พระราม 3 บางนา และทำ�เลย่านพระเทพตัดใหม่ (พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4) อุปทาน
เปิดขายใหม่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี บวกกับราคาที่ดินในกรุงเทพมหานคร
ที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลต่อขนาดของโครงการที่เล็กลง กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยคาด
ว่าปี 2564 จะมีอุปทานเปิดขายใหม่ของบ้านระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทต่อยูนิต เพิ่มขึ้นกว่า 2,500
ยูนิต มูลค่าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท โดยครึ่งปีแรกของปี 2564พบว่ามีโครงการเปิดใหม่ทั้งสิ้น 12 โครงการ
จำ�นวน 340 ยูนิต มูลค่า 10,200 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 64 มาจากผู้พัฒนารายใหญ่ รวมโครงการสะสม
อยู่ระหว่างการขาย 155 โครงการ รวมทั้งหมด 9,850 ยูนิต ขณะครึ่งปีหลัง คาดจะมีการเปิดโครงการใหม่
อีกราว 1,500 ยูนิต จากแผนพัฒนาของรายใหญ่ เช่น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน),
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน), บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(มหาชน) เพื่อตอบรับความต้องการที่เกิดขึ้นสวนกระแสตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปัจจุบัน
ที่มา: (“ตลาดบ้านหรู จัดสรร - สั่งสร้าง ร้อน! มูลค่าพัฒนา ทะลักเกิน 5 หมื่นล.”, 2021) จากเว็บไซต์ www.thansettakij.com
และ (“บิ๊กอสังหาฯเร่งเกมรุกบ้านหรู แห่ผุดโครงการซัพพลายพุ่ง2.5พันยูนิต”, 2021) จากเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com

จากสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ที่มีแนวโน้มฟื้นตัว หลังจากรัฐบาลได้
ประกาศนโยบายเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และเตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ที่มีความต้องการ
อย่างต่อเนื่อง และเป็นเรียลดีมานด์ ซึ่งผู้บริโภคซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง โดยภาพรวมตลาดบ้านระดับ 10
ล้านบาทขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร จำ�แนกตามประเภท พบว่าบ้านเดี่ยวยังคงเป็นสินค้าที่ผู้พัฒนาโครงการให้
ความสนใจมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 รองลงมา คือ ทาวน์เฮาส์ หรือทาวน์โฮม ร้อยละ 6 บ้านแฝด
ร้อยละ 5 และอาคารพาณิชย์ ร้อยละ 2
นอกจากนี้หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของลูกค้าระดับบนที่
เคยเลือกซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่กลางเมืองในราคาเดียวกันบ้านแนวราบก็เปลี่ยนไป โดยเริ่มให้
ความสำ�คัญกับการมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาฟังก์ชั่นที่สามารถตอบสนองกับไลฟ์สไตล์
แม้จะต้องขยับออกมาจากใจกลางเมืองแต่ยังเดินทางสะดวก ให้ความรู้สึกความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย
มากขึ้น
ที่มา: (“บิ๊กอสังหาฯเร่งเกมรุกบ้านหรู แห่ผุดโครงการซัพพลายพุ่ง2.5พันยูนิต”, 2021) จากเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com
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จากผลสำ�รวจของ CBRE พบว่า โครงการบ้านพักอาศัย Luxury ที่มีราคาขาย 20 ล้านบาทขึ้นไปส่วน
ใหญ่จะอยู่ในพื้นที่บริเวณ (1) Western Bangkok (2) Downtown Bangkok และ (3) Eastern Bangkok

โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ นั้นตั้งอยู่ในบริเวณ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)
ในพื้นที่ Eastern Bangkok ซึ่งมีลักษณะของทำ�เลที่ดีเทียบได้กับถนนราชพฤกษ์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. เป็นถนนขนาดใหญ่ มีเกาะกลางถนน และมี 3 ช่องทางจราจร ประกอบกับมีการสร้างอุโมงค์
เชื่ อ มต่ อ และอยู่ ใ กล้ จุ ด ขึ้ น ทางด่ ว นพิ เ ศษ ซึ่ ง ทำ � ให้ ง่ า ยต่ อ การเดิ น ทางเข้ า สู่ ตั ว เมื อ ง และท่ า
อากาศยานสุวรรณภูมิ
2. ล้อมรอบไปด้วยการบริการระดับสูง เช่นโรงพยาบาลสมิติเวช โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ� มหาวิทยาลัย
และศูนย์การค้าชุมชน
3. ระดับถนนสูงกว่าถนนกรุงเทพกรีฑาสายเก่า 1.50 เมตร ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาน้ำ�ท่วมได้
ภาพรวมตลาดบ้านเดี่ยวระดับ Luxury ในบริเวณกรุงเทพกรีฑา

จากการสำ�รวจคู่แข่งทางตรงพบว่าโครงการบ้านเดี่ยว Luxury ที่ติดกับถนนสายหลักนั้นยังมีจำ�นวน
ไม่มากซึ่งจุดนี้ทำ�ให้โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของทำ�เลที่ตั้ง ส่วนในด้านภาพลักษณ์
โครงการนั้นพบว่า โครงการคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงจะมีการออกแบบบ้านในรูปแบบ traditional house
แบบ ดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้นบนพื้นที่ดินขนาดใหญ่แต่มีพื้นที่ใช้สอยภายในน้อย
ซึ่งเป็นจุดที่ทำ�ให้โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ แต่งต่างและโดดเด่น เนื่องจากตัวบ้านออกแบบโดยเน้นพื้นที่ใช้สอย
เพื่อให้เพียงพอกับลักษณะการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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ชื่อโครงการ

VANA RESIDENCE
Rama 9 - Srinakarin

MAVISTA
Prestige Village
Krungthep Kreetha

SETTHASIRI
Krungthep
Kreetha 2

NIRVANA BEYOND
Rama 9 - Srinakarin

THE PARK
Avenue Private

NANTAWAN
Rama 9 - Srinakarindra

Grand Bangkok
Boulevard East
Rama9

Asset Five

MJ One

Sansiri

Nirvana

Four Wings Group

Land & House

SC Asset

ถ. กรุงเทพกรีฑา ตัดใหม่

ถ. กรุงเทพกรีฑา

ถ. กรุงเทพกรีฑา ตัดใหม่

ถ. กรุงเทพกรีฑา ตัดใหม่

ถ. กรุงเทพกรีฑา

ถ. กรุงเทพกรีฑา

ถ. กรุงเทพกรีฑา ตัดใหม่

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

บ้านเดี่ยว 3-4 ชั้น

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

19-3-53.3

12-0-74

59-2-85.54

27-0-0

10-3-74

45-0-65.8

24-1-53

Modern Luxury

Arch Deco

Modern

Modern

Modern

Modern

Modern Luxury
by Roman Bath

ใต้ดิน

ใต้ดิน

บนดิน

ใต้ดิน

ใต้ดิน

ใต้ดิน

ใต้ดิน

ยูนิตรวมทั้งหมด

69

14

169

85

36

88

48

วันที่เริ่มเปิดขาย

Q3 2018

Q1 2019

Q2 2019

Q1 2019

Q4 2017

Q2 2020

Q4 2020

ราคาขาย (ล้านบาท)

35 - 50

90 - 170

14 - 36

22.9 - 40

27 - 50

40 - 60

25 - 60

100

65

55

50

120

45

56

53-136

230-275

60-137

69-107

64-141

102-145

102-129

พื้นที่ที่ดิน (ตร.วา)

มกราคม 2559

พฤษภาคม 2559

มิ.ย.60

ปลายปี61

2 ปี (เริ่มโอนปลายธค61)

กำ�ลังก่อสร้าง (ก.ย. 2563)

คาดว่าจะสร้างเสร็จกลางปี63

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม)

400-492

914

223-404

300-470

354-680

380-573

608-762

จำ�นวนชั้น

3

3

2

3

3-4

3

3

ห้องนอน

4-5

5

4-5

3-4

4-5

4-5

5

ห้องน้ำ�

5-6

5

4-5

3-4

6-7

5-6

6

1

1

1

1

1

1

1-2

4-5

3-4

2-3

2-3

3-4

4

4

ลิฟต์โดยสาร

มี

มี

-

-

มี

มี

-

สระว่ายน้ำ�

-

6x12-15m

-

-

มี

-

-

100

65

55

50

120

45

56

ผู้พัฒนาโครงการ
ทำ�เล/ที่ตั้ง
ลักษณะโครงการ
เนื้อที่โครงการทั้งหมด (ไร่)
สไตล์การออกแบบ
ระบบไฟฟ้า

%SOLD
59

ค่าส่วนกลาง (บาท/ตร.วา/เดือน)

ห้องแม่บ้าน
ที่จอดรถ

ค่าส่วนกลาง (บาท/ตร.วา/เดือน)

ที่มา: ข้อมูลจากทีมการตลาดของบริษัทฯ และ CBRE

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งทางตรงที่มีการสำ�รวจในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

(2.3) โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี และ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
RCY พัฒนาโครงการ บ้านรชยา วงแหวน-นาดี และ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี ภายใต้นโยบายและ
กลยุทธ์ ดังนี้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
• ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป อยู่ในวัยเริ่มสร้างครอบครัว
2. กลุ่มลูกค้าที่ย้ายถื่นฐานการทำ�งานกลับมายังภูมิลำ�เนาเดิม
3. กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก หลายเจนเนอเรชั่น ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
จนถึงรุ่นหลาน
4. กลุ่มลูกค้าอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน
• ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่คุ้นเคยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ, ผู้ที่กำ�ลังหาที่พักอาศัย
ที่ราคาไม่สูงจนเกินไป แต่ยังคงความเป็นบ้านหลังใหญ่
• ด้านเชื้อชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย
• ด้านรายได้เน้นกลุ่มผู้มีรายได้ครัวเรือนตั้งแต่ 18,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
• ด้านวัตถุประสงค์การซื้อเน้นกลุ่มลูกค้าซื้อเพื่อเป็นเจ้าของพักอาศัยเอง,อยู่อาศัยแบบครอบครัว
การจำ�หน่าย และช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ด้วยทำ�เลที่ตั้งของโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี และโครงการบ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี
ตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองนาดี บ้านหนองหัวหมู ตำ�บลนาดี อำ�เภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ห่างตัวจากเมือง
เพียง 7 กิโลเมตร ซึ่งใกล้สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ สถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียนอุดรเซนซอรี่ โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียน
สตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สนามบินนานาชาติอุดรธานี,
ห้างสรรพสินค้า เช่น บิ๊กซี สาขาอุดรธานี, โลตัส สาขานาดี, ตั้งงี่สุ่น สาขานาดี โดยผู้ที่สนใจโครงการสามารถ
ติดต่อโครงการได้ทางช่องทาง ดังนี้
1) บ้านตัวอย่าง และสำ�นักงานขาย โครงการจัดให้มีบ้านตัวอย่างจำ�นวน 2 หลัง สำ�หรับโครงการ
บ้านรชยา วงแหวน - นาดี ได้แก่ บ้านเดี่ยว A และ บ้านเดี่ยว B ซึ่งแบบบ้านเดี่ยว B มีรูปแบบเดียวกันกับ
บ้านแฝด และบ้านตัวอย่าง 1 หลัง สำ�หรับโครงการ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี ลูกค้าสามารถเข้าชมบ้าน
ตัวอย่างเพื่อสัมผัสฟังก์ชั่นการใช้งานและบรรยากาศภายในบ้านและพื้นที่บริเวณรอบโครงการ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ และทางโครงการได้จัดเตรียมพนักงานขายประจำ�โครงการคอยต้อนรับลูกค้าตลอดทุกวัน เวลา
ทำ�การ 8.30 – 18.00 น.พร้อมให้คำ�แนะนำ�และข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการจองบ้าน การยื่นขอ
สินเชื่อธนาคาร การตรวจรับบ้าน ไปจนถึงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์
2) สื่อออนไลน์ โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี และโครงการ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี มีสื่อ
Social Network เป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่ได้รับผลการตอบรับได้อันดับแรกอยู่หลายช่องทาง อาทิ
สื่อทางเว็บไซต์, Facebook, Line Official Account, Intragram, และ Twitter เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้า
สามารถรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน แปลนบ้าน โปรโมชั่น ของแต่ละโครงการ รวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารกับทางฝ่ายขายผ่านสื่อข้างต้นได้
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3) ป้�ยโฆษณ� โครงการบ้านรชยา วงแหวน – นาดี และโครงการ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี มีป้าย
โฆษณา อยู่ภายในตัวเมืองและรอบบริเวณจังหวัดอุดรธานี จำานวน 8 ป้าย ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด รวมถึงบริเวณ
ที่มีการเดินทางสัญจรอย่างหนาแน่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโปรโมชั่นของโครงการ
4) โบรชัวร์/ใบเสนอ เป็นสื่อที่ไว้รองรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ จะได้รับข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียด
ดังนี้ รูปแบบบ้าน, แปลนบ้าน, ราคาขาย, พื้นที่ใช้สอย และโปรโมชั่น เป็นต้น
การกำาหนดตำาแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
High Price 3-6 ลบ.
6
4
3

ในเมือง
1

2

3

4

นอกเมือง
6

2.5
2
1.5
1

Low Price 1-2.5 ลบ.
61
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8
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จากภาพแสดงให้เห็นถึงตำ�แหน่งทางการตลาดของ โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี และโครงการ
บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี มีจุดเด่นในเรื่องของราคาและทำ�เลดีกว่าคู่แข่ง ในขณะที่คู่แข่งที่มีระดับราคา
ใกล้เคียงจนกระทั้งสูงกว่าแต่มีทำ�เลที่ด้อยกว่า
(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานี
อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานีเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก เพราะจังหวัดอุดรธานีเป็นที่กล่าวถึง
อย่างมากในเรื่องของความเจริญทางเศรษฐกิจ หลังจากมีนโยบายเปิดการค้าเสรี หรือ AEC ทำ�ให้เมืองที่อยู่
ติดชายแดนได้รับความสนใจเป็นพิเศษทั้งเหล่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงนักธุรกิจที่มองเห็นโอกาส
ในการทำ�ธุรกิจ เนื่องจากอุดรธานีมีเสน่ห์ตรงที่เป็นเมืองใกล้ชายแดนลาว เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ทางอีสานเหนือ และมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกทั้งศูนย์การค้า การขยายตัวของค้าปลีก และแหล่งไลฟ์สไตร์
รองรับคนจากทางฝั่งไทยและทางฝั่งลาวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ความเจริญ
หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดค่อนข้างมาก อีกหนึ่งจุดสำ�คัญคือ ถึงแม้จังหวัดหนองคายจะเป็นจังหวัดซึ่งอยู่ติด
ชายแดนของประเทศลาว แต่ด้วยขนาดจังหวัดที่ค่อนข้างเล็กและไม่มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกมากนักจึงส่ง
ผลให้จังหวัดอุดรธานีที่มีความพร้อมมากกว่าและได้รับการตอบรับที่ดีกว่าจากคนลาวที่เข้ามาท่องเที่ยว
จับจ่ายใช้สอยในจังหวัด การเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดของคนลาวเป็นการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี
ขึ้นอีกระดับหนึ่ง

แผนภาพแสดงอาณาเขตแนววงแหวนรอบ จังหวัดอุดรธานี
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สำ�หรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 ภาพรวมตลาดมีการชะลอตัวอย่างมากใน
ด้านอุปทานของหน่วยเปิดขายใหม่ มีโครงการเข้าสู่ตลาดน้อยลง เป็นผลมาจากการที่ประกอบการปรับตัว
ลดจำ�นวนของการพัฒนาโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่ลง แต่ปรับกลยุทธิ์ทางธุรกิจไปพัฒนาโครงการ
บ้านจัดสรรเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีที่กำ�ลังซื้อในตลาดบ้านเดี่ยวลดลง แต่บ้าน
แฝด และทาวน์เฮาส์เป็นที่ต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบ้านแฝดเป็นที่นิยมสูงมาก เนื่องจากบ้านเดี่ยวมีราคา
แพงจากราคาที่ดินที่สูง ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และผู้ประกอบการลดขนาดโครงการเพื่อให้เหมาะกับกำ�ลังซื้อ
ซึ่งบ้านแฝดตอบโจทย์กลุ่มผู้ซื้อเป็นอย่างมาก
ประมาณการณ์ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 มียูนิตเปิดใหม่จะต่ำ�กว่าครึ่งปีแรกของปี 2563 ร้อยละ 8.0
ในขณะที่ครึ่งปีหลังของปี 2564 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.0 จากครึ่งปีหลังของปี 2564 ยูนิตเปิดใหม่รวมปี 2564
คาดว่าจะมีจำ�นวน 255 ยูนิต มูลค่า 1,504 ล้านบาท ยูนิตขายได้ใหม่ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ขายได้จะต่ำ�
กว่าครึ่งปีหลังของปี 2563 ร้อยละ 32.0 ส่วนครึ่งปีหลังของปี 2564 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.8 จากครึ่งปีหลัง
ของปี 2563 โดยยูนิตขายได้รวมของปี 2564 คาดว่าจะมีจำ�นวน 432 ยูนิต มูลค่า 1,289 ล้านบาท และมียูนิต
เหลือขาย ณ สิ้นปี 2564 จะมีประมาณ 1,753 ยูนิต มูลค่า 6,936 ล้านบาท ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่า
ในปี 2564 จะมีจำ�นวนยูนิตขายประมาณ 2,855 ยูนิต ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 8.2
และคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 4,726 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 10.4
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี มี โ ครงการหมู่ บ้ า นจั ด สรร
ต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึน้ มากมาย ทัง้ โครงการทีเ่ ป็นบ้านเดีย่ ว
ทาวน์ เ ฮ้ า ส์ และบ้ า นแฝด ซึ่ ง คู่ แ ข่ ง ทางตรงของ
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 และโครงการบ้านรชยา
วงแหวน-นาดีนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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โดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคู่แข่ง โครงการ บ้านรชยา วงแหวน-นาดี และบ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี
มีรายละเอียดที่มีการสำ�รวจในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
ลำ�ดับ

โครงการ

ที่ตั้ง

เนื้อที่ดิน
(ตรว.)

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

เปิดขาย

ประเภท

1

บ้านรชยา
วงแหวน-นาดี

ถ.วงแหวน
จังหวัดอุดรธานี ต.นาดี

42-106

152-176

ธ.ค.-62

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
/บ้านแฝด

2

บ้านรชยา ไพรเวท
ลิฟวิ่ง นาดี

ถ.วงแหวน
จังหวัดอุดรธานี ต.นาดี

51.8-74

182.8

ก.ย.-64

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3

ศุภาลัย
พาร์ควิลล์ นิตโย

ถ.อุดร - สกล

50 -73

150 - 175

มิ.ย.-57

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

4

ศุภาลัย เบลล่า

ถ.บ้านเลื่อม

50,53,56

150,203,217

พ.ค.-59

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น/บ้านแฝด
/ทาวน์โฮม

5

ศุภาลัย โนโววิลล์

ต.บ้านจั่น

18 - 35

113 - 122

ต.ค.-60

ทาวน์โฮม 2 ชั้น,
บ้านแฝด 2 ชั้น

6

ศุภาลัย
การ์เด้นวิลล์

ต.บ้านจั่น

18 - 35

113 - 122

ต.ค.-60

ทาวน์โฮม 2 ชั้น,
บ้านแฝด 2 ชั้น

7

ศุภาลัย ไพรด์

ต.หนองบัว

38 - 200

120 - 318

มี.ค.-63

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม

8

ศุภาลัย วิลล์
มิตรภาพ-บ้านจั่น

ต.บ้านจั่น

35 - 80

120 - 180

พ.ค.-57

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม

9

บ้านกลางเมือง 7

ถ.อุดรธานี-บ้านตาด
ต.บ้านจั่น

60 - 68

108 - 162

มี.ค.-61

บ้านชั้นเดียว

10

ธันวาทาวน์

ถ.บ้านเลื่อม

60 - 68

183,211,144

ส.ค.-57

/บ้าน 2 ชั้น

11

ลิเวลโล่ ทาวน์

ถ.มิตรภาพ
อุดร-ขอนแก่น

41 - 60

161-215

เม.ย.-61

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

12

พลิน วิลล์

ต. บ้านเลื่อม

70 - 133

157 - 211

ก.ย.-55

บ้านชั้นเดียว

13

อิศรา 2

หนองสำ�โรง

50 - 70

145 - 190

มิ.ย.-61

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

14

ศรีธานี อิงค์แลนด์

ถ.อุดร - หนองคาย

42 - 58

157 - 178

มิ.ย.-61

บ้านแฝด 2 ชั้น
/บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

15

เดอะริช บ้านเลื่อม

ต.บ้านเลื่อม

50 - 75

125 - 137

ต.ค.-61

บ้านชั้นเดียว

16

สิริวิลเลจ

ถ.อุดร-หนองบัวลำ�ภู
ต.นิคมสงเคราะห์

54 - 70

115 - 255

ก.ค.-58

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

17

สิริน นารา

ถ.อุดร - หนองคาย

61

2.89 - 5.89

ธ.ค.-59

48

18

เดอ นายน์

ถ.เลี่ยงเมือง
หนองคาย-สกล

62

152 - 245

พ.ค.-62

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

19

เมโทร ปาร์ค

ต.นาดี บ้านหนองหัวหมู

40-60

170 - 218

มิ.ย.-62

บ้านเดี่ยว/แฝด 2 ชั้น

20

เสนา วิลล์

ถ.อุดร - หนองบัวลำ�ภู
ต.นาดี

56 - 70

145-200

มี.ค.-62

บ้านแฝด/เดี่ยว 2 ชั้น

21

เพอร์เฟ็ก ทาวน์

ถ.อุดร - สกล

18 - 35

113 - 122

ก.พ.-62

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น/
ทาวน์โฮม1-2 ชั้น

22

ณาศิศ วิลล่า

ใกล้สนามบิน

60 - 100

152 - 245

มิ.ย.-62

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น /
บ้านชั้นเดียว

23

วรัญสิริ

บ้านเลื่อม

50 - 70

157 - 200

ต.ค.-63

บ้านชั้นเดียว

24

เอกมันตรา

บ้านเซ

51-80

177 - 183

ม.ค.-61

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

25

กานนาดา

ประชาสันติ -ตลาดหนองบัว

52-72

192-216

ม.ค.-63

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

26

บ้านแสนสุข
หนองขาม

ถ.อุดร - สกลนคร

30 - 76

142 - 181

ธ.ค.-59

บ้านแฝด 2 ชั้น /
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น / บ้านชั้นเดียว
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ลำ�ดับ

โครงการ

ราคา/ยูนิต
(ล้านบาท)

จำ�นวนยูนิตรวม

ยอดขาย(ยูนิต)

ยอดคงเหลือ ขายเฉลี่ย/เดือน

หมายเหตุ

1

บ้านรชยา
วงแหวน-นาดี

2.19-3.19

89

89

0

6

ทำ�เลอยู่ในเมือง

2

บ้านรชยา ไพรเวท
ลิฟวิ่ง นาดี

เริ่ม 2.79

8

2

6

1

ทำ�เลอยู่ในเมือง

3

ศุภาลัย
พาร์ควิลล์ นิตโย

3.58 - 3.89

253

209

44

2

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

4

ศุภาลัย เบลล่า

1.8 - 5

281

211

70

3

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

5

ศุภาลัย โนโววิลล์

1.72 - 3.02

220

70

150

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

6

ศุภาลัย
การ์เด้นวิลล์

1.72 - 3.02

220

70

150

1

ทำ�เลอยู่ในเมือง

7

ศุภาลัย ไพรด์

2-9

450

96

354

6

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

8

ศุภาลัย วิลล์
มิตรภาพ-บ้านจั่น

2-4

248

237

11

2

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

9

บ้านกลางเมือง 7

3.59 - 4.5

41

22

19

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

10

ธันวาทาวน์

2.89 - 5

66

50

16

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

11

ลิเวลโล่ ทาวน์

3.19 - 4.79

56

20

36

2

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

12

พลิน วิลล์

3.8 - 4.6

150

100

50

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

13

อิศรา 2

2.89 - 4.8

126

84

42

3

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

14

ศรีธานี อิงค์แลนด์

1.99 - 4.00

134

51

83

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง (ไกล)

15

เดอะริช บ้านเลื่อม

2.29 - 2.59

115

114

1

4

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

16

สิริวิลเลจ

2.89 - 5.89

175

48

127

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

17

สิริน นารา

3.56 - 5.6

118

98

20

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง (ไกล)

18

เดอ นายน์

2.89 - 4

54

20

34

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง (ไกล)

19

เมโทร ปาร์ค

1.69 - 2.7

227

28

199

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง (ไกล)

20

เสนา วิลล์

2.69 - 3.89

166

9

157

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง (ไกล)

21

เพอร์เฟ็ก ทาวน์

0.99- 3.3

80

79

1

3

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

22

ณาศิศ วิลล่า

2.8 - 3.3

23

1

22

1

ทำ�เลอยู่ในเมือง

23

วรัญสิริ

1.6 - 1.99

6

1

5

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

24

เอกมันตรา

2.49 - 2.89

98

22

76

1

ทำ�เลอยู่นอกเมือง

25

กานนาดา

4 - 5.5

68

1

67

3

ทำ�เลอยู่ในเมือง

26

บ้านแสนสุข
หนองขาม

2.25 - 3.56

86

80

6

2

ทำ�เลอยู่นอกเมือง (ไกล)
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(2.4) โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ ร่วมพัฒนาโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี้
แนวคิดการพัฒนาโครงการ (Concept)
“ความมีระดับ หรือ CLASS” อาจเปรียบได้ว่าเป็นมรดกล้ำ�ค่าบนที่ดินใจกลางกรุงเทพมหานครที่หาไม่
ได้แล้วที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
วิสยั ทัศน์ของเราคือการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยทีด่ ที สี่ ดุ ในรูปแบบคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลกั ช์ชวั รีท่ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
โดดเด่น มีคุณค่าอยู่เหนือกาลเวลา และถูกส่งต่อเป็นมรดกสืบไป ตามแนวคิด “A CLASS OF ONE’S OWN”
กลยุทธ์การตลาดหลัก (Key Marketing Strategy)
1. พัฒนาโครงการระดับ Super luxury สำ�หรับผู้พักอาศัยสุดพิเศษเพียง 80 ครอบครัว ในซอยต้นสนซึ่ง
เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยสมบูรณ์ (Freehold) เพียงไม่กี่แปลงที่เหลืออยู่ในบริเวณนี้ อันราย
ล้อมไปด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างครบครัน
2. เน้นการออกแบบเหมาะสมที่สุดโดยผสมผสานระหว่างคุณภาพ การใช้งาน และความทนทาน ในทุกด้าน
ของการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าห้องชุดจะได้รับการสืบทอดอย่างภาคภูมิใจในฐานะมรดกของครอบครัว
สืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป
3. การร่วมมือกับทีมงานผู้ออกแบบและผู้รับเหมาระดับแนวหน้า รวมถึงคัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ชั้นเยี่ยม
เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีระดับของผู้พักอาศัย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customers)
• ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีกำ�ลังซื้อสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2. กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการใช้ชีวิตใจกลางเมืองพร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครันและรายล้อมไป
ด้วยศูนย์การค้าและอาคารสำ�นักงานชั้นนำ�ของประเทศ
• ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่คุ้นเคยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ, ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD)
• ด้านเชื้อชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติ
• ด้านรายได้เน้นกลุ่มผู้มีรายได้ครัวเรือนตั้งแต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
• ด้านวัตถุประสงค์การซื้อเน้นกลุ่มลูกค้าซื้อเพื่อเป็นเจ้าของ และกลุ่มที่ลงทุนระยะยาว
การจำ�หน่าย และช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ในช่วงแรกดำ�เนินการขายโครงการโดยทีมงานมืออาชีพจาก บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ซึ่งนอกจากดูแลการขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ทีมงานของ
โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ก็ยังประสานงานกับบริษัทนายหน้าและตัวแทนรายอื่นเพื่อเปิด
โอกาสในการขายและเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริษัทฯ จะไม่มีการทำ�การตลาดแบบปูพรมในทุกสื่อการตลาด แต่จะเน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
เจาะจงได้และมีผลกับการตัดสินใจ โดยรูปแบบของโครงการจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ Brand ที่สื่อ
ให้เห็นถึงคอนโดมิเนียมที่นำ�สมัยมีความเป็นนานาชาติ ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยที่พิถีพิถัน และนักลงทุนที่ชาญ
ฉลาด โดยทีมงานของบริษัทฯ ได้จัดงานพิเศษสำ�หรับ กลุ่มลูกค้า VVIP และจัดการเปิดตัวโครงการ (Grand
Opening Event) และจัดกิจกรรม THANKYOU PARTY เพื่อแทนคำ�ขอบคุณลูกค้าสำ�หรับยอดขายกว่า
ร้อยละ 80 ในวันเปิดตัวโครงการ อีกทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ เป็นหลัก
รายงานประจำ�ปี 2564 66
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โครงการมีการโฆษณาผ่านสื่อ การจัดกิจกรรม การใช้ป้ายโฆษณา และสื่อออนไลน์ ในรูปแบบที่หลาก
หลายดังนี้

Grand

Opening Event

Thank You
Party Event

67
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(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
คอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่
ในครึ่งปีแรกของปี 2564 ตลาดที่พักอาศัยโดยรวมของกรุงเทพมหานคร ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดระรอกใหม่ของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้อุปทานจากการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่จึงลดลง
มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2563 ซีบีอาร์อีเปิดเผยว่าการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ลดลงจากไตรมาสแรก
ร้อยละ 11.4 โดยผู้พัฒนาโครงการให้ความสำ�คัญกับการขายยูนิตที่สร้างเสร็จและพร้อมเข้าอยู่มากกว่า
โดยมีข้อเสนอพิเศษเป็นตัวเร่งการตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 5 – 10
ของราคาขาย โดย ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 คอนโดมิเนียมทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร มีจำ�นวนทั้งสิ้น
828,549 ยูนิต ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 106,990 ยูนิต และก่อสร้างแล้วเสร็จจำ�นวน 7,983 ยูนิต
มีเพียง 1,444 ยูนิตที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจการค้า (CBD) ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการคอนโดมิเนียมที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จมียอดขายเฉลี่ยร้อยละ 90.9 ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างมียอดจอง
เฉลี่ยร้อยละ 61.4 โดยคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่มียอดจองเฉลี่ยสูงสุดที่ร้อยละ 76.3
แม้จำ�นวนตัวเลขผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะลดลงจากการปริมาณผู้ได้รับ
วัคซีนที่มีมากขึ้นแต่กำ�ลังซื้อและเศรษฐกิจยังชะลอตัว ส่งผลให้แนวโน้มภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมของปี
2565 จะไม่คึกคักเท่ากับช่วงก่อนการแพร่ระบาด แต่คอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ โดยเฉพาะโครงการ
ที่ตั้งอยู่บนทำ�เลหายาก และโครงการ Branded Residence ที่มีเครือโรงแรมระดับโลกมาบริหาร ยังคงเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจสำ�หรับนักลงทุนระดับบนที่มีกำ�ลังซื้อสูงเนื่องจาก ไพร์มโลเคชั่นยังคงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุด
ที่จะดึงดูดลูกค้าและนักลงทุน รวมถึงบริการเสริมระดับคุณภาพโดยแบรนด์โรงแรมชั้นนำ�ที่สามารถช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้แก่โครงการในระยะยาวได้ ซึ่งช่วงที่ตลาดคอนโดมิเนียมได้รับผลกระทบจึงเป็นจังหวะดีสำ�หรับผู้ซื้อที่
จะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่คุ้มค่าในราคาที่เหมาะสมและสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ในอนาคต
ที่มา: (“ดีมานด์คอนโดหรูกทม.ยังสตรองโครงการบ้านเปิดตัวเพิ่มขึ้น”, 2021) จากเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com

ในเขตเพลินจิต หลังสวน และชิดลม มีโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury ถูกพัฒนาขึ้น
มากมาย ซึ่งคู่แข่งทางตรงของโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ มีรายละดังต่อไปนี้
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โดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคู่แข่ง โครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ มีรายละเอียด ดังนี้
Tonson One
Residence

28
Chidlom

Noble
Ploenchit

Muniq
Langsuan

Nimit
Langsuan

Sindhorn
Tonson

Sindhorn
Residence

Developer

BTS
Chidlom

BTS
Chidlom

BTS
Ploenchit

BTS
Chidlom

BTS
Rajadamri

BTS
Rajadamri

BTS
Chidlom

Location

Soi Tonson

Chidlom Rd.

Ploenchit

Tonson Rd.

Langsuan Rd.

Tonson Sarasin

Between
Langsuan
Soi 1, 2

Fitted

No Furniture

Fitted

Fitted

Fully Fitted

Fully Fitted

Project

Fully Fitted,
Fully Furnish

Fitted

Nearest BTS/
MRT Station

BTS
Chidlom

BTS
Chidlom

BTS
Ploenchit

BTS
Chidlom

BTS
Rajadamri

BTS
Rajadamri

BTS
Chidlom

Distance from
BTS/MRT
Station (m.)

300

250

110

1,200

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

1,444

166

187

59

200

Unit/Floor

4

11 / 7

10, 14, 17

4 - 10

6

6

6, 4

Parking Lots

115

348.5

1010.8

185

187

56

342

% of Parking

146%

82%

70%

111%

100%

96%

171%

Room Size :
Avg Size
(sq.m.)

1BR: 57-74.5
2BR: 108-117.5
3BR: 174-174.5
PH: 255
Duplex PH:
300-387.5

Studio: 0 / 33.5
1BR: 38-57/ 40-50
2BR: 75-105/
69-91
3BR: 130-132/
120-200
Duplex: 0 /187-191
PH: 0/100

1BR: 43-61
2BR: 69-119
3BR: 110-133
Duplex: 144-199
PH: 139-178

1BR: 50-78
2BR: 83-101
3BR: 121-179
PH: 254-280

Construction
Start

April 2020

April 2016

December 2011

June 2018

October 2015

June 2015

n/a

Completion
Date

April 2023

May 2020

Q4 2017

August 2021

December 2018

May 2018

Completed

Land Size

69

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
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงมีแนวทางการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ Use Looking For Site ซึ่งบริษัทฯ
จะกำ�หนดรูปแบบโครงการที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับรูปแบบโครงการ
เพื่อทำ�การก่อสร้างเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และโครงการประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้การกำ�หนด
รูปแบบโครงการเบื้องต้นนั้น บริษัทฯ จะตัดสินใจโดย ผ่านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใน 4
ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิน ทั้งนี้เมื่อได้กำ�หนดรูปแบบ
โครงการที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ จะใช้แนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(3.1) การจัดหาที่ดิน
ก่อนเริ่มต้นกระบวนการจัดหาที่ดินหรือทำ�เลที่ตั้งโครงการนั้น บริษัทฯ จะมีการกำ�หนดแนวทาง
เบื้องต้นเพื่อให้สามารถจัดหาที่ดินได้ตรงตามลักษณะที่บริษัทฯ ต้องการ ดังนี้
1. โครงการบ้ า นแนวราบต้ อ งมี ท างเข้ า ออกติ ด ถนนสายหลั ก ในย่ า นที่ กำ � ลั ง เติ บ โตเป็ น ทำ � เล
อยู่ อ าศั ย ที่ เ ดิ น ทางสะดวกใกล้ ท างด่ ว น โรงเรี ย น โรงพยาบาล ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และ/หรื อ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ� ใช้เวลาเดินทางเข้าเมือง Central Business District (CBD) เพียง 30
นาที โดยโครงการบ้านของบริษัทฯ จะอยู่ในขนาดกลางคือประมาณ 50 - 150 หลังต่อโครงการ
เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่กำ�ลังขยายครอบครัว มีสมาชิกทุกเพศทุกวัย โดยให้ความสำ�คัญกับ
ทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น และไม่ต้องการอยู่ในโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินไป ในขณะเดียวกันก็ไม่ประสงค์
จะอยู่ในโครงการที่เล็กจนเกินไปเนื่องจากต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่สูงเกินความจำ�เป็น
2. โครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยต้องเดินถึงสถานีรถไฟฟ้าสายหลัก โดยต้องอยู่ในระยะ
ไม่เกิน 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า และหากไม่ใกล้จากสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นสถานีเชื่อมต่อ
(Interchange Satation) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หลังจากผ่านการคัดกรองจากหลักเกณฑ์ข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณะตามระดับราคา ประเภท
และลักษณะราคาตามที่โครงการต้องการขาย พร้อมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 ข้อกำ�หนดด้านกฎหมาย
ก่อนทำ�การเลือกซื้อที่ดินนั้นบริษัทฯ จะทำ�การศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับ
ที่ดิน เพื่อตรวจสอบว่าสามารถทำ�โครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและราบรื่นหรือไม่
3.1.2 บริบททางกายภาพ
บริษัทฯ เลือกซื้อที่ดินที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
โครงการและบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ทำ�เลที่ดินที่จัดหาจะต้องมีความสะดวกในการเข้าถึง
มีความใกล้กับสถานที่สำ�คัญและสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ
3.1.3 ขนาดแปลงที่ดิน
ขนาดที่ดินต้องมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ โดยที่ดินที่โครงการต้องการ
หาเพื่อทำ�หมู่บ้านจัดสรรนั้นจะมีขนาดที่ดินประมาณ 9 ไร่ ขึ้นไป มีหน้ากว้าง มีทิศทางที่ดี
ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย แปลงจัดสรรแบ่งลงตัวตามขนาดบ้าน ในขณะที่ที่ดินที่ใช้สำ�หรับ
การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมจะมีขนาดตัง้ แต่ 300 ตร.ว. ขึน้ ไป ทัง้ นีร้ ปู ร่างของทีด่ นิ ต้องมี
ความเหมาะสมสำ�หรับการพัฒนาโครงการด้วย
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3.1.4 ทำ�เลที่ตั้ง และการเข้าถึง
ที่ดินสำ�หรับพัฒนาโครงการในกรุงเทพฯ นั้นต้องมีความสะดวกในการเดินทางเข้า
สู่ศูนย์กลางเมือง โดยสามารถเดินทางจากที่ดินเข้าสู่ย่าน CBD ของเมืองได้ภายในเวลา
ประมาณ 30 นาที แต่เนื่องจากโครงการที่พัฒนาในต่างจังหวัด ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีซึ่ง
ยังมีพื้นที่ดินเปล่าค่อนข้างมาก จึงสามารถจัดหาที่ดินที่สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้
ภายในระยะเวลาประมาณ 10 นาทีเท่านั้น
3.1.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จะจัดซื้อแปลงที่ดินที่ล้อมรอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุ้มค่าต่อการลงทุนใน
อนาคต โดยบริษัทฯ ได้คิดค้น และพัฒนาโครงการโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ และความเหมาะสม
โดยรูปแบบโครงการที่จะถูกพัฒนาขึ้น ทั้งนี้จะต้องไม่อยู่ติดกับแหล่งเสื่อมโทรม และสถานที่
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าผู้ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในการดำ�เนินการพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ ของบริษทั ฯ หากโครงการใดเข้าเงือ่ นไขทีต่ อ้ งยืน่ ขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อดำ�เนินการจัดเตรียมรายงานผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้สามารถขออนุญาตต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการก่อสร้างเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งเมื่อเริ่มมีการก่อสร้างได้ควบคุม และตรวจสอบด้านระบบน้ำ�เสีย โดยน้ำ�เสียจากแต่ละ
โครงการจะได้รับการบำ �บัดก่อนระบายลงบ่อพัก รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ�ทิ้งให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำ�หนดไว้ก่อนระบายลงสู่น้ำ�สาธารณะ เพื่อไม่ให้มีผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีการติดตามผล และประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนือ่ ง
3.1.6 สภาพตลาด
บริษัทฯ จะเลือกซื้อที่ดิน ในทำ�เลที่มีสภาวะตลาดเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ
คื อ มี อุ ป สงค์ และอุ ป ทานของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ พี ย งพอ และราคาที่ ดิ น ที่ เ หมาะสมกั บ
การทำ�โครงการ อีกทั้งยังมีช่องว่างทางการตลาดที่บริษัทฯ เล็งเห็นและสามารถเติมเต็ม
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงเข้าไปได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.1.7 ความคุ้มค่าทางด้านการเงิน
ก่อนทำ�การเลือกซื้อที่ดินนั้นบริษัทฯ จะทำ�การศึกษาความคุ้มค่าทางด้านการเงินโดย
พิจารณาจากโมเดลธุรกิจซึง่ จะแตกต่างกันไปตามประเภทของโครงการทีเ่ ลือกทำ�เพือ่ ตรวจสอบ
ว่าสร้างผลกำ�ไร ว่าคุม้ ค่าและได้ตามเป้าหมายหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน
ที่สำ�คัญ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR), อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ROE), อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA), กำ�ไรสุทธิ (NET PROFIT), และอื่น ๆ
(3.2) การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการพิจารณาเลือกพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ จะดำ�เนินการตามขั้นตอน
และกระบวนการในการศึกษาพิจารณาและดำ�เนินการดังต่อไปนี้
3.2.1 ขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
บริ ษั ท ฯ จะดำ � เนิ น การศึ ก ษารวมรวมข้ อ มู ล เช่ น ข้ อ มู ล ทางกฎหมาย กายภาพ
การตลาด และการเงิน โดยละเอียด เพื่อกำ�หนดลักษณะและประเภทของโครงการที่จะเลือก
พัฒนา โดยจะเลือกแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด และคุ้มค่าการลงทุนที่สุด
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3.2.2 ขั้นตอนคัดเลือกผู้ออกแบบ
บริ ษั ท ฯ จะดำ � เนิ น การคั ด เลื อ กผู้ อ อกแบบโดยพิ จ ารณาเลื อ กผู้ อ อกแบบที่ มี
ความถนัดตามรูปแบบโครงการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละประเภท และต้องมีความน่าเชื่อ
ถือมากพอสมควร หากมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของกลุ่มตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการระดับ Luxury ทั้งนี้จะพิจารณาประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาเป็นสำ�คัญ
ประกอบด้วย และบริษัทฯ กำ�หนดหลักการออกแบบและการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ยึดติด
กับรูปแบบการทำ�โครงการแบบเดิม ๆ โดยมุ่งให้แบบบ้านตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง
กล่าวคือ เน้นพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ยกตัวอย่างเช่น โครงการวนา เรสซิเดนซ์ มีลิฟต์
ภายในบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการบกพร่อง
ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยแนวคิด Universal design และออกแบบให้อยู่ในตำ�แหน่ง
ที่เหมาะสมและ/หรือสามารถติดตั้งได้ทุกหลังในภายหลังหากไม่ต้องการ มีระบบอินเตอร์เน็ท
ความเร็วสูงและสาย LAN ที่จำ�เป็นต่ออุปกรณ์อีเล็กโทรนิคติดตั้งทุกจุดทั่วบ้าน สามาถรองรับ
ระบบ Home Automation ที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริง หากลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มเติม
เพื่ออำ�นวยความสะดวก เป็นต้น
3.2.3 ขั้นตอนพัฒนาแบบโครงการ
บริ ษั ท ฯ จะดำ � เนิ น การออกแบบโครงการควบคู่ ไ ปกั บ การทำ � งานของผู้ อ อกแบบ
มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญงานก่อสร้างเป็นทีมควบคุมการก่อสร้างหลัก โดยทีมงานก่อสร้าง
ของบริ ษั ท ฯ จะเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการประสานงานกั บ ที ม ออกแบบ ไม่ ว่ า จะเป็ น สถาปนิ ก
ภูมิสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน ผู้รับเหมางานต่าง ๆ บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุ
ก่อสร้างบางประเภทเองเพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้างและ/หรือเพื่อให้มั่นใจว่างานในส่วน
นั้นๆ มีคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมดำ�เนินการตรวจเช็คข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้รูปแบบ
โครงการที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุด
มีทมี วิศวกรผูม้ ากประสบการณ์จากหลากหลายแขนง อาทิเช่น วิศวกรโครงสร้าง วิศวกร
งานระบบไฟฟ้า ประปา วิศวกรเครื่องกล Quality Control (QC) และ Quality Survey
(QS) เป็นต้น
3.2.4 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
บริษัทฯ จะดำ�เนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย
เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ปั ญ หาต่ า ง ๆ ในอนาคต บริ ษั ท ฯ มี ก ารปรึ ก ษาและตรวจสอบ
ความถูกต้องกับหน่วยงานราชการที่ออกใบอนุญาตตั้งแต่เริ่มทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุน (Feasibility study) ของโครงการ จนถึงได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
3.2.5 ขั้นตอนการจัดหาผู้รับเหมา
บริษัทฯ จะเดินเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโดยจะพิจารณาผู้รับเหมาที่
มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับมีกำ�ลังการผลิตที่สามารถดำ�เนินงานก่อสร้าง
จนสำ�เร็จลุล่วงได้ภายในเวลาที่กำ�หนดอย่างมีคุณภาพ โดยส่วนมากจะเป็นผู้รับเหมาที่มี
ประสบการณ์และเคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังต้องมี
ผลงานที่โดดเด่นในอดีต มีชื่อเสียง และมีความถนัดในการทำ�งานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับโครงการที่ต้องการให้ก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะเลือกผ่านกระบวนการประมูลราคา
ค่าก่อสร้าง ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำ�การประเมินคุณภาพงานของผู้รับเหมาเป็นระยะ ๆ เพื่อนำ�มา
ปรับปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
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3.2.6 ขั้นตอนการก่อสร้าง
บริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม สำ � หรั บ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งโดยเฉพาะ ซึ่ ง จะคอยควบคุ ม
การทำ�งานของผู้รับเหมา เพื่อให้ก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามเวลา มีคุณภาพดี ใช้งบประมาณ
ไม่สิ้นเปลือง และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยจะมีการตกลงด้านการจัดหาวัสดุก่อสร้าง
กับทีมผู้รับเหมาตามความเหมาะสมของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อหาแนวทางควบคุมงบประมาณ
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำ�หนด
3.2.7 ขั้นตอนการตรวจเช็คผลงาน
บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีมสำ�หรับตรวจเช็คคุณภาพของโครงการก่อนการส่งมอบ เพื่อให้
ลูกค้าได้รับโครงการที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
3.2.8 ขั้นตอนการติดตามผลงาน
บริษัทฯ มีการดำ�เนินการติดตามผลงานหลังส่งมอบ โดยมีการสอบถามความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนำ�คำ�แนะนำ�ของลูกค้าไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
ในการพัฒนาโครงการต่อไป
3.2.9 ขั้นตอนการบริการหลังการขายและ Property Management
การบริหารหลังการขายและ Property Management เป็นส่วนสำ�คัญในการสร้าง
รากฐานที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ จากงานวิจัยตลาดของ AGENCY FOR REAL ESTATE
พบว่ากว่าร้อยละ 60 ของยอดขายโครงการมาจากลูกค้าเก่าที่แนะนำ�และให้ความเชื่อมั่นกับ
ลูกค้าใหม่ในการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ บริษัทฯ จะทำ�การคัดเลือกผู้บริหารโครงการที่มี
ประสบการณ์มาเป็นผู้บริหารโครงการต่อจากบริษัทฯ เมื่อมีการส่งมอบโครงการเรียบร้อย
แล้ ว โดยขั้ น ตอนที่ ว่ า นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง ที ม งานโดยเฉพาะเพื่ อ ประสานงานที่ เ กี่ ย วกั บ
Property Management เพื่ อ ให้ ค วามมั่ น ใจลู ก ค้ า ว่ า ทั้ ง โครงการจะได้ รั บ การดู แ ล
อย่างต่อเนื่องและดีที่สุด
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
(4.1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินถาวรหลัก ประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้สำ�นักงาน และยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

31 ธ.ค. 64
0.52

31 ธ.ค. 63
1.22

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ

อุปกรณ์

0.16

0.25

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ

2.82

3.06

0.46

0.51

บริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นเจ้าของ
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ

รวม

3.96

5.04

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
โปรแกรมสำ�เร็จรูป
รวม

31 ธ.ค. 64
0.13

31 ธ.ค. 63
1.92

0.13

5.04

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คงเหลือสุทธิตาม
บัญชีในโครงการเพื่อขาย ดังนี้
ราคา
นทุนตาม
พื้นที่
รูปแบบ บัต้ญ
ชีสุทธิ* ประเมิน
โครงการ โครงการ
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ตร.ว.)

ประเมินโดย กรรมสิทธ์
/ วันที่ประเมิน
ที่ดิน

ภาระ
ผูกพัน

ลำ�ดับ

โครงการ

ที่ตั้งโครงการ

1.

ไวโอ
แคราย 1

ซ.รัตนาธิเบศร์ 10
ต.บางกระสอ
อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี

387.00

อาคารชุด
พักอาศัย

28.86

56.46

บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
จำ�กัด /
15 ธันวาคม 2563

AFD

จำ�นองเป็น
หลักประกัน

2.

ไวโอ
แคราย 2

ซ.รัตนาธิเบศร์
3 ต.ตลาดขวัญ
อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี

310.00

อาคารชุด
พักอาศัย

28.20

88.29

บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
จำ�กัด /
15 ธันวาคม 2563

AFD

จำ�นองเป็น
หลักประกัน

3.

วนา
เรสซิเดนซ์

ถ.ศรีนครินทร์ – ร่ม
เกล้า (กรุงเทพกรีฑา
ตัดใหม่) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ

7,953.30

โครงการ
บ้านจัดสรร

351.73

748.39

บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
จำ�กัด /
15 ธันวาคม 2563

AFD

จำ�นองเป็น
หลักประกัน

4.

โครงการ
ในอนาคต
เพื่อขาย

40,341.10

N/A

183.77

302.07

บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
จำ�กัด /
15 ธันวาคม 2563

RCY

จำ�นองเป็น
หลักประกัน

5.

บ้าน รชยา
วงแหวน-นาดี

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

8,010.40

โครงการ
บ้านจัดสรร

190.33

88.31

บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
จำ�กัด /
15 ธันวาคม 2563

RCY

จำ�นองเป็น
หลักประกัน

6.

โครงการ
ในอนาคต
เพื่อขาย

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

534.90

N/A

16.39

6.41

บริษัท นวมินทร์
แอพไพรซัล แอนด์
คอนซัลแตนท์
จำ�กัด /
15 ธันวาคม 2563

RCY

จำ�นองเป็น
หลักประกัน

7.

ต้นสน
วัน เรสซิเดนซ์

ซ.ต้นสน
แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน

385.30

อาคารชุด
พักอาศัย

1,321.54

1,071.00**

บริษัท แอดวานซ์
แอพไพรซัล จำ�กัด
/ 15 ธันวาคม
2563

TONSON

จำ�นองเป็น
หลักประกัน

2,120.82

2,360.93

รวม

หมายเหตุ: * ข้อมูตามงบการเงินรวมสำ�หรับรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
** มูลค่าทรัพย์สินประเมินโดยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ตามสภาพปัจจุบัน
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(4.2) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
(5) การงานที่ยังไม่ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง
ทั้งหมด 4 โครงการตามรายละเอียด ดังนี้
วนา
เรสซิเดนซ์

บ้านรชยา
วงแหวน-นาดี

บ้านรชยา ไพรเวท
ลิฟวิ่ง นาดี

ต้นสน
วัน เรสซิเดนซ์

บริษัทผู้พัฒนา

บริษัท แอสเซท
ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท รชยา
เรียลเอสเตท จำ�กัด

บริษัท รชยา
เรียลเอสเตท จำ�กัด

บริษัท ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

ที่ตั้ง

เขตบางกะปิ ถนน
ศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า
(กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)

ถ.วงแหวนจังหวัด
อุดรธานี ต.นาดี
อ.เมืองอุดรธานี

ถ.วงแหวนจังหวัด
อุดรธานี ต.นาดี
อ.เมืองอุดรธานี

ซอยต้นสน แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

รูปแบบ

บ้านเดี่ยวรูปแบบ สไตล์โม
เดิร์น ลักซ์ชัวรี่

บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด
สไตล์โมเดิร์น

บ้านเดี่ยว

คอนโดมิเนียม
29 ชั้น ระดับ
Super Luxury

พื้นที่โครงการ
(ตร.ว.)

7,953.3

8,010.4

533.6

385.3

จำ�นวนยูนิต
มูลค่า (ลบ.)

69
1,991.24

89
225.39

8
24.00

80
3,081.19

ช่วงที่เปิดขาย

กันยายน 2561

ธันวาคม 2562

กันยายน 2564

เมษายน 2563

ช่วงที่เริ่มโอน

มีนาคม 2562

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2564

เมษายน 2566

จำ�นวนยูนิต

53

85

5

-

มูลค่า (ลบ.)
จำ�นวนยูนิต

1,406.80
-

211.99
4

14.75
3

68

มูลค่า (ลบ.)

-

13.40

9.10

2,286.31

จำ�นวนยูนิต

16

-

-

12

มูลค่า (ลบ.)

584.43

-

-

794.88

มิถุนายน 2565

มีนาคม 2565

มีนาคม 2565

ธันวาคม 2566

โครงการ

โครงการ

โอนแล้ว
จองและ
ทำ�สัญญา
คงเหลือขาย

วันที่คาดว่าจะปิดโครงการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

75

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

(6) โครงการในอนาคต
ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการเปิดโครงการใหม่จำ�นวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ
2,933.00 ล้านบาท (ทัง้ นีข้ อ้ มูลอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์ทางการตลาด) ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ประเภท
และผู้ดำ�เนินการ โครงการ
A5

หมู่บ้าน
จัดสรร

RCY

หมู่บ้าน
จัดสรร

สถานที่ตั้ง

ระยะเวลาเปิด
โครงการ

มูลค่า ความคืบหน้า
โครงการ

ถ.กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่
กรุงเทพมหานคร
ถ.ประชาสันติ
อุดรธานี

หกเดือน
หลังของปี

2,670.00

หกเดือน
แรกของปี

263.00

อยู่ระหว่าง
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
อยู่ระหว่าง
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

(7) จุดแข็ง/จุดอ่อนโดยรวมของบริษัทฯ
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนเนื่องจาก
รูปแบบของโครงการที่แตกต่าง
2. สามารถขยายโครงการโดยซื้อที่ใน
ทำ�เลที่ดีได้ในราคาที่สูงกว่าผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ทั่วไปซึ่งเน้นเนื้อที่ดินใน
การขายบ้านแต่ละหลังเนื่องจากบริษัทฯ
เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มจากการก่อสร้างและ
ออกแบบ
3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะมีจุดแข็งที่
ชัดเจนเรื่องราคาต่อพื้นที่ใช้สอย
4. ทีมงานมีทั้งคนรุ่นใหม่และผู้มี
ประสบการณ์ในวงการที่ผสมผสานกัน
อย่างลงตัว ทำ�ให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็น
อย่างดี
5. มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูงในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
6. เนื่องจากจำ�นวนโครงการในแต่ละปีจะ
มีไม่มากแต่มีมูลค่าที่สูง บริษัทฯ จึงให้
ความใส่ใจและลงรายละเอียดได้เต็มที่
ทำ�ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ในทุก ๆ สายงาน และมีสัดส่วนกำ�ไรต่อ
รายได้ที่สูงเกินมาตรฐาน

1. บริษัทฯ และชื่อโครงการของบริษัทฯ ยังไม่
เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงไม่สามารถแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับตลาดที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า (Mass Market
Segment) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยได้ ณ ปัจจุบัน
2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของโครงการ
เข้าถึงได้ค่อนข้างยากในเชิงของการตลาด
และมีฐานข้อมูลจำ�กัด
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1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 แผนผังแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

96.67%

47.50%

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

99.99%
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น (Holding Company) ปัจจุบันมีบริษัทย่อย
2 แห่ง คือ AFD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ RCY นอกจากนี้ยังมีกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง
ซึ่งทั้ง 3 บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
จำ�นวนและชนิดของหุ้น
ที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

0107546000181
02-026-3512
02-026-3513
www.assetfive.co.th
หุ้นสามัญ 1,209,384,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
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(2) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทย่อย
1. บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จำ�กัด)
AFD จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำ�กัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และเมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จำ�กัด เป็นบริษัท
แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว จำ�นวน
300,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย AFD มีโครงการที่ทำ�การ
พัฒนาในปัจจุบัน คือคอนโดมิเนียม ได้แก่ โครงการ ไวโอ แคราย 1 และ โครงการ ไวโอ แคราย 2
บริเวณสี่แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี และหมู่บ้านจัดสรร ได้แก่ โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม
9 - ศรีนครินทร์ ซึ่งพัฒนาขึ้นบนเนื้อที่ 19-3-53.30 ไร่ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่
ชื่อ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)
สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท 02-026-3512
โทรศัพท์ 02-026-3513
โทรสาร หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เว็บไซต์ www.assetfive.co.th
จำ�นวนและชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท*
ที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
2. บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
RCY จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำ�กัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ด้วยทุน
จดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว จำ�นวน
3,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุ
มติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ RCY จำ�นวน 60,000,000 บาท เป็นจำ�นวน 63,000,000 บาท
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้าน
แฝด ในจังหวัดอุดรธานี โดย RCY มีโครงการทีท่ �ำ การพัฒนาในปัจจุบนั คือหมูบ่ า้ นจัดสรร โครงการ
บ้านรชยา วงแหวน-นาดี ซึ่งพัฒนาขึ้นบนเนื้อที่ 20-0-10.40 ไร่ และโครงการ บ้านรชยา ไพร์เวท
ลิฟวิ่ง นาดี บนถนนวงแหวนจังหวัดอุดรธานี ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
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ชื่อ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด (บริษัทย่อย)
สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 99/99 ถนนพรหมประกาย ตำ�บลหมากแข้ง
อำ�เภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท 042-329398
โทรศัพท์ -ไม่มีโทรสาร www.rachaya.co.th
เว็บไซต์ www.assetfive.co.th
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่ หุ้นสามัญ 630,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
กิจการร่วมค้า
3. บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
TONSON จดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จำ � กั ด เมื่ อ วั น ที่ 3 เมษายน 2561
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำ �ระแล้ว
จำ�นวน 310,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวสูง
โดยในปัจจุบัน TONSON มีโครงการที่ทำ�การพัฒนา ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม ต้นสน วัน
เรสซิเดนซ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นบนเนื้อที่ 0-3-85.3 ไร่ ซอยต้นสน เขตปทุมวัน ใจกลางกรุงเทพมหานคร
ชื่อ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (กิจการร่วมค้า)
สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
จำ�นวนและชนิดของหุ้น
ที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
02-026-3512
02-026-3513
หุ้นสามัญ 3,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
หุ้นสามัญ 3,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้กำ�หนด
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและข้อกำ�หนดที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ อดีตประธานกรรมการบริษัท* และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำ�นวน 5 บริษัท โดยมีนโยบายขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ดังนี้
(1) บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำ�กัด (นายเกรียงไกร ศิระวณิชการและบุคคลตามมาตรา 258
ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 6.59 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว) ประกอบธุรกิจ ซื้อที่อยู่อาศัย
มือสอง ปรับปรุง ตกแต่ง เพื่อขาย โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง
จำ�กัด กับ HOUSE DO Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ซื้ออสังหาริมทรัพย์
มือสอง ปรับปรุง ตกแต่ง ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อจำ�หน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มีความแตกต่างกันกับของบริษัทฯ
(2) บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำ�กัด เดิมชื่อ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (นาย
เกรียงไกร ศิระวณิชการและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 13.43 ของ
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และมีโครงการที่ดำ�เนินการอยู่ 1 แห่ง คือ โครงการ
ก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการนี้ได้ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด (บริษัท
ย่อย) เป็นผู้บริหารจัดการ โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ
(3) บริ ษั ท แคปปิ ต อล ลิ้ ง ค์ พรอพเพอร์ ตี้ จํ า กั ด (นายเกรี ย งไกร ศิ ร ะวณิ ช การและบุ ค คล
ตามมาตรา 258 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว) ประกอบธุรกิจ
ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยบริ ษั ท ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น บริ เ วณซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ให้เช่าที่ดิน เพื่อเป็นโรงเรียนอนุบาล ซึ่งบริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์เช่นนี้
(4) บริษทั แคปปิตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จํากัด (นายเกรียงไกร ศิระวณิชการและบุคคลตามมาตรา 258
ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 27.50 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว) ถือครองอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน โดยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และมีโครงการที่ดำ �เนินการอยู่
1 แห่ง คือ โครงการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานเพื่อให้เช่า
(5) บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จํากัด (นายเกรียงไกร ศิระวณิชการและบุคคลตามมาตรา
258 ถื อ หุ้ น ทางอ้ อ มในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 55.00 ของทุ น จดทะเบี ย นชำ � ระแล้ ว ) ประกอบธุ ร กิ จ
ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยบริ ษั ท ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งบริ เ วณซอยสาทร 9
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยใช้เป็นพื้นที่สำ�นักงานของบริษัทในกลุ่มแคปปิตอล
ลิ้งค์ บางส่วน และให้เช่าพื้นที่จอดรถแก่บุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่
เพื่อการพาณิชย์เช่นนี้
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะดำ � เนิ น การพั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ อาจขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว หรือ
ขายที่ดินให้บริษัทฯ ด้วยวิธีการชำ�ระเงินสดหรือใช้วิธีแลกหุ้น (Share swap) กับบริษัทฯ
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การกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
หรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
หมายเหตุ: นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่
10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี 1.3.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำ�นวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 10 อันดับแรก (อ้างอิงจากสมุด
ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) มีดังนี้

1.
2.
3.

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ*
นางไกวซัน ปัญจทรัพย์**

536,801,385
305,065,150
50,934,367

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
44.39
25.22
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 เชิดชูอำ�ไพ

15,613,200

1.29

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

67,919,562

5.62

1,209,384,615

100.00

ลำ�ดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

รวม

กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ที่ โ ดยพฤติ ก ารณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกำ � หนดนโยบายการบริ ห ารจั ด การของ
กลุ่มบริษัทฯ
ลำ�ดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1.
1.1

กลุ่มนายศุภโชค ปัญจทรัพย์
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

536,801,385

44.39

1.2

นางไกวซัน ปัญจทรัพย์

50,934,367

4.21

1.3

นายโชติกร ปัญจทรัพย์

30,000,000
617,735,752

2.48
51.08

รวม
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(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลัก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้
ลำ�ดับ
1

รายชื่อผู้ถือหุ้น

2

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน)
นางสาวธันยพร อนันตศิลป์

3

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

28,999,999

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
96.67

1,000,000

3.33

1

0.00

30,000,000

100.00

จำ�นวนหุ้น

รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2564 มีดังนี้

629,997

2

บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
นายจตุรงค์ ธนะปุระ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
100.00

21

0.00

3
4

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอำ�ไพ

21
21
630,000

0.00
0.00
100.00

ลำ�ดับ
1

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2564 มีดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

1

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน)
Granking Company Limited*
นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
นายวันนิวัต กิติเรียงลาภ
Mr. Tan Chin Kwang Johnson
รวม

1,472,500

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
47.50

775,000
387,500
387,500
77,500
3,100,000

25.00
12.50
12.50
2.50
100.00

2
3
4
5

หมายเหตุ: * รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Granking Company Limited ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 ประกอบด้วย
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ลำ�ดับ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
50.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1

Mr. Yu Chi Ming Gabriel

2

Ms. Chan Lai Ngor Teresa

50.00
รวม

กรรมการบริษัทประกอบด้วย
(1) Ms. Chan Lai Ngor Teresa

(2) Mr. Yu Chi Ming Gabriel

100.00

(3) Mr. Yu Kwan Kin Daniel

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement)
- ไม่มี 1.4 จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
ณ วัน ที่ 30 พฤศจิก ายน 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 661,500,000 บาท เรียกชำ�ระแล้ ว
604,692,307.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,209,384,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ออก
ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หมายเหตุ:

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 ได้มีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/
ทุกชนิด มูลค่าคงค้างไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้
เงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดแล้ว บริษัทฯ สามารถนำ�มูลค่าไถ่ถอนดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้ใหม่
โดยมูลค่าคงค้างรวม ณ ขณะใด ขณะหนึ่งต้องไม่เกินจำ�นวนดังกล่าว (Revolving Basis) เพื่อนำ�เงินไปชำ�ระหนี้เงิน
กู้ยืม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำ�ไร
สุทธิหลังหักภาษี และสำ�รองตามกฎหมาย โดยคำ�นวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว)
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำ�ปีของบริษัทฯ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
เป็นหลัก เช่น การสำ�รองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำ�รองเงินไว้เพื่อจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนภายใน บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
นโยบ�ยและแผนบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีคณะผู้บริหารเป็นผู้ช่วยในการดำาเนินการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 6 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร
3 คน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำานวน 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารโดยมุ่งหวังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้บริษัทฯ
มีการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็น
ต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ของบริษัทฯ และประเมิน
ความเสี่ ย งพร้ อ มทั้ ง บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ รวมถึ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมต่อการจัดการความเสี่ยง เพื่อที่จะช่วย
ผลักดันให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย
นโยบ�ยและแผนบริห�รคว�มเสี่ยง
1. กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยให้มี
ผู้บริหารระดับสูงสุดร่วมเป็นคณะกรรมการ
2. ให้ มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งบริ ษั ท ฯ ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ดี ต ามแนวปฏิ บั ติ ส ากล และมี
การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ
ในทิศทางเดียวกัน โดยนำาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนงบประมาณ แผนงานการดำาเนินงาน และวัดผลงานของบริษัทฯ
3. มีการกำาหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อลดความเสียหาย
หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ
4. มีการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. คณะกรรมการบริ ษั ท จะกำ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายรวมทั้ ง
กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีการสอบทาน ทบทวนนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยใน
ปี 2564 มีการทบทวนความเสี่ยงจำานวน 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และขอบเขตการบริหารความสี่ยง
ที่ใช้อยู่ ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
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การจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย
เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความสี่ยงที่บริษัทฯ กำ�หนดในแต่ละปี รวมถึงแนวปฏิบัติใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรและนอกองค์กรได้รับความร่วมมือจากพนักงานในทุกระดับ บริษัทฯ
จึงได้จัดการฝึกอบรมแก่พนักงาน โดยเผยแพร่เอกสารความรู้และให้ผู้บริหารซึ่งมีความรู้ภายในองค์กร
ทำ�หน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลและควบคุมป้องกัน
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในขณะนั้น รวมถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้
ภาคปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน
แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk)
บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงจากการวิเคราะห์และประเมิน
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน
ทางอุตสาหกรรมจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจากปัจจัย
ภายใน เช่น กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ กระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจ จนถึงหน่วยงานสนับสนุน
ต่ าง ๆ ภายในองค์ก ร เพื่อบริห ารความสี่ยงองค์กรในภาพรวม นอกจากนี้คณะกรรมการและผู้บริ หาร
ยังมีความตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของ
การบริ ห ารจั ด การและการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละเป็ น กระบวนการที่ ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการดำ�เนินการในปี 2564 ดังนี้
1. การกำ�หนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรมีการกำ�หนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน
เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดนั้นมีความสอดคล้องกับ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยง
ที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
2. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Event Identification) โดยคณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลต่อบริษัทฯ ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น นโยบาย
บริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น เพื่อทำ�
ความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
พิจารณากำ�หนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยคณะกรรมการบริษัทได้จำ�แนกและพิจารณาลำ�ดับ
ความสำ�คัญของความเสี่ยงที่มีอยู่เป็น 3 ระดับคือ ระดับความเสี่ยงระดับสูง (High) ความเสี่ยงระดับ
กลาง (Medium) และความเสี่ยงระดับต่ำ� (Low) โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact) ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกบริษัท
4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้บ่งชี้เหตุการณ์เสี่ยง
และประเมินความเสี่ยงแล้ว ได้ดำ�เนินการหามาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อตอบสนองด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้
5. การติ ด ตามประเมิ น ผล (Monitoring) คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามการบริ ห าร
ความเสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำ�เนินการที่มีความเหมาะสม และสามารถจัดการกับ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีกำ�หนดให้มีสัญญาณเตือน
การเกิดเหตุการณ์เสี่ยง (KRIs) ในแต่ละความเสี่ยง และติดตามอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อเตรียมรับมือ
กับความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำ�เสมอ
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การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น โดยผ่าน
ทางกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) โดยทำ�ควบคู่ไปกับ
การประเมินความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
กิจการ หน้าที่และกระบวนการทำ�งาน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสี่ยง และผลกระทบต่อการดำ�เนิน
กิจการในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าความสี่ยงได้ถูกพิจารณาและได้มีการจัดการอย่างทันท่วงที โดยบริษัทฯ
มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. การกำ � หนดสภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม โดยบริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ ถึ ง กระบวนการกำ � กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี ใ นทุ ก ระดั บ ผ่ า นทางการกำ � หนดบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร
และพนักงานต่อการป้องกันและต่อการคอร์รัปชั่น อีกทั้งยังได้กำ�หนดนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนในการกระทำ�ผิด
ของบุคลากรอันเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2. กำ � หนดให้ บ ริ ษั ท คู่ ค้ า ทั้ ง หมดที่ ป ระสงค์ จ ะประกอบธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ฯ รั บ ทราบนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ และต้องให้ความร่วมมือกับสนับสนุนให้ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทคู่ค้าปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงมีช่องทางให้แจ้งเบาะแส
กรณีพบการทุจริตคอร์รัปชั่นอื่นในองค์กรของบริษัทฯ ด้วย
3. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งรวมถึงการกำ�หนดเกณฑ์วัดความ เสี่ยงใน
ด้านผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด และระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงสาเหตุหลักของ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ซึ่งการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนี้รวมถึงการประเมิน
ความเพียงพอระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันที่บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการไปแล้ว และการวิเคราะห์
ผลภายหลังจากที่เหลือจากการมีระบบควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความสี่ยงที่ใช้
อยู่ให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งบริษัทฯ ได้กำ�หนด
ให้คณะผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง และให้
ผู้บริหาร ตลอดจนคณะทำ�งานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำ�หนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชั่นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น หรือที่
เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยต่าง ๆ
4. การดำ�เนินการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีการจัดการต่อความเสี่ยงได้อย่างทันที บริษัทฯ
จึงติดตามดูแลกำ�กับให้ความสำ�คัญกับระบบควบคุมภายใน การประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถป้องกันและจัดการบริหารต่อความเสี่ยง ๆ ต่างที่
เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชั่นได้
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2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและ ที่อาจเกิดขึ้นใหม่
2.2.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงและแนวราบ กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานที่ทำ�
การศึกษาและมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจ
มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเพื่อปรับและเตรียมแผนงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
ของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน มีจำ�นวนห้องชุดตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000
ตารางเมตรขึ้นไป จำ�เป็นต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อสำ�นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จะว่ า จ้ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง ขึ้ น ทะเบี ย น
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำ�เนินการจัดทำ�รายการดังกล่าว หากใน
อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำ�หนดที่ใช้ในการจัดทำ�รายการ EIA หรือ มาตรการ EIA
เปลี่ยนไปในแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ ในการจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการจัดทำ�รายงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคาร ระยะเวลาก่อสร้าง และค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจต้อง
ใช้เวลาในการศึกษา เตรียมการ และปรับปรุง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องดำ�เนินการให้เร็วที่สุดเพื่อ
ที่จะไม่ให้กระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2.2.1.2 ความเสี่ยงจากเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
โดยกำ�หนดเงินดาวน์ขั้นต่ำ�หรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) เป็นร้อยละ 100 (กู้ได้เต็ม
มูลค่าหลักประกัน) สำ�หรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นการชั่วคราว สำ�หรับสัญญาเงินกู้ที่ทำ�สัญญา
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่
อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ทั้งกรณี (1) มูลค่าหลักประกัน
ต่ำ�กว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป 1 และ (2) กรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10
ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป แต่สถาบันการเงินยังระมัดระวังและมีความเข้มงวด
ในการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยอยู่ โดยคำ�นึงถึงความสามารถในการชำ�ระหนี้ของ
ผู้กู้ในระยะยาวเป็นหลัก ดังนั้นลูกค้ามีความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ อันจะส่งผล
กระทบต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
และความสามารถในการผ่อนชำ�ระเงินกู้ของลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่เข้ามา
ซื้อโครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ สำ�หรับโครงการอสังหาริมทรัยพ์ของ
บริษัทฯ โดยส่วนมากจะมีการเรียกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณร้อยละ 20 ของราคาขาย ส่วนอีก
ร้อยละ 80 เป็นการขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทำ�ให้ความเสี่ยงจากการปล่อย
สินเชื่อลดลง เนื่องจากสัดส่วนในการขอสินเชื่อต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำ�หนด
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2.2.1.3 ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจจากสถานการณ์ COVID-19
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การดำ�เนินงานปกติและผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้
• เนื่องจากมีการขอความร่วมมือในการสร้าง Physical Distancing และการปฏิบัติตาม พ.ร.ก.
ฉุกเฉินเพื่อใช้ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำ�ให้อาจเป็นอุปสรรค
ต่อลูกค้าที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการที่สถานที่จริงหรือสำ�นักงานขาย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ
จึ ง ปรั บ ตั ว ด้ ว ยการนำ � แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ ม าช่ ว ยอำ � นวยความสะดวกให้ ลู ก ค้ า สามารถชม
โครงการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ ผ่านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
สอบถามและสนทนากับทีมขายได้เสมือนมาเยี่ยมชมที่โครงการ หรือแม้กระทั้งทีมงานฝ่ายขาย
วีดิโอคอลเพื่อพาลูกค้าเยี่ยมชมรอบโครงการพร้อมทั้งแนะนำ�พร้อมตอบข้อสงสัยได้ทันท่วงที
อีกด้วย นอกจากนี้ สำ�หรับลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมโครงการ จะมีการนัดหมายเพื่อเข้าชม
โครงการเป็นส่วนตัว เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของคนจำ�นวนมากในสำ�นักงานขาย อีกทั้งกลุ่ม
บริษัทฯ ยังมีฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสามารถ
ทำ�การขายโดยตรงได้อย่างต่อเนื่อง
• การดำ�เนินการก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ยังคงดำ�เนินการได้ใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้เดิม
• ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัทฯ ลดลงจากช่วงก่อนหน้า เนื่องจากมีลูกค้าบางส่วนมีการชะลอการโอนกรรมสิทธิ์สำ�หรับ
ยูนิตที่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังมีความไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อแค่ไหน บางส่วนอาจไม่
มั่นใจศักยภาพทางการเงินของตนเองที่จะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทฯ มีการผ่อนปรนเงื่อนไขให้กับลูกค้ามากขึ้น เช่น นำ�เสนอส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกรณี
ที่มาโอนภายในกำ�หนดตามสัญญา, การให้ฟรีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอน, ค่าจดจำ�นอง,
ค่าส่วนกลาง, ค่ามิเตอร์ ไฟฟ้า-น้ำ�ประปา, หรือ ยืดระยะเวลาโอนให้ลูกค้า ไม่ริบเงินดาวน์ เพื่อให้
ลูกค้าสามารถมาดำ�เนินการได้หลังจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผ่านพ้นหรือ
บรรเทาลงแล้ว อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ �มาก
จึงอาจมีลูกค้าบางส่วนที่ตัดสินใจโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงดังกล่าวเช่นกัน
• ผลกระทบต่ อ สภาพคล่ อ งของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ลู ก ค้ า บ้ า นจั ด สรรส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ
ชำ�ระเงินสดจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือเงินเก็บส่วนตัว ในขณะที่ลูกค้าคอนโดมิเนียม
ที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังคงผ่อนชำ �ระเงินดาวน์อย่างสม่ำ�เสมอ จึงไม่มีปัญหาในส่วนกระแส
เงินสดหรือสภาพคล่องในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้หากลูกค้ามีปัญหาต้องการขอ
ลดค่างวดดาวน์หรือพักชำ�ระ ทางกลุ่มบริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าเจรจาในแนวทางการลด
ค่างวดหรือพักชำ�ระค่างวดได้
• กลุ่มบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น เช่น นำ�เสนอส่วนลดพิเศษ เพิ่มของแถม หรือ อาจรวมไป
ถึงการเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เข้ามาเจรจาพักชำ�ระ
การผ่อนงวดดาวน์ ได้ เป็นต้น อีกทั้งนำ�เสนอบ้านตัวอย่างใหม่ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจมาจอง
บ้านโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
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• มีการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ซึ่งจะเข้าสู่ยุค New Normal
ซึ่งอาจเป็นผลให้ลูกค้าให้ความสำ�คัญกับขนาดพื้นที่ใช้สอยและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น คำ�นึงถึง
ความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยในโครงการมากขึ้น ทำ�ให้กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องพิจารณาการพัฒนา
รูปแบบโครงการที่มีการคำ�นึงถึง ขนาดพื้นที่ใช้สอย ความเป็นส่วนตัว และระยะห่างทางสังคม
ซึ่งสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคด้วย
โดยสรุป ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวโดยกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญและมุ่งเน้นในการคิดค้น
ออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค
พร้อมกับมีการปรับในส่วนของการทำ�งานภายในองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงาน และเพื่อให้การทำ�งานสามารถบรรลุผลได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนผลกระทบต่อผลประกอบการ อาจจะมาจากการที่ลูกค้าบางส่วนชะลอ
การโอนกรรมสิทธิ์ ชะลอการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพราะไม่แน่ใจในความสามารถในการชำ�ระ
คืนของตนเอง อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในรอบปี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับที่ดี
อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น เนื่องจากต้นทุน
ทางการเงินในการพัฒนาโครงการจะลดลง เป็นผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายก็ลดลง เนื่องจากมีความจำ�เป็นต้องงดการจัดอี
เว้นท์ ขบวนแห่ ต่าง ๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า
แทน จึงทำ�ให้สัดส่วนกำ�ไรจากการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ลดลงมากนัก นอกจากนี้ เนื่อง
ด้วยบ้านจัดสรรของโครงการในกรุงเทพมหานครของกลุ่มบริษัทฯ มีระดับราคาเกินกว่า 25 ล้านบาท
เน้นพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ และให้ความสงบร่มรื่น กลุ่มลูกค้าจึงเป็นกลุ่มมีกำ�ลังซื้อระดับบนที่ต้องการ
ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง ในขณะที่บ้านจัดสรรของโครงการในอุดรธานีของกลุ่มบริษัทฯ มีระดับราคาที่
1.99 - 3.5 ล้านบาท เป็นระดับราคาที่ไม่สูงนัก มีความคุ้มค่า อยู่ในระดับที่จับต้องได้ และเป็นช่วง
ที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำ� ซึ่งลูกค้าบางกลุ่มอาจจะมองเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อบ้านเพื่อ
ขยายที่อยู่อาศัย รวมถึงโครงการคอนโดมิเนียม ระดับซูเปอร์ ลักซ์ชัวรี่ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งที่ตั้งของ
โครงการอยูใ่ นทำ�เล CBD ของกรุงเทพมหานคร ทีแ่ ทบจะเป็นทีด่ นิ Freehold พืน้ สุดท้ายใน ซอยต้นสน
ติดกับถนนเพลินจิต อีกทั้งโครงการได้คัดสรรผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย
กลุ่มลูกค้าจึงเป็นกลุ่มมีกำ�ลังซื้อสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองในทำ�เล
CBD เห็นได้ว่า ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษัทฯ มีน้อยมาก
2.2.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในปัจจุบันสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) มีแนวโน้มเริ่มทยอยปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงและมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด
ในไตรมาสที่ 3 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง และกำ�ลังซื้อที่อ่อนแอ โดยหากดัชนี
NPL ปรับตัวไปอยู่ในระดับร้อยละ 6-7 (ปัจจุบันอยู่ในอัตราร้อยละ 3.14) ขึ้นไปอาจส่งผลให้สภาพ
คล่องในระบบลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถาบันการเงินมีความจำ�เป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เชิงนโยบายทั้งระบบ ซึ่งส่งผลต่อกำ�ลังซื้อในฝั่งผู้บริโภค และต้นทุนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่
อาศัยโดยตรง และหากสภาพคล่องในระบบลดลงอย่างฉับพลันส่งผลต่อตลาดทุนซึ่งเป็นตลาดที่มี
สภาพคล่องสูง ทำ�ให้นักลงทุนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อหลักของตลาดบ้านระดับลักซ์ชัวรี่ชะลอการตัดสินใจ
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ซื้อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามทีมบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ติดตามแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
ผ่านการประชุมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนสถาบันการเงินอย่างสม่ำ�เสมอ
ทำ�ให้สามารถวางแผนงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการปรับตัวลงของสภาพคล่องในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศได้ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอสังหาริมทรัพย์แนวราบ
ที่ก่อสร้างทีละเฟส (Phase) สามารถคาดการณ์แนวโน้มอัตราการดูดซับ รวมถึงชะลอการก่อสร้าง
ได้ในกรณีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชะลอการตัดสินใจ ในขณะที่โครงการคอนโดมิเนียม ระดับซูเปอร์
ลักซ์ชัวรี่ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในทำ�เล CBD ขายได้แล้วกว่าร้อยละ 80 ของยูนิตทั้งหมด
และลูกค้ากลุ่มระดับซูเปอร์ ลักซ์ชัวรี่ ผ่อนชำ�ระเงินดาวน์อย่างสม่ำ�เสมอ เห็นได้ว่า ผลกระทบจาก
สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ มีไม่สูงมากและสามารถ
บริหารจัดการได้
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
2.2.2.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทฯ มีกลุ่มนายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.08 (ตามทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ของจำ�นวนหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ส ามารถควบคุ ม เสี ย งของที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ เ กื อ บทั้ ง หมดไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง
กรรมการ หรื อ การขอมติ ใ นเรื่ อ งอื่ น ที่ ต้ อ งใช้ ค ะแนนเสี ย งส่ ว นใหญ่ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ยกเว้ น
เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่อาจสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือ
หุ้นใหญ่เสนอได้ อีกทั้งกลุ่มนายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ไม่มีการประกอบธุรกิจที่อาจแข่งขัน หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
อย่ า งไรก็ ต าม คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู้ ที่ มี อำ � นาจหน้ า ที่
อย่างสมบูรณ์ ในการกำ�หนดทิศทางและนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯ มี
คณะกรรมการตรวจสอบที่ จ ะเข้ า มาตรวจสอบและพิ จ ารณาเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งยังมีสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำ�นักงาน
ก.ล.ต.”) ที่มีหน้าที่กำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการดำ�เนินงาน
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำ�หนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ สำ�นักงาน
ก.ล.ต. เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
3.1.1 ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว
บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่ยังคงความยึดหยุ่น
ในการปรับตัวโดยคำานึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน
3.1.2 ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มโปร่งใส
บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใช้หลักจริยธรรม ต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนของการดำาเนินธุรกิจ
3.1.3 ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�ย
บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบในทางลบให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งสังคมใกล้และไกล ทั้งทางตรงและทางอ้อมและยังมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วย
ความจริงใจ
3.1.4 ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้ง
สร้างจิตสำานึกในการปฏิบัติงานให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย นอกจาก
การดำาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ประเมิน และจัดลำาดับประเด็นการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกให้ความสำาคัญ และพิจารณาร่วมกับ
ปัจจัยความเสี่ยง และประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยขับเคลื่อนองค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล หรือ Sustainable Development Goals 7 เป้าหมาย ครอบคลุมทั้ง
3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน
เป้าหมาย
ด้าน SDGs

ผู้มีส่วนได้เสีย
มิติเศรษฐกิจ
พนักงาน
ลูกค้า
พันธมิตร
ชุมชน

มิติสังคม
•
•
•
•

พนักงาน
ลูกค้า
พันธมิตร

•

พนักงาน
ลูกค้า
พันธมิตร
ผู้ถือหุ้น

•
•

การพัฒนาสินค้า
และ บริการ

•
•
•

การเติบโตทางธุรกิจ •
การพัฒนาสินค้า
และ บริการ

พนักงาน
ลูกค้า
พันธมิตร

•
•

พนักงาน
ลูกค้า พันธมิตร
ชุมชน

•

พนักงาน
ลูกค้า
พันธมิตร
ชุมชน
พันธมิตร
ผู้ถือหุ้น

•

•
•

มิติสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสินค้าและ บริการ
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
การบริหารจัดการชุมชน
การสร้างคุณค่าสู่ชุมชน
และสังคม
การพัฒนาสินค้า
และ บริการ
การบริหารจัดการชุมชน
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

คุณภาพสินค้าและ บริการ
การพัฒนาสินค้าและ
บริการ
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
•

•

การพัฒนาสินค้า
และ บริการ
การสร้างคุณค่า
สู่ชุมชน และสังคม

•

การพัฒนาสินค้า
และ บริการ

•
•

การลดผลกระทบ
ต่อ สิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

การสร้างคุณค่าสู่ชุมชน
และสังคม

•

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

การเติบโตทางธุรกิจ •
การพัฒนาสินค้า
และบริการ
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 การบริหารห่วงโซ่คุณค่า
บริษัทฯ ได้นำ�หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง Core Value OKRs การบริหาร
กลยุทธ์ทางธุรกิจ กระบวนการบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ COVID-19 (Crisis Covid-19
Management) มากำ�หนดแนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงโดยพิจารณา
ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� ภายใต้การเป็นผู้นำ�ตลาดเฉพาะเจาะจงด้วยแนวทางเติมเต็ม
ช่องว่างของอสังหารอมทรัพย์ในปัจจุบัน เพื่อความยั่งยืน พร้อมปรับตัวและสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สำ�หรับ
การเติบโตระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่ายเป็นสำ�คัญภายใต้หลักบรรษัทภิบาลอันจะนำ�มาซึ่ง
การพัฒนาทั้งทางธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
การจัดหาวัตถุดิบ

การผลิต

มีการปรับกลยุทธ์ทางการเงิน และการลงทุน
ต่ า ง ๆ ที่ เหมาะสม ยื ด หยุ่ น รวมถึ ง พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ที่รองรับการใช้ชีวิตและพฤติกรรม
ลู ก ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นไป มี ที ม งานที่ ดู แ ล BCP ของ
องค์กร เพื่อดำ�เนินงานการจัดการภาวะวิกฤต
อีกทั้ง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร A5’s Core
Value เพื่อสร้างพนักงานที่มีคุณลักษณะพร้อม
รองรับเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน

ดำ � เนิ น การสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
คนในชุมชน มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบต่อชุมชน
สิ่งแวดล้อมให้ น้อยที่สุด ทั้งฝุ่น เสียง แรงสั่น
สะเทือน บริษัทฯ พัฒนาคุณภาพการก่อสร้าง
บ้ า น หรื อ คอนโดมิ เ นี ย ม โดยคำ � นึ ง ถึ ง หลั ก
สิทธิมนุษยชน มาตรการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย และ ให้ความเป็นธรรมกับแรงงาน

1

2

3

4

การตลาดและการขาย

การบริการหลังการขาย

ป รั บ เ ป ลี่ ย น รู ป แ บ บ ก า ร ข า ย มุ่ ง เ น้ น
การให้ ข้ อ มู ล ออนไลน์ ผ่ า น เช่ น Facebook
หรือ platform ออนไลน์ ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
จองง่ า ยๆ ผ่ า นออนไลน์ ต ลอด 24 ชม. หรื อ
นั ด หมายเยี่ ย มชมโครงการล่ ว งหน้ า ได้ ทุ ก วั น
อุ่นใจและปลอดภัยด้วยมาตรฐาน การดูแลเพื่อ
สุขอนามัยที่ดี ณ สำ�นักงานขายและ โครงการ
บ้าน และคอนโดมิเนียม อีกทั้งให้ ความสำ�คัญ
กับการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า
พร้อมรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในขั้น
ตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ งานซ่อม งานบริหารนิติบุคคล
การใช้บริการ Vana Home Care Application
ผ่ า นช่ อ งทางทั้ ง ออนไลน์ แ ละออฟ ไลน์ เช่ น
Call Center ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยั ง มุ่ ง เน้ น ด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ
ลูกค้า ด้วยการสร้างสังคมแห่งมิตรภาพให้เกิด
ขึ้นในทุก โครงการของ A5
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3.2.2 การดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มที่ได้ รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำ�เนิน
ธุรกิจ โดยมีกระบวนการประเมินระดับความสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำ�ทุกปี ผ่านการสำ�รวจ วิเคราะห์
ข้อมูลจากหน่วยงานที่ทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชิด พิจารณาจัดทำ�แผนพัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองต่อ
ประเด็นที่เป็นความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทต่อการดำ�เนินธุรกิจที่สำ�คัญ

ประเด็น

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นกับผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

พันธมิตร

หน่วยงาน
ราชการ

ชุมชน

บรรษัทภิบาล
การดำ�เนินธุรกิจตามหลัก
บรรษัทภิบาล การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
การดำ�เนินงานตาม
นโยบายและมาตรการ
ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น
เปิดเผย โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
การเติบโตทางธุรกิจ
การดำ�เนินงานด้านสังคม
คุณภาพสินค้าและบริการ
การพัฒนาสินค้า
และบริการ
การบริหารจัดการชุมชน
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
การสร้างคุณค่า
สู่ชุมชนและสังคม
การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่แข่ง

สื่อ
มวลชน
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3.2.3 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น พนักงานและ
ครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและสังคมในวงกว้าง บริษัทฯ มีแนวทางใน
การบรรเทาผลกระทบหรือใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความไว้วางใจ
ให้เกิดขึ้นระยะยาว และเป็นการรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นการแสดงบทบาท
ของบริษัทฯ ในการเป็น Good Citizenship ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย

การบรรเทาผลกระทบ

1. พนักงาน

• สวัสดิการแก่พนักงาน การทำ�ประกันสุขภาพที่คุ้มครอง COVID-19 เช่น กรมธรรม์
สุขภาพ เจอ จ่าย จบ เฉพาะโรคสำ�หรับการติดเชื้อ COVID-19
• สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐสนับสนุน เช่น การปรับลดอัตราการส่งเงิน
สมทบเข้า กองทุนประกันสังคมของลูกจ้าง จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา
3 เดือน
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอาทิ หน้ากาก แอลกอฮอล์สำ�หรับพนักงานเมื่อต้องกลับมา
ทำ�งานทีส่ �ำ นักงาน ชุดตรวจ ATK และยากระชายขวาเพือ่ บรรเทาอาการสำ�หรับผูไ้ ด้รบั เชือ้
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำ�ลังกายของพนักงานในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องโดย
การนับจำ�นวนระยะทางการวิ่งหรือพลังงานที่ใช้ในการออกกำ�ลังกายเพื่อใช้มาเป็น
ฐานคำ�นวนเงินบริจาคการกุศลที่บริษัทฯ จะนำ�ไปมอบให้มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อเป็น
การสร้างเสริมสุขภาพให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส และสร้างความสามัคคีของคนในองค์กร
อีกทัง้ การวิง่ ดังกล่าวยังได้รบั เงินสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำ�ลังกายในปีตอ่ ไปอีกด้วย

2. ลูกค้า

• มีการผ่อนปรนเงื่อนไขให้กับลูกค้ามากขึ้น เช่น นำ�เสนอส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกรณี
ที่มาโอนภายในกำ�หนดตามสัญญา, การให้ฟรีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอน,
ค่าจดจำ�นอง, ค่าส่วนกลาง, ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำ�ประปา, หรือ ยืดระยะเวลาโอน
ให้ลูกค้า ไม่ริบเงินดาวน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมาดำ�เนินการได้หลังจากภาวะ
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผ่านพ้นหรือบรรเทาลงแล้ว
• ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น เช่น นำ�เสนอส่วนลดพิเศษ เพิ่มของแถม หรือ อาจรวมไปถึง
การเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เข้ามาเจรจา
พักชำ�ระการผ่อนงวดดาวน์ได้ เป็นต้น

3. คู่ค้า
พันธมิตร

• เงีอ่ นไขระยะเวลาการจ่ายงวดชำ�ระเงินค่าผลงานแก่ผรู้ บั เหมา หรือ Supplier ทีร่ วดเร็วขึน้
เช่น การส่งผลงานและเบิกงวดผ่านระบบออนไลน์
• ส่งเสริมการเข้าถึงด้านปัจจัย 4 แก่กลุม่ แรงงาน และเด็กในชุมชนบ้านพักคนงาน ร่วมมือ
กับมูลนิธติ า่ ง ๆ ส่งมอบ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และข้าวสารอาหารแห้งแก่แรงงาน
โครงการก่อสร้าง
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ผู้มีส่วนได้เสีย

การบรรเทาผลกระทบ

4. ผู้ถือหุ้น

• ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้สูงวัยพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
เข้าร่วม ประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดเตรียม โดยสามารถส่งหนังสือ
มอบฉันทะที่ ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่
ส่วนราชการออกให้ใส่ ซองตอบรับทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล์ได้
• ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางระบบ
E-AGM ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
• บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแพร่ภาพสดการประชุมทางระบบ E-AGM ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้และส่งข้อความคำ�ถามสดเข้ามาในห้องประชุมได้
ผ่านทาง Live Chat

5. ชุมชน
และ สังคม

• ร่วมบริจาคโครงการ “ให้เพื่อต่อลมหายใจ ผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน HIGH FLOW
พร้อมระบบมอร์นิเตอร์ทางไกล” ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน
• ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมอบให้สภากาชาดไทย
• มอบชุด PPE จำ�นวน 500 ชุด ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนนทบุรี ให้แก่
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
การติดเชื้อในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
• มอบเงินบริจาคช่วยเหลือบุคคลทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี จำ�นวน
100,000 บาท รวมทั้งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมน้ำ�ใจหนองบัวลำ�ภู
และพระอาจารย์จี้กง จำ�นวน 15,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และ
สนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ คำ�นึงถึงผลกระทบจากการดำ�เนินงานต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมตั้งแต่การซื้อที่ดินไปจนถึง
การเข้าอยู่อาศัยเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุดโดยมีการกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.3.1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับงานก่อสร้างแนวราบซึ่งได้มีการจัดทำ�แผนงานการก่อสร้าง
โครงการและแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่
ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง
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ก่อนการก่อสร้าง
การออกแบบ
• การวางผังโครงการ
การวาง ผังบ้าน คำ�นึงถึง
ทิศทางแดด ลม
• เน้นพื้นที่สีเขียว เก็บรักษา
คง สภาทรัพยากรธรรมชาติ
• ออกแบบเพื่อรองรับน้ำ�ท่วม
• ออกแบบงานระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อให้
เกิดการใช้น้ำ� ไฟ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

•
•
•

•
•
•

ระหว่างการก่อสร้าง
หลังการก่อสร้าง
การสำ�รวจและทำ�ความเข้าใจ • การให้คำ�แนะนำ� คณะกรรมการ
ร่วมกับชุมชนข้างเคียง
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในด้าน
การคำ�นวณปริมาณวัสดุ
ระบบสาธาณูปโภค
(BOQ)
• การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
การจัดทำ�บ้านตัวอย่างก่อน
ด้านการกำ�จัดของเสีย เช่น
สร้างจริงทั้งหมด เพื่อให้งาน
การป้องกันฝุ่นละออง หรือ
ออกแบบและการคำ�นวณวัสดุ
การจัดการขยะ
มีข้อผิดพลาดน้อยสุด
ก่อสร้างที่สมดุล ลดการเกิด
ของเสียจากกระบวนการผลิต
จัดซื้อและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างประหยัดพลังงานเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการควบคุม
คุณภาพ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารสูง ปฏิบัติตามข้อบังคับในการออกแบบ
อาคารเพื่อรองรับต้านทานแผ่นดินไหว เคารพกฎหมายและดำ�เนินงานตามหลัก EIA ป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของการดำ�เนินโครงการพัฒนาที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน
เพื่ อ จะได้ ห าทางป้ อ งกั น ผลกระทบในทางลบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ให้ เ กิ ด น้ อ ยที่ สุ ด รวมถึ ง มี ก ารดำ � เนิ น การ
ความปลอดภัยด้านอื่น ๆ ไว้รองรับภายในอาคาร เช่น บันไดหนีไฟ ระบบเตือนภัยและป้องกันเรื่องไฟไหม้ บริการ
หลังการขายอื่น ๆ โดยได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการจัดทำ�แผนงานการก่อสร้างโครงการ
และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อสร้างและระยะดำ�เนินการ
ผลกระทบต่อสังคม

มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจสอบ

ด้านสุขอนามัย ความสัมพันธ์บ้าน (1) ทำ�สัญลักษณ์ แสดงเขต
• เข้าเยี่ยมบ้านข้างเคียงและทำ�
ข้างเคียง
อันตราย
ความเข้าใจกับทุกส่วนโดย
(2) ติดป้ายแจ้งการกำ�หนดการ
รอบ โครงการก่อสร้าง
เข้าทำ�งานพื้นที่นั้น ๆ ปิดกั้นธง
ขาว – แดงแสดงบริเวณพื้นที่
ทำ�งาน
(3) ระบุเวลาในการทำ�งานของ
เครื่องจักร เพื่อ ป้องกันเสียง
รบกวนชุมชนข้างเคียง
(4) จำ�กัดความเร็ว
ของรถเข้า - ออก
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการ
ผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
• คุณภาพอากาศ
และฝุ่นละออง

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
• การจัดการขยะ
มูลฝอย

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่สำ�คัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• ผลกระทบด้านฝุ่นละอองฟุ้ง 1) ด้านนอกติดตั้งตาข่าย Mesh
กระจายในบรรยากาศ
Sheet ด้านใน ติดตั้งผ้าใบ
ปิดกันสิ่งก่อสร้าง ป้องกัน
เศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและ
ฝุ่นละอองฟุ้ง กระจายรอบด้าน
อาคารก่อสร้าง
2) บ่อล้างล้อ สำ�หรับรถที่จะออก
สู่ภายนอก กำ�หนดให้วิ่งผ่าน
บ่อล้างล้อทุกคัน
3) จัดให้มีคนงานก่อสร้างเก็บกวาด
เศษหินและเศษดินที่ร่วงหล่นให้
สะอาดเรียบร้อย ตลอดจนล้าง
และทำ�ความสะอาดถนนเพื่อ
ลดฝุ่นละออง
• ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ของ 1) จัดการขยะ เศษวัสดุจาก
เสียจากเศษวัสดุ เหลือ
การก่อสร้าง จัดให้มีระบบ
ใช้ที่เป็นมูลฝอยจากการ
คัดแยก เก็บและรวบรวมไว้เป็น
ก่อสร้าง เช่น เศษปูน
สัดส่วน ในพื้นที่ที่เหมาะสม รวม
หิน ไม้ ฯลฯ
ถึงการนำ� กลับมาใช้ใหม่ เช่น
• ขยะมูลฝอยในเขตบ้านพัก
แยกเหล็กออกจากเศษวัสดุ
คนงาน
ก่อสร้าง โดยทำ�ให้สามารถนำ�
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
2) จัดให้มีถังขยะแยกประเภท
ไว้บริเวณบ้านพัก คนงานและ
พื้นที่ก่อสร้างหรือให้สามารถ
รองรับขยะได้นานไม่น้อยกว่า
3 วัน
3) รณรงค์และควบคุมคนงาน
ก่อสร้างให้ทิ้งขยะ ลงในถังขยะ
ที่จัดเตรียมไว้
4) ประสานงานกับ เขต อบต. ให้
เข้ามาเก็บขน ขยะไปกำ�จัดทุกวัน
เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง ภายใน
โครงการ
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3.3.2 การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า และดำ � เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความรู้
ความเข้ า ใจ รวมถึ ง การลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด
โดยการสร้ า งค่ า นิ ย มให้ พ นั ก งานตระหนั ก และเห็ น ความสำ � คั ญ ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การรณรงค์ ก ารใช้ ท รั พ ยากร การประหยั ด พลั ง งาน รวมถึ ง การเลื อ กใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องใช้ในที่ทำ�งานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในสำ�นักงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมและ
สร้างการรับรู้ด้านการจัดการขยะผ่านกิจกรรม 3R (Reuse Reduce แล ะ Recycle) สร้างความเข้าใจผ่าน
การลงมือปฏิบัติให้กับคนในองค์กร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจาก
การดำ�เนินมาตราการดังต่อไปนี้ช่วยให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น อีกทั้งยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
• กำ�หนดพื้นที่เปิด-ปิดไฟส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศตามความจำ�เป็น
• ขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนช่วยปิดไฟและเครื่องปรับอากาศห้องประชุม ทุกครั้งหลัง
จากออกจากห้องประชุม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำ�นึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า
ซึ่งจะสามารถสร้างลักษณะนิสัยการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานที่จะนำ�กลับไปใช้ในที่บ้านและ
สถานที่อื่น ๆ
• รณรงค์ ให้พนักงานปิดไฟ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง
เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ออกไปรับประทานอาหารภายนอกจึงไม่มีความจำ�เป็นในการใช้ไฟฟ้า
และแสงสว่างในพื้นที่ทำ�งาน
• รณรงค์การใช้กระดาษ reuse ในการพิมพ์เอกสาร และ ถ่ายเอกสารรวมถึงลดความจำ�เป็นใน
การพิมพ์เอกสารโดยขอให้จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มเอกสารอิเลกโทรนิกส์ หรือให้มั่นใจว่าการสั่ง
พิมพ์เอกสารมีความถูกต้องไม่ต้องแก้ไขก็จะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษได้รวมถึงการเปลี่ยน
การสั่งซื้อกระดาษจากความหนา 80 แกรมมาเป็นกระดาษความหนา 70 แกรม ลดการสั่งซื้อและ
ควบคุมการใช้อุปกรณ์สำ�นักงานเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ไปด้วย
• การขอความร่วมมือกับพนักงานช่วยกันตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
ตามเทศกาลต่าง ๆ โดยการถอดปลั๊กและปิดไฟอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อป้องกันอัคคีภัยจาก
กระแสไฟฟ้าและลดการใช้พลังงาน
• การแยกขยะเพื่อลดขยะที่ต้องนำ�ไปกำ�จัดให้เหลือน้อยที่สุด ลดการใช้พลาสติกด้วยการพก
ถุงผ้า เป็นต้น
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
การที่จะทำ�ให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้นั้น บริษัทฯ คำ�นึงถึงการดำ�เนินธุรกิจ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มีการกำ�หนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมในวงกว้าง ดังนี้
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ผลลัพธ์

1. พนักงาน

•
•
•
•
•

ได้รับโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการดูแลและผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
การมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการตอบสนองลูกค้า
การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับลักษณะงาน และความรู้ความสามารถ
มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและจิตใจจากกิจกรรมการออกกำ�ลังกายที่ได้ทั้งสุขภาพที่ดี
จิตรใจเบิกบานจากการเป็นส่วนหนึ่งในการมอบเงินบริจาค และได้อุปกรณ์กีฬาใหม่

2. ลูกค้า

• ออกแบบบ้านที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ Five Value of
Asset เช่น ออกแบบบ้านโดยมุ่งเน้นผู้อยู่อาศัยเป็นศูนย์กลาง สัดส่วนพื้นที่ Work
from Home
• ออกแบบบ้านตามหลักประชากรศาสตร์ เช่น บ้านผู้สูงอายุ พื้นที่สำ�หรับเด็ก
• Vana Home Care Application ยกระดับงานบริการหลังการขายแบบครบวงจร
• ความพึงพอใจของลูกค้า

3. คู่ค้า พันธมิตร

• เติบโตทางรายได้อย่างสม่ำ�เสมอ
• Term of Reference (TOR) นโยบาย สัญญา ข้อกำ�หนดที่ชัดเจน โปร่งใส
• จัดสรรปริมาณงานให้แก่คู่ค้าแต่ละราย ตามศักยภาพทั้งด้านเงินทุน เครื่องจักรและ
แรงงาน
• บุคคลากรของคู่ค้าได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง
จากการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
• ดูแลแรงงานของคู่ค้า
• การประชุมประจำ�ปีของผู้รับเหมา
• การประเมินผลการทำ�งานร่วมกัน

4. ผู้ถือหุ้น

•
•
•
•
•

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การเปิดเผยข้อมูล
เงินปันผล
ส่วนต่างราคาหุ้น
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

5. ชุมชน และ
สังคม

•
•
•
•
•

การสำ�รวจความต้องการและความพึงพอใจของชุมชน
การป้องกันและลดผลกระทบจากการก่อสร้างให้น้อยที่สุด
การทำ�รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
เกิดการสร้างงานและธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียง
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 35

กิจกรรมการดำ�เนินธุรกิจด้านสังคม
การมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการจัด
กิจกรรมให้พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมกันสร้างห้องน้ำ�ให้โรงเรียน เทศบาล 12 จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน ตำ�บล หมากแข้ง ซึ่งตั้งอยู่ในละแวกโครงการ บ้านรชยา บ้าน ช้าง 2 เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กนักเรียนได้ใช้ห้องน้ำ�ที่สะอาด มีมาตราฐาน และถูกสุขอนามัย
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ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมสร้างห้องน้ำ�ให้โรงเรียน
เทศบาล 12 จังหวัดอุดรธานี
และในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการขุดลอก
ท่อระบายน้ำ�ในชุมชนบ้านช้าง เป็นระยะทาง 200 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 เพื่อช่วย
ทำ�ให้น้ำ�ระบายง่ายขึ้นบริเวณถนนในชุมชนก่อนถึงโครงการ

และในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออกกำ � ลั ง กายของ
พนักงานในบริษัทฯ โดยการนับจำ�นวนระยะ
ทางการวิ่ ง หรื อ พลั ง งานที่ ใ ช้ ใ นการออก
กำ � ลั ง กายเพื่ อ ใช้ ม าเป็ น ฐานคำ � นวนเงิ น
บริ จ าคการกุ ศ ลที่ บ ริ ษั ท ฯ จะนำ � ไปมอบให้
สภากาชาดไทยเพื่ อ เป็ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข
ภาพและความสามั ค คี ข องคนในองค์ ก ร
อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
อีกด้วย
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จากเหตุ ก ารณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
COVID-19 ระลอกที่ 3 ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อ
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกจ้าง และแรงงาน
ก่อสร้าง ตลอดจนคู่ค้า และชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ
ตระหนักถึงความเดือดร้อนและผลกระทบการแพร่
ระบาดจึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การแบ่งเบาและบรรเทาความเดือนร้อน ดังนี้
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด มอบ ข้ า วสาร อาหารแห้ ง ไข่
และน้ำ�ดื่ม ให้แก่ แรงงาน แม่บ้าน และหน่วนรักษา
ความปลอดภั ย ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากมาตราการ
ล็อกดาวน์ การปิดไซต์งานก่อสร้างและที่พักชั่วคราว
ซึ่งห้ามเคลื่อนย้ายคนงานออกจากพื้นที่

บริษัทฯ ได้มอบชุด PPE จำ�นวน 500 ชุด
ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนนทบุรี
ให้ แ ก่ โ รงพยาบาลพระนั่ ง เกล้ า เพื่ อ สนั บ สนุ น
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ ห้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
การติดเชื้อในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
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และบริ ษั ท ฯ ได้ ร ะดมทุ น พนั ก งานและ
ผู้ บ ริ ห ารร่ ว มบริ จ าคโครงการ “ให้ เ พื่ อ ต่ อ
ลมหายใจ ผลิ ต เครื่ อ งจ่ า ยออกซิ เ จน HIGH
FLOW พร้อมระบบมอร์นิเตอร์ทางไกล” ให้แก่
โรงพยาบาลที่ขาดแคลน
ใ น ปี 2 5 6 4 บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม
ส่งเสริมการออกกำ�ลังกายของพนักงานในบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่องโดยการนับจำ�นวนระยะทางการวิ่ง
หรื อ พลั ง งานที่ ใ ช้ ใ นการออกกำ � ลั ง กายเพื่ อ ใช้
มาเป็นฐานคำ�นวนเงินบริจาคการกุศลที่บริ ษั ทฯ
จะนำ�ไปมอบให้สภากาชาดไทยเพื่อเป็นการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพให้ ห่ า งไกลจากเชื้ อ ไวรั ส และสร้ า ง
ความสามัคคีของคนในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยเหลือสังคมและชุมชน เช่นในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือบุคคลทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาล
อุดรธานี จำ�นวน 100,000 บาท รวมทั้งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมน้ำ�ใจหนองบัวลำ�ภูและ
พระอาจารย์จี้กง จำ�นวน 15,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนช่วยเหลือป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
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4. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
4.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน
ก.ล.ต. โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังนี้
ปี
2562

ผู้สอบบัญชี/ความเห็น
• นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
• แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น และมีข้อมูลอื่น

2563

• นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
• แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น และมีข้อมูลอื่น

2564

• นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
• แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อมูลอื่น

4.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

2562
(ปรับปรุงใหม่)
จำานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)

2563
จำานวน
(ล้านบาท)

2564
ร้อยละ

จำานวน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

19.71

1.13

193.01

10.32

114.96

10.37

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

26.12

1.49

17.55

0.94

16.61

1.50

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

32.73

1.87

-

-

-

-

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
ที่ทำากับลูกค้า

14.91

0.85

8.30

0.44

1.25

0.11

83.03 1,237.25

66.17

473.96

42.76

ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

1,453.96
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ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
เงินมัดจำ�การซื้อที่ดิน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2562
(ปรับปรุงใหม่)
จำ�นวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
1,547.43

2563
จำ�นวน
(ล้านบาท)
-

2564
ร้อยละ

จำ�นวน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

-

-

68.41

6.17

88.37 1,456.10

77.87

675.18

60.91

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่มีภาระผูกพัน

0.92

0.05

1.66

0.09

29.39

2.65

เงินลงทุนในการร่วมค้า

-

-

216.94

11.60

211.34

19.07

ที่ดินรอการพัฒนา

183.76

10.49

182.04

9.74

182.04

16.42

อาคารและอุปกรณ์

5.96

0.34

5.04

0.27

3.96

0.36

-

-

4.14

0.22

2.61

0.24

2.58

0.15

1.92

0.10

0.13

0.01

10.06

0.57

1.59

0.08

3.43

0.31

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

0.44

0.03

0.37

0.02

0.36

0.03

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

203.72

11.63

413.70

22.13

433.26

39.09

100.00 1,108.44

100.00

สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์

1,751.15

100.00 1,869.80

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนของเงินกู้ยืมระยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
อื่นที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี

8.09

0.46

-

-

-

-

256.67

14.66

83.55

4.47

68.34

6.17

-

-

48.25

2.58

-

-

362.48

20.70

563.89

30.16

-

-

-

-

0.45

0.02

-

-

0.34

0.02

1.39

0.07

1.42

0.13
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ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2562
(ปรับปรุงใหม่)
จำ�นวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)

2563
จำ�นวน
(ล้านบาท)

2564
ร้อยละ

จำ�นวน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

40.00

2.28

40.00

2.14

-

-

-

-

165.00
67.46

8.82
3.61

30.49

2.75

5.61

0.32

2.46

0.13

26.63

2.40

673.19

38.44

972.44

52.01

126.88

11.45

527.87

30.14

151.90

8.12

151.69

13.69

-

-

48.02

2.57

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

0.12

0.01

2.58

0.14

1.33

0.12

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน

1.33

0.08

1.97

0.11

1.29

0.12

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2.98

0.17

1.66

0.09

0.25

0.02

532.30

30.40

206.13

11.02

154.56

13.94

68.84 1,178.57

63.03

281.44

25.39

เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน
เงินมัดจำ�และเงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

1,205.49

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
1,323,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,209,384,615 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

-

-

661.50

35.38

661.50

59.68

-

-

604.69

32.34

604.69

54.55
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ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
1,123,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2562
2563
2564
(ปรับปรุงใหม่)
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1,123.00
64.13
-

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,123,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

1,123.00

64.13

-

-

-

-

ส่วนเกิน (ต่ำ�) มูลค่าหุ้นสามัญ

(169.07)

(9.65)

18.82

1.01

3.41

0.31

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนต่างจากการเปลี่ยน
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

9.17

0.52

9.17

0.49

9.17

0.83

(2.57)

(0.15)

(2.57)

(0.14)

(2.57)

(0.23)

(301.04)

(17.19)

216.04

11.55

231.45

20.88

-

-

-

-

2.27

0.20

ยังไม่ได้จัดสรร

(125.04)

(7.14)

(168.08)

(8.99)

(38.78)

(3.50)

รวมส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทใหญ่

534.45

30.52

678.07

36.26

809.63

73.04

11.21

0.64

13.16

0.70

17.37

1.57

545.66

31.16

691.23

36.97

827.00

74.61

100.00 1,108.44

100.00

ส่วนปรับปรุงทุนจาก
การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรร - สำ�รองตามกฎหมาย

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,751.15

100.00 1,869.80
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตรวจสอบแล้ว ประจำ�ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)

2562
(ปรับปรุงใหม่)
จำ�นวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)

2563
จำ�นวน
(ล้านบาท)

2564
ร้อยละ

จำ�นวน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

507.94

99.49

810.42

98.01

733.35

85.68

กำ�ไรจากการขายที่ดิน
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
รายได้จากการถูกเวนคืนที่ดิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

2.62
510.56

0.51
100.00

11.01
5.45
826.88

1.33
0.66
100.00

105.25
11.06
6.22
855.88

12.30
1.29
0.73
100.00

(365.68)

(71.62)

(609.41)

(73.70)

(547.31)

(63.95)

ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย

(38.01)

(7.44)

(61.50)

(7.44)

(63.42)

(7.41)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการจำ�หน่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ

(41.83)
-

(8.19)
-

(58.78)
-

(7.11)
-

(51.62)
-

(6.03)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(445.52)

(87.26)

(729.69)

(88.25)

(662.35)

(77.39)

65.04

12.73

97.19

11.75

193.53

22.61

2.86

0.56

0.92

0.11

0.06

0.01

(10.24)

(2.01)

(21.52)

(2.60)

(14.17)

(1.66)

-

-

(3.06)

(0.37)

(5.60)

(0.65)

57.66

11.29

73.54

8.89

173.81

20.31

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

ค่าใช้จ่ายจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กำ�ไร (ขาดทุน)
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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ตรวจสอบแล้ว ประจำ�ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

2562
2563
2564
(ปรับปรุงใหม่)
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(12.72) (2.49) (14.35)
(1.73) (38.15)
(4.46)
44.94

8.80

59.19

7.16

135.67

15.85

ผลกำ�ไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าใหม่ของผล
ประโยชน์พนักงานที่กำ�หนดไว้
ภาษีเงินได้

(0.43)

(0.08)

-

-

1.13

0.13

0.09

0.02

-

-

(0.23)

(0.03)

กำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

44.60

8.74

59.19

7.16

136.57

15.96

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
(งบการเงินรวม)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันสิ้นงวด

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2563

2564

37.56

366.57

653.53

(0.13)

(141.84)

(76.91)

(104.23)

(51.44)

(654.67)

(66.80)

173.30

(78.04)

86.51

19.71

193.01

19.71

193.01

114.96
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4.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราส่วนทางการเงิน

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

2.30

1.50

5.32

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน

(เท่า)

0.07

0.22

1.04

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

0.21

0.52

1.26

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(เท่า)

23.46

37.11

42.94

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

(เท่า)

0.31

0.45

0.64

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

(เท่า)

1.99

7.74

8.04

28.01
13.74
0.51
130.54
8.46
8.48

24.80
9.96
(0.87)
525.11
6.92
9.44

25.37
9.68
12.01
975.60
15.27
17.57

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

2.54

3.16

8.78

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(%)

724.16

631.14

4,543.25

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.30

0.46

0.57

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

2.26

1.74

0.35

อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย

(เท่า)

1.92

9.49

34.29

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน

(เท่า)

0.17

0.57

0.95

อัตราจ่ายเงินปันผล

(%)

-

-

79.05
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4.4 การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ปี 2564 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (“AFD”) มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมขาย โครงการ
ไวโอ แคราย 1 คงเหลือจำ�นวน 16 ยูนิต และ โครงการ ไวโอ แคราย 2 คงเหลือจำ�นวน 16 ยูนิต และมีโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร คือ โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ ซึ่งปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้าน
การก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 99.14 ของโครงการ โดยโอนกรรมสิทธิ์แล้วจำ�นวน 53 หลัง คงเหลือรอขาย 16 หลัง
ในขณะที่บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด (“RCY”) มีโครงการหมู่บ้านจัดสรร คือ โครงการ บ้านรชยา
วงแหวน-นาดี ซึ่งปัจจุบันโครงการมีการก่อสร้างแล้วทั้งโครงการ โดยโอนกรรมสิทธิ์แล้วจำ�นวน 85 หลัง ทำ�สัญญา
จะซื้อจะขายแล้วจำ�นวน 4 หลัง และโครงการ บ้านรชยา ไพร์เวท ลิฟวิ่ง นาดี ซึ่งปัจจุบันโครงการมีการก่อสร้างแล้ว
ทั้งโครงการ โดยโอนกรรมสิทธิ์แล้วจำ�นวน 5 หลัง ทำ�สัญญาจะซื้อจะขายแล้วจำ�นวน 3 หลัง
และยังมีกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (“TONSON”) ซึ่งปัจจุบัน TONSON
มีโครงการคอนโดมิเนียม คือ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วก
ว่าร้อยละ 58.02 ของโครงการ โดยทำ�สัญญาจะซื้อจะขายแล้วจำ�นวน 68 ยูนิต คงเหลือ 12 ยูนิต
สำ�หรับผลประกอบการสำ�หรับงวดปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 733.35
ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จำ�นวน 77.07 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 9.51 ขณะที่มีต้นทุนขายรวม 547.31 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จำ�นวน
62.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.19 บริษัทฯ มีกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม 136.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน จำ�นวน 77.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 130.73 ซึ่งสาเหตุสำ�คัญเกิดจากการที่บริษัทฯ
รับรู้กำ�ไรจากการขายที่ดินโครงการที่หยุดพัฒนา จำ�นวน 105.25 ล้านบาท โดยที่ดินแปลงดังกล่าวบริษัทฯ ได้
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ออกแบบ สำ�รวจตลาด เตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการแล้ว แต่เนื่อง
จากบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอที่ดีจากผู้ซื้อ และบริษัทฯ เห็นว่าคุ้มค่าหากจำ�หน่ายออกไป โดยบริษัทฯ ได้นำ�เงินจาก
การขายที่ดินแปลงดังกล่าวไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่อยู่ในย่านเดียวกันในราคาต่ำ�กว่า ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาเป็น
โครงการที่อยู่อาศัยมากกว่า
และผลประกอบการของปี 2563 บริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ อสั ง หาริม ทรัพ ย์ 810.42
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 302.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.55 ขณะที่มีต้นทุนขายรวม 609.41
ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก ปี 2562 จำ�นวน 243.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.65 บริษทั ฯ มีกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม 59.19
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จำ�นวน 14.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.72 สาเหตุ
สำ�คัญเกิดจาก ปี 2563 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีกำ�ไรเพิ่มขึ้น
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4.4.1 ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน
วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงานรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำ�นวนเท่ากับ
1,108.44 ล้านบาท และ 1,869.80 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2563 เป็น
จำ�นวน 761.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.72 สาเหตุสำ�คัญเกิดจาก
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง 763.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.69
ซึ่งเกิดจากบริษัทฯ ได้ขายที่ดินที่หยุดพัฒนา โดยมีต้นทุนจำ�นวน 409.03 ล้านบาท ที่นำ�ไปรับรู้ใน
งบกำ�ไรขาดทุน และต้นทุนที่ลดลงส่วนที่เหลือ 354.26 ล้านบาท ถูกรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบกำ�ไร
ขาดทุน จากรายการขายบ้านในระหว่างปี 2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 78.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.44 เนื่องจาก
ปลายปี 2563 บริษัทได้รับเงินมัดจำ�จากการขายที่ดินโครงการวู๊ดเบอร์รี่ เรสซิเดนซ์ จำ�นวน 165 ล้าน
บาท โดยในระหว่างปีบริษัทฯได้นำ�เงินจำ�นวนดังกล่าวรวมถึงเงินที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ใน
ระหว่างปีไปใช้ในการดำ�เนินงานโครงการ ชำ�ระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ชำ�ระค่าเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า และวางมัดจำ�ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป
ในส่วนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นที่สำ�คัญได้แก่ เงินมัดจำ�การซื้อที่ดิน เพิ่มขึ้น 68.41 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีการวางเงินมัดจำ�ที่ดิน สำ�หรับโครงการกรุงเทพกรีฑา 28 ไร่
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกันเพิ่มขึ้น 27.73 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินฝากที่ติด
ภาระค้ำ�ประกันค่าสาธารณูปโภคคงเหลือ สำ�หรับโครงการวนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์
23.63 ล้านบาท โครงการรชยาวงแหวน-นาดี และโครงการรชยา บ้านช้าง 2 จำ�นวน 5.76 ล้านบาท
ในขณะที่หลักประกันคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน 1.66 ล้านบาท ของโครงการรชยา
วงแหวน-นาดี มีการปลดภาระไปในปี 2564
หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำ�นวนเท่ากับ 281.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563
เป็นจำ�นวนเงิน 897.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.12 สาเหตุสำ�คัญเกิดจาก
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น ๆ ลดลง 564.09 ล้านบาท และ 88.47
ล้ า นบาท ตามลำ � ดั บ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี เ งิ น จากการขายที่ ดิ น โครงการวู๊ ด เบอร์ รี่ เรสซิ เ ดนซ์
ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น จึงทำ�ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการเบิก
เงินกู้ยืมระหว่างก่อสร้างและนำ�เงินไปชำ�ระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากกิจการ
อื่น ๆ จำ�นวน 320 ล้านบาท และ 88.47 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ สามารถโอน
บ้านได้อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลงเพิ่มเติมจากการปลอดจำ�นองบ้านอีก
จำ�นวน 244.74 ล้านบาท
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดินลดลง 165 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 เนื่องจาก
วันที่ 2 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้และโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าลดลง 48.25 ล้านบาท เกิดจากบริษัทฯ ได้มีการชำ�ระค่าหุ้นของ
บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ส่วนที่เหลือเสร็จสิ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564
เงินมัดจำ�และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง 36.96 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี โครงการ
วนา เรสซิเดนซ์ มีการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้ลูกค้าที่วางเงินจอง/เงินทำ�สัญญา/เงินดาวน์ ในปีก่อน
จำ�นวน 3 หลัง เป็นจำ�นวนเงิน 21.96 ล้านบาท รวมถึงยังมีการยึดและคืนเงินจอง/เงินทำ�สัญญา/เงิน
ดาวน์ ให้กับลูกค้าที่มีการยกเลิกสัญญา จำ�นวน 10 หลัง เป็นจำ�นวนเงิน 34.52 ล้านบาท บริษัทฯ
จึงกลับรายการเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเป็นรายได้ในปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2564 มีลูกค้า
วางเงินจองและเงินทำ�สัญญาจำ�นวน 2 หลัง เป็นจำ�นวนเงิน 21 ล้านบาท โดยมีกำ�หนดโอนกรรมสิทธิ์
และรับรู้รายได้จากการขายบ้านในเดือนมกราคม 2565
ในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นที่สำ�คัญได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เพิ่มขึ้นจำ�นวน 24.17
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิทางภาษีสูงขึ้น ในขณะที่ปีก่อนบริษัทฯ มีการใช้ประโยชน์จาก
ขาดทุนสะสมทางภาษีทำ�ให้เสียภาษีในจำ�นวนน้อยกว่า
ทั้งนี้ปี 2564 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.35 เท่าซึ่งเกิดจากการปลอดจำ�นอง
หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันเงินกู้กับสถาบันการเงิน อีกทั้งไม่มีข้อกำ�หนดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 809.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 131.56 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 19.40 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำ�ไรสุทธิ และกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำ�นวน 130.69 ล้านบาท และ 0.87 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลง 77.07 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการรับรู้รายได้โครงการรชยาวงแหวน-นาดี จำ�นวน
136.01 ล้านบาท โครงการวนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ จำ�นวน 563.40 ล้านบาท และ
โครงการไวโอ แครายทั้ง 2 โครงการ จำ�นวน 33.94 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 รับรู้รายได้ของโครง
การรชยา บ้านช้าง 2 จำ�นวน 120.30 ล้านบาท โครงการรชยาวงแหวน-นาดี จำ�นวน 87.09 ล้านบาท
โครงการวนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ จำ�นวน 568.65 ล้านบาท และโครงการไวโอ แค
รายทั้ง 2 โครงการ จำ�นวน 34.38 ล้านบาท โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดังกล่าวเกิด
จากยอดขายอสังหาริมทรัพย์ของโครงการที่ต่างจังหวัดที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลกระทบ
มาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่ยังไม่ฟื้นตัว และความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ ทำ�ให้กลุ่มลูกค้าที่ต่างจังหวัดมี
แนวโน้มระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และเลือกที่จะชะลอการใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยออกไป
จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในขณะที่ยอดขายของโครงการ
ที่กรุงเทพฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
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รายได้อื่น
รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 106.06 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการรับรู้กำ�ไรจาก
การขายที่ดินโครงการหยุดพัฒนา จำ�นวน 105.25 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการยึดเงิน
จองและเงินทำ�สัญญาเนื่องจากลูกค้ายกเลิก จำ�นวน 11.06 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 บริษัทย่อยมี
การรับรู้กำ�ไรจากการถูกเวนคืนที่ดิน จำ�นวน 11.01 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินผืนเดียวกัน
กับที่ดินโครงการที่หยุดพัฒนา และมีการขายไปในระหว่างปี 2564
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 62.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.19 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน ตามการลดลงของยอดขาย
ค่าใช่จ่ายในการบริหาร
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารลดลง 7.15 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.17 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ปีก่อน เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ� ได้แก่ ค่าตัด
จำ�หน่ายต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่หยุดพัฒนา เป็นค่าใช้จ่าย จำ�นวน 4.87 ล้านบาท
อีกทั้ง ยังมีค่าธรรมเนียมธนาคาร (Prepayment fee) จำ�นวน 3 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในปี 2563
จากการ refinance สินเชื่อ
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินลดลง 7.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
เนื่องจากเงินกู้ยืมลดลงจากปีก่อนอย่างมีสาระสำ�คัญ (ชำ�ระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืม
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่น จำ�นวน 564.74 ล้านบาท และ 88.47 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำ�นวน 2.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 83.41 เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มลงทุนในกิจการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 23.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกำ�ไรสุทธิก่อนภาษี
ที่เพิ่มขึ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
สำ�หรับปี 2564 นี้ บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 135.67 ล้านบาท สาเหตุสำ�คัญเกิดจากในปี 2564
บริษัทฯ มีกำ�ไรจากการขายที่ดินโครงการที่หยุดพัฒนา 105.25 ล้านบาท จึงทำ�ให้อัตราส่วนที่แสดง
ถึงความสามารถในการหากำ�ไรของบริษัทฯ และอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยอัตราส่วนที่สำ�คัญ ได้แก่ อัตรากำ�ไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ โดยสำ�หรับปี 2564 บริษัทฯ มีอัตรากำ�ไรสุทธิคิดเป็น
ร้อยละ 15.27 อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 17.57 และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 8.78 ในขณะที่ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรากำ�ไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 6.92
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 9.44 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คิดเป็น
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ร้อยละ 3.16 อัตรากำ�ไรขั้นต้นและอัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นสาระสำ�คัญเมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะถึงแม้โครงการที่ต่างจังหวัดจะได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ได้อธิบายไปข้างต้น แต่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 18
เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ อีกทั้งอัตรากำ�ไรขั้นต้นของโครงการที่กรุงเทพฯ
สามารถทำ�ได้ค่อนข้างดี ดังนั้นบริษัทฯจึงยังสามารถคงระดับอัตรากำ�ไรขั้นต้นและอัตรากำ�ไรจาก
การดำ�เนินงานได้ดีในปีนี้ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 25.37 และอัตรา
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานคิดเป็นร้อยละ 9.68 ในขณะที่ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็น
ร้อยละ 24.80 และอัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานเป็นร้อยละ 9.96
วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงานรวมสำ�หรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำ�นวนเท่ากับ
1,869.80ล้านบาท และ 1,751.15 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็น
จำ�นวน 118.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78 สาเหตุสำ�คัญเกิดจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จำ�นวน 173.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 879.28
เกิดจากบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำ�จากการทำ�สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของโครงการ วู๊ดเบอร์รี่ ช่วงเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคม รวมเป็นจำ�นวนเงิน 165 ล้านบาท
เงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้นทั้งจำ�นวน 216.94 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญ
TONSON จากบริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด จำ�นวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของ
จำ�นวนหุ้นที่ออกและจำ�หน่ายได้แล้วของ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นทั้งจำ�นวน 4.14 ล้านบาท สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเนื่องจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ
ซึง่ บริษทั ฯ ได้น�ำ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนีม้ าถือปฏิบตั โิ ดยให้มผี ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563
อย่างไรก็ตาม ในส่วนสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงจากปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 เกิดจากเงิน
ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญ เป็นจำ�นวนเงิน 32.73
ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับชำ�ระเงินให้กู้ยืมจากนายจตุรงค์ ธนะปุระ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
ภายในเดือนเมษายน 2563
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 216.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.90 เหตุ
สำ�คัญเกิดจากบริษัทฯ ได้มีต้นทุนในการพัฒนาบ้านพักอาศัยของโครงการในกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี 409.31 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนจากการโอนบ้านระหว่างปีในกำ�ไรขาดทุนเป็น
จำ�นวน 609.41 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ หยุดการพัฒนาโครงการวู๊ดเบอร์รี่ จึงทำ�ให้ต้อง
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รับรู้ต้นทุนพัฒนาไปเป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 8.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.79 สาเหตุ
หลักเกิดจากเงินมัดจำ�จ่ายล่วงหน้าวัสดุและผู้รับเหมาลดลง เนื่องจาก บริษัทชะลอแผนระหว่างปีใน
การก่อสร้างบ้านที่มีแผนจะโอนก่อน นอกจากนี้ในส่วนของที่มัดจำ�ไว้ ได้มีการส่งของและให้บริการ
เสร็จสิ้นแล้ว
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 8.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.23 เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้ใช้ขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วในปี 2563
หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำ�นวนเท่ากับ 1,178.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
เป็นจำ�นวนเงิน 26.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.23 สาเหตุสำ�คัญเกิดจาก
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลดลง 8.09 ล้านบาท เกิดจากช่วงปลายปีไม่มีการเบิกใช้เงินในส่วนนี้
จึงทำ�ให้ยอดคงค้างในบัญชีเป็นศูนย์
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลดลง 174.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.61 เนือ่ งจาก บริษทั ฯ เร่งก่อสร้างเฉพาะบ้านทีม่ ลี กู ค้าตามแผนทีเ่ ปลีย่ นเนือ่ งจากสถานการณ์
COVID-19 ทำ�ให้บริษัทฯ ลดการเบิกเงินกู้ยืม ในขณะเดียวกัน สามารถโอนบ้านได้อย่างต่อเนื่อง
มีผลทำ�ให้เงินกู้ยืมเมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้นปี 2562 ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจาก
บุคคลอื่น จำ�นวน 48 ล้านบาท โดยการนำ�โครงการ ไวโอ แครายทั้ง 2 แห่งไปจำ�นอง เพื่อนำ�เงินทุน
มาหมุนเวียนในบริษัทฯ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 59.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.12
เกิดจากบริษัทฯ มีรายได้รับล่วงหน้าจากการซื้อขายที่ดิน 15 ไร่ จำ�นวนเงิน 165.00 ล้านบาท ซึ่งจะโอน
กรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในเดือน มีนาคม 2564 นอกจากนี้ เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
การก่อสร้างและพัฒนาโครงการ และยังอยู่ในระยะเวลารับประกันของผู้รับเหมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้
คงค้าง ณ เดือนธันวาคม 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19
บริ ษั ท ฯ จึ ง วางแผนใช้ เ งิ น อย่ า งระมั ด ระวั ง ทำ � ให้ เ จ้ า หนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น สิ้ น งวดน้ อ ยกว่ า เดื อ นธั น วาคม
ปี 2562 นอกจากนี้เงินรับล่วงหน้าจากการถูกเวนคืนลดลงเนื่องจากบริษัทรับรู้เป็นรายได้เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้นทั้งจำ�นวน 48.25 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ดำ�เนิน
การเข้าซื้อหุ้นสามัญ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท โดยได้ชำ�ระค่าหุ้นสามัญส่วนแรกจำ�นวน 160
ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทะยอยชำ�ระให้เสร็จสิ้น ภายใน 1 ปี ตามที่ระบุในสัญญา
ทั้งนี้ในปี 2563 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.74 เท่าซึ่งเป็นปกติของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งไม่มีข้อกำ�หนดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำ�นวนเท่ากับ 691.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 145.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.68 ซึ่งเพิ่มขึ้นหลักจากกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 59.19
ล้านบาท และการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ จำ�นวนเงิน 86.38 ล้านบาท
ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
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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 มูลค่า 568.65 ล้านบาท และห้องชุดพักอาศัยพร้อมขาย
ในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2 มูลค่า 34.38 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2562 เกิดจาการรับรู้รายได้
ของโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ มูลค่า 274.62 ล้านบาท ห้องชุดพักอาศัย
พร้อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 และ 2 มูลค่า 7.41 ล้านบาทและ โครงการบ้านพักอาศัย
รชยา บ้านช้าง 2 มูลค่า 225.91 ล้านบาท ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างมีสาระสำ�คัญของโครงการ
วนา เรสซิเดนซ์ เพราะบ้านสร้างเสร็จและทยอยโอนให้ลูกค้า
รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 13.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 528.24
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากบริษัทฯ มีรายได้จากการถูกเวนคืนที่ดินส่วนหนึ่ง จำ�นวน 11
ล้านบาท นอกจากนี้ มีการกลับรายการ เงินจอง เงินทำ�สัญญา และเงินดาวน์ เป็นรายได้เนื่องจาก
ลูกค้าไม่มาโอนกรรมสิทธิ์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 243.73 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 66.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 23.49 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 61.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและโอนโครงการ
บ้านรชยา บ้านช้าง 2 และโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช่จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 16.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการกลับรายการต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
วู๊ดเบอรี่ เรสซิเดนซ์ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าออกแบบโครงการ งานระบบไฟฟ้า ประปาชั่วคราว งานรั้ว
ชั่วคราว งานบริหารโครงการ เป็นต้น รวมมูลค่า 5.4 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีประมาณการค่าซ่อมแซม
และบำ�รุงรักษาโครงการ 2.6 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมรีไฟแนนซ์ 3.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงาน
ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 รวมถึงสวัสดิการพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 11.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
109.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก ต้นทุนทางการเงินของโครงการ วู๊ดเบอรี่
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เรสซิเดนซ์ เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำ�ให้ฝ่ายบริหาร
ชะลอการเปิดขายโครงการและชะลอแผนการก่อสร้างชั่วคราวส่งผลให้บริษัทฯ บันทึกต้นทุนทาง
การเงินเข้างบกำ�ไรขาดทุน ซึ่งภายหลัง บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของโครงการแล้วใน
เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 และมีแผนจะโอนกรรมสิทธิ์ภายใน ไตรมาสที่1 ปี 2564
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ TONSON ในสัดส่วนร้อยละ 47.50
ทำ�ให้รายการดังกล่าว ถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทฯ ส่งผลให้ในสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำ�นวน 3.06 ล้านบาท ทั้งจำ�นวน
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ กำ�ไรสุทธิ 59.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อนที่มีกำ�ไร จำ�นวน 44.94 ล้านบาท สาเหตุสำ�คัญเกิดจาก ปี 2563 มีรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีกำ�ไรเพิ่มขึ้น จึงทำ�ให้อัตราส่วนที่แสดงถึง
ความสามารถในการหากำ � ไรของบริ ษั ท ฯ และอั ต ราส่ ว นแสดงประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ � เนิ น งาน
โดยส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น โดยอัตราส่วนทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ โดยสำ�หรับปี 2563 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ คิดเป็นร้อยละ
9.44 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คดิ เป็นร้อยละ 3.16 ในขณะทีป่ ี 2562 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนผล
ตอบแทนผูถ้ อื หุน้ คิดเป็นร้อยละ 8.54 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คดิ เป็นร้อยละ 2.56 อย่างไร
ก็ตาม อัตรากำ�ไรขั้นต้น อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน และอัตรากำ�ไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ซึ่งสาเหตุสำ�คัญเกิดจาก ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่น
ส่งเสริมการขาย เพื่อการกระตุ้นยอดขาย จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ชะลอการก่อสร้างโครงการวู๊ดเบอร์รี่ ทำ�ให้รับ
รู้ต้นทุนทางการเงินเข้ากำ�ไรขาดทุน โดยสำ�หรับปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ
24.80 อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานคิดเป็นร้อยละ 9.96 และอัตรากำ�ไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 6.92 ใน
ขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 28.01 อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 12.29 และอัตรากำ�ไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 8.50
4.4.2 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานอย่างมีนัยสำ�คัญในอนาคต
ความเสี่ยงจากต้นทุนค่าพัฒนาโครงการปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจากราคาที่ดินเป็นต้นทุนที่สำ�คัญในการพัฒนาโครงการมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านศูนย์กลางธุรกิจกลางใจเมืองหรือ Central Business
District (CBD) ซึ่ ง อาจจะกระทบต่ อ โครงสร้ า งราคาที่ ดิ น ที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาโครงการ
รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะอาจจะมีมากขึ้นหากมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ
ขึ้นงานก่อสร้าง การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำ�ให้รัฐบาลออกมาตราการปิดไซต์งานก่อสร้าง
ที่พักชั่วคราวของคนงาน และห้ามเคลื่อนย้ายคนงานซึ่งอาจส่งผลต่อความคืบหน้าของงานก่อสร้าง
และรวมถึงทำ�ให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องต่อต้นทุน
ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ จึงให้ความสำ�คัญกับ
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การจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการโดยจะมีการวางแผนการซื้อที่ดินล่วงหน้าให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาโครงการในระยะเวลา 1-2 ปี โดยการจัดหาที่ดินจะติดต่อผ่านทั้งนายหน้าซื้อขายที่ดิน
และติดต่อโดยตรงกับเจ้าของที่ดิน และมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้ผู้ต้องการขายที่ดินสามารถ
ติดต่อและส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ได้ ก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดินบริษัทฯ จะมีการทำ�การวิจัย
ตลาด วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการในทุกด้าน พิจารณาเลือกที่ดินในทำ�เลที่มี
ศักยภาพ อยู่ในเส้นทางคมนาคมที่เดินทางสะดวกสามารถเข้าถึง CBD ได้ภายใน 30 นาที หรือใกล้
รถไฟฟ้า มีแหล่งชุมชน โรงเรียน ศูนย์การค้า และสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน ทำ�ให้การพัฒนา
โครงการต่าง ๆ ได้รับการตอบรับที่ดี และได้มีการปรับกลยุทธ์ในการซื้อที่ดินให้เหมาะสมกับสภาวะ
ปัจจุบันสม่ำ�เสมอ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งทางการเงิ น โดยมี ก ารตั้ ง
งบลงทุนซื้อที่ดินให้สอดคล้องกับแผนประมาณการด้านรายได้ ทั้งนี้ต้องไม่สร้างภาระหนี้ที่สูงเกินระดับ
ที่เหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ความเสี่ยงจากความเข้มงวดด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน และมาตรการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.)
แม้ธปท. จะผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยกำ�หนดเงินดาวน์
ขั้นต่ำ�หรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) เป็นร้อยละ 100 (กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน)
สำ�หรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นการชั่วคราว สำ�หรับสัญญาเงินกู้ที่ทำ�สัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัย
นั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ทั้งกรณี (1) มูลค่าหลักประกันต่ำ�กว่า 10 ล้านบาท
ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป 1 และ (2) กรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่
สัญญากู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป แต่สถาบันการเงินยังระมัดระวังและมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ
โดยคำ�นึงถึงความสามารถในการชำ�ระหนี้ของผู้กู้ในระยะยาวเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายโดยมีนโยบายชัดเจน
ที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาโครงการแนวราบเป็นสัดส่วนหลักประมาณร้อยละ
70-80 ทำ�ให้สามารถบริหารกระแสเงินสดและบริหารการก่อสร้างให้สอดคล้องกับการขายได้ อีกทั้ง
ลูกค้าของโครงการแนวสูงและแนวราบจะซื้อเพื่อการอยู่อาศัยจริงเป็นส่วนมาก เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ
วางโมเดลการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เจาะตลาดนิชมาร์เก็ต (Niche Market) โดยศึกษา
และวิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายในทำ�เลนั้น ๆ เพื่อนำ�มาพัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยในรูปแบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าเป็นหลัก
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4.5 ข้อมูลที่เปิดเผยสำ�หรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วิเคราะห์รายละเอียดการชำ�ระเงินโครงการ ดังนี้
(1) รายละเอียดของการชำ�ระเงินของโครงการที่ดำ�เนินอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อโครงการ

มูลค่าที่
ขายแล้ว
(ล้านบาท)
(1)

(ล้านบาท)

คงเหลือจำ�นวน
ที่ยังไม่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
(1)-(2)

เงินที่ค้าง
ชำ�ระสะสม
(2)-(3)

เงินที่ชำ�ระ
แล้วสะสม
(3)

เงินที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระสะสม
(2)

ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละของ (ล้านบาท) ร้อยละของ
ของมูลค่า
ของเงินที่
เงินที่ถึง
มูลค่าที่ขาย
ที่ขายแล้ว
กำ�หนด
กำ�หนดชำ�ระ
แล้ว
ชำ�ระสะสม
สะสม

โครงการไวโอ 1

265.90

265.90

100.00%

265.90

100.00%

-

0.00%

-

0.00%

โครงการไวโอ 2

193.28

183.95

95.17%

183.95

100.00%

-

0.00%

9.33

4.83%

95.08% 1,429.99

100.00%

-

0.00%

74.00

4.92%

โครงการ
วนา เรสซิเดนซ์

1,503.99 1,429.99

โครงการบ้าน
รชยา วงแหวนนาดี

13.40

0.08

0.60%

0.08

100.00%

-

0.00%

13.32

99.40%

โครงการบ้าน
รชยา ไพร์เวท
ลิฟวิ่ง นาดี

9.10

0.06

0.66%

0.06

100.00%

-

0.00%

9.04

99.34%

2,286.31

346.97

15.18%

339.95

97.98%

7.02

2.02% 1,939.34

84.82%

โครงการ
ต้นสน วัน
เรสซิเดนซ์

(2) รายละเอียดค้างชำ�ระสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อโครงการ
โครงการไวโอ 1

เงินที่ค้างชำ�ระ
สะสม

ค้างชำ�ระ
1-3 เดือน

ค้างชำ�ระ
4-6 เดือน

จำ�นวนราย ล้านบาท จำ�นวนราย ล้านบาท จำ�นวนราย
-

ค้างชำ�ระ
6 เดือน ขึ้นไป

ล้านบาท

จำ�นวนราย ล้านบาท
-

โครงการไวโอ 2

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการ วนา เรสซิเดนซ์

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการบ้านรชยา
วงแหวน-นาดี

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการบ้านรชยา
ไพร์เวท ลิฟวิ่ง นาดี
โครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

-

-

-

-

-

-

-

-

12.00

7.02

8.00

2.37

1.00

0.75

3.00

3.90
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
บุคคลอ้�งอิงอื่น ๆ
น�ยทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อ: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์: 410/93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
โทรสาร: เขตห้วงขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี
ชื่อ: นางจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่: 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0-2259-5300
โทรสาร: 02-260-1553
5.2 ข้อมูลทั่วไป
- ไม่มี –
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
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6. นโยบายการการกำากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการจะปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code Of Best Practices) สำาหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้นำาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปฏิบัติดังนี้
(1) คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ และจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในระยะ
ยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำาหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ เว้นแต่เรื่องดังต่อไป
นี้จะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำาหนดให้รายการที่กรรมการ หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลง
คะแนน
• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำาคัญ
• การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
• การทำ า แก้ ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรื อ
บางส่วนที่สำาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน
• การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
(2) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และอำานวยความสะดวกแก่ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในการเข้าร่วมประชุม
การได้รับสารสนเทศและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลา
การประชุมอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และตั้งคำาถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องอื่น ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ โดยใน
ปี 2564 มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจำานวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญประจำาปี 2564 โดยที่ผ่าน
มาบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
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(3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญ อันได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผู้สอบบัญชีอิสระ คู่แข่ง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ในสังคม บริษัทฯ คำ�นึงถึงสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมในการตัดสินใจดำ�เนินการใด ๆ ด้วยความสุจริต โดยจะมีการรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ก่อนกระทำ�การใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มต่าง ๆ ในส่วนของสังคม บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยจิตสำ�นึกสนับสนุน
กิจกรรมชุมชนต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ตามความเหมาะสม ในส่วนของพนักงานของ
บริษัทฯ จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ อย่างสม่ำ�เสมอและได้รับสวัสดิการที่ดีและ
ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
(4) การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมอย่างน้อย 7 วัน และใน
การประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการบริษัทและกรรมการการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย โดยประธาน
ในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำ�ถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในรายงานการประชุม
(5) ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำ�หนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่ง
เงินทุนตลอดจนกำ�กับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ รวมทั้ง
การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจการอย่างเต็มที่
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจใด ๆ ในเรื่องนั้น ๆ
และหากรายการระหว่างกันเข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง ข้อกำ�หนด หรือกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ � หนดดั ง กล่ า วอย่ า งเคร่ ง ครั ด
นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ จะดำ � เนิ น การให้ มี ก ารเปิ ด เผยรายการข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วโยงกั น ในรายงาน
ประจำ�ปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) รวมทั้งจะให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
ส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายการที่
มีความโปร่งใสและแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
(7) จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการได้ จั ด ทำ � แนวทางเกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564) ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Code Of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงมาตรการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
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(8) การถ่วงดุลอำ�นาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร จำ�นวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมดและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำ�นวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้ง 4 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำ�หน้าที่กำ�กับ
ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส
(9) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้กำ�หนดค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่
ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกำ�หนด มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทและ
ผลการดำ�เนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
(10) การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
บริษัทฯ มีทั้งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็น 2 ตำ�แหน่งและไม่เป็นบุคคล
เดี ย วกั น ซึ่ ง แบ่ ง ขอบเขตอำ � นาจในการบริ ห ารไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งโปร่ ง ใส
มีการถ่วงดุลอำ�นาจอย่างเพียงพอ ความเป็นอิสระในการจัดการ ทั้งนี้ในมติการอนุมัติการทำ�
รายการที่สำ�คัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี นอกจากนี้อำ�นาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นการมอบ
อำ�นาจที่ไม่ทำ�ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำ�ร่วมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้
(11) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจำ�เป็นของธุรกิจบริษัทฯ โดยมีการกำ�หนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระ
การประชุมก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2563 และ ปี 2564
คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง และ 6 ครั้ง ตามลำ�ดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม
ของกรรมการแต่ละคน ตามรายละเอียดที่แสดงในข้อ 7.1 คณะกรรมการบริษัท
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ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำ�เนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำ�หนด
ให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อ หรือขายสินทรัพย์
ที่สำ�คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการ
อื่น ๆ กำ�หนด เป็นต้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. กำ�กับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำ�หรับ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น ฯลฯ และเปิดเผยให้รับทราบกำ�หนดให้ปฏิบัติตาม และติดตามให้มีการปฏิบัติ
รวมทั้งทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดำ�เนินงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการควบคุม
ดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการดำ�เนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
5. จัดให้มีการทำ�งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้
มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้
ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. จั ด ให้ มี ก ารทำ � รายงานประจำ � ปี ข องบริ ษั ท ฯ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การจั ด ทำ � และการเปิ ด เผย
งบการเงินของบริษัทฯ เพี่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพี่อพิจารณาและอนุมัติ
7. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ กำ � หนดใน
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
เพี่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไป
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9. พิจารณาแต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง หรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงกรรมการบริ ห าร โดยเลื อ กจากกรรมการบริ ษั ท
หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้ง กำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
11. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง หรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพี่ อ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านตาม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณากำ�หนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
13. พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย รวมทั้งกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย
14. พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพี่อแต่งตั้งกรรมการบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ของบริษัทย่อยโดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้ง
พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว
15. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท
หรืออาจมอบอำ�นาจเพี่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำ�นาจ
นั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่กำ�หนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจช่วงที่ทำ�ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
16. พิจารณากำ�หนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
17. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของเลขานุการบริษัท
18. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำ�เสนอ ก่อนนำ�
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
19. ดำ � เนิ น การให้ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ะบบงานทางบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำ�ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลได้ในภายหลัง

127

ส่วนที่ 2 การการกำ�กับดูแลกิจการ

20. พิจารณาอนุมัติกลั่นกรองแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำ�คัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทจะประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทเป็นผู้จัดทำ�แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง มาตรการ
ที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
บริหารความเสี่ยง
21. พิจารณาอนุมัติการทำ�รายการได้มา หรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย
เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติ
ดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22. พิจารณาอนุมัติก ารทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อ ย เว้นแต่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและ/หรือประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย กำ � กั บ ควบคุ ม และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
23. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เมื่ อ เห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ มี กำ � ไร
พอสมควรที่จะทำ�เช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
24. ดำ � เนิ น การให้ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสมและมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม
และตรงต่อเวลา
25. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรหรือบุคคลภายนอก หากมีความจำ�เป็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม
26. กำ�กับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับของบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด
27. กำ � หนดกรอบนโยบายการบริ ห ารงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และมาตรการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้
ในอุตสาหกรรม และมีการติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
28. ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการดำ�เนิน
กิจการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการของ
บริษัท ลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม
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(12) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัท ฯ โดยอำ�นาจและหน้าที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้ อ
6.2 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย หั ว ข้ อ ย่ อ ย คณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบ
ทุกคนไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน จะแสดงตามรายละเอียดใน
ข้อ 7.1 คณะกรรมการบริษัท หัวข้อย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ
อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับ
หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยอำ � นาจและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ไปตาม
รายละเอี ย ดในข้ อ 6.2 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย หั ว ข้ อ ย่ อ ย คณะกรรมการตรวจสอบ และมี
รายละเอี ย ดการเข้ า ประชุ ม ของกรรมการตรวจสอบแต่ ล ะคน จะแสดงตามรายละเอี ย ดในข้ อ
7.1 คณะกรรมการบริษัท หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริหาร
(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการตรวจสอบภายใน ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตามแนวทาง
ที่กำ�หนดและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำ �กัด
เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งมิใช่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้
ความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีมาตรฐานที่
ดีขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
(14) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำ�ปี โดยงบการเงินดังกล่าว จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและที่ปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำ�รงรักษา
ไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบ
จุ ด อ่ อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ การดำ � เนิ น การที่ ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี ส าระสำ � คั ญ ใน
การนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหารเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่
น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่งบการเงินของบริษัทฯ
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(15) ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ �คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทั้ง รายงานข้อมูล ทางการเงิน และข้อ มูลทั่วไป ตลอดจนข้อ มูลสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อ บริษัทฯ
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่าน
ช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายวัลลภ

ศรีไพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายภูริพัฒน์

ชุ่มธรรม

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวศันสนีย์

พูลสวัสดิ์*

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และ เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือ การกระทำ�
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) การทุจริต หรือ มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ บ ริ ห ารไม่ ดำ � เนิ น การให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที่ กำ � หนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทำ � ดั ง กล่ า วต่ อ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. สอบทานกฏบัตรเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ กำ � หนดไว้ ห รื อ ไม่ และเสนอให้ มี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบหากมีความจำ�เป็น และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็น
อื่น ๆ ด้วยกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำ�เนินการติดตามที่เหมาะสม
11. รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทและบริษัทย่อยหรือประเด็นอื่น ๆ ด้วยกระบวนการสอบสวน
ที่เป็นอิสระ และมีการดำ�เนินการติดตามที่เหมาะสม
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12. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและ
บริษัทย่อยที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำ�เป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัทและบริษัท
ย่อย ไปสู่เป้าหมาย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
13. กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อยและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
14. กำ � หนดค่ า ตอบแทนที่ จำ � เป็ น และเหมาะสมทั้ ง ที่เป็ น รู ป แบบตัว เงิน และมิ ใช่ ตั วเงิ น เพื่อ จูง ใจและรัก ษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อย ให้นำ�พา
บริษัทและบริษัทย่อยให้ดำ�เนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว
15. กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยที่เหมาะสม
16. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง สอดคล้องกับผลการคำ�เนินงานของบริษัทและสภาวะตลาด
โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทเป็นสำ�คัญ
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอาศัยอำ�นาจตามข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายศุภโชค

ปัญจทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายยงเกียรติ

ศิริวัจนางกูร

กรรมการบริหาร

3. นายจตุรงค์

ธนะปุระ

กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำ�เนินงาน งบประมาณประจำ�ปี และอำ�นาจการบริหารงาน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
แผนการดำ�เนินงานและงบประมาณประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำ�ธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อ
การเปิดบัญชี ผู้ยืม จำ�นำ� จำ�นอง ค้ำ�ประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ที่ดิน
เพื่อการทำ�ธุรกรรม ตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้อำ�นาจวงเงินที่ได้กำ�หนดไว้
4. กำ�หนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก
การฝึก อบรม การว่า จ้า ง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อ ยที่เป็นคณะผู้บริ หาร
หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับ
มอบอำ�นาจจากกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำ�นาจแทนบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำ�กับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้
และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำ�นาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจ
ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่กำ�หนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจช่วงที่ทำ�ให้
ผู้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติไว้แล้ว
6. พิจารณากลั่นกรองแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำ �คัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยจะสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อนำ�
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะได้รับการทบทวนความเพียงพอ รวมทั้งความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากสภาวการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
7. พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภททีเ่ สนอคณะกรรมการบริษทั ยกเว้น งานทีอ่ ยูภ่ ายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และ/หรือ เป็นอำ�นาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำ�
เสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

133

ส่วนที่ 2 การการกำ�กับดูแลกิจการ

8. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย ทั้ ง นี้ การมอบหมายอำ � นาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วง
ที่ทำ�ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการ
ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำ�หนด
ขอบเขตที่ชัดเจน
6.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด จะได้รับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
(1) กรรมการอิสระ
• คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการอย่ า งน้ อ ย 5 ท่ า น โดยให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น
ผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจ
เลือกตั้งตำ�แหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
• การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับ
จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อ (1) และ (2) อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือก
ระหว่างบุคคลที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเท่านั้น
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ให้นับรวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท * ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกิน 1% ของ จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
หมายเหตุ: * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มาดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้
บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป
โดยการแต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ษั ท นั้ น บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลำ � ดั บ ลงมาเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
6.4 การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและวิธีกำ�กับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้
• มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนของการถือหุ้น โดยกำ�หนดให้กรรมการและ
ผู้บ ริห ารที่เ สนอชื่อนี้มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่แ ละความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจตามที่กฎหมายหรือข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้
ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นจะต้องได้
รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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•

มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนขอ
งบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมและมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายที่สำ�คัญต่อ
การดำ�เนินธุรกิจ กล่าวคือ จะมีการนำ�เสนอนโยบายทีส่ �ำ คัญของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอมติอนุมัติเป็นนโยบายที่สำ�คัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อไป

โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีดังนี้
กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามแต่ที่
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะกำ�หนด อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ กำ�หนดให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ
บริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำ�กับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
ร่วม (แล้วแต่กรณี)
เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ
(ก) การแต่ ง ตั้ ง หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเป็ น กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท ย่ อ ยและ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม
โดยให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีบ่ ริษทั ฯ เสนอชือ่ หรือแต่งตัง้ มีดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาออกเสียงใน
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทั่วไปและดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มจะเห็ น สมควรเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำ�หนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำ�ปีและเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยเว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำ�คัญตามข้อ (ฉ)
(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทย่อย
รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึง (ฐ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำ�คัญและหากเข้าทำ�รายการจะมีผล
กระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำ �นวณขนาดรายการ
ที่บริษัทย่อยจะเข้าทำ�รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำ�หลักเกณฑ์การคำ�นวณ
รายการตามที่ กำ � หนดไว้ ใ นประกาศของคณะกรรมการกำ � กั บ ตลาดทุ น และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือ
เกี่ยวกับเรื่องการทำ �รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการต่อไปนี้คือ
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(จ) กรณี ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยตกลงเข้ า ทำ � รายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ รายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหาย
แก่บริษัทย่อย
(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ซ) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
(ฌ) การเข้าทำ� แก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วน
ที่สำ�คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยหรือการรวมกิจการของบริษัท
ย่อยกับบุคคลอื่น
(ญ) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำ�คัญ
(ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำ �ประกัน การทำ�นิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย
ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่
บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำ�คัญ
เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(ก) กรณี ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยตกลงเข้ า ทำ � รายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ รายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำ�นวณ
ขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำ�รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำ�หลัก
เกณฑ์การคำ�นวณรายการตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำ�กับตลาด
ทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลง
คะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด
ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นหรือเป็น
ผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมด
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น
(ค) การดำ�เนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรง
และ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าจะ
ทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยในการเข้าทำ�รายการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
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(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อยทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำ�นวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่
จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำ�หลักเกณฑ์การคำ�นวณรายการตามที่กำ�หนด
ไว้ ใ นประกาศของคณะกรรมการกำ � กับ ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่ม
เติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำ�นวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดบริษัทฯ
(โดยนำ � หลั ก เกณฑ์ ก ารคำ � นวณรายการตามที่ กำ � หนดไว้ ใ นประกาศของคณะกรรมการกำ � กั บ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือ
จำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดย
อนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่
ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
• กลไกในการกำ�กับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน การทำ�รายการ
ระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือ
การทำ � รายการสำ � คั ญ อื่ น ใดของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง และใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำ�รายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยได้กำ�หนดให้บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการกำ�กับดูแลของบริษัทฯ
• มีการกำ�หนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลักคือ บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายควบคุมภายในของบริษัทฯ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กลไกอื่นในการกำ�กับดูแลบริษัทย่อย
เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การตั้งหรือเลิกบริษัทย่อย จะต้องขออนุมัติต่อต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อขอมติอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทย่อยอนุมัติรายการดังกล่าวต่อไป
• กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องเปิดเผยและนำ�ส่งข้อมูลส่วนได้เสียของ
ตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำ�
ธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ทราบภายในกำ�หนดเวลาที่บริษัทฯ กำ�หนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสิน
หรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำ�นึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ
ทั้งนี้กรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้
เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย อนึ่ง การกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็น
ผลให้กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย [ที่ประกอบธุรกิจหลัก] ได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับ
ความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำ�ที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำ�คัญ
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(ก) การทำ � ธุ ร กรรมระหว่ า งบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก กั บ กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ บุ ค คลที่ มี
ความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ
กระทำ�และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
ประกาศกำ�หนด
• บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบ
การรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�เดือน
• บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำ�ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว ซึ่งบริษัทย่อย
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
• บริษัทย่อยต้องนำ�ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอ
ตามเหมาะสม
• กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำ�คัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงและ/หรือนำ�ส่งเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
• ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ลู ก จ้ า งหรื อ ผู้ รั บ มอบหมายของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม
รวมถึ ง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดั ง กล่ า วใช้ ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ และ
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำ�ตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบเป็นนัยสำ�คัญต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่
• กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยจะกระทำ�ธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้
ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ตามแต่ ข นาดรายการที่ คำ � นวณได้ (แล้ ว แต่ ก รณี ) (โดยนำ � หลั ก เกณฑ์ ก ารคำ � นวณรายการตามที่
กำ�หนดไว้ในประกาศขอคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการทำ�ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการ
ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว
แต่กรณีและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลัก
การที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว
ซึ่งในฐานะที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น กลไกการกำ�กับดูแลข้างต้น เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่
(2) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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6.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
• ให้ ค วามรู้ แ ก่ ก รรมการรวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรายงานการถื อ ครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ข องตน คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต่ อ สำ � นั ก งานกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำ � หนดโทษ
ตามมาตรา 59 และบทกำ � หนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• กำ � หนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์
ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ภายในวั น ทำ � การถั ด ไปจาก
วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำ�เนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน
ต่อสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• บริษัทฯ จะกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่
เป็นสาระสำ�คัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย
24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระสำ�คัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำ�ข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็น
หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทำ�และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
อีกทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้
เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัดทำ�นโยบายการ
สื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
ส่วนที่ 1 การสื่อสาร
1.1 บริษัทฯ จะกำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำ�หน้าที่
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
เท่าเทียมกัน และทันเวลา
1.2 บริษัทฯ จัดให้มีการกำ�หนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกโดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม
และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนและนักลงทุนได้เป็นอย่างดี
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1.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำ�หนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล รวมทั้งกำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์
ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ข้อมูลสำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่นักลงทุนสัมพันธ์จะนำ�ไปเปิดเผยสู่สาธารณชนจะต้องได้รับ
การรับรองและกำ�กับดูแลจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่ออกจากบริษัทฯ มีความถูกต้อง
เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
1.5 เมื่ อบริษัท ฯ และบริษัท ย่อยได้รับ ความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก นักลงทุนสัมพันธ์ยังสามารถนำ �
ความคิดเห็นดังกล่าวมานำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานและกำ�หนด
ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
ส่วนที่ 2 การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส จึงกำ�หนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านบวกหรือด้านลบ มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับ
กฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเอกสารทางการอื่นของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำ�ปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1) โดยเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วย และโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information)
ให้เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยคำ�นึงถึงช่วงเวลาที่จะเปิดเผยด้วย
กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือ
มีความไม่แน่นอนสูง หรือการเผยแพร่ข้อมูลนั้นในทันทีจะส่งผลเสียต่อการดำ �เนินการของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยหรือต่อการได้เปรียบเชิงธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาชะลอการเผยแพร่ข้อมูล
นั้นไว้จนกว่าระยะเวลาที่เหมาะสม และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดูแลรักษาข้อมูลนั้นให้จำ�กัดเฉพาะบุคคล
ที่จำ�เป็น เพื่อป้องกันการนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยจะดำ�เนิน
การตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่ทำ�ได้
2.2 การเปิดเผยข้อมูลที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) ให้เปิดเผยอย่างชัดเจน
ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำ�คัญที่ได้เปิดเผย
ไปแล้วต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลที่ได้เปิดเผยไปแล้ว
2.3 การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสำ�คัญ (Non-material Information) ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของ
ความเป็นจริงและต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำ�คัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน
ราคาหลักทรัพย์ หรือเปิดเผยในทำ�นองที่อาจทำ�ให้บุคคลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง
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2.4 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Forward-Looking Information) ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง
และอธิบายเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลและพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำ�มาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ดังกล่าว
2.5 จัดให้มีกระบวนการรับมือกับข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ โดยออก
มาชี้แจงหรือปฏิเสธ เมื่อมีข่าวลือหรือข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อาจ
ทำ�ให้เกิดการเข้าใจผิด หรืออาจมีผลต่อการลงทุนในบริษัทฯ
2.6 หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม เช่น การประกาศข่าวแก่สาธารณะโดยไม่มีเหตุการณ์ที่
แท้จริงสนับสนุน การรายงานหรือคาดคะเนเกินจริง หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยใช้ถ้อยคำ�ที่หรูหรา
ฟุ่มเฟือยที่อาจทำ�ให้สาธารณชนเข้าใจผิด
2.7 เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ ตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
และแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
2.8 กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้มีสิทธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสำ�คัญต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
2.9 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลที่เปิด
เผย และการให้ความรู้แก่กรรมการและพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ
ส่วนที่ 3 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
3.1 เปิดเผยข้อมูลโดยผ่านช่องทางตามหลักเกณฑ์และข้อกำ�หนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.2 สื่อสารหรือเปิดเผยข้อมูลโดยผ่านช่องทางของบริษัทฯ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ
สื่อสังคมออนไลน์ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การเยี่ยมชมบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจัดส่งเอกสารให้
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ QR Code และ URL เป็นต้น
ส่วนที่ 4 บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำ�หนดให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลสำ�คัญ
ต่าง ๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้
4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและนำ�นโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ และเป็นผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดในการพิจารณาเปิด
เผยหรือไม่ให้เปิดเผยข้อมูลใด ๆ
4.2 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
และเลขานุ ก ารบริ ษั ท จะทำ � หน้ า ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า บริ ษั ท ฯ
และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยสารสนเทศ
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4.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับมอบหมายให้
เป็นโฆษกของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารข้อมูล และสารสนเทศใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่สื่อมวลชน
นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุน ทั้งนี้การให้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
ซึ่งเป็นสาระสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนการดำ�เนินการ
4.4 หากผู้ บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานคนใดได้ รั บ การสอบถามหรื อ ขอให้ แ สดงความคิ ด เห็ น จากผู้ ล งทุ น หรื อ
สื่อมวลชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องแจ้งว่าตนเองไม่ได้รับ
อนุญาตในการให้ข้อมูลในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์
ส่วนที่ 5 การรักษาข้อมูลลับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่หรือล่วงรู้จากบุคคลอื่น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
และมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ โดยดูแลมิให้ข้อมูลดังกล่าวรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
กรณี ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามกฎหมาย หรื อ กรณี ค วามจำ � เป็ น ทางธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล
แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่นผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ เป็นต้น บริษัทฯ จะจัด
ทำ�ข้อตกลงการรักษาความลับกับบุคคลดังกล่าว
6.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวน

820,000.00* บาท

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

จำ�นวน

605,000.00 บาท

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด

จำ�นวน

410,000.00 บาท

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

จำ�นวน

290,000.00 บาท

จำ�นวน

2,125,000.00 บาท

รวม

หมายเหตุ: * ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ผู้สอบบัญชีคิดค่าบริการจากการแก้ไขงบการเงินจำ�นวน 100,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ไม่มี
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6.7 การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
(1) จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดถือหลักปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
(1.1) จรรยาบรรณต่อลูกค้า
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมุ่ ง ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ประโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจอย่ า งเหมาะสม
โดยการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งดูแลรักษา
ข้อมูลความลับของลูกค้า เว้นแต่กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
แนวปฏิบัติ
1.1.1

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่ เป็นธรรม
และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

1.1.2

รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำ�ข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที
ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1.3

ไม่รับหรือให้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน การบริการ การอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ
การแลกเปลี่ยนของกำ�นัล หรือการเลี้ยงตอบแทนตามธรรมเนียม สามารถทำ�ได้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ แต่ต้อง
เป็นไปตามเทศกาลต่าง ๆ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมและไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่
ชอบธรรม โดยควรพิจารณาว่ามีมูลค่าที่เหมาะสมในแต่ละโอกาส แต่ละเทศกาล รวมตลอด
ถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยใน
กรณีของการเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล

(1.2) จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น ในระยะยาวด้วย
ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติ
1.2.1

ดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดำ�เนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และ
เป็ น ธรรมต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น โดยรวม และมี ผ ล
ประกอบการที่สร้างคุณค่ากิจการที่ดีในระยะยาว

1.2.2

นำ � เสนอรายงานฐานะข้ อ มู ล การเงิ น และผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
อย่างสม่ำ�เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งรายงานแนวโน้มในอนาคตของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้
มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

รายงานประจำ�ปี 2564 144

ส่วนที่ 2 การการกำ�กับดูแลกิจการ

(1.3) จรรยาบรรณต่อพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
มุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ
นอกจากนี้ยังกำ�หนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำ �หรับพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย
หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานมีความระมัดระวัง และไม่กระทำ�การใด ๆ ที่เป็นการละเมิด
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แนวปฏิบัติ
1.3.1

พนั ก งานจะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยคำ � นึ ง ถึ ง ประโยชน์
อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และคำ�สั่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1.3.2

จะกำ�หนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพลักษณะ
ของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทฯ และบริษัทย่อ ยในการจ่ า ย
ค่ า ตอบแทนนั้ น รวมถึ ง การให้ ส วั ส ดิ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ก ฎหมายกำ � หนดหรื อ มากกว่ า
ตามความเหมาะสม

1.3.3

จะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การทำ�งาน เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทำ�งานต่อไป และพัฒนาทักษะในการทำ�งาน
ในด้านอื่น ๆ

1.3.4

ส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควร และเท่าที่
จะทำ�ได้ โดยกำ�หนดตามนโยบายการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร

(1.4) จรรยาบรรณต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นดำ�เนินธุรกิจที่จะประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน และดำ�เนินธุรกิจ
ภายใต้การแข่งขันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้หลักการส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการ
ค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่ผูกขาด
หรือกำ�หนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น
แนวปฏิบัติ
1.4.1 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือกระทำ�การใด ๆ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือ
ไม่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจ
1.4.2

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

1.4.3

ไม่ร่วมในการทำ�สัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลให้เกิดการกีดกันหรือขจัดคู่แข่งขัน
ทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
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(1.5) จรรยาบรรณต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้และ
คู่ค้าทุกประเภท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำ�หนด รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติ
ตามอำ�นาจการดำ�เนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องของการได้มา
หรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
แนวปฏิบัติ
1.5.1 จั ด ให้ มี ก ระบวนการจั ด หา จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง อย่ า งมี ม าตรฐานและเป็ น ธรรม ตามคู่ มื อ
การปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย โดยมี ก ระบวนการจั ด การและติ ด ตามเพื่ อ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
1.5.2 การทำ � ธุ ร กรรมต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง มู ล ค่ า ราคาที่ เ ป็ น ไปตามกลไกตลาด โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ไม่ใช้วิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.5.3 จ่ายเงินให้เจ้าหนี้และคู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำ�ระเงินที่ตกลงกัน
1.5.4 มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาและรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ยั่ ง ยื น กั บ เจ้ า หนี้ แ ละคู่ ค้ า ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
ชั ด เจนในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ คุ้ ม ค่ า กั บ มู ล ค่ า เงิ น คุ ณ ภาพทางด้ า น
เทคนิ ค และมี ค วามเชื่ อ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น รวมถึ ง การช่ ว ยให้ ค วามรู้ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
และยกระดับความสามารถในการผลิตและการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
(1.6) การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ
รวมทั้ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย และต้ อ งหลี ก เลี่ ย งการมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายหรื อ ขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน
การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่อง
ต้องห้ามโดยเด็ดขาด
แนวปฏิบัติ
1.6.1 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
1.6.2 ดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำ�นึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย แม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคำ�สั่ง
ใด ๆ ก็ตาม
(1.7) จรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยยึ ด มั่ น ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ค วบคู่ ไ ปกั บ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการบริ ห ารชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการส่วนที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และการนำ�เทคโนโลยีที่มีเหมาะสมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจาก
กระบวนการประกอบกิจการ รวมถึงการสร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
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แนวปฏิบัติ
1.7.1

มีนโยบายในการประกอบธุรกิจตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และกระบวนการก่อสร้าง
ให้ คำ � นึ ง สภาพแวดล้ อ มเป็ น สำ � คั ญ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ บั ง คั บ ใช้ อ ยู่ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ช่ ว ยป้ อ งกั น หรื อ ลดผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อม

1.7.2

มี น โยบายการดำ � เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม (Corporate
Social Responsibility: CSR) โดยเน้นดำ�เนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม
ชุม ชน และสิ่ง แวดล้อ มอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยตั้ งอยู่
หรื อ เข้ า ไปดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง ที่ ดำ � เนิ น การเองและร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น

(1.8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรที่อาจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภายใต้กรอบความถูกต้อง
ตามกฎหมายและจริยธรรม
แนวปฏิบัติ
1.8.1

ไม่ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งในการทำ � ธุ ร กรรมกั บ คู่ สั ญ ญาที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง อาจมี ผ ล
ประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร

1.8.2

หลี ก เลี่ ย งการขั ด แย้ ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ และ
บริษัทย่อยในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด

(1.9) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างโปร่งใส
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด และอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผยด้วยวาจา
การแถลงข่าว ลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางอื่น ๆ
แนวปฏิบัติ
1.9.1

เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ ของบริ ษั ท ฯ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น และ/หรื อ สาธารณชน
ทัว่ ไปโดยเท่าเทียมกัน ตามพืน้ ฐานความเป็นจริง และต้องไม่เจตนาให้ผูอ้ ืน่ เกิดความเข้าใจ ผิด
รวมทั้ ง เป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผย
ข้อมูล

1.9.2

การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และราคาหุ้ น หรื อ ข้ อ มู ล ความลั บ ต่ อ
สาธารณะชน ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร โดยประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ ดำ � เนิ น การหรื อ มอบหมายให้ ผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง บุ ค คลที่ ทำ � หน้ า ที่ ใ นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล นั้ น ต้ อ งทำ � การ
เปิดเผย อย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสถานการณ์ รวมทั้งต้องดำ�เนินการ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
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(1.10) การจัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่าง ๆ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ที่พนักงานและผู้มีส่วน
ได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในการกระทำ�ที่สงสัยว่าฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามนโยบายคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ
(Whistle Blower Policy)
(1.11) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้าน
ทุจริต จึงได้กำ�หนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น (Anti-Corruption Policy) พร้อมทั้ง
ประกาศใช้นโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ และสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าจัดทำ�นโยบายและร่วมดำ�เนิน
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริตด้วย
(2) ข้อพึงปฏิบัติ
(2.1)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จะต้องไม่กระทำ�การใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของ
บริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัทฯ
• การกระทำ � ที่ เ ป็ น การขั ด ต่ อ ผลประโยชน์ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากความเกี่ ย วข้ อ งกั น ทางธุ ร กิ จ
ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน หรือระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า หรือระหว่างพนักงานกับลูกค้า
ของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน ในกรณีที่อาจนำ�
ไปสู่สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือขัดต่อผลประโยชน์
ของลูกค้าของบริษัทฯ
• หากตำ�แหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน มีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือบุคคลที่รู้จัก พนักงานจะต้องไม่ใช้อำ�นาจหน้าที่ของตน
ในการดำ�เนินการใด ๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามฝ่ายงานได้ทราบทันที
• บริษัทฯ และพนักงานควรที่จะแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบด้วยหากมีกรณีที่จะเป็นการขัดต่อผล
ประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า หรือระหว่างพนักงานกับลูกค้า
• พนักงานจะต้องไม่เข้าร่วม หรือรับตำ�แหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่นรวมทั่งการรับตำ�แหน่งเป็น
กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือการรับจ้างทำ�งานในกิจการอื่นที่จะก่อให้เกิดการขัดต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ
• ลักษณะงานใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ ควรจัดให้แบ่งแยกหน้าที่งาน
ออกจากกัน
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(2.2)

การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
• พนักงานมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ มิให้เสือ่ มเสีย สูญหาย
และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และไม่นำ�
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ เพี่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
• ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วหมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง ที่ มี ตั ว ตน และไม่ มี ตั ว ตน เช่ น สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็น ความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการ
เงิน ข้อมูลด้านการทรัพยากรบุคคล
• พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลที่เป็นความลับ
อย่างเด็ดขาด

(2.3)

การให้หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง
• พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับเงิน สิง่ ของ หรือประโยชน์อืน่ ใดจากผูท้ ีเ่ กีย่ วข้อง
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
• พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่ง
ผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับ
• ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มูลค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
• หากพนั ก งานได้ รั บ ของขวั ญ ในโอกาสตามประเพณี นิ ย มที่ มู ล ค่ า เกิ น ปกติ วิ สั ย จากผู้ ที่
เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้น
• การให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ อาจกระทำ � ได้ หากทำ � ด้ ว ยความโปร่ ง ใส หรื อ ทำ � ในที่ เ ปิ ด เผย
หรือสามารถเปิดเผยได้

(2.4)

การรักษาความลับ
• บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการรักษา
ความลับเกี่ยวกับการทำ�รายการต่าง ๆ ของลูกค้ากับบริษัทฯ
• หากพนักงานได้รับคำ�สั่ง หรือคำ�ร้องขอให้แจ้งข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงานจะ
ต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดที่บริษัทฯ ได้วางไว้ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไป
• หน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว จะต้องยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าผู้นั้นจะพ้นจาก
การเป็นพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม
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(2.5)

การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด
• พนักงานจะต้องไม่นำ�ข้อมูลที่ได้รับ ไปใช้ หรือทำ�สำ�เนา หรือนำ�ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
งาน ไปใช้เพื่อประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ตนเอง หรือแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
• พนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ จะต้องไม่กระทำ�การ
ดังต่อไปนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง สมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา
บุตร ญาติพี่น้อง) หรือบุคคลอื่น
• ชักนำ�ให้มกี ารดำ�เนินการในทางมิชอบทีม่ ผี ลต่อการทำ�ข้อตกลงกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกอืน่
• เผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

(2.6)

ความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกข้อมูลลูกค้า
• พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของ
ลูกค้าให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและมีการเก็บรักษาที่ดีตามระยะเวลาที่กำ�หนด
การบันทึกข้อมูลหมายความ รวมถึง
• สัญญาต่าง ๆ สมุดจดบันทึก, เอกสารต้นฉบับ, สลิป, เอกสารแสดงรายการทางบัญชี
• เทปคอมพิวเตอร์, แผ่นดิสเก็ต
• โปรแกรม / ระบบงานคอมพิวเตอร์
• รายงานที่พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
• พนักงานจะต้องไม่กระทำ�หรืออนุญาตให้ผู้ใดกระทำ�การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้เป็นเท็จ
ลบทิ้ง หรือตัดข้อความ เพื่อทำ�ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเบี่ยงเบนทำ�ให้ข้อมูล
ไม่ชัดเจน หรือปกปิด ข้อเท็จจริงของข้อมูลนั้น ๆ

(2.7)

การใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด
• พนักงานจะต้องไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด โดยการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือ
ข้อมูลของลูกค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอื่นใด
• พนักงานจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำ�แหน่งงาน โดยการกระทำ� ดังต่อไปนี้
• เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรือ ผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการตอบแทนการทำ�งานในหน้าที่ของตน
• เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้าโดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้าได้รับผล
ประโยชน์ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำ�หนด
• พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้า คู่สัญญาและนายหน้า ได้ทราบอย่างชัดเจนว่า มิให้มอบของ
ขวัญ ผลประโยชน์ หรือบริการใด ๆ เป็นพิเศษให้แก่พนักงาน
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• พนักงานจะต้องไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้าที่งานในทางที่ผิด โดยกระทำ�ดังนี้
• เพื่ อ เรี ย กร้ อ งตำ � แหน่ ง ใด ๆ ในบริ ษั ท ของลู ก ค้ า ยกเว้ น การที่ พ นั ก งานผู้ นั้ น ได้ รั บ
การแต่ ง ตั้ ง จากบริ ษั ท ฯ ให้ ไ ปดำ � รงตำ � แหน่ ง ในบริ ษั ท ของลู ก ค้ า เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนใน
การดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ
• กู้ยืมเงินจากลูกค้า หรือ การเป็นหนี้บุญคุณที่ต้องมีการตอบแทนให้แก่ลูกค้า
(2.8)

การรับรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน
• การนำ�ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน อันยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาประโยชน์
ถือเป็นการกระทำ�ผิดตามกฎหมาย ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• บริษัทฯ และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการนำ�
ข้อมูลภายในบริษัทฯ มาใช้อย่างเคร่งครัด
• พนักงานจะต้องไม่ทำ�การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังไม่มี
การประกาศเป็นทางการสู่สาธารณชนทั่วไป

(2.9)

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
• ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำ�รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำ�ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่
ยอมรับ
• จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ

(2.10)

การปฏิบัติตนของพนังงานและการปฏิบัติต่อพนังงานอื่น
• พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง และโปร่งใส
• พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
• เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ
• ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำ�การ
ใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
• พึงเป็นผู้มีวินัยและประพฤติตนตามระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
• ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี ความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
พึงหลีกเลี่ยงการกระทำ�ใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือเป็น
ปัญหาแก่บริษัทฯ ในภายหลังได้
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(2.11)

การป้องกันการกระทำ�ผิดกฎหมาย
• บริษัทฯ และพนักงาน จะต้องมีการป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระทำ�ใด ๆ ในทางมิชอบอันจะทำ�ให้เกิดการเสื่อมเสียต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
โดยรวม
• บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขายสินค้าและการให้บริการ
ต่าง ๆ จะไม่ถูกนำ�ไปใช้เพื่อเป็นการสนับสนุนการก่อคดี หรือการกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย
• ในการขายสินค้าหรือให้บริการลูกค้า พนักงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติ
งานโดยเคร่งครัดโดยต้องระบุถึงขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานทางเอกสารการประเมินถึง
ความสามารถทางการค้า ความซื่อสัตย์สุจริต และความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มาซื้อสินค้า
หรือใช้บริการ หรือมาทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯ
• หากสงสัยว่าผู้มาติดต่อขอซื้อสินค้าหรือใช้บริการ หรือติดต่อทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯ อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดกฎหมาย บริษัทฯ ต้องปฏิเสธการขายสินค้าหรือให้บริการ
หรือทำ�ธุรกิจกับบุคคลนั้น บริษัทฯ จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย โดยให้
อยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ตามข้อสัญญาและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีกับลูกค้า

(2.12)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน
และบริษัทฯ
• ควบคุม และป้องกัน ความสูญหาย หรือ สูญเสียที่อ าจจะเกิดขึ้นอันเนื่อ งมาจากอุบัติเหตุ
อั ค คี ภั ย การบาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป่ ว ยจากการทำ � งาน ทรั พ ย์ สิ น สู ญ หาย หรื อ เสี ย หาย
การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) การติดตามดูแล
บริษัทฯ กำ�หนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนที่จะรับทราบ ทำ�ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่
กำ�หนด ขึ้นนี้ ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวมีการกำ�หนด บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย และบริษัทฯ
จะจัดอบรมรวมถึงจะมีการติดตาม ผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ ผู้บริหารทุกระดับ
ในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะดำ�เนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง
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7. โครงสร้ า งการกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ และข้ อ มู ล สำ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน
และอื่น ๆ

โครงสร้างองค์กรของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท
อภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์
เลขนุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ศุภโชค ปัญจทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ

ชมพูนุช สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ณิชชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

เอื้ออารี ทัฬหชัยกุล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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7.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ

ประธานกรรมการ
บริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

วันที่เข้า
ดำ�รงตำ�แหน่ง
24 มีนาคม 2565

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
N/A*

27 เมษายน 2561
9 พฤษภาคม 2561

6/6
6/6

นายวัลลภ ศรีไพศาล

กรรมการอิสระ

27 เมษายน 2561

6/6

5

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

9 พฤษภาคม 2561

6/6

6

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

22 ตุลาคม 2561

6/6

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต

2
3

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

4

หมายเหตุ: *

เข้าดำ�รงจำ�แหน่งแทน นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัท โดย
การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ลำ�ดับ

รายชื่อ

1

นายวัลลภ ศรีไพศาล

2
3

ตำ�แหน่ง

วันที่เข้า
จำ�นวนครั้ง
ดำ�รงตำ�แหน่ง
ที่เข้าประชุม
15 พฤษภาคม 2564
6/6

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ 15 พฤษภาคม 2564

6/6

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์*

กรรมการตรวจสอบ

6/6
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

2

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

ประธานกรรมการ
บริหาร
กรรมการบริหาร

3

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

กรรมการบริหาร

วันที่เข้า
ดำ�รงตำ�แหน่ง
14 พฤศจิกายน
2562
14 พฤศจิกายน
2562
14 พฤศจิกายน
2562

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
6/6
6/6
6/6

คณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
นายโชติกร ปัญจทรัพย์
นายจตุรงค์ ธนะปุระ

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

วันที่เข้า
ดำ�รงตำ�แหน่ง
5 กันยายน 2556
19 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
4/4
4/4
4/4

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด (บริษัทย่อย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
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วันที่เข้า
ดำ�รงตำ�แหน่ง
23 กันยายน 2558
8 ธันวาคม 2558
17 สิงหาคม 2560

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
10/10
10/10
10/10

ส่วนที่ 2 การการกำ�กับดูแลกิจการ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (กิจการร่วมค้า)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

วันที่เข้า
ดำ�รงตำ�แหน่ง
3 เมษายน 2561
27 เมษายน 2563
3 เมษายน 2561

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
2/2
2/2
2/2

กรรมการบริษัท

3 เมษายน 2561

2/2

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1
2
3

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ

4

Mr. Yu Kwan Kin Daniel

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ หรือ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
หรือ Mr. Yu Kwan Kin Daniel รวมกันเป็นสองคน
7.2 ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1
2
3

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
นางสาวชมพูนุท สุวรรณ
นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์

กรรมการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน

4

นางสาวเอื้ออารี ทัฬหชัยกุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

5

นายอภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์

เลขานุการบริษัท
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โครงสร้างองค์กรของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด มีผู้บริหารจำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้ช่วยประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและการตลาด

2

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ

3

นางสาวชมพูนุท สุวรรณ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี

4

นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์

5

นายณัฐภณ จารุรักษา

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน
รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการโครงการ
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โครงสร้าโครงสร้
งองค์การของ
บริษัทบริรชยาเรี
ยลเอสเตท
งองค์กรของ
ษัท รชยาเรี
ยลเอสเตท จำจํ�ากักัดด
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มีผลบังคับใช้ตงั� วันที� 29 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไปจนกว่าจะมีการประการเปลี�ยนแปลง

(นายจตุรงค์ ธนะปุระ)
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

ส่วนที่ 2 การการกำ�กับดูแลกิจการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด จำ�กัด มีผู้บริหารจำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ
รายชื่อ
1 นายจตุรงค์ ธนะปุระ

ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำ�นวยการ
สายงานการขาย และการตลาด

2

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3

นายอัครวัฒน์ อภิวิริยชัยกุล

ผู้อำ�นวยการสายงานบริหารทั่วไป

4

นายนิวัฒน์ ชัยมหา

5

นางสาวชมพูนุท สุวรรณ

ผู้อำ�นวยการสายงานโครงการ
ผู้อำ�นวยการสายงานบัญชีและการเงิน

7.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยคุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ปรากฎในเอกสารแนบ 1 และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทำ� และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
3. แจ้ ง มติ นโยบายของคณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ และติ ด ตาม
การปฏิบัติตามมติ และนโยบาย
4. ให้คำ�ปรึกษาข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการและ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำ�เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ
แก่กรรมการบริษัท
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำ�กับดูแลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
7. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของ ผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
8. จัดทำ� และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และเอกสารสำ�คัญ
อื่ น ๆ เช่ น ทะเบี ย นกรรมการบริ ษั ท หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น
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9. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือ
จดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
10. ให้คำ�แนะนำ� และคำ�ปรึกษาในการเข้ารับตำ�แหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำ�เนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำ�หนด หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
12. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

1

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

270,000

2

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

180,000

3

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

180,000

4

นายวัลลภ ศรีไพศาล

240,000

5

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

222,000

6

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

222,000
รวม

1,314,000

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
* นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผล
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ลำ�ดับ
1

รายชื่อกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

นายโชติกร ปัญจทรัพย์

120,000
รวม

120,000

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งไม่ได้
ผันแปรกับผลการดำ�เนินงาน
(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ส่วนของบริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหาร จำ�นวน 1,887,933 บาท สำ�หรับผู้บริหารจำ�นวน 5 ราย
ส่วนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีค่าตอบแทนผู้บริหาร จำ�นวน 4,651,600 บาท สำ�หรับ
ผู้บริหารจำ�นวน 5 ราย
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ส่วนของบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้บริหาร จำ�นวน 2,045,984 บาท สำ�หรับผู้บริหารจำ�นวน 3 ราย
(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี7.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำ�นวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำ�นวน 5 คน (รวมผู้บริหาร) บริษัท
ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำ�นวน 25 คน (รวมผู้บริหาร) และบริษัทย่อย มีจำ�นวน 19 คน (รวมผู้บริหาร)
โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ฝ่ายงาน

จำ�นวนคน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบัญชี และการเงิน

1
3

ฝ่ายเลขานุการ

1

รวม
ค่าตอบแทนบุคลากร 1,887,933.33 บาท (รวมผู้บริหาร)
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินชดเชย และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ)
หมายเหตุ: เนื่องจากการผู้บริหารจำ�นวน 2 ท่าน ได้รับเงินเดือนจากบริษัทย่อย
จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ

5

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ฝ่ายบริหาร

4

ฝ่ายธุรการ และนิติกรรม

2

ฝ่ายจัดซื้อ

2

ฝ่ายบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

2

ฝ่ายการตลาดและการขาย

3

ฝ่ายปฏิบัติการ

10

รวม
ค่าตอบแทนบุคลากร 14,420,838.99 บาท (รวมผู้บริหาร)
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ)

25

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
ฝ่ายบริหาร

5

ฝ่ายการขายและการตลาด

5
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ฝ่ายงาน

จำ�นวนคน

ฝ่ายปฏิบัติการ

5

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

4

รวม
ค่าตอบแทนบุคลากร 7,839,287 บาท (รวมผู้บริหาร)
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ)

19

รวมพนักงานทั้งหมด

49

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานใด ๆ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะความรู้ ความสามารถ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น
และการทำ�งานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯ
มีแนวทางดังต่อไปนี้
1. การคั ด เลื อ กพนั ก งาน ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลมี ห น้ า ที่ ก ารจั ด หาเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ใช้ ใ น
การคัดกรองบุคลากรขององค์กร
2. การฝึกอบรม
2.1 การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร (Leadership program)
2.2 การทำ�งานเป็นทีม (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 เพื่อวัดผลความสำ�เร็จของเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ อีกทั้งจัดทำ�เป็นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง และมีประสิทธิภาพ
4. การสำ�รวจผลตอบแทน (Salary Survey) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับในอุตสาหกรรม
5. การสำ�รวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำ�หนด
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถนำ�มาใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานในอนาคตได้ด้วย
6. การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ให้ พ นั ก งานยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บทางราชการอย่ า งเคร่ ง ครั ด
พร้ อ มปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มอั น ดี ง ามให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก คน ให้ ต่ า งมี ใ จมุ่ ง มั่ น ในการร่ ว มพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์โดยเปรียบเสมือนเป็นของตนเอง โดยเน้นการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสร้างชุมชมที่น่าอยู่ เพราะความเชื่อที่ว่า “ครอบครัว คือ พื้นฐานที่สำ�คัญ และเป็นส่วนที่สำ�คัญ
ที่ สุ ด ในการดำ � รงชี วิ ต ” เพื่ อ เป็ น ผู้ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เน้ น ถึ ง การสร้ า งคุ ณ ค่ า ของ
ความแตกต่างในราคายุติธรรม และสนับสนุนการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
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7. การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับอนาคต
บริษัทฯ จะจัดให้มีการพัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นผู้สืบทอดตำาแหน่ง โดยจะมีการพัฒนา
เป็นขั้นตอน ทั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้กำากับดูแลแผนดังกล่าว โดยมีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้จัดทำาแผนเสนอเพื่อพิจารณา และเมื่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
8.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดนโยบายระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม และเพี ย งพอในการดู แ ลการดำ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน
จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือประเมินระบบการควบคุมภายใน
ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน ด้วยกัน คือ
(1) ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำาหน้าที่กำากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดำาเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำาหนดอำานาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์ ก รกำ า หนดให้ บุ ค ลากรมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
(2) ก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Assessment)
1. องค์กรกำาหนดวัตถุประสงค์ ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุ และประเมินความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. องค์ ก รระบุ และวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งทุ ก ประเภทที่ อ าจกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
3. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร
4. องค์กรสามารถระบุ และประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
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(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
1. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
2. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำ�หนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้นโยบายที่กำ�หนดไว้นั้นสามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้
(4) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
1. ข้อมูลขององค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามที่กำ�หนดไว้
2. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
ที่จำ�เป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามที่วางไว้
3. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำ�เนินไป
อย่างครบถ้วนเหมาะสม
2. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าว ประกอบกับผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำ�กัด ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 17 ข้อ โดยได้แบ่งการตรวจตามการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
เป็น 5 กระบวนการที่สำ�คัญ คือ ระบบการขายและการรับชำ�ระเงิน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ
บริหารงานก่อสร้างและการบริหารโครงการ กระบวนบริหารจัดการสัญญา และกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบการควบคุมภายในเสร็จสิ้นแล้ว
3 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการบริหารจัดการสัญญา และกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ� และอยู่ในระดับที่เพียงพอ ซึ่งสามารถ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ และนอกจากนี้ แผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของระบบ
การขายและการรับชำ�ระเงิน และกระบวนการบริหารงานก่อสร้างและการบริหารโครงการจะถูกกำ�หนดไว้ใน
ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 ซึ่งทีมตรวจสอบภายในจะดำ�เนินการตรวจตามรอบ
ต่อไป ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นร่วมกันว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอเป็นไปตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ข้างต้น
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8.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี 8.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) ชื่อผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2562 เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2562 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในสำาหรับการยื่นคุณสมบัติเรื่อง
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อกลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้แต่งตั้งบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ รายไตรมาส
ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด ได้มอบหมายให้ นายศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล ตำาแหน่ง
กรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด และ
นายศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก
มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นระยะกว่า 5 ปี
(2) ก�รพ�จ�รณ�และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้�ยผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในของ
บริษัทฯ จะต้องได้รับก�รอนุมัติแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ

9. รายการระหว่างกัน
9.1 ข้อมูลทั่วไป
(1) ร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่อ�จมีผลประโยชน์ขัดแย้งของปี 2564
ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง/
ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
นายจตุรงค์ ธนะปุระ

ลักษณะ
รายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์

ความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผล

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แตกต่าง
มติคณะกรรมการ

เช่าอาคารสำานักงานพื้นที่ 152
ตารางเมตร มูลค่า 30,000 บาท
ต่อเดือน ระยะเวลา ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31
ธันวาคม 2565

เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท
รชยาเรียลเอสเตท จำากัด
(“RCY”) (บริษัทย่อย)

อาคารสำานักงานภายใต้
กรรมสิทธิ์ของนายจตุรงค์
ธนะปุระถูกใช้งานเป็นสำานักงาน
ของ RCY ก่อนการรับโอนกิจการ
ประกอบกับมีความพร้อมและ
สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน
โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคา
ตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่
แตกต่างจากที่ RCY เข้าทำากับ
บุคคลภายนอก โดยเทียบกับ
อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ
ที่บนถนนพรหมประกายในรัศมี
1 กิโลเมตร

-
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มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
ปี 2564
270,000.00
รายการดังกล่าว
ถือเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยเป็น
รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และบริการ
และขนาดของ
รายการดังกล่าว
น้อยกว่า 1 ล้าน
บาท* ซึ่งอยู่ใน
อำานาจอนุมัติจาก
ฝ่ายจัดการ

ส่วนที่ 2 การการกำ�กับดูแลกิจการ

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง/
ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะ
รายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์

บริษัท
แคปปิตอล ลิ้งค์
อุดรธานี จำ�กัด
เดิมชื่อ บริษัท
สิทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด

RCY เป็นผู้บริหารจัดการ
ซ่อมแชม ควบคุมงาน และจัด
ซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อ
แบ่งให้ผู้ค้ารายย่อยเช่าเชิง
พาณิชย์

เป็นบุคคลตามมาตรา
258ของนายเกรียงไกร
ศิระวณิชการ อดีต
ประธานกรรมการ***
และผู้ถือหุ้นของบริษัท
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ซึ่งถือหุ้นรวมกับบุคคล
ตามมาตรา 258 จำ�นวน
39,999 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของจำ�นวน
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

RCY ได้รับค่าตอบแทนใน
การบริหารจัดการ เป็นอัตรา
ค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคา
ตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่
แตกต่างจากที่ RCY เข้าทำ�
กับบุคคลภายนอก

-

นายศุภโชค
ปัญจทรัพย์

เงินค่าหุ้นของบริษัท ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
(“TONSON”) ซึ่งที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเข้า
ทำ�รายการซื้อหุ้นสามัญของ
TONSON จำ�นวน 1,472,500
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของ
จำ�นวนหุ้นที่ออกและจำ�หน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของ TONSON
มูลค่า 220 ล้านบาท จากบริษัท
ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(“TRILLIONAIRE”)** บุคคล
ตามมาตรา 258 ของนายศุภ
โชค ปัญจรัพย์ ซึ่งในขณะนั้น
ถือของ TRILLIONAIRE ร้อย
ละ 99.99 ของจำ�นวนหุ้นที่ออก
และจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดทั้งนี้
ภายหลังจากการเข้าทำ�รายการ
ซื้อหุ้นสามัญของ TONSON
บริษัทฯ ถือหุ้นใน TONSON
จำ�นวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 47.50 ของจำ�นวนหุ้นที่
ออกและจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า การเข้าทำ�รายการ
ดังกล่าวนั้น สมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เนื่องได้หุ้นสามัญของ TONSON
มาด้วยราคาที่เหมาะสมและ
บริษัทฯ จะมีกำ�ไรจากการขาย
ห้องชุดโครงการต้นสน วัน
เรสซิเดนซ์

-

นายศุภโชค
ปัญจทรัพย์

AFD ได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากนายศุภโชค
ปัญจทรัพย์ ในรูปแบบสัญญา
กู้ยืมเงิน ไม่มีหลักประกัน เป็น
จำ�นวนเงิน 42,956,983.79 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
โดยชำ�ระพร้อมเงินต้น ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยนำ�
เงินไปชำ�ระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
บริษัท รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์
จำ�กัด (“RRD”) ทั้งนี้ตั๋วสัญญา
ใช้เงินดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ A5
จะเข้าถือหุ้น AFD และได้ต่อ
อายุตั๋วสัญญาใช้เงินเรื่อยมาจน
กระทั่ง RRD ได้ทวงถามให้ชำ�ระ
เงินทั้งหมดเมื่อวันที่ 28 กันยายน
2564

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ

เนือ่ งจาก RRD ได้ทวงถามเพือ่
ให้ AFD ชำ�ระคืนเงินกูย้ มื ใน
รูปแบบตัว๋ สัญญาใช้เงิน ก่อน
กำ�หนด นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
จึงได้ให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินแก่ AFD ในอัตราดอกเบีย้
และเงือ่ นไขทีไ่ ม่แตกต่างจาก
การเข้าทำ�รายการกับ RRD ซึง่
เป็นบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ อัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ดังกล่าว (อัตรา
ร้อยละ 4.00 ต่อปี) มีความสม
เหตุสมผลเนือ่ งจากมีความคุม้
ค่ากว่าอัตราดอกเบีย้ ที่ AFD กู้
ยืมสถาบันการเงิน (อัตราร้อยละ
4.93 ต่อปี) อีกทัง้ ยังไม่ตอ้ งมีหลัก
ทรัพย์ค�ำ้ ประกันในการกูย้ มื เงิน
ดังกล่าวอีกด้วย

-

หมายเหตุ:

ความจำ�เป็น
และความสมเหตุสมผล

*

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แตกต่าง
มติคณะกรรมการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
ปี 2564
ไม่มี
รายการดังกล่าวถือ
เป็นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
โดยเป็นรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์
และบริการ และ
ขนาดของรายการ
ดังกล่าวน้อยกว่า
1 ล้านบาท* ซึ่งอยู่
ในอำ�นาจอนุมัติจาก
ฝ่ายจัดการ
220,000,000.00
(ณ วันที่ 30 เมษายน
2564 บริษัทฯ
ชำ�ระแล้วทั้งหมด
220,000,000 บาท)

มูลค่าเงินกู้ยืมคงค้าง
42,956,983.79 บาท
และดอกเบี้ยค้างจ่าย
14,122.84 บาท
รายการดังกล่าว
ถือเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยเป็น
รับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน และ
ขนาดของรายการ
ดังกล่าวน้อยกว่า 1
ล้านบาท* ซึ่งอยู่ใน
อำ�นาจอนุมัติจาก
ฝ่ายจัดการ

การวัดขนาดรายการเมื่อเปรียบเทียบค่าที่มากกว่าระหว่าง 1 ล้านบาท และ อัตราร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ที่ 234,876.67 ดังนั้น
จึงเลือก 1 ล้านบาท เป็นค่าชี้วัดมูลค่าขนาดรายการ
** ณ วัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด โอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่เหลือ จำ�นวน 48,250,000 บาท ให้แก่นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
(วันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทฯ ชำ�ระเสร็จสิ้น)
*** นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
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มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นในการเข้าทำ�รายการ และความเหมาะสมทางด้านราคา
ของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม
และมี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ ราคาของบุ ค คลภายนอกหรื อ ราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่ มี
ความชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะถูกนำ�
ไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้ง จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
(2) นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้กำ�หนดหลักการเกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัท
ย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำ�
ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำ�รายงานสรุป
การทำ�ธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือ มีมูลค่ารายการโดยรวมใน
การเข้าทำ�ธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายใดรายหนึ่งในไตรมาส
มีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในทุกไตรมาส
นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
กำ�หนดราคาและเงื่อนไขรายการอย่างชัดเจนและเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ในการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอื่น ๆ
บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอย่างเคร่งครัด
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อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของรายการดั ง กล่ า ว ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบไม่ มี
ความชำ � นาญในการพิ จ ารณารายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความชำ�นาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น
เกีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามชำ�นาญ
พิเศษ จะถูกนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าการเข้าทำ�รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำ�รายการที่บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีการทำ�รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่
• การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อนำ�มาพัฒนาต่อ
• การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เป็นที่ตั้งสำ�นักงาน
• การรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ซึ่งนโยบายการทำ�รายการระหว่างกันใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป จะกระทำ�เสมือนกับการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก (arm’s length basis)
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ส่วนที่ 3
งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ �กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบ
ด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอสเซท
ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่า
นี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
มูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และข้อ 14 กลุ่มบริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และที่ดินรอพัฒนา คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำ�นวน 473.96 ล้านบาท และจำ�นวน 182.04
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึง่ เป็นจำ�นวนทีม่ นี ยั สำ�คัญในงบการเงิน ได้ถกู แสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจ่ ะได้
รับแล้วแต่มลู ค่าใดจะต่�ำ กว่า การประมาณการมูลค่าสุทธิทีค่ าดว่าจะได้รบั ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และที่ดินรอพัฒนา ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำ�หรับโครงการที่เปิดขายมานานแล้ว โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
และที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ การแข่งขันทาง
การตลาดและสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา
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วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญมีดังต่อไปนี้
• ทำ�ความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่สำ�คัญและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ
โครงการที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ และโครงการที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจต่ำ�กว่าราคาทุน ซึ่งจัดทำ�โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
หรือผู้ประเมินราคาอิสระ
• ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริม
การขายที่จะผลักดันการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหาร
• วิเคราะห์เปรียบเทียบกำ�ไรขั้นต้นของโครงการที่มียอดขายในระหว่างปี เพื่อระบุถึงโครงการที่มีข้อบ่งชี้ว่า
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อาจต่ำ�กว่าราคาทุน
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการพัฒนาและระยะเวลาการขายและการเคลื่อนไหวของโครงการ
เพื่อระบุถึงโครงการที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ
• วิเคราะห์เปรียบเทียบจำ�นวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคา
ทุนของโครงการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนำ�มาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจจุบัน
เรื่องอื่น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้อนุมัติให้บริษัทพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ของบริษัท ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่น ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของกลุ่ม
บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น)
ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัทและหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล เพื่อให้มีการดำ�เนินการ
แก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด
ดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การจากการใช้ ง บการเงิ น เหล่ า นี้ ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า
ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข้ า พเจ้ า ได้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•

ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�โดยผู้บริหาร
• สรุ ปเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อ เนื่อ งของผู้บริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ
ในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท
และบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่
ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกำ�หนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้คำ�รับ รองแก่ผู้มีห น้า ที่ในการกำ�กับดูแ ลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อ กำ�หนดจรรยาบรรณที่
เกีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สือ่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทัง้ หมดตลอดจนเรือ่ ง
อื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในงวดปั จ จุ บั น และกำ � หนดเป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ ใน
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิด
เผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผล
กระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัดบริษ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2564

2563

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินปันผลค้างรับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บคุ คลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินมัดจาการซื้อที่ดิน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

6
7
5
5
8
9
10

114,962,624
16,605,431
1,246,895
473,957,977
68,408,406
675,181,333

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

6,609,824
5,079,101
23,200,000
9,254,921
68,408,406
112,552,252

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

11
12
13
14
15
16.1
17
18

29,390,696
211,341,363
182,038,074
3,964,988
2,609,123
126,012
3,425,481
359,785
433,255,522
1,108,436,855

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

220,000,000
308,821,982
20,572
21,049
528,863,603
641,415,855

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

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดินรอการพัฒนา
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน
ทั แอสเซท ไฟว์ และบริ
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัดบริษ(มหาชน)
ษัทย่อและบริ
ย ษทั ย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันงบแสดงฐานะการเงิ
วาคม 2564 น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2564

2563

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

68,336,991
-

83,549,254
48,250,000

3,502,082
-

งบการเงินรวม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้คา่ เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่น
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

19
5, 12
20

-

563,886,592

-

21
16.2
5

1,419,865
30,494,354
26,627,392
126,878,602

446,363
1,391,213
40,000,000
165,000,000
67,455,003
2,459,826
972,438,251

2,000,000
5,502,082

20
21
5
16.2

151,692,270
1,326,081

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

12,500,000
-

22
18

1,289,585
249,379
154,557,315
281,435,917

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

7,833
12,507,833
18,009,915

702,564
48,250,000
48,952,564

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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48,952,564

ส่วนที่ 3 งบการเงิน
ทั แอสเซท ไฟว์ และบริ
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัดบริษ(มหาชน)
ษัทย่อและบริ
ย ษทั ย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันงบแสดงฐานะการเงิ
วาคม 2564 น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2564

2563

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,323,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,209,384,615 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนปรับปรุ งทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
รวมหุน้ ทุนของกิจการ
กาไร(ขาดทุน) สะสม
จัดสรร - สารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

23

24

661,500,000

661,500,000

661,500,000

661,500,000

604,692,308
3,414,546
9,166,765
(2,568,517)
231,446,218
846,151,320

604,692,308
18,821,992
9,166,765
(2,568,517)
216,038,772
846,151,320

604,692,308
3,414,546
608,106,854

604,692,308
18,821,992
623,514,300

2,265,000
(38,781,956)
809,634,364

(168,083,340)
678,067,980

765,000
14,534,086
623,405,940

(15,407,446)
608,106,854

17,366,574
827,000,938
1,108,436,855

13,163,514
691,231,494
1,869,803,644

623,405,940
641,415,855

608,106,854
657,059,418
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากับริดษทั(มหาชน)
ษัทย่และบริ
อย ษทั ย่อย
แอสเซท ไฟว์ กรุและบริ
๊ ป จากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปีสิ้นสุดวันงบก
ที่ าไรขาดทุ
31 ธันนวาคม
เบ็ดเสร็จ2564
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้อื่น

25

733,351,364

810,419,914

-

-

กาไรจากการขายที่ดิน
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
รายได้จากการถูกเวนคืนที่ดิน
รายได้เงินปันผล
อื่นๆ
รวมรายได้

9

105,246,429
11,056,820
6,221,386
855,875,999

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

23,200,000
17,980
23,217,980

187,250
187,250

ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

547,308,820
63,417,081
51,624,889
662,350,790

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

9,708,121
9,708,121

7,694,900
7,694,900

กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน

193,525,209

97,190,963

13,509,859

(7,507,650)

รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไร(ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

60,485
(14,168,751)
(5,603,492)
173,813,451

917,433
(21,517,197)
(3,055,145)
73,536,054

1,801,556
(12,329)
15,299,086

11,147,603
3,639,953

18

(38,147,718)
135,665,733

(14,345,265)
59,190,789

15,299,086

3,639,953

22
18

1,129,638
(225,927)
903,711

ค่ าใช้ จ่าย

12

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง:
ผลกาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

136,569,444

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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59,190,789

15,299,086

3,639,953

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากับริดษทั(มหาชน)
ษัทย่และบริ
อย ษทั ย่อย
แอสเซท ไฟว์ กรุและบริ
๊ ป จากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) สำาหรับปีสงบก
ิ้นสุาไรขาดทุ
ดวันทีน่ 31
ธันจ (ต่วาคม
เบ็ดเสร็
อ) 2564
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

130,692,766
4,972,967
135,665,733

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

15,299,086
15,299,086

3,639,953
3,639,953

131,566,384
5,003,060
136,569,444

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

15,299,086
15,299,086

3,639,953
3,639,953

0.108

0.049

0.013

0.003

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

27
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บริษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลที่บริ ษทั ย่อยจ่ายแก่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
จัดสรรสารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนปรับปรุ งทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23
23

24
24
23

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

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

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

9,166,765
9,166,765

(200,759,699)
416,798,471
216,038,772

-

(225,322,550)
57,239,210
57,239,210
(168,083,340)

534,444,154
57,239,210
57,239,210
86,384,616
678,067,980

11,211,935
1,951,579
1,951,579
13,163,514

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

604,692,308
-

18,821,992
-

(2,568,517)
-

9,166,765
-

216,038,772
-

-

(168,083,340)
130,692,766
873,618
131,566,384

678,067,980
130,692,766
873,618
131,566,384

13,163,514
4,972,967
30,093
5,003,060

691,231,494
135,665,733
903,711
136,569,444

604,692,308

(15,407,446)
3,414,546

(2,568,517)

9,166,765

15,407,446
231,446,218

(765,000)
(1,500,000)
(38,781,956)

809,634,364

(800,000)
17,366,574

(800,000)
827,000,938

765,000
1,500,000
2,265,000

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ส่ วนปรับปรุ งทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดย
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ใหญ่

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

ส่วนเกิน(ต่า)กว่า
มูลค่าหุน้ สามัญ

ส่ วนต่างจากการ
เปลี่ยนสัดส่ วน
เงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
ทุนจากการ
กาไร(ขาดทุน) สะสม
ซื้อธุรกิจ
จัดสรร
แบบย้อนกลับ สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนที่ 3 งบการเงิน
ษทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัดบริ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุสาหรั
้น สำบปีาสิหรั
วัน2564
ที่ 31 ธันวาคม 2564
้นสุ ดบวันปีทีส่ 31ิ้นธัสุนด
วาคม
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ลดทุน
หุ ้นสามัญเพิ่มทุน
โอนส่วนเกินทุนล้างขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนส่วนเกินทุนล้างขาดทุนสะสม
จัดสรรสารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

23
23
23

23
24

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร(ขาดทุน) สะสม
ส่วนเกิน(ต่า) กว่า
จัดสรร
มูลค่าหุ ้นสามัญ สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร

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

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

604,692,308
604,692,308

18,821,992
(15,407,446)
3,414,546
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765,000
765,000

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

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

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

(15,407,446)
15,299,086
15,299,086
15,407,446
(765,000)
14,534,086

608,106,854
15,299,086
15,299,086
623,405,940

ส่วนที่ 3 งบการเงิน
ทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัดบริษ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2563

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

135,665,733

59,190,789

15,299,086

3,639,953

4,042,318
306,411
1,197,727
3,040,072
3,341,239
628,488
8,667,845
5,603,492
(60,485)
14,168,751
38,147,718

4,741,973
29,966
861,542
4,273,098
639,974
12,365,200
3,055,145
(917,433)
21,517,197
14,345,265

505,114
1,197,727
582
7,833
(23,200,000)
(1,801,556)
12,329
-

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

214,749,309

120,102,716

(7,978,885)

(6,807,476)

(128,330)
(68,408,406)
(1,619,576)
767,663,993
11,510

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

(2,089,561)
(68,408,406)
(9,177,866)
-

104,142
-

(17,440,594)
(36,960,649)
(165,000,000)
(182,775)
692,684,482
60,485
(20,199,797)
58,357
(19,075,042)
653,528,485

(24,453,702)
(86,249,069)
165,000,000
423,923,101
917,433
(44,676,939)
(13,595,218)
366,568,377

2,710,134
(84,944,584)
20,979,953
58,357
(209,799)
(64,116,073)

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

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
รายการปรั บกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและขายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมและเงินสมทบกองทุนนิติฯ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่ง(กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้เงินปันผล
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลง
ในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรั พย์ ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาการซื้อที่ดิน
สิ นทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรั บ(จ่ าย) จากการดาเนินงาน
รับรายได้ทางการเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2564
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน
ทั แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัดบริษ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำาหรับปีสิ้นสุดวัสาหรั
นทีบ่ ปี31สิ้นสุธัดนวันวาคม
2564
ที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
2564

2563

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิม่ ขึ้น
รับคืนเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(27,726,259)
(48,250,000)
(928,993)
(76,905,252)

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

104,225,682
(48,250,000)
55,975,682

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(40,000,000)
(48,468,173)
8,377,600
(573,121,976)
(1,453,340)
(654,665,889)

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

2,000,000
12,500,000
14,500,000

86,384,616
86,384,616

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

(78,042,656)
193,005,280
114,962,624

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

6,359,609
250,215
6,609,824

62,669
187,546
250,215

42,956,984
800,000
-

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

23,200,000

1,716,951
48,250,000
-

ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื โดยการทาสัญญาใหม่
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวโดยการทาสัญญาใหม่
เจ้าหนี้คา่ เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินปันผลค้างรับ
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ เลขที่
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546
โดยหลักทรัพย์ทำาการซื้อขายในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ได้ แ ก่ นายศุ ภ โชค ปั ญ จทรั พ ย์ ถื อ หุ้ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 44.39 และนายเกรี ย งไกร
ศิระวณิชการ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.22
กลุ่มบริษัท ดำาเนินธุรกิจหลัก คือ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายประเภทบ้านพร้อมที่ดิน
และอาคารชุด

1.2 การดำาเนินงานการที่สำาคัญ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด และการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อเงินลงทุนหุ้นสามัญของบริษัทอื่น
โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลทำาให้บริษัทฯมีสินทรัพย์
เกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company)
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำาเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่
(Relisting) และดำาเนินการยื่นคำาขอรับหลักทรัพย์ใหม่ต่อไป หากบริษัทฯ ไม่ได้ดำาเนินการแก้ไขคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาเรื่องการไม่รับหลักทรัพย์
ใหม่และอาจถูกสั่งเพิกถอนจากหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้กับบริษัทอื่น
ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯได้ดำาเนินการแก้ไข Cash Company เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกให้กับบริษัทอื่น
ทั้งหมดและเริ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสั่ง
ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทจะดำาเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
กลับมาซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคำาขอแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
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2. เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม
ในปี 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ได้จัดตั้งบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง
จำากัด เพื่อทำาปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัท ต่อมาปลายปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำากัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แอสเซท
ไฟว์ โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งการทำารายการดังกล่าวถือเป็นการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Acquisitions)
โดยมี บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) และมี
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด เป็นบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซื้อทางบัญชี)
ก) รายละเอียดของบริษัทย่อยตามกฎหมายที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ถือหุ้นโดยบริษัท แอสเซท ไฟว์
กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) แสดงดังนี้

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จัดตั้ง

สัดส่วน การถือหุ้น
2564

2563

ร้อยละ

ร้อยละ

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย

ไทย

96.67

96.67

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย

ไทย

96.66

96.66

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท
จำากัด(1)

(1) บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
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ก) บริษัทฯ นำางบการเงินของบริษัทย่อย มาจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในการกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทย่อยจนถึงวันที่
บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ข) บริษัทฯ นำางบการเงินของบริษัทย่อย มาจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในการกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทย่อยจนถึงวันที่
บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ค) งบการเงิ น รวมเป็ น การรวมรายการบั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษั ท โดยได้ ตั ด รายการค้ า และยอดคงเหลื อ
ระหว่างกัน ตลอดจนกำาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นออกจากงบการเงินนี้แล้ว นโยบายการบัญชีสำาหรับ
บริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกันกับบริษัทใหญ่ในการจัดทำางบการเงิน
รวม ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
จ) เกณฑ์ในการรับรู้รายการในงบการเงินรวม มีดังนี้
• สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุรกิจรับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ตามบัญชี ณ วันก่อนการรวมธุรกิจ
• สินทรัพย์และหนี้สินของผู้ถูกซื้อทางบัญชี รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
• กำาไร(ขาดทุน) สะสมและยอดคงเหลือของส่วนทุนอื่นของบริษัทย่อยทางกฎหมาย รับรู้และวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันก่อนการรวมธุรกิจ
• มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู้รวมตราสารทุนของบริษัทย่อยทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจเข้ากับมูลค่าต้นทุนการรวมธุรกิจ
• โครงสร้างของส่วนทุนในงบการเงินรวม แสดงตามจำานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงหุน้ สามัญ
ที่ออกโดยบริษัทฯ ในการรวมธุรกิจ
• กำาไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้น ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางกฎหมาย
รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีตามสัดส่วน
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3. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่ า งปี กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ นำ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับ ปรับ ปรุง จำา นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบั ญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผู้ใช้มาตรฐาน
การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับ
ผู้ใช้มาตรฐาน
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบ�ยก�รบัญชี
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าภาระส่วนใหญ่มี 1 ถึง 2 ภาระขึ้นอยู่กับกลยุทธ์
ในการขายของแต่ละโครงการโดยรับรู้เมื่อได้โอนอำานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าและมีการปฏิบัติตาม
ภาระเสร็จสิ้นแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินหรือ
หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยและคลับเฮ้าส์สร้างเสร็จพร้อมบริการ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัทจ่ายแทนให้แก่ลูกค้า โดยมีเงื่อนไขใน
การจ่ายชำาระเป็นไปตามงวดการจ่ายชำาระที่ระบุในสัญญาที่ทำากับลูกค้า จำานวนเงินที่กลุ่มบริษัทได้รับจาก
ลูกค้าก่อนโอนอำานาจการควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า”
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
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รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ในการคำานวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัทได้ทำาการแบ่ง
สรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่
ที่ขาย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสินค้าอื่นที่กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญา
เช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง ซึ่งถือเป็นส่วนควบของบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ส่งมอบ
ให้ลูกค้าตามสัญญาขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย ยกเว้น ค่านายหน้าจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสัญญา รับรู้เป็นสินทรัพย์และ
ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในการขายอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการรับรู้รายได้

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำากับลูกค้า
กลุ่มบริษัทบันทึกค่านายหน้าที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำากับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่าย
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

4.4 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการที่ถืออสังหาริมทรัพย์ ไว้ด้วยความตั้งใจในการพัฒนา
เพื่อการขายในการดำาเนินธุรกิจปกติ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับโดยประมาณ (สุทธิจากจำานวนที่เรียกเก็บ) แล้วแต่ราคาใดต่ำากว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือราคา
ขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย
ต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการได้มา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อ
ใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำาเร็จ

4.5 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากสำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า ราคา
ทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และต้นทุนการ
กู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต

รายงานประจำาปี 2564 188

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)

4.7 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น รวมถึงต้นทุนที่ประมาณใน
เบื้องต้นสำาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ
เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
สำานักงานขาย
อุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี
5 ปี
5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำานวนที่จะได้รับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้
เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เมื่อมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
นั้นออกจากบัญชี และรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในกำาไรขาดทุน

4.8 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุม
การใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำาหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์
อ้ า งอิ ง พร้ อ มใช้ ง าน) กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ ซึ่ ง แสดงสิ ท ธิ ใ นการใช้ สิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง
และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า
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ก) สินทรัพย์สิทธิก�รใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
และปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยการวั ด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ใหม่ ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้
ประกอบด้วยจำานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิด
ขึ้น จำานวนเงินที่จ่ายชำาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำาหรับผู้เช่าในการรื้อและ
ขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้
อยู่ในสภาพตามที่กำาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะ
เวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคาร
ยานพาหนะ

3-4 ปี
5 ปี

ข) หนี้สินต�มสัญญ�เช่�
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญา
เช่า จำานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือก
ซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัท จะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิก
สัญญาเช่า หากข้อกำาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัท จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญา
เช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือ
เงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม
ส่วนเพิม่ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของหนีส้ นิ สัญญาเช่านัน้ ไม่สามารถกำาหนด
ได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่า
ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านัน้ หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชำาระ
หนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลง
ในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
ค) สัญญ�เช่�ระยะสั้นและสัญญ�เช่�ซึ่งสินทรัพย์อ้�งอิงมีมูลค่�ต่ำ�
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่า
ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำา จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
กรณีสัญญาเชาเง�นทุน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำานวนที่เท่ากับเงิน
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้
รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทน
รายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
กรณีสัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดำาเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำาเนินงาน
รวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
รายได้จากสัญญาเช่า

4.9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรขาดทุน
ค่ า ตั ด จำ า หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนคำ า นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ โ ดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่น

3-10 ปี
2 ปี

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
อาจจะไม่ได้รับคืนหรือเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิ
หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์
แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าในกำาไรขาดทุน กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
รับรู้ในปีก่อนๆ โดยบันทึกเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมด
ไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
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4.11 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิต สินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่า
สินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือหยุดชะงักลง
จนกว่าจะมีการดำาเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ ต้นทุน
การกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
สำาหรับเงินกูท้ ีก่ ูม้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพือ่ พัฒนาโครงการ ดอกเบีย้ จ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบีย้
ที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการนำาเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดอกเบี้ย
จะคำานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตรา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ

4.12 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปัจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ง
ผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณ
การได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่า
จะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชำาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเง�น
กลุ่ ม บริ ษัท และพนัก งานของกลุ่ม บริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงิน ที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่ม
บริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน
กลุ่มบริษัทคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำาการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้
จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในกำาไรขาดทุน
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4.14 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
ที่ที่เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจ่ายชำาระที่
เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันที
ในกำาไรขาดทุน

4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ ปั จ จุ บั น ตามจำ า นวนที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยให้ กั บ หน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับ
รู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำาไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 ข้อมูลการจำาแนกตามส่วนงาน
การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้บริหารที่มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดใน
ด้านการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากร
ให้ส่วนงานดังกล่าว

4.17 เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำา
รายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน
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อย่างไรก็ตาม สำาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่
วั ด มู ลค่ าในภายหลัง ด้วยราคาทุน ตัดจำาหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่ า นกำ า ไรหรื อ ขาดทุ น โดยพิ จ ารณาจากแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ การในการจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัท ถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที่เป็นการรับชำาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ดั ง กล่ า ววั ด มู ล ค่ า ในภายหลั ง โดยใช้ วิ ธี ด อกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริ ง และต้ อ งมี ก ารประเมิ น
การด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหร�อขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
ค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัท ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษัท จดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำาไรหรือ
ขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำาหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทำารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
การตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุน โดยการคำานวณมูลค่าราคาทุนตัดจำาหน่ายคำานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
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การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอน
หรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
กลุ่ ม บริ ษั ท ตั ด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น ของหนี้ สิ น นั้ น แล้ ว
มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทาง
การเงิ น ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ ป็ น หนี้ สิ น ใหม่ จ ากผู้ ใ ห้ กู้ ร ายเดี ย วกั น ซึ่ ง มี ข้ อ กำ า หนดที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมาก หรื อ มี
การแก้ไขข้อกำาหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำาคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้
หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษั ท ใช้ วิ ธี ก ารอย่ า งง่ า ยในการคำ า นวณผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น สำ า หรั บ ลู ก หนี้
การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ตลอดอายุ ข องลู ก หนี้ ก ารค้ า และสิ น ทรั พ ย์ ที่ เ กิ ด จากสั ญ ญา โดยอ้ า งอิ ง จากข้ อ มู ล
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ ไปในอนาคตเกี่ยวกับ
ลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำานวนเงินที่รับรู้ และกิจการ
มีความตั้งใจที่จะชำาระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำาระหนี้สินพร้อมกัน

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบั ญ ชี แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของกลุ่ ม บริ ษั ท หลายข้ อ กำ า หนดให้ มี ก ารวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทกำาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผู้
ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
ผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำาคัญอย่าง
สม่าำ เสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีส่ ามเพือ่ วัดมูลค่ายุตธิ รรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตัง้ ราคา
ผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการ
จัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
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เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำาได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้)
สำาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำาดับชั้นที่แตกต่างกัน
ของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำาสุดที่มีนัยสำาคัญสำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น

4.19 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมกลุ่มบริษัท
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่ทำาหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และ กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจาก
นี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือ พนักงานของ
บริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทแต่ละรายการ จะคำานึง
ถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิด
ขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา
กลุ่มบริษัทพิจารณาการปรับลดที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวลดลง ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระสำาคัญและการปรับลดมูลค่าดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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การประมาณต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการคำานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัทต้องประมาณต้นทุน
ทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและ
การปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ใน
การก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้น
จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเมื่อ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสำาคัญ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลา
และบั น ทึ ก ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า หากคาดว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ต่ำ า กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สัญญาเช่า
การกําหนดอายุสญ
ั ญาเชาทีม่ สี ทิ ธิการเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเชาหร�อยกเลิกสัญญาเชา - กลุม บร�ษทั
ในฐานะผูเ ชา
ในการกำาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินว่ากลุม่ บริษทั มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำานึง
ถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำาให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำาหรับกลุ่มบริษัท
ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพ��ม - กลุมบร�ษัทในฐานะผูเชา
กลุ่มบริษัท ไม่สามารถกำาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจในการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำาเป็นเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง
โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัท
ควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

5.

ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำาหนดราคาระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันมีดังนี้
รายชื่อบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเทศทีจ่ ดั ตัง้
/สัญชาติ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

ไทย

บริษัทย่อยทางตรง บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 96.67 (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทาง
กฎหมายแต่เป็นบริษัทใหญ่ ทางบัญชีใน
งบการเงินรวม)

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำากัด

ไทย

บริษัทย่อยทางอ้อม (บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

ไทย

การร่วมค้า บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 47.50

บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จำากัด

ไทย

ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
(ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563)

บริษัท รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จำากัด

ไทย

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติสนิท
กรรมการ

บริษัท แค๊ปสโตน แอสเสท จำากัด

ไทย

กรรมการร่วมกันในการร่วมค้า

ผู้บริหารสำาคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่มีอำานาจและความรับผิดชอบ
การวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท
และบริษัทย่อย (ไม่ว่าจะทำาหน้าที่ในระดับ
บริหารหรือไม่)
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รำยกำรระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
มีดงั นี้
รายการระหว่
างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รำยกำรระหว่
บปีวสิย:บำท)
้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
และ 2563 มีดังำนีงกลุ
้ ่มบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรั(หน่
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
(หน่2563
วย:บำท)
2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,800,764
11,143,060

2564
2563
งบกำรเงินรวม
2563 2564 1,020,000
1,020,000

รำยกำรกับบริษัทย่อย
รำยได้ทำงกำรเงิน
รำยกำรกั
ษัทย่อย
รำยได้
เงินบปับริ
นผล
ำงกำรเงิน
ต้รำยได้
นทุนททำงกำรเงิ
นปันผล หำร
ค่รำยได้
ำใช้จเ่ำงิยในกำรบริ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ
รำยกำรกั
บกำรร่ วมค้หำำร
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำร
รำยกำรกับกำรร่ วมค้ำ
1,020,000
รำยได้ค่ำบริ
ดกำรจกำรที่เกี่ยวข้อ1,020,000
รำยกำรกั
บบุหคำรจั
คลและกิ
งกัน
รำยได้ทำงกำรเงิน
863,916
รำยกำรกั
บ
บุ
ค
คลและกิ
จ
กำรที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
น
ค่ำเสื่อมรำคำสิทธิกำรใช้
327,126
331,302
รำยได้
ท
ำงกำรเงิ
น
863,916
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
751,856
1,323,711
327,126
331,302
ต้ค่ำนเสืทุ่อนมรำคำสิ
ทำงกำรเงิทธินกำรใช้
1,660,381
1,846,918
ยในกำรบริ
หำร
751,856- 220,000,000
1,323,711
ซืค่ำ้ อใช้
เงินจ่ำลงทุ
นในกำรร่
วมค้ำ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
1,660,381
1,846,918
ซื้อเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
- 220,000,000

23,200,000
1,800,764
12,329
23,200,000
900,000
12,329
900,000
-

11,143,060-

90,00090,000-

170,000170,000
220,000,000
220,000,000

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 8
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
อัตรำดอกเบี้ ยร้อยละ 58
ตำมอัต่ รำที
ำย ญญำ
ตำมที
กลงร่่ปวระกำศจ่
มกันตำมสั
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 8
ตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อยละ
อัตรำดอกเบี
ตำมที
่ตกลงร่้ ยวร้มกั
น 8
่ตกลงร่้ ยวร้มกั
น 4 และ 5
อัตำมที
ตรำดอกเบี
อยละ
น ำงอิงจำก
ตำมที่ตกลงร่ วมมกัโดยอ้
อัตรำคำประเมิ
รำดอกเบี้ยร้นอโดยผู
ยละ 4ป้ และ
ระเมิ5นรำคำ
ตำมที
ม โดยอ้
งจำกญชี
อิส่ตระกลงร่
ปรับวปรุ
งมูลค่ำำงอิ
ทำงบั
รำคำประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำ
อิสระ ปรับปรุ งมูลค่ำทำงบัญชี

ค่าค่ตอบแทนกรรมการและผู
ารที่ส่สำคัำาคัญญ
ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บ้บริริหหำรที
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่สำคัญ
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์ระยะยำว
เงิค่ำนตอบแทนกรรมกำร
เดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์
ระยะยำว
รวม
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2564
งบกำรเงิ
น
รวม
7,430,157
7,636,542
2564
2563
227,309
398,603
7,430,157
7,636,542
1,370,000
1,434,000
227,309
398,603
9,091,466
9,405,145
1,434,000
1,370,000
9,091,466
9,405,145
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(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่
วย:บำท)
2564
2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 1,303,933
2564 2563 1,303,933
1,314,000
1,280,0002,617,9331,280,0001,314,000
1,280,000
2,617,933
1,280,000

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือของรำยกำรระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ
ยอดคงเหลือของรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีดงั มีนี้ดังนี้
และ2563
2563
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

-

-

-

19,178,397

90,950
90,950

181,900
181,900

-

19,178,397

ต้ นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

-

-

707,055

-

เงินปันผลค้ำงรับ
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

-

-

23,200,000

-

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

-

-

-

104,225,682

332,862

659,988

-

-

-

1,798,907

89,384
-

-

-

110,309
1,909,216

1,640,382
1,729,766

8,641
8,641

-

48,250,000

-

48,250,000

86,000

86,000

-

-

349,220

679,300

-

สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
กรรมกำรบริ ษทั ย่อย
เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่ าย
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั แค๊ปสโตน แอสเซท จำกัด
เจ้ ำหนีค้ ่ำเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
กรรมกำรบริ ษทั
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ำ
กรรมกำรบริ ษทั
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
กรรมกำรบริ ษทั ย่อย

รายงานประจำาปี 2564 200

21

-

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้น
แอสเซท
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงิบริ
นกูษษ้ยืททมัั ระยะสั
้ น ไฟว์
บริ
แอสเซท
ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษษททัั แอสเซท
รื่ นฤดี ดีเวลล็
จำกัดนท์ จำกัด
บริ
ไฟว์ออปเมนท์
ดีเวลลอปเม้
บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็
ปเมนท์
จำกัด
บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
เงินกู้ยืมระยะยำว
เงินกู้ยืมระยะยำว
ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินบริ
บริกูษ้ยืมทั ระยะยำว
แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(หน่วย:บำท)
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิ
(หน่จจวกำร
ย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิ
กำร
2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจ2563
กำร
2564
2563
2564
2563
2,000,000
2,000,000
-2,000,000--

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
2564งบกำรเงินรวม2563
2564
2563
2564
2563
-40,000,00040,000,000
40,000,000
-

-

12,500,000
12,500,000
12,500,000

ในระหว่
างปีำงปีสิ้นสิสุ้ นดสุวัดนวัทีน่ที31
2564รำยกำรเคลื
รายการเคลื
่อนไหวเงิ
ังต่อ้ ไปนี้
ในระหว่
่ 31ธัธันนวาคม
วำคม 2564
่อนไหวเงิ
นให้นกให้ยู้ มื กู้ยมีดืมงั ต่มีอดไปนี
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 รำยกำรเคลื่อนไหวเงินให้กยู้ มื มีดงั ต่อไปนี้
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 รำยกำรเคลื่อนไหวเงินให้กยู้ มื มีดงั ต่อไปนี้

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
บริ
นท์ จำกัด
เงิบรินษษให้ททัั กแอสเซท
้ยู ืมระยะสัไฟว์
้ น ดีดีเเวลลอปเม้
แอสเซท
ไฟว์
วลลอปเม้นท์ จำกัด
รวม
บริ
รวมษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รวม

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ อ
ยอดคงเหลื
ณ วันที่
1 มกรำคม
ณ
วันที2564
่
1 มกรำคม
2564
1 มกรำคม 2564
104,225,682
104,225,682
104,225,682
104,225,682
104,225,682
104,225,682

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม

--

ลดลง
ลดลง
ลดลง
(104,225,682)
(104,225,682)
(104,225,682)
(104,225,682)
(104,225,682)
(104,225,682)

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 รำยกำรเคลื่อนไหวเงินกูย้ มื มีดงั ต่อไปนี้
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 รำยกำรเคลื่อนไหวเงินกูย้ มื มีดงั ต่อไปนี้
ในระหว่
างปีำงปีสิ้นสิสุ้ นดสุวัดนวัทีนที่ 31
2564รำยกำรเคลื
รายการเคลื
่อนไหวเงิ
ังต่อ้ ไปนี้
ในระหว่
่ 31ธัธันนวาคม
วำคม 2564
่อนไหวเงิ
นกูย้ นมื กูมี้ยดืมงั ต่มีอดไปนี

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ
ษทั รื่ นฤดี ดี้ นเวลล็อปเมนท์ จำกัด
เงิ
บรินษกูทั ้ยืมรืระยะสั
่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
กรรมกำรบริ
บริ
ษ
ท
ั
รื
่ นฤดีษษดีททัั เวลล็อปเมนท์ จำกัด
กรรมกำรบริ
รวม
กรรมกำรบริ
ษทั
รวม
รวม

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินษษกูททัั ้ยืมแอสเซท
ระยะสั้นไฟว์
บริ
แอสเซท
ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงิบรินษกูทั ้ยืมแอสเซท
ระยะยำว
เงินกู้ยืมระยะยำวไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริ
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงิบรินษษกูททัั ้ยืมแอสเซท
ระยะยำวไฟว์
แอสเซท
ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รวม
บริ
รวมษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รวม

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ อ
ยอดคงเหลื
ณ วันที่
1 มกรำคม
ณ
วันที2564
่
1 มกรำคม
2564
1 มกรำคม 2564
40,000,000
40,000,000
40,000,000-40,000,00040,000,000
40,000,000

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ อ
ยอดคงเหลื
ณ วันที่
1 มกรำคม
ณ วันที2564
่
1 มกรำคม
2564
1 มกรำคม 2564
-- 201
-
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งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม

42,956,98442,956,984
42,956,984
42,956,984
42,956,984
42,956,984

ลดลง
ลดลง
ลดลง
(40,000,000)
(40,000,000)
(42,956,984)
(40,000,000)
(42,956,984)
(82,956,984)
(42,956,984)
(82,956,984)
(82,956,984)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
2,000,000
2,000,000
2,000,000
12,500,000
12,500,000
14,500,000
12,500,000
14,500,000
14,500,000

ลดลง
ลดลง
ลดลง

--

(หน่วย:บำท)
(หน่วย:บำท)
(หน่วย:บำท)
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ อ
ยอดคงเหลื
ณ วันที่
31 ธันณวำคม
วันที่2564
31 ธันวำคม
2564
31 ธันวำคม 2564
-(หน่วย:บำท)
(หน่วย:บำท)
(หน่วย:บำท)
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ อ
ยอดคงเหลื
ณ วันที่
31 ธันณวำคม
วันที่2564
31 ธันวำคม
2564
31 ธันวำคม 2564
--(หน่วย:บำท)
(หน่วย:บำท)
(หน่วย:บำท)
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ อ
ยอดคงเหลื
ณ วันที่
31 ธันณวำคม
วันที่2564
31 ธันวำคม
2564
31 ธันวำคม 2564
2,000,000
2,000,000
2,000,000
12,500,000
12,500,000
14,500,000
12,500,000
14,500,000
14,500,000

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2564

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

เพิ่ม

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัท แอสเซท
๊ป จากั
และบริษัทย่อย บริ ษทั รื่ นฤดีไฟว์
ดีเวลล็อกรุ
ปเมนท์
จำกัดด (มหาชน)40,000,000
งบแสดงฐานะการเงิ
42,956,984
กรรมกำรบริ ษทั น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 40,000,000
42,956,984
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564

ลดลง
(40,000,000)
(42,956,984)
(82,956,984)

(หน่วย:บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินกู้ยืมระยะยำว
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2564

เพิ่ม

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564

ลดลง

-

2,000,000

-

2,000,000

-

12,500,000
14,500,000

-

12,500,000
14,500,000
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย คือ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด โดยเงินให้
กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี กำาหนดชำาระคืนเงินต้นเมื่อ
ทวงถาม ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯได้รับชำาระคืนเงินต้นครบถ้วนแล้ว
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษั ท รชยาเรี ย ลเอสเตท จำ า กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ย มี เ งิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ น แก่ กรรมการบริ ษั ท ย่ อ ย
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี กำาหนดชำาระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม
และครบกำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นปี หากผู้กู้ไม่ชำาระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี ดอกเบี้ยที่ค้างชำาระจะถูกนำามารวม
เป็นเงินต้นและคำานวณดอกเบี้ยในปีถัดไป ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยได้รับชำาระคืนเงินให้กู้และดอกเบี้ย
ค้างรับทั้งหมดแล้ว
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ
บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน กำาหนดชำาระคืนเงิน
ต้นเมื่อทวงถาม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด มีเงินกู้ยืมจากบริษัท รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จำากัด โดยออก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน ครบกำาหนดชำาระเงินต้น
และดอกเบี้ยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทย่อยได้ชำาระคืนเงินต้น
ครบถ้วนแล้ว
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ได้กู้ยืมเงินจากกรรมการบริษัท โดยทำาสัญญากู้ยืมเงิน มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน ครบกำาหนดชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในวันที่
31 มีนาคม 2565 เงินกู้ยืมดังกล่าวกู้มาเพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ใน
ไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทย่อยได้ชำาระคืนเงินต้นครบถ้วนแล้ว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด วงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อนำา
ใช้พัฒนาโครงการในอนาคต มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน ครบกำาหนดชำาระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569
การค้ำาประกัน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ได้ค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบันการเงินแห่ง
หนึ่งให้กับบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำากัด
บริษัทฯ ได้ค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้กับ บริษัท ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

6.

6.

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย์
รวม

7.

งบกำรเงินรวม
2563
2564
230,000
274,600
104,343,649
185,880,234
6,850,446
10,388,975
114,962,624
193,005,280

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
40,000
15,025
72,982
29,000
6,496,842
206,190
6,609,824
250,215

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2564
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุขอ้ 5)
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำผูร้ ับเหมำและค่ำวัสดุ
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ

2563

2564

2563

90,950

181,900

-

19,178,397

2,683,959
2,488,888
203
3,028,646
5,465,813

2,502,185
3,561,406
2,715,189
6,943,091

754,170
1,095,364
2,715,189
210,042

59,973
2,715,189
59,182

งบกำรเงิ
งบกำรเงินนรวม
รวม
2564
2563
2564
2563
ส่วนที่ 3 เงิงบการเงิ
น
น
สด
230,000
274,600
เงินสด
230,000
274,600
เงิเงินนฝำกธนำคำร
กระแสรำยวั
น
104,343,649
185,880,234
ฝำกธนำคำร - กระแสรำยวัน
104,343,649
185,880,234
เงิเงินนฝำกธนำคำร
ออมทรั
พ
ย์
10,388,975
ฝำกธนำคำรไฟว์
- ออมทรั
10,388,975
6,850,446
บริษัท แอสเซท
กรุพ๊ปย์ จากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่อย 6,850,446
193,005,280
รวม
งบแสดงฐานะการเงิ
น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564114,962,624
114,962,624
193,005,280
รวม

งบกำรเงิ
งบกำรเงินนเฉพำะกิ
เฉพำะกิจจกำร
กำร
2564
2563
2564
2563
40,000
15,025
40,000
15,025
72,982
29,000
72,982
29,000
6,496,842
206,190
6,496,842
206,190
6,609,824
250,215
6,609,824
250,215

7.7.7. ลูลูลูกกกหนี
หนี้กำรค้�รค้
�และลู
กหนีเวียย้หนอื
มุนเวียนอื่น
ำำและลู
หนีกก้้ ำรค้
และลูกกหนี
หนีหห้้ มุมุนนเวี
นอื่่น

ลูลูกกหนี
หนีหห้้ มุมุนนเวี
เวียยนอื
นอื่่นน
กิกิจจกำรที
กำรที่่เเกีกี่่ยยวข้
วข้อองกั
งกันน (หมำยเหตุ
(หมำยเหตุขขออ้้ 5)
5)
กิกิจจกำรที
่
ไ
ม่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งกั
น
กำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ค่ำำใช้
ใช้จจ่ำ่ำยจ่
ยจ่ำำยล่
ยล่ววงหน้
งหน้ำำ
เงิเงินนจ่จ่ำำยล่
ยล่ววงหน้
งหน้ำำผูผูรร้้ ัับบเหมำและค่
เหมำและค่ำำวัวัสสดุดุ
ลูลูกกหนี
หนี้้ กกรมสรรพำกร
รมสรรพำกร
ภำษี
เ
งิ
น
ได้
ภำษีเงินได้นนิิตติิบบุคุคคลจ่
คลจ่ำำยล่
ยล่ววงหน้
งหน้ำำ
อือื่น่นๆๆ
รวม
รวม

2564
2564

งบกำรเงิ
งบกำรเงินนรวม
รวม

2563
2563

(หน่
(หน่ววย:บำท)
ย:บำท)
งบกำรเงิ
น
เฉพำะกิ
จ
กำร
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2564
2564

2563
2563

90,950
90,950

181,900
181,900

--

19,178,397
19,178,397

2,683,959
2,683,959
2,488,888
2,488,888
3,028,646
3,028,646
5,465,813
5,465,813
2,847,175
2,847,175

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

754,170
754,170
1,095,364
1,095,364
2,715,189
2,715,189
210,042
210,042
304,336
304,336

59,973
59,973
-2,715,189
2,715,189
59,182
59,182
4,336
4,336

16,605,431
16,605,431

17,554,379
17,554,379

5,079,101
5,079,101

22,017,077
22,017,077

มมำซึ
ญ
่ท่ทำกั
บบลูลูกกค้ค้่ทำำ ำ�กับลูกค้�
8.8.8. ต้ต้ต้นนทุทุทุนนนในกำรได้
ในก�รได้
่งสัญ
ในกำรได้
ำซึม่่งงสัสั�ซึ
ญญำที
ญำที
ำกัญ�ที

รายการเคลื
่อนไหวของต้นนทุทุนนในกำรได้
ในการได้มาซึ
่งสัญำที
ญญาที่ทบำาลูกักบค้ำลูทีก่เกิค้ดาขึที้ น่เกิในระหว่
ดขึ้นในระหว่มีาดงปี
มีดังนี้
รำยกำรเคลื
รำยกำรเคลื่่ออนไหวของต้
นไหวของต้นทุนในกำรได้มมำซึ
ำซึ่่ งงสัสัญ
ญญำที่่ททำกั
ำกับลูกค้ำที่เกิดขึ้นในระหว่ำำงปี
งปี มีดงงัั นีนี้้
(หน่
(หน่ววย:บำท)
ย:บำท)
งบกำรเงินนรวม
รวม
งบกำรเงิ
2564
2563
2563
2564
ยอดคงเหลื
8,295,164
14,916,199
ยอดคงเหลืออ ณ
ณ วัวันนทีที่่ 11 มกรำคม
มกรำคม
8,295,164
14,916,199
เพิ
1,619,576
5,744,165
เพิ่มม่ ขึขึ้้ นนในระหว่
ในระหว่ำำงปี
งปี
1,619,576
5,744,165
(8,667,845)
(12,365,200)
รัรับบรูรู ้้เเป็ป็ นนต้ต้นนทุทุนนกำรจั
(12,365,200)
(8,667,845)
กำรจัดดจจำหน่
ำหน่ำำยในระหว่
ยในระหว่ำำงปี
งปี
1,246,895
8,295,164
ยอดคงเหลื
8,295,164
1,246,895
ยอดคงเหลืออ ณ
ณ วัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวำคม
วำคม

24
24

รายงานประจำาปี 2564 204

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

9.9. ต้ต้นนทุทุนนโครงกำรพั
โครงก�รพั
ฒน�อสั
งห�ริ
ฒนำอสั
งหำริมทรั
พย์ มทรัพย์
งบกำรเงินรวม
2563
2564
โครงกำรระหว่ำงกำรพัฒนำ
ที่ดิน
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
ค่ำใช้จ่ำยอื่นในโครงกำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
โครงกำรทีพ่ ัฒนำแล้วเสร็จ
ห้องชุดพักอำศัย
รวม

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

167,442,512
206,747,723
13,971,160
28,735,123
416,896,518

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

6,892,346
2,285,520
77,055
9,254,921

-

57,061,459
57,061,459
473,957,977

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

9,254,921

-

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็ นต้นทุนของที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง ในระหว่ำงปี
กลุ
่มบริจำนวน
ษัทและบริ
ฯ ได้รและ
วมต้0.10
นทุนล้การกู
เข้าเป็ำดันบต้น(ปีทุ2563
นของที
งก่อสร้ล้ำานบำท)
ง ในระหว่างปี
2564
4.37 ษล้ัทำนบำท
ำนบำท้ยืมตำมล
กลุ่ด่มินบริและงานระหว่
ษทั ฯ จำนวนา25.81
2564 จำานวน 4.37 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลำาดับ (ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ จำานวน 25.81 ล้านบาท)
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้โอนที่ดินรอกำรพัฒนำ จำนวน 1.72 ล้ำนบำท มำเป็ นต้นทุนโครงกำรระหว่ำงกำรพัฒนำ
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้โอนที่ดินรอการพัฒนา จำานวน 1.72 ล้านบาท มาเป็นต้นทุนโครงการระหว่าง
การพั
นาธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่มีอยูบ่ นที่ดินและห้องชุดพักอำศัย
ณ วันฒ
ที่ 31
351.73
ล้ำนบำท
และจ
ำดัอบมสิไปจดจ
นวงเงิ
สิ น เชืองชุ
่ อ กัดบ
ณจำนวน
วันที่ 31
ธันวาคม
2564
และำนวน
25631,237.25
กลุ่มบริล้ษำัทนบำท
ได้นำาทีตำมล
่ดินพร้
่งปลูกำนองค
สร้างที้ ำ่มประกั
ีอยู่บนที
่ดินนและห้
พัสถำบั
กอาศันกำรเงิ
ย จำานวน
351.73
านบาท
และจำ
านวน 1,237.25
ล้านบาท
น และเงิ
นกูย้ มื ล้จำกบุ
คคลอื
่น ตำมหมำยเหตุ
ขอ้ 20,
21 และตามลำ
30.4 าดับ ไปจดจำานองค้ำาประกันวงเงิน
สินเชื่อกับสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น ตามหมายเหตุข้อ 20, 21 และ 30.4
กำยน
25632563
บริ ษทั บริแอสเซท
ไฟว์ ดีเไฟว์
วลลอปเม้
นท์ จำกัดนได้
ินของโครงกำร
เมืเมื่อ่อวัวันนทีที่ ่ 17
17 พฤศจิ
พฤศจิ
กายน
ษัท แอสเซท
ดีเวลลอปเม้
ท์ ทจำำสั
ากัญดญำจะขำยที
ได้ทำาสัญ่ดญาจะขายที
่ ดิ น
ระหว่
ำ
งกำรพั
ฒ
นำของบริ
ษ
ท
ั
กั
บ
บุ
ค
คลธรรมดำ
มี
ม
ู
ล
ค่
ำ
ตำมสั
ญ
ญำจะซื
อ
จะขำยจ
ำนวน
550
ล้
ำ
นบำท
และ
้
ของโครงการระหว่างการพัฒนาของบริษัทกับบุคคลธรรมดา มีมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขายจำานวน 550
ล้บริ
านบาท
และรับบริ
่ทำาสัญ165ญาล้ำจำนบำท
านวน ต่165
ล้า่ อนบาท
นที่ 2ได้มีทนำโอน
าคม
ษัทฯได้
เงินษล่ัทวฯได้
งหน้รับำ เงิณนวัล่นวทีงหน้
่ ทำสัาญณญำวันจทีำนวน
อมำเมื
วันที่ ต่2 อมีมาเมื
นำคม่อวั2564
2564
โอนกรรมสิ
่ดินให้
ผู้ซื้อ และรั่ ดบินรูดั้รงายการขายที
่ดินดัล้งำกล่
าวจำกัาบนวน
ล้า่ดนบาท
กรรมสิได้ททธิ์ำาในที
่ ดินให้กบั ทผูธิซ้ ์ใ้ื อนทีและรั
บรูก้รับำยกำรขำยที
กล่ำวจำนวน 550
นบำท
ต้นทุ550
นของที
ินและ
กับต้นทุนของที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดิน จำานวน 444.75 ล้านบาท สุทธิจำานวน 105.25
ใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยที่ดิน จำนวน 444.75 ล้ำนบำท สุ ทธิ จำนวน 105.25 ล้ำนบำท แสดงรำยกำรเป็ น
ล้ค่าำนบาท
แสดงรายการเป็นกำาไรจากการขายที่ดินในรายได้อื่น
กำไรจำกกำรขำยที่ดินในรำยได้อื่น

10. เงินมัดจำ�ก�รซื้อที่ดิน

10. ในเดื
เงินมัอดนพฤษภาคม
จำกำรซื้อที่ดิน2564 บริษัทฯได้จ่ายชำาระเงินมัดจำาการซื้อที่ดินจำานวน 68.41 ล้านบาท ให้แก่บุคคล
และกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อซื้อที่ดินจำานวน 4 แปลง สำาหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยตาม
นพฤษภำคม
บริ ษ่ดัทินฯได้
ำระเงิ
ดจำกำรซื
จำนวน
ล้ำนบำท
ให้แล้ก่าบนบาท
ุ คคลและ
ทีในเดื
่ระบุใอนสั
ญญาจะซื้อ2564
จะขายที
บริษจัท่ำยช
ฯจะต้
องชำนมัาระค่
าซื้อที้ อ่ดทีิน่ ดส่ิ นวนที
่เหลือ68.41
จำานวน
615.67
ณ
วักินจทีกำรที
่โอนกรรมสิ
ทธิอ์ซงกัึ่งกำนาเพื
หนดไว้
วันที่ 54 แปลง
พฤษภาคม
่ไม่เกี่ยวข้
่อซื้ อทีไม่่ดเินกิจนำนวน
สำหรับ2565
กำรพัฒนำโครงกำรในอนำคต โดยตำมที่ระบุใน
สั ญ ญำจะซื้ อจะขำยที่ ดิ น บริ ษ ัท ฯจะต้อ งช ำระค่ ำซื้ อ ที่ ดิ น ส่ ว นที่ เหลื อจำนวน 615.67 ล้ำ นบำท ณ วัน ที่ โ อน
กรรมสิ ทธิ์ซ่ ึงกำหนดไว้ไม่เกินวันที่ 5 พฤษภำคม 2565
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

11. 11.เงินฝ�กธน�ค�รที
ีภ�ระผู
เงินฝำกธนำคำรที่มีภ่มำระผู
กพันกพัน
ณ วัณนทีวั่ น31
และ2563
2563
ย่อนยได้
ำาเงินฝากธนาคารแห่
งหนึ่งนหลั
วางเป็
นหลันกกำรออก
ประกัน
ที่ 31ธันธันวาคม
วำคม 2564
2564 และ
บริ ษบริ
ทั ย่ษอัทยได้
ำเงินนฝำกธนำคำรแห่
งหนึ่ ง วำงเป็
กประกั
การออกหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคาร ตามหมายเหตุข้อ 30.4
หนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร ตำมหมำยเหตุขอ้ 30.4

12. เงินลงทุนในก�รร่วมค้�
12.

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ

(หน่วย :บำท)

งบกำรเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว
2564 2563

สัดส่วน
เงินลงทุน
2564 2563

2564

รำคำทุน

2563

มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

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

บริ ษทั ต้นสน
พัฒนำ
ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด อสังหำริ มทรัพย์

310

310

รวม

47.50 47.50 220,000,000 220,000,000
220,000,000 220,000,000

211,341,363 216,944,855
211,341,363 216,944,855

(หน่วย :บำท)

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัดส่วนเงินลงทุน
รำคำทุน
2564
2563
2564
2563

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

บริ ษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รวม

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

310

310

47.50
47.50

47.50
47.50

220,000,000
220,000,000

220,000,000
220,000,000

เมื่อวัเมืน่อทีวั่ น13ที่ 13กุมกุภาพั
2563ที่ ปทีระชุ
่ประชุมวิมสวิำมั
สามั
หุ้นของบริ
ัท้ ฯงที่ ครั
้งที่ 1/2563
มภำพันนธ์ธ์ 2563
ญผูญถ้ ื อผูหุ้ถ้นือของบริ
ษ ัท ฯษครั
1/2563
มี มติ ให้บริมีษมทั ติฯให้เข้บำซืริ้ ษอหุัท้นฯ
เข้าซืสำมั
้อหุ้นญสามั
ัท ต้นดี สน
ดีเวลลอปเม้
นท์ด จำ(“TONSON”)
ากัด (“TONSON”)
ลเลี่ยโฮลดิ
นแนร์้ ง จโฮลดิ
จำากัด
บริ ษญัทบริต้นษสน
เวลลอปเม้
น ท์ จำกั
จำกบริ ษจากบริ
ัท ทริ ลษเลีัท่ ยทริ
นแนร์
ำกัด ้งจ ำนวน
จำานวน
1,472,500
หุ้นทีห่ตุ้นราไว้
หุ้นบำท
ละ 100
คิดเป็47.50
นร้อของจ
ยละ ำนวนหุ
47.50้นของจำ
านวนหุำหน่
้นทีำ่อยได้
อกและ
1,472,500
หุ ้น มูลหุค่้นำหุมู้นลทีค่่ตารำไว้
ละ 100
คิดเป็บาท
นร้อยละ
ที่ออกและจ
แล้ว
จำาหน่ายได้แล้วของ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเข้า
ล้ำนบำท
่ 29าเมษำยน
ษทั ฯ ได้
ดำเนิ160
นกำรเข้
ำซื้อหุ ้นและทยอยชำ
สำมัญเรี ยบร้าอระย
ซื้อหุของ
้นสามัTONSON
ญเรียบร้ในรำคำ
อยแล้ว220
โดยบริ
ษัทฯเมืได้่อวัชนำาทีระค่
หุ้นสามั2563
ญส่วบริ
นแรกจำ
านวน
ล้านบาท
แล้ว่อโดยบริ
ัท ฯ ได้กชายน
ำระค่2563
ำ หุ ้ น บริ
สำมัษญัท ส่ทริ
ว นแรกจ
ำนวนโฮลดิ
160 ล้้ง ำจำนบำท
่5
ต่อมาเมื
วันที่ 5 ษพฤศจิ
ลเลี่ยนแนร์
ากัด ได้และทยอยช
ทำาหนังสือำระ
โอนสิต่ทอธิมำเมื
เรีย่ อกร้วันอทีงใน
2563
บริ ษ48.25
ัท ทริ ลล้เลีานบาท
่ ยนแนร์ให้โฮลดิ
อโอนสิ ท ธิอเรีณ
ยกร้วัอนงในหนี
หุ ้นทั้ง2563
หมด
้ ง จำกัด ได้ทษำหนั
หนี้คพฤศจิ
่าหุ้นทัก้งำยน
หมดจำ
านวน
กับกรรมการบริ
ัท ซึง่ สืยอดคงเหลื
ที่ 31 ธั้ คน่ำวาคม
จำานวน
48.25
ล้าล้นบาท
ากักบั จำกรรมกำรบริ
านวนเงินทีษ่รทั ับโอนสิ
ทธิ ในปีอ 2564
ได้จ2563
่ายชำาจระค่
าหุ48.25
้นทั้งหมดแล้
จำนวน
48.25
ำนบำทเท่ให้
ซึ่ งยอดคงเหลื
ณ วันทีบริ
่ 31ษธััทนฯวำคม
ำนวน
ล้ำนบำทว
เท่ำกับจำนวนเงินที่รับโอนสิ ทธิ ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ ทั้งหมดแล้ว

รายงานประจำาปี 2564 206
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่ส่ววนแบ่
นแบ่งงขาดทุ
ขำดทุนนและเงิ
และเงินนปัปันนผลรั
ผลรับบ
ในระหว่
นแบ่งงขำดทุ
ขาดทุนนจำกกำรลงทุ
จากการลงทุ
นในการร่
วมค้
าในงบการเงิ
นรวมและรั
ปันผล
ในระหว่างปี
ำงปี บริ
บริษษัททั ฯฯ รัรับบรูรู้ส้ส่ ว่วนแบ่
นในกำรร่
วมค้
ำในงบกำรเงิ
นรวมและรั
บรู ้เบงินรู้เปังินนผลจำก
จากการร่วมค้าดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
กำรร่ วมค้ำดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้
(หน่วย:พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งขำดทุนจำก
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
2564
2563
5,603
3,055

บริ ษทั
บริ ษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เงินปันผลรับ
2564

2563
-

-

ทำงกำรเงินนของกำรร่
ข้ข้ออมูมูลลทางการเงิ
ของการร่วมค้
วมค้ำ า
ทุนเรี ยกชำระ
2564
2563
บริ ษทั ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 310,000

สินทรัพย์รวม
2564
2563

310,000

1,450,825

หนี้สินรวม
2564
2563

1,293,959

1,179,086

1,010,423

รำยได้รวม
2564
2563
4,033

(หน่วย:พันบำท)
ขำดทุน
2564
2563

2,443 (11,797)

(9,132)

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

(หน่วย:บำท)

ประเภทกิจกำร
บริ ษทั ย่อยทำงตรง
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม
บริ ษทั รชยำเรี ยลเอสเตท จำกัด(1)
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย

ทุนชำระแล้ว
2564
2563

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
300

300

96.67

96.67

308,821,982

308,821,982

33

3

99.99

99.99

308,821,982

308,821,982

รวม
(1)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัดส่วน
วิธีรำคำทุน
เงินลงทุน
2564 2563
2564
2563

บริ ษทั ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริ ษทั บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

13.1 เมื่ อวันที่ 14 ธันวำคม 2564 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรครั้ งที่ 5/2564 ของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดี เวลลอปเม้น ท์
จำกัด (บริ ษทั ย่อยทำงตรง) ได้มีมติให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนิ นงำน สำหรับงวดเก้ำเดือน ใน
อัตรำหุ ้นละ 0.80 บำท โดยได้มีกำรจ่ำยปั นผลเมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2565 เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 24 ล้ำนบำท ใน
ระหว่ำงปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯมีรำยได้เงินปันผลจำกบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 23.2 ล้ำนบำท
13.2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2564 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั รชยำเรี ยลเอสเตท จำกัด (บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม)
มีมติพิเศษให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 3 ล้ำนบำท 207
เป็ น 63 ล้ำนบำท โดยออกหุ ้นสำมัญใหม่ จำนวน 600,000
หุ ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เสนอขำยให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

13.1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564 ของบริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (บริษัทย่อยทางตรง) ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนิน
งาน สำาหรับงวดเก้าเดือน ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยได้มีการจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 14 มกราคม
2565 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯมีรายได้เงินปันผลจากบริษัท
แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด จำานวน 23.2 ล้านบาท
13.2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำากัด (บริษัท
ย่อยทางอ้อม) มีมติพิเศษให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3 ล้านบาท เป็น 63 ล้านบาท โดยออกหุ้น
สามัญใหม่ จำานวน 600,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และให้เรียกชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 50 บาท สำาหรับ
การเรียกชำาระส่วนที่เหลือให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยเป็นผู้พิจารณาต่อไป บริษัทฯได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และบริษัทฯได้รับชำาระ
ค่าหุ้นที่เรียกชำาระทั้งหมดแล้ว

14. ที่ดินรอก�รพัฒน�
กลุ่มบริษัทมีที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดินเปล่า โดยกลุ่มบริษัทได้นำาที่ดินทั้งหมดไปจดจำานองค้ำาประกันวงเงิน
สินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามหมายเหตุข้อ 20 และ 30.5
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้โอนที่ดินรอการพัฒนา จำานวน 1.72 ล้านบาท ไปเป็นต้นทุนโครงการระหว่างการ
พัฒนา ตามหมายเหตุข้อ 9
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

15.

อำคำรและอุปกรณ์

15. อ�ค�รและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำ
รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ตัดจำหน่ำย
โอนไปต้นทุนโครงกำร
โอนไปสินทรัพย์สิทธิกำรใช้

อุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้
สำนักงำน

(หน่วย:บำท)

ยำนพำหนะ

รวม

2,535,389
25,300
-

500,015
72,638
(12,696)
-

3,668,882
1,499,420
(107,140)
(41,752)
-

5,058,447
578,550
(1,739,000)

11,762,733
2,175,908
(119,836)
(41,752)
(1,739,000)

รับโอนจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้

2,560,689
(342,081)
-

559,957
20,400
(14,311)
-

5,019,410
902,293
(165,233)
-

3,897,997
6,300
1,739,000

12,038,053
928,993
(521,625)
1,739,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

2,218,608

566,046

5,756,470

5,643,297

14,184,421

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ตัดจำหน่ำย
โอนไปต้นทุนโครงกำร
โอนไปสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ตัดจำหน่ำย
รับโอนจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(827,615)
(513,125)
(1,340,740)
(444,877)
89,223
(1,696,394)

(216,237)
(100,404)
5,495
(311,146)
(101,797)
8,872
(404,071)

(1,126,705)
(939,335)
84,375
18,784
(1,962,881)
(1,089,633)
117,119
(2,935,395)

(3,628,586)
(722,635)
968,122
(3,383,099)
(369,254)
(1,431,220)
(5,183,573)

(5,799,143)
(2,275,499)
89,870
18,784
968,122
(6,997,866)
(2,005,561)
215,214
(1,431,220)
(10,219,433)

1,219,949

248,811

3,056,529

514,898

5,040,187

522,214

161,975

2,821,075

459,724

3,964,988

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ตัดจำหน่ำย

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี:
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
เครื่องตกแต่ งและเครื่องใช้ สานักงาน
รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

99,750
99,750

90,000
9,750
99,750

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

(47,232)
(31,946)
(79,178)

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

20,572

52,518

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

16. สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ / หนี้สินต�มสัญญ�เช่�
กลุ่มบริษัททำาสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3-4
ปี ซึ่งได้รวมถึงสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าแล้ว
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16. สิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้ / หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

บริษัทกลุแอสเซท
ไฟว์
กรุำ๊ปสิ นจากั
ษัทย่อย่มบริ ษทั โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 3-4 ปี ซึ่ง
่มบริ ษทั ทำสั
ญญำเช่
ทรัพดย์เพื(มหาชน)
่อใช้ในกำรดและบริ
ำเนิ นงำนของกลุ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ได้รวมถึงสิ ทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำแล้ว

16.
ทรัพพย์สย์ิทสธิกิทำรใช้
ธิการใช้
16.11 สิ
สิ นนทรั
งบกำรเงินรวม
อำคำรและส่ วน
ปรับปรุ งอำคำร

ยำนพำหนะ

(หน่วย:บำท)

รวม

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนไปอำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

5,064,850
5,064,850
224,039
5,288,889

1,739,000
1,739,000
(1,739,000)
-

6,803,850
6,803,850
224,039
(1,739,000)
5,288,889

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
โอนไปอำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(1,349,692)
(1,349,692)
(1,330,074)
(2,679,766)

(968,122)
(348,753)
(1,316,875)
(114,345)
1,431,220
-

(968,122)
(1,698,445)
(2,666,567)
(1,444,419)
1,431,220
(2,679,766)

3,715,158

422,125

4,137,283

2,609,123

-

2,609,123

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

16.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
16.2 หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
3,975,247
5,521,787
224,039
(1,546,540)
(1,453,340)
2,745,946
3,975,247
(1,391,213)
(1,419,865)
1,326,081
2,584,034

ณ วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ้น
จ่ำยชำระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ - สุ ทธิ

กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ ำ

1,530,921
(111,056)
1,419,865

งบกำรเงินรวม
1 - 5 ปี
1,366,075
(39,994)
1,326,081

(หน่วย:บำท)
รวม
2,896,996
(151,050)
2,745,946

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เกี่ ยวกับสัญญำเช่ ำที่รับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ ใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2563
2564
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
1,444,419
1,698,445
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
185,760
250,845
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำ
ซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
223,416
131,396
1,853,595
2,080,686
รวม
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

17. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
17. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น

งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

(หน่วย:บำท)

อื่น

รวม

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

2,856,585
100,109
2,956,694
2,956,694

877,000
877,000
877,000

3,733,585
100,109
3,833,694
3,833,694

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(977,792)
(327,813)
(1,305,605)
(327,351)
(1,632,956)

(171,796)
(440,216)
(612,012)
(264,987)
(876,999)

(1,149,588)
(768,029)
(1,917,617)
(592,338)
(2,509,955)

ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(1,197,727)
(1,197,727)

-

(1,197,727)
(1,197,727)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

1,651,089

264,988

1,916,077

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

126,011

1

126,012

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี:
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

อื่น

(หน่วย:บำท)

รวม

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

2,561,344
2,561,344
2,561,344

877,000
877,000
877,000

3,438,344
3,438,344
3,438,344

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(927,922)
(206,466)
(1,134,388)
(208,181)
(1,342,569)

(171,796)
(440,216)
(612,012)
(264,987)
(876,999)

(1,099,718)
(646,682)
(1,746,400)
(473,168)
(2,219,568)

ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(1,197,727)
(1,197,727)

-

(1,197,727)
(1,197,727)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

1,426,956

264,988

1,691,944

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

21,048

1

21,049

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี:
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

18. ภ�ษี
ภำษีเเงิงินนได้ได้
รอกำรตั
ดบัญชีด/ บัค่ ำญ
ใช้ จชี่ ำ/ยภำษี
งินจได้่�ยภ�ษีเงินได้
18.
รอก�รตั
ค่�เใช้
ทรัพพย์ย์ภภำษี
ชี แชีละหนี
ดบัดญบัชีญณชี วัณ
นที่ วั31นทีธั่ น31
วำคม
สิสินนทรั
าษีเงิเงินนได้
ได้รรอกำรตั
อการตัดดบับัญญ
และหนี้ สิ้สนินภำษี
ภาษีเงินเงิได้
นได้รอกำรตั
รอการตั
ธัน2564
วาคมและ
2564
และ2563
2563 มีดงั นีมี้ ดังนี้
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
64,632
28,719
ประมำณกำรเงินสมทบกองทุนนิติบุคคล
842,728
793,919
ประมำณกำรค่ำซ่อมแซม
827,674
341,247
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
256,350
394,702
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
68,418
28,737
1,365,679
ขำดทุนสะสมทำงภำษี
3,425,481
1,587,324
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
(249,379)
(1,659,033)
ต้นทุนในกำรได้มำซึ่งสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
(249,379)
(1,659,033)
รวม
3,176,102
(71,709)
สุ ทธิ
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น(รำยจ่ำย)/รำยได้ใน
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 1
มกรำคม
2564
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
ประมำณกำรเงินสมทบกองทุนนิติบคุ คล
ประมำณกำรค่ำซ่อมแซม
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ขำดทุนสะสมทำงภำษี
รวม

(หน่วย:บำท)
ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2564

28,719
793,919
341,247

35,913
48,809
486,427

-

64,632
842,728
827,674

394,702
28,737
1,587,324

87,575
39,681
1,365,679
2,064,084

(225,927)
(225,927)

256,350
68,418
1,365,679
3,425,481
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 1
มกรำคม
2564
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ต้นทุนในกำรได้มำซึ่งสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
รวม
สุ ทธิ

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

ณ วันที่ 1
มกรำคม
2563
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
ประมำณกำรเงินสมทบกองทุนนิติบคุ คล
ประมำณกำรค่ำซ่อมแซม
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ขำดทุนสะสมทำงภำษี
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ต้นทุนในกำรได้มำซึ่งสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
รวม
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น(รำยจ่ำย)/รำยได้ใน
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
1,409,654
1,409,654
3,473,738

(225,927)

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น(รำยจ่ำย)/รำยได้ใน
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย:บำท)
ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2564
(249,379)
(249,379)
3,176,102
(หน่วย:บำท)
ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2563

1,392,556
304,802
-

(1,363,837)
489,117
341,247

-

28,719
793,919
341,247

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

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

-

394,702
28,737
1,587,324

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

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

-

(1,659,033)
(1,659,033)
(71,709)
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2563
2564

ภำษีเงินได้รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
ภำษีเงินได้รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

41,621,456

7,192,925

(3,473,738)
38,147,718

7,152,340
14,345,265

225,927
225,927

-

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

กำไร(ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไร(ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรั บ:
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่รับรู ้
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ที่เกณฑ์บญั ชีต่ำงจำกเกณฑ์ภำษี
รำยจ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักภำษีได้
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ ง
217

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2563
2564
73,536,054
173,813,451
20%
34,762,690

20%
14,707,211

1,331,848
1,360,243
692,937
38,147,718

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

21.95%

19.51%

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

19. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่น
19. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอื่น
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

2563

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุขอ้ 5)
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำสำธำรณูปโภครับล่วงหน้ำ
เงินประกันผลงำน
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ประมำณกำรค่ำซ่อมแซมและเงินสมทบ
กองทุนนิติบุคคล
อื่นๆ
รวม

15,118,083

32,323,238

-

-

15,118,083

32,323,238

-

-

-

1,909,216

1,729,766

8,641

11,937,845
12,351,762
17,492,091
548,658

3,757,396
10,727,574
25,056,561
662,657

1,665,209
-

680,258
-

9,061,182
1,827,370

6,389,572
2,723,040

107,107

13,665

53,218,908

51,226,016

3,502,082

702,564

68,336,991

83,549,254

3,502,082

702,564
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

20.
ระยะย�วจ�กสถ�บั
20. เงิเงินนกูกู้ย้ยืมืม
ระยะยำวจำกสถำบั
นกำรเงินนก�รเงิน
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
152,000,000
716,744,376
(307,730)
(962,272)
151,692,270
715,782,104
(563,886,592)
151,692,270
151,895,512

เงินกูย้ ืมระยะยำว
หัก: ดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
716,744,376
893,393,387
8,377,600
687,525,383
(573,121,976)
(864,174,394)
152,000,000
716,744,376

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิ่ม
หัก: ชำระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
วงเงินที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำกู้ยืมเงินจำกธนำคำร วงเงินกูจ้ ำนวน 928
วงเงินที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร วงเงินกู้
นบำท928
(วงเงิล้นานบาท
ส่ วนที่ เ(วงเงิ
หลือเบินส่กใช้
ไม่่เหลื
ได้แอล้เบิว)กเพื
ท้ ี่บาริระวงเงิ
ษทั มีอยูน่กกูบั ้ทธนำคำร
ญำ
จำล้าำนวน
วนที
ใช้่อไม่นไำไปช
ด้แล้วำระวงเงิ
) เพื่อนำนากูไปชำ
ี่บริษัทมีอตำมสั
ยู่กับญธนาคาร
ลงวันทีญ่ 4ญาลงวั
เมษำยน
และเพื่อ2560
ใช้ในกำรพั
เรสซิ เดนซ์ และวงเงิ
หนังและวงเงิ
สื อค้ ำประกั
ตามสั
นที2560
่ 4 เมษายน
และเพืฒ่อนำโครงกำรวนำ
ใช้ในการพัฒนาโครงการวนา
เรสซิเนดนซ์
นหนันงสือ
ค้จำนวน
ำาประกั50
น จำล้าำนวน
านบาท
าหรับนค้ด้ำาำประกั
นด้านสาธารณู
ปโภคของโครงการ
โดยมีอัต้ ยราดอกเบี
เท่ากับ
นบำท50สล้ำหรั
บค้ ำสำประกั
นสำธำรณู
ปโภคของโครงกำร
โดยมีอตั รำดอกเบี
เท่ำกับร้อ้ยยละ
ร้MLR-1.2
อยละ MLR-1.2
ต่อปี ชำาระดอกเบี
ทุกบเดื
อนนันบเบิจากวั
นกู้คและก
รั้งแรก
และกำำระคื
าหนดชำ
ต่อปี ช ำระดอกเบี
จำกวั
กเงิ นนกูเบิ
้ค รัก้ งเงิแรก
ำหนดช
นเงิานระคื
ต้นนเมืเงิ่ อนมีต้กนำรเมื่อมี
้ ยทุ กเดื อ้ยนนั
การปลอดจำ า นองหรื อ ไถ่ ถ อนโฉนดที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น ของวงเงิ น กู้ นี้ เ พื่ อ โอน
ปลอดจทำนองหรื
อมสิ่ งปลูกสร้้นำต่งทีำาที่เป็่กนหลั
กประกัญนญา
ของวงเงิ
ทธิ์ นให้
กรรมสิ
ธิ์ให้แก่อผไถ่
ู้ซื้อถอนโฉนดที
ตามอัตราร้่ดินอพร้
ยละและราคาขั
ำาหนดในสั
ทั้งนีน้บกูริน้ ษ้ ี เพืัท่อย่โอนกรรมสิ
อยต้องชำาระคื
ให้วแเสร็
ก่ ผูซ้ จ้ื อภายในวั
ตำมอัตนรำร้
ที่ กำหนดในสั
ญำ ทั้งนี้ บ2564
ริ ษทั ย่บริ
อยต้
จ
แล้
ที่ 5อยละและรำคำขั
เมษายน 2564้ นต่ตอ่ ำมาเมื
่อวันที่ 26ญเมษายน
ษัทองช
ย่อำระคื
ยได้ทนำาให้
บันแทึล้กวข้เสร็
อตกลง
แก้
ไขเพิ่มนเติ
ญญา ครั
้งทีต่่ 1อกัมำเมื
บธนาคาร
โดยขยายระยะเวลาการชำ
ระคืทนำบั
เป็นนทึภายในวั
นที่ 5 เมษายน
ภำยในวั
ที่ ม5 สัเมษำยน
2564
่อวันที่ 26
เมษำยน 2564 บริ ษทั ย่อายได้
กข้อตกลงแก้
ไขเพิ่มเติม2565
ที่ 1นกัค้บำาธนำคำร
โดยขยำยระยะเวลำกำรช
ำระคื่งนปลู
เป็กนสร้
ภำยในวั
นที่ 5ษเมษำยน
2565ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์
เงิสันญกูญำ้ยืมครัข้้างงต้
ประกันโดยการจดจำ
านองที่ดินและสิ
างของบริ
ัท แอสเซท
จำากัด ตามหมายเหตุข้อ 9 และกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทย่อยได้ชำาระคืนเงินต้น
เงินกูย้ วืมนแล้
ข้ำงต้วนค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์
ครบถ้
จำกัด ตำมหมำยเหตุข ้อ 9 และกรรมกำรบริ ษัท ทั้งนี้ ในไตรมำส 3 ปี 2564 บริ ษัทย่อยได้ชำระคื นเงิ นต้น
ครบถ้วนแล้ว
219

39
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วงเงินที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง วงเงินรวม
320 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจำานวน) เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ที่บริษัทย่อยมีอยู่กับธนาคารเดิม โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ MLR-1.35 ต่อปี ชำาระดอกเบี้ยทุกเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก และกำาหนด
ชำาระคืนเงินต้นภายใน 1 ปี ค้ำาประกันโดยการจดจำานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย ตามหมายเหตุ
ข้อ 9 กรรมการบริษัทและบริษัทฯ ทั้งนี้ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทย่อยได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมแล้วทั้งจำานวน
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำากัด
วงเงินที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง จำานวน 3 วงเงิน
วงเงินรวม 110 ล้านบาท (วงเงินส่วนที่เหลือเบิกใช้ไม่ได้แล้ว) เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ชำาระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน กำาหนดชำาระคืน
เงินต้นเมื่อมีการปลอดจำานองโฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ ตามอัตราที่กำาหนด
ในสัญญา ทั้งนี้บริษัทย่อยต้องชำาระเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ทำาสัญญา ทั้งนี้ในไตรมาส
1 ปี 2564 บริษัทได้ชำาระคืนเงินต้นครบถ้วนแล้ว
วงเงินที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร จำานวน 5 วงเงิน วงเงิน
รวม 288 ล้านบาท (วงเงินส่วนที่เหลือเบิกใช้ไม่ได้แล้ว) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และ
ชำาระคืนตั๋วอาวัล โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ชำาระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน กำาหนดชำาระคืน
เงินต้นเมื่อมีการปลอดจำานองโฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ ตามอัตราที่กำาหนด
ในสัญญา ทั้งนี้บริษัทย่อย ต้องชำาระเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี นับจากวันที่ทำาสัญญา
เงินกู้ยืมแต่ละวงเงินข้างต้นของบริษัทย่อยค้ำาประกันโดยการจดจำานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย
ตามหมายเหตุข้อ 9, 14, ที่ดินรอการพัฒนา, กรรมการบริษัท และบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

21. เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กบุคคลและกิจก�รอื่น
21.

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลและกิจกำรอื่น

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
48,468,173
(446,363)
48,021,810

เงินกูย้ ืมระยะยำว
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
48,468,173
50,000,000
(48,468,173)
(1,531,827)
48,468,173

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
บวก: กูเ้ พิ่ม
หัก: ชำระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

เมืเมื่อ่อวัวันนทีที่ ่ 23
กรกฎาคม2563
2563
ัท แอสเซท
ดีเวลลอปเม้
นท์ด ได้
จำาทกัำสั
ด ญได้ญำกู
ทำาสัย้ ืมญเงิญากู
นกั่นบ
23 กรกฎำคม
บริ ษบริ
ทั ษแอสเซท
ไฟว์ ไฟว์
ดีเวลลอปเม้
นท์ จำกั
นกับ้ยบุืมคเงิ
คลอื
บุคคลอื่นท่านหนึ่ง จำานวนเงินรวม 50 ล้านบาท รับเงินกู้แล้วทั้งจำานวน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50
่ ง จำนวนเงิ
รวม
ล้ำนบำท รั้ยบทุเงิกนเดืกูแ้ อล้นวเดื
ทั้งอจนละ
ำนวน380,000
โดยมีอตั บาท
รำดอกเบี
8.50 ต่อปีานองหรื
กำหนดอ
้ ยร้่ออมียละ
ต่ท่อำปีนหนึ
กำาหนดชำ
าระคืนนเงิ
นต้50
นและดอกเบี
และเมื
การปลอดจำ
อน เดือนละ
บำท และเมื
ำนองหรื อ่กไถ่
ถอนห้องชุ
ที่
้ ยทุกนเดืของวงเงิ
ไถ่ชถำระคื
อนห้นอเงิงชุนต้ดนทีและดอกเบี
่เป็นหลักประกั
นกู้น380,000
ี้เพื่อโอนกรรมสิ
ทธิ์ใ่อห้มีแกก่ำรปลอดจ
ผู้ซื้อ ตามราคาที
ำาหนดในสั
ญดญา
เดืเป็อนนสุ
ายชำานระคื
นทั้งหมด
นที่ 31ทธิกรกฎาคม
เงินกู่ก้ำหนดในสั
ยืมดังกล่าญวค้ญำำาประกั
นโดยห้
หลัดกท้ประกั
ของวงเงิ
นกูน้ ้ ี เภายในวั
พื่อโอนกรรมสิ
์ ให้แก่ผซู ้ ้ื อ 2565
ตำมรำคำที
เดือนสุ
ดท้ำยชองชุ
ำระด
พักอาศัยของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บุคคลอื่น
คื น ทั้งหมด ภำยในวัน ที่ 31 กรกฎำคม 2565 เงิ น กู้ยืม ดังกล่ ำวค้ ำประกัน โดยห้ องชุ ด พัก อำศัย ของบริ ษ ัท
ข้างต้นได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้
นให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2564
แอสเซท
ไฟว์
ดี
เ
วลลอปเม้
น
ท์
จ
ำกั
ด
ต่
อ
มำเมื
่
อ
วั
น
ที
่
29
มกรำคม
2564
บุคคลอื่นข้ำงต้นได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้อง
บริษัทได้ชำาระคืนเงินต้นครบถ้วนแล้ว
ในเงิ น กู้ยื ม ตำมสั ญ ญำเงิ น กู้ยืม ข้ำงต้น ให้ กับ บริ ษ ัท แห่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ ในปี 2564 บริ ษ ัท ได้ช ำระคื น เงิ น ต้น
ครบถ้วนแล้ว
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

22. ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
22. ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน

22. ประม�ณก�รหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักง�น

กลุ่มบริ ษ ัทจ่ำยค่ ำชดเชยผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนและบำเหน็จ ตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติ
กลุ่ม่มบริ
บริษษัทัทจ่จ่าำยค่
ยค่าำชดเชยผลประโยชน์
ชดเชยผลประโยชน์หหลัลังงออกจากงานและบำ
ออกจำกงำนและบาำเหน็
ตำมข้ออกำกาำหนดของพระรำชบั
ญญั
ญัตติ ิ
กลุ
เหน็จจ ตามข้
หนดของพระราชบัญ
คุม้ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ในกำรให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นแก่พนักงำน
คุคุ้มม้ ครองแรงงาน
2541ในกำรให้
ในการให้ผผลประโยชน์
ลประโยชน์เเมืมื่อ่อเกษี
เกษียยณณและผลประโยชน์
และผลประโยชน์รระยะยำวอื
ะยะยาวอื่น่นแก่
แก่พพนันักกงำน
งาน
ครองแรงงำน พ.ศ.
พ.ศ. 2541
ตำมสิ
ท
ธิ
แ
ละอำยุ
ง
ำน
ตามสิ
ตำมสิททธิธิแและอายุ
ละอำยุงงาน
ำน

ประมำณกำรหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ประมำณกำรหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์ พนักงำน ณ วันที่ 1 มกรำคม
สำหรับผลประโยชน์ พนักงำน ณ วันที่ 1 มกรำคม
ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุน:
ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุน:
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
จ่ำยชำระผลประโยชน์
จ่ำยชำระผลประโยชน์
ประมำณกำรหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ประมำณกำรหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์ พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สำหรับผลประโยชน์ พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
2564
2563
2564
2563

(หน่วย:บำท)
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563

1,973,510
1,973,510

1,333,536
1,333,536

-

591,568
591,568
36,920
36,920

613,535
613,535
26,439
26,439

7,833
7,833
-

-

(1,129,638)
(1,129,638)
(182,775)
(182,775)

-

-

-

1,289,585
1,289,585

1,973,510
1,973,510

7,833
7,833

-

-

-

-

-

ค่ค่ำาใช้
จ่ำยที่ ร่รั บับรูรู้ ใ้ในก
ำไรหรื
นข้ำงต้นน สสำำหรั
บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัธันนวำคม
2564
และและ
25632563
แสดงรวมใน
ไรหรืออขำดทุ
2564
แสดงรวม
ค่ ำใช้ใช้จจ่า่ำยที
ยที่ รั บรู ้ ในกำ
นกาำไรหรื
อขาดทุ
ขำดทุนนข้ข้างต้
ำงต้น สาหรั
ำหรับบปีปีสิสิ้น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31 ธันวาคม
วำคม 2564
และ 2563
แสดงรวมใน
ในรายการค่
ใช้จ่ายในการบริ
รำยกำรค่
ำใช้จา่ำยในกำรบริ
หำรทั้งหจารทั
ำนวน้งจำานวน
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรทั้งจำนวน
ขาดทุนน(ก(กำำไร)
าไร)จำกกำรวั
จากการวั
ค่าใหม่
ของผลประโยชน์
นักงานที
่กำาหนดไว้
นกำาไรขาดทุ
เบ็ดจเสร็
ขำดทุ
ดมูดลมูค่ลำใหม่
ของผลประโยชน์
พนัพกงำนที
่กำหนดไว้
ที่รับทรูี่ร้ใับนกรู้ใำไรขำดทุ
นเบ็ดนเสร็
อื่น จ
ขำดทุ
น
(ก
ำไร)
จำกกำรวั
ด
มู
ล
ค่
ำ
ใหม่
ข
องผลประโยชน์
พ
นั
ก
งำนที
่
ก
ำหนดไว้
ท
่
ี
ร
ั
บ
รู
้
ใ
นก
ำไรขำดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จอื่น
ขึ้นจาก
เกิอื่ดนขึเกิ้ นดจำก
เกิดขึ้นจำก

สมมติฐำนทำงกำรเงิน
สมมติฐำนทำงกำรเงิน
สมมติฐำนประชำกร
สมมติฐำนประชำกร
กำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
กำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
รวม
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
2563
2564
2564
2563
(368,554)
(368,554)
(343,970)
(343,970)
(417,114)
(417,114)
(1,129,638)
(1,129,638)
-
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(หน่วย:บำท)
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
-
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สมมติหหลัลักกในการวั
ในกำรวัดดมูมูลลค่ค่ำาใหม่
ำหรั
บปีบปีสิ้ นสิสุ้นดสุด
ข้ข้ออสมมติ
ใหม่ขของผลประโยชน์
องผลประโยชน์พพนันักกงำนที
งานที่ก่กำหนดไว้
ำาหนดไว้ ณณวันวันทีที่ รำยงำนส
่รายงานสำ
าหรั
วัวันนทีที่ ่ 31
วาคม2564
2564และ
และ2563
2563
มีดงั มีนีด้ ังนี้
31 ธัธันนวำคม
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อัตรำมรณะ

2564
ร้อยละ 2.90 - 3.09
ร้อยละ 3.00
ผันแปรตำมอำยุพนักงำน
ร้อยละ 0.00 - 18.00
อัตรำตำมตำรำงมรณะไทย ปี 2560
แยกตำมเพศชำยและหญิง

2563
ร้อยละ 1.89 - 2.06
ร้อยละ 3.00
ผันแปรตำมอำยุพนักงำน
ร้อยละ 0.00 - 10.00
อัตรำตำมตำรำงมรณะไทย ปี 2560
แยกตำมเพศชำยและหญิง

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติ
กพักนพัผลประโยชน์
ระยะยำว
ผลกระทบของการเปลี
นแปลงสมมติฐฐำนที
านที่ส่สำคั
ำาคัญญต่ต่อมูอลมูค่ลำค่ปัาจปัจุจบจุนั บของภำระผู
ันของภาระผู
นผลประโยชน์
ระยะยาว
ของพนั
่ 31ธันธัวำคม
นวาคม
2564
ของพนักกงาน
งำน ณณวัวันนทีที่ 31
2564
สรุ ปสรุ
ได้ปดได้
งั นีด้ ังนี้

อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
(233,277)
289,164

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
(1,943)
2,616

273,995

(225,656)

2,616

(1,921)

(4,731)

4,785

(173)

177

223
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23.23. ทุทุนนเรืเรื อนหุ
นหุ้ น้น
23.1
เฉพาะกิ
23.1 งบการเงิ
งบกำรเงินนเฉพำะกิ
จกำรจการ
จำนวนหุ้น
(หุ้น)

2564

จำนวนเงิน
(บาท)

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

2563

จำนวนเงิน
(บาท)

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ ณ วันต้นปี
ลดทุน
เพิ่มทุน
หุ้นสำมัญ ณ วันสิ้นปี

1,323,000,000
1,323,000,000

661,500,000
661,500,000

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

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

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ ณ วันต้นปี
ลดทุน
เพิ่มทุน
หุ้นสำมัญ ณ วันสิ้นปี

1,209,384,615
1,209,384,615

604,692,308
604,692,308

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

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

ส่ส่ววนเกิ
กว่ำามูมูลลค่ค่ำหุาหุ้ น้นสำมั
สามัญญ
นเกินน(ต่
(ตำา่ำ)) กว่
2564
18,821,992
(15,407,446)
3,414,546

ยอดยกมำ ณ วันต้นปี
ลดทุน
เพิ่มทุน
โอนส่ วนเกินทุนล้ำงขำดทุนสะสม
ยอดยกไป ณ วันสิ้นปี
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2563
(169,071,845)
187,893,837
43,192,308
(43,192,308)
18,821,992

ส่วนที่ 3 งบการเงิน
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1) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติที่
สำาคัญ ดังนี้
• อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวน 561.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,123
ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 561.50 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษัทฯ
ลดลงจาก 1,123 ล้านบาท เป็น 561.50 ล้านบาท เพื่อหักกลบส่วนต่ำากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชย
ผลขาดทุนสะสมบางส่วนโดยมีจำานวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 1,123,000,000 หุ้น
• อนุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จำ า นวน 100 ล้ า นบาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จำ า นวน
561.50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 661.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จำานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น เพื่อใช้สำาหรับการซื้อหุ้นสามัญ TONSON
บริ ษั ท ฯ ได้ ดำ า เนิ น การลดทุ น และเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น และจดทะเบี ย นกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ล้ ว
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เป็นจำานวน 86,384,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว และทำาให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำานวน
43.19 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2563
3) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำาปี 2563 มีมติอนุมัติโอน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำานวน 43.19 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติลดทุน
เพื่อหักกลบส่วนต่ำากว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการจดทะเบียน
แล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 แต่ในปี 2563 บริษัทได้ทำาการปรับปรุงแก้ไขงบการเงินย้อนหลังของ
ปี 2562 และออกงบการเงินปี 2562 ใหม่ ซึ่งทำาให้บริษัทฯ นำาส่วนเกินทุนจากการลดทุนไปหักกลบกับ
ส่วนต่ำากว่ามูลค่าหุ้นสูงไปจำานวน 18.82 ล้านบาท
4) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำาปี 2564 มีมติอนุมัติให้โอน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำานวน 15.41 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
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23.2
23.2 งบกำรเงิ
งบกำรเงินนรวม
รวม

23.2 งบการเงิ
นรวมดทำงบกำรเงินรวม สำหรับกำรซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ มูลค่ำหุ้นทุนที่รับรู ้ในงบกำรเงินรวม
ปี 2561 ในกำรจั

ปี 2561 ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม สำหรับกำรซื้ อธุ รกิจแบบย้อนกลับ มูลค่ำหุ ้นทุนที่ รับรู ้ ในงบกำรเงินรวม
ปีแสดงด้
2561ววยมู
างบการเงิ
นรวม สำไฟว์
าหรัดีดีบเเวลลอปเม้
การซื้อนนธุท์ท์รกิจจจำกั
ลค่าหุ้นทุนที(ผู
่รับซซ้้ รู้้ืื ออ้ใทำงบั
นงบการเงิ
ลลค่ค่ำำหุหุนน้้ ดทุทุทำนนของบริ
ษษททัั แอสเซท
ดด ซึซึ่่ งงเป็เป็อนนนกลั
บริ
ญ
แสดงด้
ยมูในการจั
ของบริ
แอสเซท
ไฟว์
วลลอปเม้
ำกัแบบย้
บริ ษษบททัั ย่ย่มูออยตำมกฎหมำย
ยตำมกฎหมำย
(ผู
ทำงบั
ญชีชี)) น
รวมแสดงด้
วยมูลค่าหุรกิ้นจทุรวมกั
นของบริ
ไฟว์
เวลลอปเม้้ นนทุท์นของบริ
จำากัด ซึษ่งัทเป็แอสเซท
นบริษัทไฟว์
ย่อยตามกฎหมาย
ทีที่่ มมีี ออยูยู่่กก่่ ออนกำรรวมธุ
บบต้ต้นนษทุทุัทนนแอสเซท
กำรรวมธุ
รรกิกิ จจดีและรวมหุ
กรุ๊ ป จำกั
นกำรรวมธุ
ร
กิ
จ
รวมกั
กำรรวมธุ
และรวมหุ
้
น
ทุ
น
ของบริ
ษ
ท
ั
แอสเซท
ไฟว์
ำกัดด
(ผู้ซื้อทางบัญชี) ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ รวมกับต้นทุนการรวมธุรกิจ และรวมหุ้นทุนของบริกรุษ๊ ปัทจแอสเซท
(มหำชน)
ซึ่ งเป็ นบริ ษษททัั ใหญ่
(ผูถถ้้ ููกกซืซื้้ ออทำงบั
อกภำยหลั
งงกำรรวมธุ
รกิจ โดยมี
ยยดด
(มหำชน)
ใหญ่ตตซึำมกฎหมำย
ำมกฎหมำย
ทำงบัญ
ญชีชี)) ทีที่่ออ(ผู
อกภำยหลั
กำรรวมธุ
โดยมีรรำยละเอี
ำยละเอี
ไฟว์
กรุ๊ป ซึจำ่ งาเป็กันดบริ(มหาชน)
่งเป็นบริษัท(ผูใหญ่
ตามกฎหมาย
้ถูกซื้อทางบั
ญชี) รทีกิ่อจอกภายหลั
งการรวม
ธุดัดัรงงกิต่ต่จออไปนี
โดยมี้้ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ไปนี

มูมูลลค่ค่ ำำหุหุ้้ นนทุทุนนของบริ
ของบริษษัทัทย่ย่ ออยตำมกฎหมำยที
ยตำมกฎหมำยที่ม่มีอีอยูยู่่
นกำรรวมธุรรกิกิจจ (สุ
(สุ ททธิธิจจำกส่
ำกส่ ววนได้
นได้ เเสีสี ยยทีที่ไ่ไม่ม่ มมีอีอำนำจควบคุ
ำนำจควบคุมมทีที่่
ก่ก่ออนกำรรวมธุ
เกิ
เกิดดจำกกำรรวมธุ
จำกกำรรวมธุรรกิกิจจ))
-- บริ
บริ ษษททัั แอสเซท
แอสเซท ไฟว์
ไฟว์ ดีดีเเวลลอปเม้
วลลอปเม้นนท์ท์ จจำกั
ำกัดด
ต้ต้ นนทุทุนนกำรรวมธุ
กำรรวมธุรรกิกิจจ
-- ต้ต้นนทุทุนนกำรรวมธุ
กำรรวมธุรรกิกิจจ ณ
ณ วัวันนซืซื้้ ออธุธุรรกิกิจจแบบย้
แบบย้ออนกลั
นกลับบ
ส่ส่ ววนเกิ
นเกินนทุทุนนจำกกำรรวมธุ
จำกกำรรวมธุรรกิกิจจ
ส่ส่ ววนเกิ
นเกินนทุทุนนจำกกำรจ่
จำกกำรจ่ ำำยโดยใช้
ยโดยใช้ หห้้ ุุนนเป็
เป็ นเกณฑ์
นเกณฑ์
ส่ส่ ววนต่
ำ
งจำกกำรเปลี
ย
่
นสั
ด
ส่
ว
นเงิ
น
ลงทุ
นต่ ำงจำกกำรเปลี่ยนสั ดส่ วนเงินลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทย่ย่ ออยย
มูมูลลค่ค่ ำำหุหุ้้ นนทุทุนนของบริ
ของบริษษัทัทใหญ่
ใหญ่ ตตำมกฎหมำยที
ำมกฎหมำยที่อ่ออกภำยหลั
อกภำยหลังงกำรรวม
กำรรวม
ธุธุรรกิกิจจแบบย้
อ
นกลั
บ
แบบย้ อนกลับ
-- ทุทุนนทีที่่อออกเพิ
อกเพิ่่มมในปี
ในปี 2563
2563
-- ส่ส่ ววนเกิ
นเกินนมูมูลลค่ค่ำำหุหุนน้้ ทีที่่เเพิพิ่่มมขึขึ้้ นนจำกกำรออกหุ
จำกกำรออกหุ ้น้นเพิ
เพิ่ม่ม
มูมูลลค่ค่ ำำหุหุ้้ นนทุทุนนทีที่ร่รัับบรูรู้้ ใในงบกำรเงิ
นงบกำรเงินนรวม
รวม

2564
2564

(หน่
(หน่ววย:บำท)
ย:บำท)
2563
2563

289,999,990
289,999,990

289,999,990
289,999,990

252,125,880
252,125,880
211,042,586
211,042,586
9,166,765
9,166,765
(2,568,517)
(2,568,517)

252,125,880
252,125,880
211,042,586
211,042,586
9,166,765
9,166,765
(2,568,517)
(2,568,517)

43,192,308
43,192,308
43,192,308
43,192,308
86,384,616
86,384,616
846,151,320
846,151,320

43,192,308
43,192,308
43,192,308
43,192,308
86,384,616
86,384,616
846,151,320
846,151,320

รำยกำรข้
ถถ้้ ืืออ้ถหุหุือ้้นนหุของบริ
ษษททัั ษฯฯัทซึซึฯ่่ งงเป็
รายการข้
งต้นนนแสดงในงบกำรเงิ
แสดงในงบการเงินนนรวมตำมโครงสร้
รวมตามโครงสร้ำำงของส่
างของส่ววนของผู
วนของผู
้นของบริ
เป็นษษบริททัั ษใหญ่
ัทใหญ่
รำยกำรข้าำำงต้
งต้
แสดงในงบกำรเงิ
รวมตำมโครงสร้
งของส่
นของผู
ของบริ
เป็ซึ่งนบริ
นบริ
ใหญ่
ตามกฎหมาย
ตำมกฎหมำย
ตำมกฎหมำย ดัดัดังงงนีนีนี้้ ้
(หน่
(หน่ววย:บำท)
ย:บำท)
2564
2563
2564
2563
ทุทุนนทีที่่อออกและช
ำระแล้
ว
604,692,308
604,692,308
อกและชำระแล้ว
604,692,308
604,692,308
ส่ส่ ววนเกิ
น
(ต
่
ำ
)
กว่
ำ
มู
ล
ค่
ำ
หุ
น
้
สำมั
ญ
3,414,546
18,821,992
นเกิน(ต่ำ) กว่ำมูลค่ำหุน้ สำมัญ
3,414,546
18,821,992
ส่ส่ ววนเกิ
น
ทุ
น
จำกกำรจ่
ำ
ยโดยใช้
ห
ุ
น
้
เป็
น
เกณฑ์
9,166,765
9,166,765
นเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
9,166,765
9,166,765
ส่ส่ ววนต่
ำ
งจำกกำรเปลี
่
ย
นสั
ด
ส่
ว
นเงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
(2,568,517)
(2,568,517)
นต่ำงจำกกำรเปลี่ยนสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(2,568,517)
(2,568,517)
ส่ส่ ววนปรั
บ
ปรุ
ง
ทุ
น
จำกกำรซื
อ
ธุ
ร
กิ
จ
แบบย้
อ
นกลั
บ
231,446,218
216,038,772
้
นปรับปรุ งทุนจำกกำรซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
231,446,218
216,038,772
รวม
846,151,320
846,151,320
รวม
846,151,320
846,151,320
รายงานประจำาปี 46
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24. สำรองตำมกฎหมำย

24. สำ�รองต�มกฎหม�ย

ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตามพระราชบั
ญัต5ิบริของก
ษัทมหาชนจำ
ด บริ
ัทฯงจำกหั
ต้องจักดยอดขำดทุ
สรรกำาไรสุ
ทธิประจำาปีเ(ถ้
ป็นำทุมี)นจนกว่
สำารองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่ำร้ญ
อยละ
ำไรสุ ทธิาปกัระจ
ำปีษหลั
นสะสมยกมำ
ำทุนสำรองนี้จะ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะ
ำนวนไม่
อ้ ยกว่าร้ำอร้อยละ
ยละ1010ของทุ
ของทุนนจดทะเบี
จดทะเบียยนนสำสาำรองตำมกฎหมำยดั
มีจมีำาจนวนไม่
น้อนยกว่
รองตามกฎหมายดังงกล่
กล่ำวจะน
าวจะนำำไป
าไป จ่จ่ำายเงิ
ยเงินนปัปันนผลไม่
ผลไม่ไได้ด้
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพาณิ
งและพำณิชชย์ย์ทุทุกกคราวที
ครำวที่จ่จ่า่ำยเงิ
ยเงินนปัปันนผล
ผล บริ
บริษษัททั ย่ย่ออยต้
ยต้อองจั
ตามประมวลกฎหมายแพ่
งจัดดสรรเงิ
สรรเงินนไว้
ไว้เเป็ป็นนทุทุนนสำสาำรอง
รอง
อย่อย่
างน้
รับรจากกิ
รองนั้ นจะมี
ำงน้อยหนึ
อยหนึ่งในยี
่ งในยี่ส่สิบิ บส่ส่วนของจำ
วนของจานวนผลกำ
ำนวนผลกาไร
ำไรซึ่งซึได้
่ งได้
ับจำกกิจจการของบริ
กำรของบริษษัททั ย่ย่ออยจนกว่
ยจนกว่ำาทุนสำสาำรองนั
จำาจนวนถึ
งหนึ
่งในสิ
บของทุ
นของบริ
รองนี้จ้ จะนำ
มาจัดดสรรเงิ
ำนวนถึ
งหนึ
่ งในสิ
บของทุ
นของบริษัทษย่ทั อย่อยยทุทุนนสำสาำรองนี
ะนาำมำจั
สรรเงินนปัปันนผลไม่
ผลไม่ไได้ด้

25.25. ร�ยได้
ญ�ที
รำยได้จจ�กสั
ำกสั ญญ
ญำที
่ทำกั่ท
บลูำ�กกัค้บำ ลูกค้�
25.1 การจำาแนกรายได้
25.1 กำรจำแนกรำยได้

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563

ประเภทของรำยได้
รำยได้จำกกำรขำยบ้ำน
รำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุดที่พกั อำศัย
รวม

699,408,006
33,943,358
733,351,364

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

25.2
งกับยอดคงเหลื
25.2 รายได้
รำยได้ทที่รี่รับับรูรู้ ท้ที่เกีี่เ่ยกีวข้่ยอวข้
งกัอบยอดคงเหลื
อตำมสั ญอญำตามสัญญา
ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของเงินรับล่วงหน้าจาก
ำงปี34.57
2564 ล้และ
2563และ
กลุ่ม78.21
บริ ษทั ล้มีารนบาท
ำยได้ทตามลำ
ี่ รับรู ้ทาี่ เดัคยรวมอยู
่ในยอดยกมำของเงินรั บล่วงหน้ำจำก
ลูกในระหว่
ค้าจำานวน
านบาท
บ
ลูกค้ำจำนวน 34.57 ล้ำนบำท และ 78.21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

25.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำาหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

วันที่ 31
นวาคม
2563 ่ยกลุ
่มบริ
25.3 ณรำยได้
ที่คธัำดว่
ำจะรับ2564
รู้สำหรัและ
บภำระที
ังปฏิ
บัตษิไม่ัทเคาดว่
สร็จสิา้นจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำาหรับภาระที่ยังปฏิบัติ
ไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทำากับลูกค้าจำานวน 122.48 ล้านบาท และ 881.71 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งกลุ่ม
บริณษัทวันคาดว่
บัต2564
ิตามภาระที
่ต้องปฏิ
ัติขษองสั
ญญาดั
าวเสร็
้นภายใน 1ำหรั
ปี บภำระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่
ที่ 31าธัจะปฏิ
นวำคม
และ 2563
กลุ่มบบริ
ทั คำดว่
ำจะมีงรกล่
ำยได้
ที่รับจรูสิ้ในอนำคตส
เสร็ จสิ้ นของสัญญำที่ทำกับลูกค้ำจำนวน 122.48 ล้ำนบำท และ 881.71 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั คำด
ว่ำจะปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญำดังกล่ำวเสร็ จสิ้ นภำยใน 1 ปี
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26. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ

26.26. ค่�ค่ใช้
ยต�มลั
กษณะ
ำใช้จจ่ำ่�ยตำมลั
กษณะ

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ได้แก่
รายการค่
ษณะที่สำคั
่สำาญคัสญำหรั
สำาบหรัปี สิบ้ นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ 31
นทีธั่ 31
ธันวาคม
25642563
และได้2563
รำยกำรค่าำใช้
ใช้จจ่า่ำยตามลั
ยตำมลักกษณะที
นวำคม
2564 และ
แก่ ได้แก่

ซื้อที่ดิน จ่ำยค่ำก่อสร้ำงและค่ำพัฒนำโครงกำร
ซืกำรเปลี
ำยค่ำก่อสร้นำงและค่
ำพัฒนำโครงกำร
้ อที่ดิน่ยจ่นแปลงในต้
ทุนโครงกำร
กำรเปลี
่ยนแปลงในต้
พัฒนำอสั
งหำริ มทรันพทุย์นโครงกำร
งหำริ มทรั
ค่ำพัเสืฒ่ อนำอสั
มรำคำและค่
ำตัดพจย์ำหน่ำย
ค่ำเสื
่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ตอบแทนกรรมกำร
ตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนผู
บ้ ริ หำร
บ้ ริ หำร
เงิค่ำนตอบแทนผู
เดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์
อนื่ ของ
เงินพนั
เดือกนงำน
ค่ำแรงและผลประโยชน์อนื่ ของ
พนักงำนำในกำรขำย
ค่ำนำยหน้
ค่ำนำยหน้
ำในกำรขำย
โฆษณำและส่
งเสริ มกำรขำย
ค่ำภำษี
โฆษณำและส่
งเสริ มกำรขำย
ธุรกิจเฉพำะและค่
ำธรรมเนียม โอนกรรมสิ ทธิ์
กิจเฉพำะและค่ำธรรมเนียม โอนกรรมสิ ทธิ์
ค่ำภำษี
ที่ปรึธกุรษำ
ค่ำที่ปรึ กษำ

27.
27.27.

งบกำรเงินรวม
2564งบกำรเงินรวม 2563
2564
2563
176,599,992
409,310,371
176,599,992

409,310,371

(หน่วย:บำท)
วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิ(หน่
จกำร
งบกำรเงิ
2564 นเฉพำะกิจกำร
2563
2564
2563 9,254,921
9,254,921

-

(763,291,312)
(763,291,312)
4,042,318
4,042,318
1,434,000
1,434,000
7,657,466
7,657,466

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

9,254,921
9,254,921
505,114
505,114
1,314,000
1,314,000
1,303,933
1,303,933

678,464678,464
1,280,000
1,280,000-

17,420,699
17,420,699
35,027,870
35,027,870
3,904,353
3,904,353
47,061,985
47,061,985
4,233,296
4,233,296

22,913,016
22,913,016
17,914,885
17,914,885
22,345,693
22,345,693
29,941,686
29,941,686
6,249,585
6,249,585

859,287
859,2871,710,3401,710,340

3,628,4993,628,499

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำ�กไร
้นพื�นฐ�น
ำไร (ข�ดทุ
(ขำดทุน)นต่)อต่
หุ้นอขัหุ้น้นพืขั้นฐำน
ำไร(ขำดทุ
ำนวณโดยกำรหำรกาำไร(ขำดทุ
ำหรับบปีปีดด้้ววยจำยจาำนวนหุ
สำมัญญทีที่อ่ อก
้ น ฐำนคำคานวณโดยการหารกำ
้ น้นพืฐาน
กำากไร(ขาดทุ
น)นต่) อต่หุอ้นหุขั้ น้นขัพื
ไร(ขาดทุนน)สำ)สาหรั
นวนหุ้น้นสามั
ำไร(ขำดทุ
น ) ต่ อหุย้ นกชขัำระแล้
วยจธัำนวนหุ
้ น2564
สำมัและ
่
้ น ฐำน
ำหน่ ำยและเรี
วธโดยวิ
ธีถ่ยวั เฉลี
่ ยถ่ำาวหนั
งน้กำหนั
สุนดทีวั่ บ31
นปีทีด้่ธั31
นวำคม
จำากออกจ
หน่
ายและเรี
ยกชำาระแล้้ นวพืโดยวิ
ีถคัวำนวณโดยกำรหำรก
เฉลี
ถ่วงน้
สำำไร(ขำดทุ
ากหรัสบำหรั
ปีสบิ้นปีนสุสิ)ส
ด้ นวัำหรั
นวาคม
2564
และญ ที2563
ออกจ
ำหน่
แสดงได้
ดังนีำ้ ยและเรี
2563 แสดงได้
ดงั นี้ ยกชำระแล้วโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนัก ส ำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ
2563 แสดงได้ดงั นี้
กำไร(ขำดทุน) สำหรับปี ส่ วนที่เป็ น
กำไร(ขำดทุ
สำหรับษปี ัทส่(บำท)
วนที่เป็ น
ของผู้ถือหุน้ น) ของบริ

ของผู้ถ้นือสำมั
หุ้นของบริ
จำนวนหุ
ญ ณ วันษต้ัทน(บำท)
ปี
จำนวนหุ้นสำมัญ้นณที่อวัอกระหว่
นต้นปี ำงปี
ผลกระทบจำกหุ
ผลกระทบจำกหุ
ที่ออกระหว่
จำนวนหุ้นสำมัญ้นโดยวิ
ธีถัวเฉลีำ่ยงปีถ่วงน้ำหนัก
จกำนวนหุ
้ นสำมั
่ยถ่วงน้ำหนัก
ำไร(ขำดทุ
น) ต่ญอโดยวิ
หุ้นขัธ้นีถพืัว้นเฉลี
ฐำน
กำไร(ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน

งบกำรเงินรวม
2564งบกำรเงินรวม 2563
2564
2563
130,692,766
57,239,210
130,692,766 1,123,000,000
57,239,210
1,209,384,615
1,209,384,6151,209,384,6151,209,384,615
0.108
0.108
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48
48

1,123,000,000
54,907,481
54,907,481
1,177,907,481
1,177,907,481
0.049
0.049

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงิ
2564 นเฉพำะกิจกำร
2563
2564
2563
15,299,086
3,639,953
15,299,086 1,123,000,000
3,639,953
1,209,384,615
1,209,384,6151,209,384,6151,209,384,615
0.013
0.013

1,123,000,000
54,907,481
54,907,481
1,177,907,481
1,177,907,481
0.003
0.003
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28. ส่วนง�นดำ�เนินง�น
ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูง
สุดด้านการดำาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้
กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน
ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทดำาเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ดังนั้นฝ่ายบริหารจึง
พิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว
ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท
มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะเป็นรายย่อยทั่วไป
จึงไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าสูงเป็นลูกค้ารายใหญ่

29. เครื่องมือท�งก�รเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการเงินในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
(ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) และความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงจาก
ความผันผวนจากตลาดการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อผลการดำาเนินงาน
ทางการเงินน้อยที่สุด กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ ในการป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะ
สั้น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำา
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันครบกำาหนดได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญ สามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กำาหนด หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย:ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
มำกกว่ำ
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

-

-

115
30
145

1
1

115
1
30
146

0.05-0.25
0.05

2
2

1
1

152
152

57
57

57
152
3
212

4.23- 4.90
5.53 - 5.65

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
มำกกว่ำ
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

7
7

-

7
7

0.05-0.25

2
2

13
13

-

3
3

3
2
13
18

5.00
5.00
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ควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี
ิ นเชื่อที2564
่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้มีนโยบำยป้ องกันควำมเสี่ ยงนี้
งบแสดงฐานะการเงิ
น ณ่ ยงด้
วันำทีนกำรให้
่ 31 ธันสวาคม
โดยกำรพิจำรณำกำรให้สินเชื่อกับลูกค้ำ กำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อและมีกำรติดตำมลูกหนี้ ที่มีกำรค้ำง
ความเสี
ต กหนี้ ซ่ ึ งแสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน คือ ยอดสุ ทธิ ของลูกหนี้ หลังจำกหักค่ำ
ชำระ มู่ยลงด้ค่ำายุนเครดิ
ติธรรมของลู
ขำดทุ
ำนเครดิ่ยตงด้อย่านการให้
ำงไรก็ตำมกลุ
คำดว่
ำจะไม่
ด้ร้ ับกลุ
ควำมเสี
นสำระสอำคั
กลุเผื่ม่อบริ
ษัทมีนคด้วามเสี
สินเชื่่มอบริ
ที่เกีษ่ยทั วเนื
่องกั
บลูกไหนี
่มบริษยัทหำยที
ได้มีน่เป็โยบายป้
งกัญนจำกกำรเก็
ความเสี่ยบง
โดยการพิ
จ ารณาการให้
สิ น เชื่ อ่มกับริบ ลูษกทั ค้จะไม่
า กำ าโหนดระยะเวลาการให้
และมีกกบั ารติ
ตามลูำจะได้
ก หนี้ ทรับี่ มี
หนี้ เนื่ องจำกธุ
รกิจหลักของกลุ
อนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัสพิ นย์เชืที่ขอำยให้
ผูซ้ ้ื อดจนกว่
การค้
างชำลาค่ระำตำมสั
มูลค่ญ
ายุญำทั
ติธรรมของลู
ชำระมู
้ งหมด กหนี้ซึ่งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจาก
หักค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิต อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจาก
การเก็
บหนี
้ เนืำนสภำพคล่
่องจากธุรอกิงจหลักของกลุ่มบริษัท จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ขายให้กับผู้ซื้อจนกว่า
ควำมเสี
่ ยงด้
จะได้รับชำาระมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด
กลุ่มบริ่ยษงด้ทั ต้านสภาพคล่
องกำรสภำพคล่
ความเสี
อง องเพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อผูกพันทำงกำรค้ำของแต่ละบริ ษทั ซึ่งกลุ่มบริ ษทั
มีควำมรับผิดชอบในกำรรั กษำระดับเงินสดและกำรพิจำรณำเพิ่มวงเงินเครดิ ตทั้งในส่ วนของภำยในกลุ่ม
กลุ่ ม บริ ษั ท ต้ อ งการสภาพคล่ อ งเพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น ทางการค้ า ของแต่ ล ะบริ ษั ท
และกั
นอื่นเพื่อให้กเพีษาระดั
ยงพอต่บเงิ
อสภำพคล่
องที่ตอ้ จงกำรโดยต้
งอยูน่ภเครดิ
ำยใต้ตแนวปฏิ
ิของ
ซึ่งบริ
กลุษ่มทั บริ
ษัทมีบคสถำบั
วามรันบกำรเงิ
ผิดชอบในการรั
นสดและการพิ
ารณาเพิ่มอวงเงิ
ทั้งในส่บวตั นของ
กลุ่มบริ ษ่มทั บริษัทและกับสถาบันการเงินอื่นเพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการโดยต้องอยู่ภายใต้
ภายในกลุ
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริ ษทั ประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรทำแผนกำรบริ หำรสภำพคล่องอย่ำงต่อเนื่ อง
กลุ่มบริษัทประเมินความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการทำาแผนการบริหารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง
และรักษำระดับของเงินสด เงินฝำกธนำคำร วงเงินสิ นเชื่อแบบผูกพันที่ยงั ไม่ได้ใช้ และวงเงินสิ นเชื่อแบบไม่
และรักษาระดับของเงินสด เงินฝากธนาคาร วงเงินสินเชื่อแบบผูกพันที่ยังไม่ได้ใช้ และวงเงินสินเชื่อแบบไม่
กพันนจากธนาคารต่
จำกธนำคำรต่าำงง ๆๆ เพืเพื่อ่อให้ให้เพีเพียงพอต่
อสภำพคล่
องทีอ่ตงที
อ้ งกำร
ผูกผูพั
ยงพอต่
อสภาพคล่
่ต้องการ
รายละเอี
หนดชำาำระของหนี
ระของหนี้ส้ สิินนทางการเงิ
นวาคม2564
2564
รำยละเอียยดการครบกำ
ดกำรครบกาำหนดช
ทำงกำรเงินนของกลุ
ของกลุ่ม่ มบริ
บริษษัทัท ณ
ณ วัวันนทีที่ ่ 3131ธั นธัวำคม
ซึ่ ง
ซึ่งพิพิจจำรณำจำกกระแสเงิ
ารณาจากกระแสเงิ
นสดตามสั
ญญาที
คิดนลดเป็
จุบัน สามารถแสดงได้
นสดตำมสั
ญญำที
่ยงั ไม่่ยคังิดไม่
ลดเป็
มูลค่นำปัมูจลจุค่บานั ปัจสำมำรถแสดงได้
ดงั นี้ ดังนี้

ไม่เกิน
1 ปี
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

57
2
59

งบกำรเงินรวม
มำกกว่ำ
1 - 5 ปี
5 ปี
152
1
153

-

(หน่วย:ล้ำนบำท)

รวม
57
152
3
212

ควำมเสี่ย่ ยงจากอั
งจำกอัตตราแลกเปลี
รำแลกเปลี่ย่ยนน
ความเสี
กลุกลุ่มบริ
มีคมวามเสี
นเนื่ อ่องจำกรำยกำรทรั
งจากรายการทรั
ินและหนี
้สินทางการเงินคงเหลือ
่มบริษษัททไม่
ั ไม่
ีควำมเสี่ย่ ยงจากอั
งจำกอัตตราแลกเปลี
รำแลกเปลี่ย่ยนเนื
พย์พสย์ิ นสและหนี
้ สินทำงกำรเงินคงเหลือใน
ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นสกุลเงินบาท
งบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 เป็ นสกุลเงินบำท
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

29.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีดังต่อไปนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ข) หนี้สินระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน สำาหรับเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
ค) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดย
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. ภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้น
30.1 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จำานวน 6.59 ล้านบาท (ปี 2563 จำานวน 1.11 ล้านบาท)
30.2 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันจากการทำาสัญญาเพื่อดำาเนินการออกแบบและสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำานวน 11.68 ล้านบาท (ปี 2563 จำานวน 46.62
ล้านบาท)
30.3

บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทำาสัญญาจะซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต คงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำานวน 615.68 ล้านบาท

30.4 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำาประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จำานวน 29.39 ล้านบาท (ปี 2563 จำานวน 57.11 ล้านบาท)
30.5 บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง มี ว งเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ธ นาคารที่ ยั ง มิ ไ ด้ เ บิ ก ใช้ เ ป็ น จำ า นวนเงิ น 20 ล้ า นบาท
(ปี 2563 จำานวน 20 ล้านบาท) ค้ำาประกันโดยการจดจำานองที่ดินรอพัฒนา ตามหมายเหตุข้อ
14 ,กรรมการบริษัทและบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
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31. ก�รบริ
กำรบริหหำรจั
น น
31.
�รจัดกำรทุ
ดก�รทุ
31.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์ในการบริ
ในกำรบริหหารจั
ำรจัดดการทุ
กำรทุนนทีที่ส่ สำาคัำคัญญของกลุ
ของกลุ่ม่ มบริ
บริษษัทัท คืคืออการจั
กำรจัดดให้
ให้มมีซี ซึ่ง่ ึ งโครงสร้
โครงสร้างทางการเงิ
ำงทำงกำรเงินนทีที่ ่
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ใ
นกำรบริ
ห
ำรจั
ด
กำรทุ
น
ที
่
ส
ำคั
ญ
ของกลุ
่
ม
บริ
ษ
ั
ท
คื
อ
กำรจั
ด
ให้
ม
ี
ซ
่
ึ
ง
โครงสร้
ำ
งทำงกำรเงิ
นที่
เหมาะสมและการดำ
รงไว้ซซึ่ง่ ึงความสามารถในการดำ
ารงธุรกิรจกิอย่
จอย่
เหมำะสมและกำรดาำรงไว้
ควำมสำมำรถในกำรดำรงธุ
ำงต่างต่
อเนือ่อเนืง ่อง
เหมำะสมและกำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำรงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สรุปได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุน สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุน สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
อัตรำหนี้สินต่อทุน
0.34
1.71
0.03
0.08
อัตรำหนี้สินต่อทุน
0.34
1.71
0.03
0.08
32. กำรจัดประเภทบัญชีใหม่
32. กำรจัดประเภทบัญชีใหม่

32. ก�รจัดประเภทบัญชีใหม่

กลุ่ม่มบริ
บริ ษทั ได้
ได้มมีกีกำรจั
ำรจัดประเภทบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินนณณวันวันที่ที31่ 31ธันธัวำคม
นวำคม2563
2563ใหม่
ใหม่เพืเพื
่อให้
กลุ
่อใหม่
ให้
กลุ
่มบริษษัททั ได้
มีการจัดดประเภทบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิ
ประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
สอดคล้
องกั
งกับบกำรจั
กำรจั
ประเภทรำยกำรบั
นงวดปี
เพื
่อให้สออดคล้
องกัดบดประเภทรำยกำรบั
การจั
ดประเภทรายการบั
ญชีปัใปันงวดปี
ปสรุัจปจุปได้
บได้
ันดงดั สรุ
สอดคล้
ญญชีชีใในงวดปี
จจจุจุบบนั นั สรุ
นีงั ้ นีป้ ได้ดังนี้
(หน่
วย:บำท)
(หน่
วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
นรวม
งบกำรเงิ

หนี้ ก้ กำรค้
ำรค้ำำและเจ้
และเจ้ำำหนี
หนี้ ห้ หมุมุนนเวีเวียยนอื
นอื่น่น
เจ้เจ้ำำหนี
งหน้ำำจำกกำรขำยที
จำกกำรขำยที่ด่ดินิน
เงิเงินนรัรับบล่ล่ววงหน้
ำและเงินนรัรับบล่ล่ววงหน้
งหน้ำำจำกลู
จำกลูกกค้ค้ำำ
เงิเงินนมัมัดดจจำและเงิ

นจัดดประเภท
ประเภท
รำยกำร
ดประเภท
รำยกำร
หลัหลั
งจังดจัประเภท
ก่ก่ออนจั
รำยกำร
ดประเภทใหม่
รำยกำร
จัดจัประเภทใหม่
รำยกำร
รำยกำร
316,004,257 (232,455,003)
(232,455,003)
83,549,254
316,004,257
83,549,254
165,000,000
165,000,000
-165,000,000
165,000,000
67,455,003
67,455,003
-67,455,003
67,455,003

33. เหตุ
เหตุกกกำรณ์
ำรณ์
ำยหลั
รอบระยะเวลำที
ำยงำน ่ร�ยง�น
33.
เหตุ
ภภำยหลั
งงรอบระยะเวลำที
่ร่รำยงำน
33.
�รณ์
ภ�ยหลั
งรอบระยะเวล�ที
25 กุกุกุมมมภำพั
ภำพั
2565
ระชุ
ของบริ
้ทีงที่ 1/2565
เมืเมื่อ่อวัวันนทีทีที่ ่ ่ 25
ภาพันนนธ์ธ์ธ์2565
2565ทีที่ป่ปทีระชุ
่ประชุ
มคณะกรรมกำรบริ
คณะกรรมการบริ
ัทครั้ งครั
้ง่ ที1/2565
่ 1/2565
ของบริ
ัตเสนอ
ิให้
มมคณะกรรมกำรบริ
ษษทั ทษั ครั
ของบริ
ษทัษฯทั ฯมีษมัมีทติมฯอตินุมีอมนุตติั มิใอตั ห้นุิใเห้มสนอ
เสนอต่
ที่ปมระชุ
มสามั
หุประจ
้น ประจำ
า2565
ปี 2565
จ่านยเงิ
ปัผลจำกผลกำรด
นผลจากผลการดำ
เนิงำนปี
นงานปี
2564
โดยกำ
าหนด
ระชุ
มสำมั
สำมั
ถ้ ื อื อผูหุหุ้ถ้น้นือประจ
ำยเงิ
นปัปันนนผลจำกผลกำรด
2564
โดยก
ำหนดจ่
ต่อที่ ปอระชุ
ญญผูผูถ้ ญ
ำปีำปี 2565
ให้ให้จจ่ให้
ำ่ยเงิ
ำเนิำเนินานงำนปี
2564
โดยก
ำหนดจ่
ำยำย
จ่ให้
ายให้
แ
ก่
ผ
ู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
จำ
า
นวน
1,209
ล้
า
นหุ
้
น
ในอั
ต
ราหุ
้
น
ละ
0.01
บาท
เป็
น
จำ
า
นวนเงิ
น
12.09
ล้
า
นบาท
แก่ผถถู ้ ือือหุหุน้ น้ จจำนวน
ำนวน1,209
1,209ล้ล้ำำนหุ
นหุน้ น้ ในอั
ในอัตตรำหุ
รำหุน้ น้ ละละ0.01
0.01บำท
บำทเป็เป็นนจำนวนเงิ
จำนวนเงินน12.09
12.09ล้ำล้นบำท
ำนบำท

34. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน

บกำรเงินน
34. กำรอนุมมัตัติงิงบกำรเงิ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
งบกำรเงินนนีนี้ ไ้ ได้ด้รรับับอนุ
อนุมมตั ตั ิใิให้ห้อออกงบกำรเงิ
อกงบกำรเงินนโดยคณะกรรมกำรของบริ
โดยคณะกรรมกำรของบริษษทั ทฯั ฯเมืเมื่อวั่อนวัทีน่ ที25่ 25กุมกุภำพั
มภำพั
ธ์ 2565
งบกำรเงิ
นธ์น2565
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำ�ให้ผู้อื่นสำ�คัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำ�คัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยแล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ
สำ�คัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ�ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำ�กับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มลี ายมือชือ่ ของ นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ กำ�กับไว้ บริษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
กรรมการบริษัท

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
กรรมการบริษัท
ผู้รับมอบอำ�นาจ

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
กรรมการบริษัท
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ
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เอกส�รแนบ 1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ลำาดับ
รายงานประจำาปี 2564 236

1

ชื่อ – นามสกุล
ตำาแหน่ง

อายุ
(ปี)

รองศาสตราจารย์มานพ
พงศทัต*ประธานกรรมการ
ได้รับแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2565

80

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•
•
•

•
•
•

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Master of Architecture (M.Arch.),
Kansas State University
Cert. in Developing Planning ,
University College, London.
Master of Regional Planning ,
Institute of Social Studies,The
Netherlands.
Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG
1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program
(DCP 150/2011) สมาคมส่งสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
Role of The Compensation
Committee (RCC 8/2009) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Role of the Chairman Program
(RCP 17/2007) สมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษทั ฯ* * ระหว่างผูบ้ ริหาร
- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำาแหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2565-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ บริษัท โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริ และเนอสเซอรี่ จำากัด
กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำากัด
กรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด

2535-ปัจจุบัน
2548-2560
2547-2548
2535-2560
2546-2557
2546-2559

ลำ�ดับ

ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

2
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3

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•

นายวัลลภ ศรีไพศาล
49 •
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ได้รบั แต่งตัง้ เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
•
กรรมการอิสระเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561 และประธาน
กรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่
•
15 พฤษภาคม 2564
•

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษทั ฯ* * ระหว่างผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

Audit Committee Program (ACP
10/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program
(DAP 8/2004) สมาคมส่งเสิริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2563-2564
2563-2564
2561-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน

•
•

ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อินดีแอนา บลูมมิ่งตัน รัฐอินดีแอนา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เคส เวสเทิร์น รีเสิร์ฟ รัฐโอไฮโอ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
ผ่านการอบรมหลักสูตร AACP

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

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
40 •
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
•
ได้รบั แต่งตัง้ เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการ
•
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2564
•
•

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
ผ่านการอบรมหลักสูตร AACP

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำ�กัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการสายงานสนับสนุน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต
จำ�กัด (มหาชน)
2557-2559

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำ�กัด

เอกสารแนบ 1

รองศาสตราจารย์มานพ
พงศทัต*ประธานกรรมการ
ได้รับแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2565 (ต่อ)

อายุ
(ปี)

ลำ�ดับ

5
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อายุ
(ปี)

นางสาวศันสนีย์
43 •
พูลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
•
ได้รบั แต่งตัง้ เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระเมื่อวันที่ 22
•
ตุลาคม 2561 และกรรมการ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2564
•
•
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
40 •
กรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการ (มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)
•
ได้รบั แต่งตัง้ เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561, กรรมการ
•
ผู้จัดการ เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2561 และประธาน
กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562
นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
40 •
กรรมการบริษัท (มีอำ�นาจลง
นามผูกพันบริษัท)
ได้รบั แต่งตัง้ เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
•
กรรมการบริษัท เมื่อวัน
ที่ 9 พฤษภาคม 2561 และ
•
กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริษัทฯ* * ระหว่างผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
-ไม่มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
ผ่านการอบรมหลักสูตร AACP
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
48.60%
การบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รวมสัดส่วน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) การถือหุ้นของ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
บุคคลตาม
การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มาตรา 258)
(ABAC)
ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอส
เซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
2561-2561 กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
2558-ปัจจุบัน อุปนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาคม
อสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

-ไม่มี-

2565-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน

3.89%

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำ�กัด
2558-2561 ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำ�กัด
2557-2558 หัวหน้าทีมตรวจสอบ Grant Thornton UK LLP

2561-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

บริษัท ทีเอ กรุ๊ป เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท บริหารจัดการ 998 จำ�กัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด อินเตอร์วัสดุ
กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยงศิริ
กรรมการ บริษัท 998 โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด

เอกสารแนบ 1

4

ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

ลำ�ดับ

8

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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นางสาวชมพูนุท สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีได้รับแต่ง
ตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สายงาน
บัญชี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2561

34 •

นางสาวณิชาอรณ์
ตรีทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงิน ได้รับแต่ง
ตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ สาย
งานการเงิน เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2564

29 •

•
•

•
•
•
•
•

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริษัทฯ** ระหว่างผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC)
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD
CFO’s Orientation Course for
New IPOs

0.04%

-ไม่มี-

2562-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริการฝ่ายบัญชี
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
2558-2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำ�กัด
2553-2558 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำ�กัด

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2564-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
2562-2564 ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี
บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
2559-2562 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
2557-2559 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

เอกสารแนบ 1

7

ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

ลำ�ดับ

นายอภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์
เลขานุการบริษัท ได้รับ
แต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2562

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

32 •
•
•
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10

นางสาวเอื้ออารี ทัฬหชัยกุล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการ
เงิน ได้รับแต่งตั้งเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2564

28 •
•
•

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริษัทฯ** ระหว่างผูบ้ ริหาร

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 19)
Bachelor, Double majors in
Economics & Accounting, Colorado State University – Pueblo
ผ่านการอบรมหลักสูตร CSP

0.00%

-ไม่มี-

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บัญชี
บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD
Certified Public Accountant
(CPA)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสถียรธนรัตน์ อีเล็คทริค จำ�กัด
2562-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
2561-2563 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด
2559-2561 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายจัดการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแคปปิตอล ลิ้งค์ จำ�กัด
2558-2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด
2556-2557 Associate II,
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (Thailand)
2564-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
2563-2564 ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
2558-2562 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด

หมายเหตุ: * เข้าดำ�รงจำ�แหน่งแทน นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
** สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เอกสารแนบ 1

9

ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

1

2
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ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
ได้รับแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

40

นายโชติกร ปัญจทรัพย์
กรรมการ(มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท) ได้รับแต่งตั้งเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

42

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•

•
•

•
•

•

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษทั ฯ * ระหว่างผู้บริหาร

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ
ตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

48.60%
(รวมสัดส่วน
การถือหุ้นของ
บุคคลตาม
มาตรา 258)

- ไม่มี -

Master of Business Administration
London international college 2006
Bachelor of arts in Business
administration University of
Glamorgan, London International
College 2003
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 31 (RE-CU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 23
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
พ.ศ.2551

2.48%

พี่ชายของ
นายศุภโชค
ปัญจทรัพย์

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2561-ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
2561-2561
กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
2558-ปัจจุบัน อุปนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (TREA)
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
25626-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิตเดมี่ จำ�กัด
2557-2559
กรรมการบริหาร บริษัท อดามัสเรียลเอสเตท จำ�กัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจทีแอนด์พี โฮลดิ้ง จำ�กัด
2547-2557
กรรมการ บริษัท พารากอนแลนด์ จำ�กัด
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้บัญชาการนายตำ�รวจราชสำ�นักประจำ�
พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ สวนจิตรลดา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กทม.

เอกสารแนบ 1

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

รายงานประจำ�ปี 2564 242

4

5

อายุ
(ปี)

นายจตุรงค์ ธนะปุระ
กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
(มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
ได้รับแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2562 และ ผู้ช่วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 2
มกราคม 2562

40

นางสาวชมพูนุท สุวรรณ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบัญชี ได้รับแต่งตั้งเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2561

34

นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงิน ได้รับแต่งตั้งเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ สายงานการเงิน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•

•
•
•

29

•
•
•
•
•
•

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษทั ฯ * ระหว่างผู้บริหาร

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
0.22%
การบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(รวมสัดส่วน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
การถือหุ้นของ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
บุคคลตาม
สาขาเครื่องกล
มาตรา 258)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ไม่มี -

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD
CFO’s Orientation Course for New
IPOs

-ไม่มี-

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN CPA
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD

0.04%

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

2562-ปัจจุบัน

กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ธนะชัยกุล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท รชยาพร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท พิบูลย์ทรัพย์เทรดดิ้ง จำ�กัด

2558-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2558-2561
2553-2558
2564-ปัจจุบัน
2562-2564
2559-2562
2557-2559

ผู้อำ�นวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ายบัญชี บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำ�กัด
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี
บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

เอกสารแนบ 1

3

ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

6

นายณัฐภณ จารุรักษารักษา
การผู้อำ�นวยการ ฝ่ายโครงการ
ได้รับแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายโครงการ เมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 2563

38

หมายเหตุ: *

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา
วิศวกรรม โยธา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษทั ฯ * ระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2563-ปัจจุบัน
2555-2562
2550-2554

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท
รักษาการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายโครงการ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
วิศวกรโครงการ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

ลำ�ดับ

243

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด (บริษัทย่อย)

1

รายงานประจำ�ปี 2564 244

2

3

ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

นายจตุรงค์ ธนะปุระ
ประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำ�นาจลง
นามผูกพันบริษัท) ได้รับแต่ง
ตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2558

40

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
กรรมการบริษัท (มีอำ�นาจลง
นามผูกพันบริษัท) ได้รับแต่ง
ตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2560

40

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
กรรมการบริษัท (มีอำ�นาจลง
นามผูกพันบริษัท)
ได้รับแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท และรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวัน
ที่ 8 ธันวาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•

•
•
•

40

•
•
•

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษทั ฯ * ระหว่างผู้บริหาร

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

0.22%
(รวมสัดส่วน
การถือหุ้นของ
บุคคลตาม
มาตรา 258)

- ไม่มี -

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ
ตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

48.60%
(รวมสัดส่วน
การถือหุ้นของ
บุคคลตาม
มาตรา 258)

- ไม่มี -

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (MRE 6)
ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

3.89%

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2562-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน

กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ธนะชัยกุล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท รชยาพร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท พิบูลย์ทรัพย์เทรดดิ้ง จำ�กัด

2556-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท ไฟว์
กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
กรรมการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
อุปนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ
สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)
กรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

2565-ปัจจุบัน

บริษัท ทีเอ กรุ๊ป เอ็กซ์เพรส จำ�กัด

2564-ปัจจุบัน

บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำ�กัด

2563-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

2563-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บริหารจัดการ 998 จำ�กัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด อินเตอร์วัสดุ

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยงศิริ

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท 998 โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

2558-ปัจจุบัน

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด

2561-ปัจจุบัน
2561-2561
2560-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

- ไม่มี -

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

เอกสารแนบ 1

ลำ�ดับ

อายุ
(ปี)

4

นายนิวัฒน์ ชัยมหา
ผู้อำ�นวยการ สายงานโครงการ
ได้รับแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการ สายงานโครงการ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
นายอัครวัฒน์ อภิวิริยชัยกุล
ผู้อำ�นวยการ สายงานบริหาร
ทั่วไป ได้รับแต่งตั้งเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
สายงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2564
นางสาวชมพูนุท สุวรรณ
ผู้อำ�นวยการสายงานบัญชีและ
การเงิน ได้รับแต่งตั้งเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสายงาน
บัญชีและการเงินเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562

41

5

6

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษทั ฯ * ระหว่างผู้บริหาร

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

- ไม่มี -

- ไม่มี -

34

•

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

34

•

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD
CFO’s Orientation Course for New
IPOs

0.04%

- ไม่มี -

•
•

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2564 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการสายงานโครงการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด

245

2560 – 2564
2559 – 2560
2550 – 2558
2564-ปัจจุบัน
2562 – 2564
2557 – 2562

ผุ้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
ผุ้จัดการโครงการ บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด
ผุ้จัดการโครงการ บริษัท แอล.เอส.เอ็ม.พร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการสายงานบริหารทั่วไป บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
ผู้ช่วยรองผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สิทธิผล 1919 จำ�กัด

2562-ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ายบัญชี
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำ�กัด
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำ�กัด

2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2558-2561
2553-2558

หมายเหตุ: *

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน/บริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง

ลำ�ดับ

เอกสารแนบ 1

2. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุมที่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท
รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหาร
1. รองศาสตราจารย์
มานพ พงศทัต*
2. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
3. นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
4. นายวัลลภ ศรีไพศาล
5. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
6. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
7. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
8. นายโชติกร ปัญจทรัพย์
หมายเหตุ: *
หมายเหตุ

/ = กรรมการ

บริษัท
แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัท แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท รชยา
เรียลเอสเตท จำ�กัด

บริษัท ต้นสน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

X //

//
//

//
//

//
//

X //

X
//
//
/
/
/
//

เข้าดำ�รงจำ�แหน่งแทน นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัท โดย
การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

X = ประธานกรรมการบริษัท

// = กรรมการบริหาร

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุม เนื่องจากการกระทำ�ความผิดตาม
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 2

เอกส�รแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

1. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
2. นายโชติกร ปัญจทรัพย์
3. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
หม�ยเหตุ

/ = กรรมการ

X = ประธานกรรมการบริษัท

X //
//
//
// = กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
2. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
3. นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
หม�ยเหตุ

/ = กรรมการ

X = ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำากัด
X //
//
//
// = กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 3

เอกส�รแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
รายละเอียดบริษัทผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด (ผู้ให้บริการภายนอก)
ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด ได้มอบหมายให้ นายศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล ตำาแหน่ง
กรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อบริษัทตรวจสอบภายใน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด
ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน คุณศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล
ตำาแหน่ง หุ้นส่วน ที่ปรึกษาธุรกิจ
ประวัติการทำางาน 2558 - ปัจจุบนั หุน้ ส่วน ทีป่ รึกษาธุรกิจ
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จำากัด
2557 - 2558 รองกรรมการบริหาร - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
2555 - 2557 ผู้จัดการ - KPMG China, Guangzhou Office
2553 - 2555 ผู้จัดการ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
2550 - 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
2545 - 2549 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
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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เอกสารแนบ 4

เอกส�รแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
โปรดดูรายละเอียดเรื่อง รายการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ในหัวข้อ “ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ”
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เอกสารแนบ 5

เอกส�รแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัท
ได้จัดทำา
โปรดดูรายละเอียดเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ ได้ในหัวข้อ “ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 6
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ”
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เอกสารแนบ 6

เอกส�รแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับแต่งตั้งตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและการบัญชี ได้แก่
นายวัลลภ ศรีไพศาล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ และนายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2564 ได้ดังนี้
1. คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 2564 ร่วมกับ
ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามในเรื่องความถูกต้องและความครบถ้วนของงบการเงิน
การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญ ขอบเขตการตรวจสอบ ความอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงสอบถามถึงข้อเสนอแนะของ
ผู้สอบบัญชีในการจัดทำางบการเงิน ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน และ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อ งกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริ ษั ทฯ
ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
2. คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำาหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2564 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงาน
การตรวจสอบที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ข องผู้ ส อบบั ญ ชี ตลอดจน
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำานักงานสอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2565 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการเข้าทำารายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เอกสารแนบ 6

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและพิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของ
บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีอำ�นาจควบคุมกิจการ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามข้ อ กำ � หนดของสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดก่อนการรับโอนกิจการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก) นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า
เหมาะสมแล้ว หรือเป็นรายการที่มีความจำ�เป็นและมีความสมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขรายการปกติตามราคาตลาด มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4. ความเห็นเกี่ยวกับการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ประจำ � ปี 2564 ตามหน้ า ที่ ที่ กำ � หนดไว้ ใ นกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้มี
ระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละท่าน
5. จำ�นวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 6 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้ ซึง่ ในการหารือเกีย่ วกับการตรวจสอบความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน มีระบบบริห าร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำ�หนดของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติตาม
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยครบถ้วน รวมทั้ง
มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ลงชื่อ
(นายวัลลภ ศรีไพศาล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2564 252

บร�ษัท แอสเซท ไฟว กรุป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟ�นิท วัน บิสซ�เนส คอมเพล็กซ ชั�น 19
ยูนิต 1901 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

