สรุ ปข้อสนเทศ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (A5)
ทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่

: 349 อาคารเอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ก ซ์ ชั้น ที่ 19
ยู นิ ต 1901 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร
กรุ ง เทพมหานคร 10900 โทรศั พ ท์ : 0-2026-3512 โทรสาร:
0-2026-3513
เว็บไซต์: www.assetfive.co.th

เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

: 11 พฤศจิกายน 2546

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

: หุ้นสามัญ 1,209,384,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รวม 604,692,307.50 บาท

ทุนของบริษัท

: หุ้นสามัญ 1,209,384,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รวม 604,692,307.50 บาท

ตลาดรอง

: ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

ประเภทกิจการและลักษณะการดําเนินงาน

:

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “A5”) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ใน
ลักษณะบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ (Holding Company) ปั จจุบนั มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท
แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“AFD”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
(“RCY”) ปั จจุบันทั้งสองบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร เพื่อขาย ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอุดรธานี นอกจากนีบ้ ริษัทฯ มีกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ต้นสน ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด (“TONSON”) ซึ่งเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย ในกรุงเทพมหานคร โดยมีสดั ส่วนใน
การถือหุน้ ร้อยละ 47.50
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โครงสร้างรายได้และลักษณะการประกอบธุรกิจ:
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 ถึง ปี 2564 (9 เดือนแรก) สามารถแสดงได้ดงั นี ้
(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์
/กลุ่มธุรกิจ

การถือหุน้
9 เดือน ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ดําเนิน
ของบริษทั
การโดย
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
(ร้อยละ)

1. รวมรายได้จ ากธุ ร กิ จ

545.21

82.33

810.42

98.01

507.94

99.49

198.30

99.70

อสังหาริมทรัพย์
โครงการไวโอ 1

AFD

96.67

4.45

0.67

10.11

1.22

5.92

1.16

43.60

21.92

โครงการไวโอ 2

AFD

96.67

14.62

2.21

24.27

2.94

1.49

0.29

14.60

7.34

โครงการวนา เรสซิเดนซ์ AFD

96.67

420.56

63.51

568.65

68.77

274.62

53.79

-

N/A

โ ค ร ง ก า ร บ้ า น ร ช ย า RCY

96.67

-

N/A

-

N/A

-

N/A

5.60

2.82

96.67

-

N/A

120.30

14.55

225.91

44.25

134.50

67.62

96.67

105.58

15.94

87.09

10.53

-

N/A

-

N/A

AFD

96.67

-

N/A

11.01

1.33

-

N/A

-

N/A

3.กําไรจากการขายที่ดิน

AFD

96.67

105.25

15.89

-

N/A

-

N/A

-

N/A

4.รายได้อื่น*

AFD

-

11.74

1.77

5.45

0.66

2.62

0.51

0.60

0.30

บ้านช้าง 1
โ ค ร ง ก า ร บ้ า น ร ช ย า RCY
บ้านช้าง 2
โ ค ร ง ก า ร บ้ า น ร ช ย า RCY
นาดี
2. รายได้จากการถูก
เวนคืนที่ดิน

รายได้รวม

662.20 100.00

826.88 100.00

510.56 100.00

198.90 100.00

หมายเหตุ: * รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการยกเลิกสัญญา, รายได้ค่าดําเนินการและต่อเติมบ้านลูกค้า, รายได้ค่าปรับ/เงินชดเชยจาก
ผูร้ บั เหมา, รายได้ค่าบริหาร, เงินช่วยเหลือจากสํานักงานประกันสังคม, รับคืนเงินค่ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ, และอื่น ๆ
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1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในปั จจุบันบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ และแนวสูงภายใต้การบริหารงานของ
บริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (บริษทั ฯ ถือหุน้ ของ AFD ร้อยละ 96.67)
โครงการที่ AFD ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่
1.1.1

โครงการ Vio Khaerai 1

โครงการ

: ไวโอ แคราย 1 / Vio Khaerai 1

เจ้าของโครงการ

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

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

พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 87 ตารางวา (387 ตารางวา)

ลักษะโครงการ

: คอนโด Low Rise 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร

จํานวนห้อง

: 125 ยูนิต

จํานวนยูนิตต่อชัน้

: สูงสุด 19 ยูนิต

จํานวนที่จอดรถ

: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็ น 40 ร้อยละ

รูปแบบห้อง

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

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

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

มูลค่าโครงการ

: 308.43 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: สร้างเสร็จพร้อมขาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ห้องชุดรวม 125 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 109
ยูนิต มูลค่า 265.90 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 86.16 ของมูลค่าโครงการ
ทัง้ หมด คงเหลือ 16 ยูนิต มูลค่า 42.70 ล้านบาท
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รายละเอียดโครงการ
ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ตัง้ อยู่บริเวณปากซอย ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานี
ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT สายสีม่วง) ซึ่งการตัง้ อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าถือเป็ นจุดเด่นของโครงการ โดยมี
ระยะห่างจากบันไดทางขึน้ สถานีเพียง 50 เมตร อีกทั้งที่ตงั้ ของโครงการรายรอมไปด้วยศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ ได้แก่ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ Esplanade Tesco Lotus ฯลฯ และอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการ
นนทบุรี ซึ่งเป็ นสถานที่ท่ีเหมาะสมสําหรับการออกกําลังกายและพืน้ ที่สีเขียวสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ
เนื่องจากมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่คือ อุทยานมกุฏรมยสราญ โดยมีระยะห่างเพียงแค่ 200 เมตร
ลักษณะอาคาร
ตัวอาคารมีลกั ษณะเป็ นอาคาร คอนกรีตสูง 8 ชัน้ มีการวางผังพืน้ เป็ นรูปตัว U วางโอบล้อมสระ
ว่ายนํา้ ไว้ ซึง่ ในส่วนของสระว่ายนํา้ นัน้ จะเป็ นสระว่ายนํา้ ระบบเกลือและมีหอ้ งซาวน่า อยู่บนชัน้ 2 ของ
อาคาร นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งฟิ ตเนสอยู่บนชัน้ 3 ของอาคาร และสวนหย่อมส่วนกลางขนาดใหญ่อยู่
บริเวณชัน้ 4 และชัน้ 7 ของโครงการ
รูปแบบห้องพักจะมีลกั ษณะเป็ นโครงการ 1 ห้องนอน ขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร ส่งมอบห้อง
แบบ Fully Furnished มีฝ่าเพดานสูง 2.4 เมตร
1.1.2

โครงการ Vio Khaerai 2

โครงการ

: ไวโอ แคราย 2 / Vio Khaerai 2

เจ้าของโครงการ

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 10 ตารางวา (310 ตาราวา)

ลักษะโครงการ

: อาคารชุดพักอาศัย Low rise 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร

จํานวนห้อง

: 122 ยูนิต

จํานวนยูนิตต่อชัน้

: สูงสุด 18 ยูนิต

จํานวนที่จอดรถ

: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็ น 40 ร้อยละ

รูปแบบห้อง

: 1 Bedroom 26 - 34 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 1.7 - 2.5 ล้านบาท
2 Bedrooms 48 – 49 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.3 – 3.6 ล้านบาท
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สิ่งอํานวยความสะดวก : ล๊อบบี,้ สวนหย่อม, สวนลอยฟ้า, สระว่ายนํา้ , ฟิ ตเนส, ตูซ้ กั ผ้าหยอดเหรียญ
, ระบบ CCTV 24 ชั่ วโมง , Access Control Card, Free Wi-Fi, พื ้ น ที่
ส่วนกลาง, ที่จอดรถ, ระบบลิฟท์ล็อคชัน้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่ม ลูก ค้าคนทํางานรุ่นใหม่ท่ีกาํ ลังเริ่มต้น ชีวิตวัยทํางานที่ตอ้ งการที่อยู่
อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ

มูลค่าโครงการ

: 229.35 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: สร้างเสร็จพร้อมขาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ห้องชุดรวม 122 ยูนิต มูลค่า 168.68 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วน 73.58 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 96
ยูนิต คงเหลือ 26 ยูนิต มูลค่า 60.57 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ
ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการ ไวโอ แคราย 2 ตัง้ อยู่ในซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ห่างจากปากซอย 400 เมตร และถ้าเดินทาง
จากซอยเรวดี 11 จะห่างจากปากซอย 220 เมตร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี
(MRT สายสีม่วง) โดยมีระยะห่างประมาณ 500 เมตร อีกทั้งที่ตั้งของโครงการอยู่ฝ่ ั งตรงกันข้ามกับ
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ซึ่ ง รายรอมไปด้ว ยศูน ย์ก ารค้า ขนาดใหญ่ ได้แ ก่ เซ็ น ทรัล รัต นาธิ เ บศร์
Esplanade Tesco Lotus ฯลฯ เช่นกัน
ลักษณะอาคาร
ตัวอาคารมีลักษณะเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยกันด้านแคบออกสู่ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 เป็ นอาคาร
คอนกรีต 8 ชั้น มีสระว่ายนํา้ และฟิ ตเนสอยู่ท่ีบริเวณชัน้ 8 และมีสวนหย่อมอยู่ท่ีบริเวณชั้นดาดฟ้า มี
พืน้ ที่จอดรถร้อยละ 40 ของจํานวนห้องพักอยู่ท่ีบริเวณชัน้ 1
ในชัน้ 2 ถึง ชัน้ 7 จะประกอบด้วย ห้องพัก แบบ 1 ห้องนอน (สีเหลือง) และ 2 ห้องนอน (สีเขียว)
ซึ่งจะอยู่ท่บี ริเวณหัวมุมของอาคาร โดนมีจาํ นวน 18 ยูนิต ต่อ 1 ชัน้
สําหรับชัน้ 8 จะเหลือเพียง 14 ยูนิต เนื่องจาก ชัน้ นีจ้ ะมีสระว่ายนํา้ ระบบเกลือขนาด 6.25 x 12
เมตร ลึก 1.2 เมตร ชัน้ ดาดฟ้าเดินขึน้ ได้จากชัน้ 8
1.1.3

โครงการ Vana Residence Rama 9 - Srinakarin

โครงการ

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

เจ้าของโครงการ

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
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ที่ตงั้ โครงการ

: เขตบางกะปิ ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)

พืน้ ที่โครงการ

: 19 ไร่ 3 งาน 53.3 ตารางวา

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว

จํานวนบ้าน

: 69 ยูนิต

รูปแบบบ้าน

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

ราคาเริ่มต้น

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

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

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

มูลค่าโครงการ

: 1,937.79 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: พัฒ นางานก่ อ สร้า งแล้ว เสร็จ ร้อ ยละ 97.24 ของโครงการ และกํา ลัง เร่ง
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้งในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู ร้ ายได้
ตามเป้าในปี 2564 ที่ 870 ล้านบาท โดยประมาณ

เปิ ดขายโครงการ

: สิงหาคม 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้ว
จํานวน 48 หลัง มูลค่า 1,263.97 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 65.23 ของมูลค่า
โครงการทัง้ หมด คงเหลือ 21 หลัง มูลค่า 673.82 ล้านบาท
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รายละเอียดโครงการ
ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการ วนา เรสซิ เ ดนซ์ พระราม 9 - ศรี น คริ น ทร์ ตั้ง อยู่ บ นถนน ศรี น คริ น ทร์ - ร่ ม เกล้า
(กรุ งเทพกรีฑาตัดใหม่ ) ขนาด 6 ถึง 8 ช่องทางจราจรที่เชื่อมต่อไปถึงวงแหวนกาญจนาภิเษก โดยมี
ระยะทางรวม 11.2 กิโลเมตร และสามารถเดินทางสู้ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 9
มอเตอร์เวย์ ถนนหัวหมาก และถนนรามคําแหงได้โดยสะดวก สถานที่สาํ คัญใกล้เคียงโครงการ ได้แก่
โรงเรี ย นนานาชาติ Brighton College Bangkok, Wellington College International Bangkok และ
Stamford International University ซึ่งถือว่าเป็ นจุดเด่นที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็ นครอบครัว ซึ่งต้องการ
ให้ลกู เรียนในโรงเรียนนานาชาติ
รายละเอียดแบบบ้าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดียวระดับ ซุปเปอร์ ลักชัวรี่ (Super Luxury) (ราคาขาย 20 ล้านบาท
ขึน้ ไป) มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 69 แปลง มีการวางผังโครงการเป็ นซอยย่อย ๆ ซอยละ 4 แปลง จึงทําให้บา้ นแต่
ละหลังเป็ นแปลงมุม และมีความเป็ นส่วนตัวสูง
ตัวบ้านออกแบบในรูปแบบโมเดิรน์ ลักชัวรี่ (Modern Luxury) เพื่อให้บา้ นดูหรูหราแบบทันสมัย
และมีจดุ เด่นเรื่องขนาดพืน้ ที่ใช้สอยขนาดใหญ่ โดยแบบบ้านมีทงั้ สิน้ 3 รูปแบบดังนี ้
Type A
บ้าน Type A เป็ นบ้านรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า มีจดุ เด่นคือ มีหอ้ งรับแขกและห้องทานอาหารขนาด
ใหญ่ อยู่ท่ีบริเวณชั้น 2 ของบ้าน มีห้อง Master bedroom อยู่ท่ีบริเวณชั้น 3 โดยมีพืน้ ที่ใช้สอย 492
ตารางเมตร และมีลิฟต์โดยสารภายใน
Type B
บ้าน Type B เป็ นบ้านรูปทรงตัว L มีจดุ เด่นคือ มีหอ้ งรับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่อยูท่ ่ี
บริเ วณชั้น 2 ของบ้า น มี ห้อ ง Master bedroom ที่ มี ข นาดใหญ่ อยู่ท่ี บ ริเ วณชั้น 3 นอกยากนี ้ยังมี
ระเบียงขนาดใหญ่สาํ หรับใช้เป็ นพืน้ ที่สงั สรรค์ บริเวณชัน้ 2 โดยบ้าน Type B มีพนื ้ ที่ใช้สอย 420 ตาราง
เมตร และมีลิฟต์อยู่ภายในบ้าน
Type C
บ้าน Type C เป็ นบ้านรูปทรงตัว L เช่นเดียวกับ Type B และมีผงั พืน้ คล้ายคลึงกับ Type B คือมี
ห้องรับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่ อยู่ท่ีบริเวณชั้น 2 ของบ้าน มีห้อง Master bedroom ที่มี
ขนาดใหญ่ อยู่ท่ีบริเวณชัน้ 3 นอกยากนีย้ งั มีระเบียงขนาดใหญ่สาํ หรับใช้เป็ นพืน้ ที่สงั สรรค์ บริเวณชัน้ 2
แต่จะมีช่วงเสาที่เล็กกว่า Type B เล็กน้อยและไม่ได้มีการติดตัง้ ลิฟต์ขนส่งไว้ภายในบ้าน แต่สามารถ
ติดเพิ่มได้ภายหลัง โดยบ้าน Type C มีพนื ้ ที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร
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พืน้ ทีส่ ่วนกลาง
โครงการ วนา เรสซิ เ ดนซ์ มี ค ลั บ เฮ้า ส์ข นาดใหญ่ อ ยู่ บ ริ เ วณส่ ว นกลางของโครงการ ซึ่ ง
ประกอบด้วยสํานักงานนิติบคุ คล ฟิ ตเนส สระว่ายนํา้ และสวนนั่งพักผ่อน รวมถึงพืน้ ที่สวนส่วนกลางที่มี
ขนาดใหญ่และถูกออกแบบให้มีความร่มรื่น ด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์
ความคืบหน้าโครงการ
ปั จจุบนั โครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 97.24 ของโครงการ และ
กําลังเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จทัง้ ในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอนและรับรูร้ ายได้ตามเป้าในปี 2564 ที่
870 ล้านบาท โดยประมาณ
1.2

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด (บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมของ RCY ร้อยละ 96.67)
โครงการที่ RCY ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั มี 2 โครงได้แก่
1.2.1

โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี

โครงการ

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

เจ้าของโครงการ

: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

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

พืน้ ที่โครงการ

: 20-0-10.4 ไร่ (8,010.4 ตร.ว.)

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

จํานวนบ้าน

: 89 ยูนิต

รูปแบบบ้าน

: บ้านเดี่ยวแบบ A 2 ชัน้ ที่ดิน 53.6 – 106.4 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 176 ตร.ม. 4
ห้องนอน 4 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ
บ้านเดี่ยวแบบ B 2 ชัน้ ที่ดิน 50.3 – 81.4 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 152 ตร.ม. 4
ห้องนอน 3 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ
บ้านแฝด 2 ชัน้ ที่ดิน 41.8 – 50.5 ตร.วา พืน้ ที่ใช้สอย 152 ตร.ม. 4 ห้องนอน
3 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ

ราคาเริ่มต้น

: บ้านเดี่ยวแบบ A เริ่ม 3.19 ล้านบาท
บ้านเดี่ยวแบบ B เริ่ม 2.80 ล้านบาท
บ้านแฝด เริ่ม 1.99 ล้านบาท

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

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

มูลค่าโครงการ

: 225.38 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: พัฒนาพืน้ ที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 99.72 ของโครงการ และอยู่ในระหว่าง
เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จในส่วนที่เหลือของโครงการ เพื่อให้สามารถโอนและ
รับรูร้ ายได้ตามเป้าในปี 2564 ที่ 137.88 ล้านบาทโดยประมาณ

เปิ ดขายโครงการ

: ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด รวม 89 หลัง โอนกรรมสิทธิ์
แล้ว จํานวน 80 หลัง มูลค่า 195.54 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 86.76 ของ
มูลค่าโครงการทั้งหมด จองและทําสัญญาแล้ว 9 หลัง มูลค่า 29.85 ล้าน
บาท

รายละเอียดโครงการ
ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ตัง้ อยู่บริเวณบ้านหนองหัวหมู ตําบลนาดี อําเภอเมืองอุดรธานี
ซึ่งอยู่ใกล้กบั การไฟฟ้าภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ที่ตงั้ ของโครงการราย
ล้อมไปด้วยสถานที่สาํ คัญ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัด
อุดรธานี, โรงเรียนอุดรเซนซอรี่, โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา, บิ๊กซี สาขาอุดรธานี, โลตัส สาขานาดี,
ตัง้ งี่ส่นุ สาขานาดี ฯลฯ ซึ่งเป็ นทําเลที่เดินทางสะดวก เชื่อมต่อเข้าศูนย์ราชการ ชุมชน และแหล่งงาน
รายละเอียดแบบบ้าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จํานวนทั้งสิน้ 89 หลัง ออกแบบบ้านในสไตล์โม
เดิรน์ โดยคํานึงถึงฟั งก์ช่นั การใช้งานเป็ นสําคัญ ซึ่งทางโครงการมีดว้ ยกันอยู่ 3 แบบ คือ แบบบ้านเดี่ยว
2 ชัน้ แบบ A และ แบบ B และบ้านแฝด 2 ชัน้
แบบบ้านเดี่ยว A ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องนํา้ 1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของขนาดใหญ่ 2 ที่
จอดรถ ขนาดที่ดินเริ่มต้นที่ 53.6 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 176 ตารางเมตร ภายในตัวบ้าน
ออกแบบมาได้อย่างลงตัว ฟั งก์ช่ ันภายในบ้านได้รบั การออกแบบให้มีหอ้ งนอนด้านล่าง เพื่อรองรับ
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ลูกค้าวัยสูงอายุ และสิ่งที่แตกต่างจากโครงการอื่น และเป็ นจุดเด่นของโครงการ คือ ห้องนอนหลัก
(Master bedroom) มีขนาดใหญ่และมีหอ้ งแต่งตัวเป็ นสัดส่วน ให้ความเป็ นส่วนตัวสําหรับผูอ้ ยู่อาศัย
และห้องนอนชั้นบนทั้ง 3 ห้อง มีหอ้ งนํา้ ในตัวทุกห้อง เพื่อความสะดวกสบายและความเป็ นส่วนตัว
ให้แก่ผอู้ ยู่อาศัย
แบบบ้านเดี่ยว B ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ ขนาดของที่ดินเริ่มต้นที่ 50.3
ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 152 ตารางเมตร ซึ่งแบบบ้านและฟั งก์ช่ นั จะเหมือนกับบ้านแฝด เน้น
สําหรับผูท้ ่ีชอบฟั งชั่นบ้านแฝด ต้องการความเป็ นส่วนตัวและตัวบ้านไม่ติดกับเพื่อนบ้านข้างเคียง
ในส่วนของแบบบ้านแฝด ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ ขนาดของที่ดินเริ่มต้น
ที่ 41.8 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 152 ตารางเมตร ซึ่งแบบบ้านแฝดของโครงการนัน้ ได้ออกแบบ
การสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยส่วนที่เชื่อมระหว่างบ้านแฝด คือ โรงจอดรถและห้องนอนชัน้ ล่าง
ตัวบ้านกว้าง 11 เมตร และด้วยรู ปลักษณ์การออกแบบที่สวยงามและทันสมัยให้ความรู ส้ ึกถึงความ
ใหญ่ของตัวบ้าน ทั้งการวางผังโครงการที่ออกแบบให้ถนนแต่ละซอยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพื่อ
ความสะดวกสบายในการสัญจรในโครงการ
แบบบ้านเดี่ยว A
บ้านเดี่ยวแบบ A มีจุดเด่นคือมีพืน้ ที่ใช้สอยขนาดใหญ่ มีหอ้ งนอนชัน้ ล่าง 1 ห้อง รองรับผูส้ งู อายุ
ชัน้ บนมีหอ้ งนอน 3 ห้อง แต่ละห้องมีหอ้ งนํา้ ในตัวทุกห้อง
แบบบ้านเดี่ยว B
บ้านเดี่ยวแบบ B จะมีขนาดพืน้ ที่ใช้สอยจะน้อยกว่าบ้านเดี่ยว A และห้องต่าง ๆ จะมีขนาดเล็ก
กว่าเล็กน้อย บริเวณชั้น 2 ของบ้าน ห้องนอนหลัก (Master bedroom) มีหอ้ งนํา้ ในตัว ส่วนห้องนอน
เล็ก 2 ห้อง จะใช้หอ้ งนํา้ ร่วมกัน
แบบบ้านแฝด
บ้านแฝด เป็ นแบบบ้านที่มีจาํ นวนเยอะมากที่สดุ ในโครงการ โรงจอดรถสามารถจอดรถได้ 2 คัน
ตัวบ้านสไตล์โมเดิรน์ ฟั งก์ช่ นั และพืน้ ที่ใช้สอยลงตัว ห้องชัน้ ล่างสามารถใช้เป็ นห้องนอนหรือปรับเป็ น
ห้องอเนกประสงค์ได้
ตัวบ้านออกแบบในรู ปแบบโมเดิรน์ เพื่อให้บา้ นดูทันสมัย และมีจุดเด่นเรื่องขนาดพืน้ ที่ใช้สอย
ขนาดใหญ่ โดยแบบการตกแต่งภายในบ้าน
พืน้ ทีส่ ่วนกลาง
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี ประกอบไปด้วย อาคารนิติบคุ คล
(ฟิ ตเนส) สวนสาธารณะภายในโครงการ มีซุม้ ประตูโครงการขนาดใหญ่และระบบแขนกัน้ รถยนต์ เข้าออก 4 ช่องทาง 2 ช่องทางเข้า-ออก สําหรับลูกบ้านในโครงการผ่านเข้า-ออกอัตโนมัติจากคียก์ าร์ด และ
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อีก 2 ช่องเข้า-ออก สําหรับบุคคลภายนอกหรือผูม้ าติดต่อ ผ่านเข้า-ออกโดยผ่านการดูแลโดยพนักงาน
รักษาความปลอดภัย (รปภ.) มีการแลกบัตรแสดงตน และเก็บข้อมูลของผูม้ าติดต่อ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง กล้อง CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถสร้างความมั่นใจในเรื่องความ
ปลอดภัยให้แก่ลกู บ้านภายในโครงการได้เป็ นอย่างดี
ความคืบหน้าโครงการ
ปั จจุบนั โครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 99.72 ของโครงการ และ
อยู่ในระหว่างเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถโอนและรับรูร้ ายได้ภายใน ปี 2564 ที่ 137.88 ล้าน
บาทโดยประมาณ
1.2.2

โครงการบ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี

โครงการ

: บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี / Rachaya Private Living Nadee

เจ้าของโครงการ

: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: บ้านหนองหัวหมู ตําบลนาดี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

พืน้ ที่โครงการ

: 1-1-33.6 ไร่ ( 533.6 ตารางวา )

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว

จํานวนบ้าน

: 8 ยูนิต

รูปแบบบ้าน

: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ดิน 51.8 - 74 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอย 182.8 ตารางเมตร
4 ห้องนอน 4 ห้องนํา้ 2 ที่จอดรถ

ราคาเริ่มต้น

: 2.79 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

: กลุ่มลูกค้า อายุตงั้ แต่ 25 – 45 ปี ตัง้ แต่วยั ทํางาน วัยเริ่มต้นสร้างครอบครัว
หลังแต่งงานวางแผนจะมีบุตร ตลอดจนครอบครัวที่มีบุตรในวัยตัง้ แต่แรก
เกิด-มหาวิทยาลัย
กลุ่มลูกค้าที่เป็ นครอบครัวใหญ่ มีจาํ นวนตัง้ แต่ 4 คนขึน้ ไป
กลุ่มลูกค้าผูม้ ีอาชีพที่เป็ นข้าราชการ, หมอ-พยาบาล, รัฐวิสาหกิจ, พนักงาน
บริษัทเอกชน และเจ้าของกิจการ

มูลค่าโครงการ

: 24.00 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: พัฒนาพืน้ ที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 85.81 ของโครงการ และอยู่ในระหว่าง
เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จในส่วนที่เหลือของโครงการ เพื่อให้สามารถโอนและ
รับรูร้ ายได้ตามเป้าในปี 2564 ทัง้ โครงการ

เปิ ดขายโครงการ

: กันยายน 2564
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บ้านเดี่ยว รวม 8 หลัง จองและทําสัญญาแล้ว
2 หลัง มูล ค่ า 5.70 ล้า นบาท คิ ด เป็ น สัด ส่ ว น 23.75 ของมูล ค่ า โครงการ
ทัง้ หมด คงเหลือ 6 หลัง มูลค่า 18.30 ล้านบาท
รายละเอียดโครงการ
ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการบ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี (Rachaya Private Living Nadee) ตั้งอยู่บริเวณบ้าน
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 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ที่ตงั้ ของโครงการรายล้อมไปด้วยสถานที่สาํ คัญ ได้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี, โรงเรียนอุดรเซนซอรี่, โรงเรียนอุดรพิชยั
รักษ์พิทยา, บิก๊ ซี สาขาอุดรธานี, โลตัส สาขานาดี, ตัง้ งี่ส่นุ สาขานาดี ฯลฯ ซึ่งเป็ นทําเลที่เดินทางสะดวก
เชื่อมต่อเข้าศูนย์ราชการ ชุมชน และแหล่งงาน
รายละเอียดแบบบ้าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยว จํานวนทัง้ สิน้ 8 หลัง ออกแบบบ้านในสไตล์โมเดิรน์ โดยคํานึงถึง
ฟั งก์ช่ นั การใช้งานเป็ นสําคัญ แบบบ้านเดี่ยว ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องนํา้ 1 ห้องครัว 1 ห้อง
เก็บของขนาดใหญ่ 2 ที่จอดรถ ขนาดที่ดนิ เริ่มต้นที่ 51.8 ตารางวา พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 182.8 ตาราง
เมตร ภายในตัวบ้านออกแบบมาได้อย่างลงตัว ฟั งก์ช่ นั ภายในบ้านได้รบั การออกแบบให้มีหอ้ งนอน
ด้านล่าง เพื่อรองรับลูกค้าวัยสูงอายุ และสิ่งที่แตกต่างจากโครงการอื่น และเป็ นจุดเด่นของโครงการ คือ
ห้องนอนหลัก (Master bedroom) มีขนาดใหญ่ และมีห้องแต่งตัวเป็ นสัดส่วน ให้ความเป็ นส่วนตัว
สําหรับผูอ้ ยู่อาศัย และห้องนอนชั้นบนทั้ง 3 ห้อง มีหอ้ งนํา้ ในตัวทุกห้อง เพื่อความสะดวกสบายและ
ความเป็ นส่วนตัวให้แก่ผอู้ ยู่อาศัย
ความคืบหน้าโครงการ
ปั จจุบนั โครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 85.81 ของโครงการ และ
อยู่ในระหว่างเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถโอนและรับรูร้ ายได้ทงั้ โครงการภายใน ปี 2564
1.3

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จํากัด (กิจการร่วมค้า) (บริษัทฯ ถือหุ้นของ TONSON
ร้อยละ 47.50)
โครงการที่ TONSON ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั มี 1 โครงการ ได้แก่
1.2.1

โครงการอาคารชุด ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์

โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
โครงการ

: ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ / Tonson One Residence
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เจ้าของโครงการ

: บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ตงั้ โครงการ

: ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พืน้ ที่โครงการ

: 3 งาน 85.3 ตารางวา (385.3 ตารางวา)

ลักษะโครงการ

: คอนโดมิเนียม 29 ชัน้ ระดับ Super Luxury

จํานวนห้อง

: 80 ยูนิต

จํานวนที่จอดรถ

: 115 คัน

รูปแบบห้อง

: 1 Bedroom 57 – 74 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 21.14 ล้านบาท
2 Bedrooms 108 – 117.5 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 38.48 ล้านบาท
Penthouse 255 – 387.5 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 115.5 ล้านบาท

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

: 3,081.19 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: ได้รับ ความเห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม และ
ใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว และพัฒนาพืน้ ที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 52.41
ของโครงการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มียอดจองและทําสัญญาแล้วจํานวน 65 ยูนิต
หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 81.25 ของจํานวนยูนิ ตทั้ง หมด ซึ่ง มี มูล ค่า 2,184.85
ล้านบาท คงเหลือ 15 หลัง มูลค่า 896.34 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ
ทําเลทีต่ ั้ง
โครงการต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ตัง้ อยู่ในซอย ต้นสน ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ซึ่งทําเล
ดัง กล่ า วถื อ เป็ น จุด เด่ น ของโครงการ อี ก ทั้ง ที่ ดิ น โครงการยัง มี ก รรมสิ ท ธิ์ ค รอบครองโดยสมบู ร ณ์
(Freehold) นอกจากนีท้ ่ีตงั้ ของโครงการรายล้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะ
เป็ นห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และโรงพยาบาลชั้นนําหลายแห่ง เช่น ห่างจาก Central Chidlom
0.23 กิโลเมตร, Central Embassy 0.3 กิโลเมตร, โรงเรียนมาแตร์เดอี 0.4 กิโลเมตร, Central World
0.75 กิโลเมตร, Siam Paragon 1.5 กิโลเมตร, โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 1.5 กิโลเมตร และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2.5 กิโลเมตร รวมถึงในอนาคตจะมีโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (MixedUse) ระดับโลกอีกมากมาย เช่น Sindhorn Village, One City Centre, Dusit Central Park และ One
Bangkok
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ลักษณะอาคาร
ตัวอาคารมีลกั ษณะเป็ นอาคารสูง (High Rise) 29 ชัน้ บนพืน้ ที่ขนาดประมาณ 0-3-85.3 ไร่ ที่มา
พร้อมความเป็ นส่วนตัว (Privacy) สูงสุดด้วย จํานวนห้องชุดเพียง 80 ยูนติ และมีจาํ นวนยูนิตต่อชัน้
สูงสุดเพียงชัน้ ละ 4 ยูนิต ซึง่ ทําให้ทกุ ยูนิตเป็ นห้องหัวมุมทัง้ หมด พร้อมลิฟต์ส่วนตัว (Private Lift) ทุก
ห้อง นอกจากนีโ้ ครงการยังมีท่จี อดรถอัตโนมัตใิ ต้ดินซึ่งรองรับรถได้ถึง 115 คัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 146
พร้อมขนาดช่องจอดขนาดใหญ่พิเศษ สามารถรองรับรถซูเปอร์คาร์และรถตูไ้ ด้อีกด้วย
โครงการมีรูปแบบของห้อง 5 รูปแบบคือ ห้องแบบ 1 Bedroom, ห้องแบบ 2 Bedroom, ห้องแบบ
3 Bedroom รวมถึงห้องแบบ Penthouse และ Duplex Penthouse โดยชัน้ Ground จะเป็ น Lobby
Lounge ทัง้ หมด โดยมีจดุ รับส่ง (Drop-off Area) เชื่อมจากทางเข้าซอยต้นสนซึ่งจะมีการสร้างสะพาน
ข้ามคลองเพื่อเข้าไปในโครงการ ชัน้ ที่ 2 จะเป็ นส่วนของที่พกั อาศัยและมีเพียงแค่ 3 ยูนิต ประกอบด้วย
ห้องแบบ 1 Bedroom จํานวน 2 ห้อง และ ห้องแบบ 2 Bedroom จํานวน 1 ห้อง ตัง้ แต่ชนั้ ที่ 3 - 19 ก็
เป็ นส่วนของที่พกั อาศัย ซึ่งจะมีชนั้ ละ 4 ยูนิต คละกันทัง้ 1 Bedroom และ 2 Bedroom ซึ่งห้องแบบ 2
Bedroom มีขนาดเริ่มต้นที่ 108 ตร.ม. ขึน้ ไป ชัน้ ที่ 20 - 21 มีหอ้ งแบบ 3 Bedroom ซึง่ มีขนาดใหญ่ทงั้
ชัน้ มีเพียง 2 ยูนิต มีดว้ ยกัน 2 ชัน้ ชัน้ ที่ 23 - 25 มีหอ้ ง Penthouse ที่มีพนื ้ ที่ใช้สอยขนาดใหญ่พิเศษและ
ทัง้ โครงการมีเพียง 3 ยูนิต ทัง้ Floor มีแค่ยนู ิตเดียวเท่านัน้ ให้ความเป็ นส่วนตัวสุด ๆ สามารถชื่นชม
ทัศนียภาพได้รอบด้านและห้องกว้างขวางสามารถอยู่อาศัย 4 - 5 คน ได้อย่างสบาย ตัง้ แต่ชนั้ ที่ 26 - 29
จะเป็ นห้องแบบ Duplex Penthouse ซึง่ เป็ นห้องที่ตงั้ อยูช่ นั้ บนสุดของโครงการและมีขนาดใหญ่ท่สี ดุ มี
พืน้ ที่ใช้สอย 300-387.5 ตร.ม. ห้องรูปแบบนีจ้ ะมีทงั้ หมด 2 ห้อง 1 ยูนิต จะได้พนื ้ ที่เต็ม 2 ชัน้ ในแบบ
Duplex แท้ ๆ ใช้สอยได้เต็มพืน้ ที่
สิ่งอํานวยความสะดวกส่วนกลาง (Common Facilities) ของโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ตอบ
โจทย์กับทุกไลฟ์ สไตล์ของผูอ้ ยู่อาศัย โดนจะอยู่บนชั้น Ground และชั้น 22 ประกอบไปด้วย บริการ
ผู้ ช่ ว ยส่ ว นตั ว (Concierge Service), ห้ อ งรั บ รองและห้ อ งประชุ ม (Lobby Lounge & Business
Lounge), ห้อ งจัด เลี ย้ งและครัว อเนกประสงค์ส าํ หรับ จัด ปาร์ตี ส้ ุด เอ็ ก ซ์ค ลูซี ฟ , สระว่ า ยนํ้า ระบบ,
Jacuzzi, ฟิ ตเนสพร้อมห้องบริการเทรนเนอร์ส่วนตัว
ความคืบหน้าโครงการ
ปั จจุบนั โครงการมีความคืบหน้าในด้านการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 52.41 ของโครงการ และ
อยู่ในระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการ เพื่อให้สามารถโอนและรับรูร้ ายได้ตาม
เป้าในปี 2566
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย กลยุทธ์และนโยบายการตลาดทีส่ าํ คัญ และ ช่องทางการจําหน่าย
2

การตลาด และการแข่งขัน
2.1

โครงการไวโอ แคราย 1 และ โครงการไวโอ แคราย 2
นโยบาย และลักษณะการตลาด
เนื่องจากโครงการ ไวโอ แคราย 1 และไวโอ แคราย 2 เป็ นโครงการที่อยู่ในทําเลใกล้เคียงกัน
ประกอบกับมีลกั ษณะโครงการ และระดับราคาใกล้เคียงกัน ดังนัน้ ทัง้ สองโครงการจึงมีแนวทางและกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ใกล้เคียงกัน
โครงการไวโอ แคราย 1
โครงการไวโอ แคราย 1 เป็ นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายประมาณ 83,600 - 89,600 บาท ต่อ
ตารางเมตร ซึ่งถือเป็ นระดับราคาปานกลาง เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทผูท้ ่ีมีรายได้ปานกลางแต่
ต้องการที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพืน้ ที่ค่อนข้างใหญ่
ขนาด 30 ตารางเมตรเป็ นต้นไป และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถึงว่าคุม้ ค่ากว่าคอนโดคู่แข่ง
ในระดับระคาเดียวกัน และอีกหนึ่งจุดเด่นที่สาํ คัญคือที่ตงั้ โครงการอยู่ห่างจาก สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์
ราชการนนทบุรี (MRT สายสีม่วง) เพียง 50 เมตร จึงทําให้มีกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งที่ตอ้ งการซือ้ ไว้เพื่อ
ลงทุนปล่อยเช่าแสวงหาผลกําไร
ลักษณะของโครงการ ไวโอ แคราย 1 ถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นและทันสมัย แบบ Modern ที่
ดูสะดุดตา มีการออกแบบโลโก้โครงการสีม่วงสด เพื่อภาพลักษณ์ท่ีฉูดฉาดและทันสมัยเพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็ นกลุ่มคนที่มีความทันสมัย และใช้ชีวิตแบบรวดเร็ว
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการตลาดของคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงในปั จจุบนั จะไม่
ค่อยลื่นไหลมากนัก เนื่องด้วยมีปริมาณอุปทานในพืน้ ที่ค่อนข้างสูง แต่ดว้ ยจุดเด่นของโครงการที่มีการ
เดินทางที่สะดวก มีความคุม้ ค่าทั้งในด้านพืน้ ที่ใช้สอย สิ่งอํานวยความสะดวก และราคา จึงทําให้
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ยังสามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีค่แู ข่งเป็ นจํานวนมากก็ตาม
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการไวโอ แคราย 2 เป็ นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายประมาณ 68,000 - 73,000 บาท ต่อ
ตารางเมตร ซึ่งถือเป็ นระดับราคาที่ไม่สงู มากนัก เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทกลุ่มลูกค้าคนทํางาน
รุน่ ใหม่ท่ีกาํ ลังเริ่มต้นชีวิตวัยทํางานที่ตอ้ งการที่อยู่อาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะ โครงการไวโอ แค
ราย 2มิได้อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเช่นเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 ดังนั้นจึงทําให้มีการกําหนด
ระดับราคาขายที่ต่าํ กว่า ซึ่งทําให้เป็ นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ติดกับสถานี
รถไฟฟ้าสถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT สายสีม่วง) แต่ก็มีระยะห่างเพียงแค่ 400 เมตร จึงทําให้มี
ความสะดวกในการเดินทางเข้าไปทํางานในใจกลางเมืองได้โดยง่าย
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การออกแบบโครงการนัน้ ใช้แนวความคิดในการออกแบบเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 คือ
เน้นความโดดเด่นทันสมัยที่ดงึ ดูดความสนใจของคนรุน่ ใหม่ แต่ปรับขนาดพืน้ ที่ใช้สอยให้เล็กลง เพื่อให้
อยู่ในระดับราคาที่ไม่สูงมากนัก สิ่งอํานวยความสะดวกส่วนกลางถูกวางไว้อยู่ท่ีบริเวณชั้น 8 ของ
อาคาร โดยออกแบบให้เ ป็ น สระว่ า ยนํ้า แบบ Infinity edge pool ที่ เ ห็ น วิ ว โดยรอบจากชั้น บนสุด
นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งฟิ ตเนส และสวนขนาดใหญ่ท่อี ยู่บริเวณชัน้ ดาดฟ้าของโครงการอีกด้วย
ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพืน้ ที่ไม่ใหญ่มากนัก เริ่มต้นที่ประมาณ 25 ตารางเมตรเป็ นต้นไป แต่ก็มี
การจัดพืน้ ที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ซึ่งถึงว่าคุม้ ค่ากว่าคอนโดคู่แข่งใน
ระดับราคาใกล้เคียงกัน
การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย
ดําเนินการขายโครงการโดยทีมงานมืออาชีพจาก บริษัท พร็อพฟิ ต จํากัด ซึ่งนอกจากดูแลการ
ขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมงานอยู่ประจําที่สาํ นักงานขายของ
โครงการด้วย รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์ม Propfit.co ที่รวมบริษัทตัวแทนและ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ สามารถนําโครงการไปเสนอขายลูกค้าได้อีกด้วย
2.2

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

Understanding เข้าถึงทุกคนได้ง่าย

•

Rookie / Newcomer เป็ นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รุน่ ใหม่

•

High Quality Product ทําโครงการคุณภาพ

•

Real Luxury มีภาพลักษณ์ของความหรูหรา
Reliable มีความน่าเชื่ีอถือ

•

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

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

-

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

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรือนตัง้ แต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซือ้ เน้นกลุ่มลูกค้าซือ้ เพื่อเป็ นเจ้าของ และกลุ่มที่ลงทุนระยะยาว

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาโครงการ วนา เรสซิเดนซ์
1. เป็ นบ้านที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม
2. เป็ นบ้านยั่งยืน
3. เป็ นบ้านที่มีการใช้สอยได้หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้จริง
4. มีมาตรฐานการก่อสร้างที่เข้มงวดและมีคณ
ุ ภาพ
5. ค่าบํารุงรักษาตํ่า
6. มีการออกแบบที่ผสมผสานหลากหลาย
7. มีการตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมที่รม่ รื่นด้วยต้นไม้สีเขียว
8. สามารถเดินทางเข้าสูย้ า่ น CBD ได้ภายในระยะเวลาไม่เกินครึง่ ชั่วโมง
การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย
ดํา เนิ น การขายโครงการโดยทีมงานมื ออาชีพ จาก บริษั ท ซี บี อ าร์อี (ประเทศไทย) จํา กัด ซึ่ง
นอกจากดูแลการขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย โดยมีทีมอยู่ประจําที่
สํานักงานขายของโครงการด้วย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงทําการตลาดที่เน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง ผ่านรู ปภาพ
โครงการในมุมมองใหม่ ทั้งในส่วนของส่วนกลางของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถให้
ลูกบ้านใช้งานได้จริง และการสื่อสารผ่านบ้านตัวอย่างหลังใหม่ ที่ตกแต่งพร้อมสระว่ายนํา้ สไตล์
Luxury Pool Villa ที่ เ ป็ น บ้า น Type ใหญ่ สุด ของโครงการ สํา หรับ การขายในบ้า นเฟสสุด ท้า ยของ
โครงการ (Private Zone) โดยยังคงสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ Brand ที่สื่อให้เห็นถึงบ้านที่นาํ สมัยมี
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ความเป็ นนานาชาติ ตอบโจทย์ผอู้ ยู่อาศัยที่พิถีพิถนั และนักลงทุนที่ชาญฉลาด โดยในปี นีม้ คี วามพิเศษ
ตรงที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จครบทุกเฟสแล้ว และการเปิ ดให้บริการห้างใหม่อย่าง Market Place
กรุงเทพกรีฑา รวมทัง้ เริ่มใช้กลยุทธ์การแบ่งโซนบ้านมาทําราคาพิเศษขายเพื่อปิ ดการขายเป็ นโซน ๆ
ทั้งนี ้ การใช้สื่อโฆษณาของโครงการ แบ่งสัดส่วนงบการตลาดกว่าร้อยละ 80 เน้นไปที่ช่องทาง
ออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Google, Youtube เป็ นหลัก ร่วมไปกับการใช้ Influencer ที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายในหลากหลายไลฟ์ สไตล์มากขึน้ การเปิ ด Colaborate ให้สื่อมาใช้สถานที่ของโครงการ
ถ่ายทํารายการหรือสื่อต่าง ๆ ที่เป็ นสินค้าตรงกับกลุ่มลูกค้าของโครงการ ทั้งรู ปแบบ Media ที่เป็ น
ภาพนิ่ง, ภาพนิ่งพร้อมนายแบบ-นางแบบ และที่เป็ นคลิปวีดีโอ ถ่ายทอดเรื่องราวในเรื่องของภายใน
บ้านตัวอย่างหลังใหม่ และส่วนกลางที่ครบครันมากยิ่งขึน้ รวมทั้งเพิ่มฐานผู้ติดตามด้วยการเขียน
Content ลงในช่องทาง Social Media ของโครงการมากขึน้
ในส่วนของการโฆษณาบนช่องทางออฟไลน์ยงั คงมีอยู่ ผ่านการใช้ป้ายโฆษณา การส่งจดหมาย
Direct Mail ไปตามหมู่บา้ นเก่าในโซนใกล้โครงการ การลงโฆษณาในหนังสือ Yearbook ของโรงเรียน
Brighton College ที่อยู่ใกล้โครงการ และการปรับสื่อหน้าโครงการให้เด่นชัดยิ่งขึน้ แต่ในส่วนของการ
จัดกิจกรรมงานขายในโครงการต้องปรับลดน้อยลง เปลี่ยนเป็ นการนัดหมายเข้าชมโครงการโดยตรง
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับนโยบายป้องกันความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ที่
ระบาดระลอกใหม่ในปี นี ้ นอกจากนีย้ ังมีการทํา campaign “เพื่อนแนะนําเพื่อน” กับกลุ่มลูกบ้าน
โครงการ
นอกจากนี ้ โครงการ Vana Residence Rama 9 – Srinakarin ยังได้รบั รางวัลจากการประกวด
Thailand Property Awards 2019 ถึง 4 รางวัลซึง่ บ่งบอกถึงศักยภาพและคุณภาพของโครงการและ
เจ้าของโครงการ โดยมีรางวัลในด้านต่างๆดังนี ้
1. รางวัล The winner of “Best Housing Development (Bangkok)”
2. รางวัล The winner of “Best Housing Architectural Design”
3. รางวัล The winner of “Special Recognition in CSR”
4. รางวัล Highly Commended Awards of “Best Boutique Developer”
2.3

โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี และ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี
นโยบาย และลักษณะการตลาด
RCY พัฒนาโครงการ บ้านรชยา วงแหวน-นาดี และ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี ภายใต้นโยบาย
และกลยุทธ์ ดังนี ้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (Target Customers)
-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าที่มอี ายุ 25 ปี ขนึ ้ ไป อยู่ในวัยเริ่มสร้างครอบครัว
2. กลุ่มลูกค้าที่ยา้ ยถื่นฐานการทํางานกลับมายังภูมิลาํ เนาเดิม
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3. กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวใหญ่ท่ีประกอบไปด้วยสมาชิก หลายเจนเนอเรชั่น ตัง้ แต่รุ่นปู่ ย่าตา
ยายจนถึงรุน่ หลาน
4. กลุ่มลูกค้าอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน
-

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

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรือนตัง้ แต่ 18,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซือ้ เน้นกลุ่มลูกค้าซือ้ เพื่อเป็ นเจ้าของพักอาศัยเอง,อยู่อาศัยแบบครอบครัว

การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้วยทําเลที่ตงั้ ของโครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี และโครงการบ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี
ตัง้ อยู่ทางเลี่ยงเมืองนาดี บ้านหนองหัวหมู ตําบลนาดี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ห่างตัวจาก
เมืองเพียง 7 กิโลเมตร ซึ่งใกล้สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ สถานศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลไป
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียนอุดรเซนซอรี่ โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร โรงเรียนอุดรพิชยั รักษ์
พิทยา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สนามบิน
นานาชาติอุดรธานี, ห้างสรรพสินค้า เช่น บิ๊กซี สาขาอุดรธานี, โลตัส สาขานาดี, ตัง้ งี่สุ่น สาขานาดี
โดยผูท้ ่สี นใจโครงการสามารถติดต่อโครงการได้ทางช่องทาง ดังนี ้
1) บ้ า นตั ว อย่ าง และสํา นั กงานขาย โครงการจัดให้มีบา้ นตัวอย่างจํานวน 2 หลัง สําหรับ
โครงการ บ้านรชยา วงแหวน - นาดี ได้แก่ บ้านเดี่ยว A และ บ้านเดี่ยว B ซึ่งแบบบ้านเดี่ยว B มีรูปแบบ
เดียวกันกับบ้านแฝด และบ้านตัวอย่าง 1 หลัง สําหรับโครงการ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี ลูกค้า
สามารถเข้าชมบ้านตัวอย่างเพื่อสัมผัสฟั งก์ช่ นั การใช้งานและบรรยากาศภายในบ้านและพืน้ ที่บริเวณ
รอบโครงการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และทางโครงการได้จดั เตรียมพนักงานขายประจําโครงการ
คอยต้อนรับลูกค้าตลอดทุกวัน เวลาทําการ 8.30 – 18.00 น.พร้อมให้คาํ แนะนําและข้อมูลต่าง ๆ ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนกระบวนการจองบ้าน การยื่นขอสินเชื่อธนาคาร การตรวจรับบ้าน ไปจนถึงขั้นตอนการโอน
กรรมสิทธิ์
2) สื่อออนไลน์ โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี และโครงการ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี
มีสื่อ Social Network เป็ นช่องทางการสื่อสารหลักที่ได้รบั ผลการตอบรับได้อนั ดับแรกอยู่หลายช่องทาง
อาทิ สื่ อ ทางเว็ บ ไซต์, Facebook, Line Official Account, Intragram, และ Twitter เป็ น ต้น เพื่ อ ให้
ลูกค้าสามารถรับรูข้ อ้ มูลต่าง ๆ เบือ้ งต้น ไม่ว่าจะเป็ นแบบบ้าน แปลนบ้าน โปรโมชั่น ของแต่ละโครงการ
รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับทางฝ่ ายขายผ่านสื่อข้างต้นได้
3) ป้ ายโฆษณา โครงการบ้านรชยา วงแหวน – นาดี และโครงการ บ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี
มีป้ายโฆษณา อยู่ภายในตัวเมืองและรอบบริเวณจังหวัดอุดรธานี จํานวน 8 ป้าย ครอบคลุมทั่วทั้ง
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จังหวัด รวมถึงบริเวณที่มีการเดินทางสัญจรอย่างหนาแน่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโปรโมชั่น
ของโครงการ
4) โบรชัวร์/ใบเสนอ เป็ นสื่อที่ไว้รองรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ จะได้รบั ข้อมูลเบือ้ งต้น
รายละเอียดดังนี ้ รูปแบบบ้าน, แปลนบ้าน, ราคาขาย, พืน้ ที่ใช้สอย และโปรโมชั่น เป็ นต้น
การกําหนดตําแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
โครงการบ้านรชยา วงแหวน-นาดี และโครงการบ้านรชยา ไพรเวท ลิฟวิ่ง นาดี มีจุดเด่นในเรื่อง
ของราคาและทําเลดีกว่าคู่แข่ง ในขณะที่ค่แู ข่งที่มีระดับราคาใกล้เคียงจนกระทัง้ สูงกว่าแต่มีทาํ เลที่ดอ้ ย
กว่า
2.4

โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์
นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริษัทฯ ร่วมพัฒนาโครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี ้
แนวคิดการพัฒนาโครงการ (Concept)
"ความมีระดับ หรือ CLASS" อาจเปรียบได้วา่ เป็ นมรดกลํา้ ค่าบนที่ดินใจกลางกรุงเทพมหานครที่
หาไม่ได้แล้วที่ได้รบั การส่งต่อจากรุน่ สู่รุน่
วิสยั ทัศน์ของเราคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีท่สี ดุ ในรูปแบบคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลกั ช์ชวั รีท่ ่ี
มีคุณภาพโดดเด่น มีคุณค่าอยู่เหนือกาลเวลา และถูกส่งต่อเป็ นมรดกสืบไป ตามแนวคิด “A CLASS
OF ONE’S OWN”
กลยุทธ์การตลาดหลัก (Key Marketing Strategy)
1. พัฒนาโครงการระดับ Super luxury สําหรับผูพ้ ักอาศัยสุดพิเศษเพียง 80 ครอบครัว ในซอยต้น
สนซึ่งเป็ นที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยสมบูรณ์ (Freehold) เพียงไม่กี่แปลงที่เหลืออยู่ในบริเวณ
นี ้ อันรายล้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน
2. เน้นการออกแบบเหมาะสมที่สดุ โดยผสมผสานระหว่างคุณภาพ การใช้งาน และความทนทาน ใน
ทุกด้านของการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าห้องชุดจะได้รับการสืบทอดอย่างภาคภูมิใจในฐานะ
มรดกของครอบครัวสืบทอดสู่คนรุน่ ต่อไป
3. การร่วมมือกับทีมงานผูอ้ อกแบบและผูร้ บั เหมาระดับแนวหน้า รวมถึงคัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ชนั้
เยี่ยมเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีระดับของผูพ้ กั อาศัย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (Target Customers)
-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าที่มีกาํ ลังซือ้ สูงทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
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2. กลุ่มลูกค้าผูช้ ่ืนชอบการใช้ชีวิตใจกลางเมืองพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันและราย
ล้อมไปด้วยศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานชัน้ นําของประเทศ
-

ด้านภูมิศาสตร์เน้นกลุ่มลูกค้าที่คนุ้ เคยและอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ใกล้เคียงโครงการ, ศูนย์กลางธุรกิจ
(CBD)
ด้านเชือ้ ชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติ

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรือนตัง้ แต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึน้ ไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซือ้ เน้นกลุ่มลูกค้าซือ้ เพื่อเป็ นเจ้าของ และกลุ่มที่ลงทุนระยะยาว

การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย
ในช่วงแรกดําเนินการขายโครงการโดยทีมงานมืออาชีพจาก บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ่งนอกจากดูแลการขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่งเสริมการขาย นอกจากนีท้ ีมงานของ
โครงการอาคารชุดต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ก็ยงั ประสานงานกับบริษัทนายหน้าและตัวแทนรายอื่นเพื่อเปิ ด
โอกาสในการขายและเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึน้
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
บริษัทฯ จะไม่มีการทําการตลาดแบบปูพรมในทุกสื่อการตลาด แต่จะเน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เฉพาะเจาะจงได้และมีผลกับการตัดสินใจ โดยรู ปแบบของโครงการจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ
Brand ที่สื่อให้เห็นถึงคอนโดมิเนียมที่นาํ สมัยมีความเป็ นนานาชาติ ตอบโจทย์ผูอ้ ยู่อาศัยที่พิถีพิถัน
และนักลงทุนที่ชาญฉลาด โดยทีมงานของบริษัทฯ ได้จดั งานพิเศษสําหรับ กลุ่มลูกค้า VVIP และจัดการ
เปิ ดตัวโครงการ (Grand Opening Event) และจัดกิจกรรม THANKYOU PARTY เพื่อแทนคําขอบคุณ
ลูกค้าสําหรับยอดขายกว่าร้อยละ 80 ในวันเปิ ดตัวโครงการ อีกทัง้ โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน
สื่อออนไลน์ เป็ นหลัก
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: กลุ่มบริษัทฯ ได้เฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการทัง้ แนวสูงและ
แนวราบอย่างใกล้ชิด โดยในทุกโครงการที มงานฝ่ ายปฏิ บัติการของกลุ่มบริษัท ฯ จะเฝ้า ระวังและแก้ไ ขปั ญหาจาก
ผลกระทบจากการก่อสร้างที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงที่เกิดขึน้ ทันที พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ฝ่าย
บริหารรับทราบทุกสัปดาห์ อาทิเช่น ในการพัฒนาโครงการ ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็ นอาคารชุดพักอาศัยสูง 29 ชัน้
จํานวน 80 ยูนิต ตัง้ อยู่ใจกลาง CBD ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อดําเนินการจัดเตรียมรายงาน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA Report) และจัดให้มีการประชุมแบบบูรณาการของฝ่ ายปฏิบตั ิการ ที่ปรึกษาบริหารงาน
ก่อสร้าง และผู้รับเหมา เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปั ญหาจากการร้องเรียนจากเพื่อนบ้านข้างเคียง และการควบคุมและ
ติดตามค่ามาตรฐานฝุ่น ค่ามาตรฐานเสียง และค่ามาตรฐานการสั่นสะเทือน
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ: กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็ นไปได้ของการพัฒนาโครงการก่อนซือ้
ที่ดินทุกแปลงเพื่อให้แน่ใจได้ว่าโครงการจะที่ลงทุนนัน้ จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนผูถ้ ือหุน้ ได้
ตามที่คาดหวัง
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การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ: -ไม่มีโครงการดําเนินงานในอนาคต: ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการเปิ ดโครงการใหม่จาํ นวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 2,933.00 ล้านบาท (ทั้งนีข้ ้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ทางการตลาด) ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
เจ้าของกรรมสิทธิ์
ประเภท
สถานทีต่ ั้ง
และผู้ดาํ เนินการ
โครงการ
A5
หมู่บา้ นจัดสรร ถ.กรุงเทพกรีฑา-ตัดใหม่
กรุงเทพมหานคร
RCY
หมู่บา้ นจัดสรร ถ.ประชาสันติ อุดรธานี

ระยะเวลา
มูลค่า
ความคืบหน้า
เปิ ดโครงการ โครงการ
หกเดื อ นหลั ง 2,670.00 อยู่ระหว่างการ
ของปี
พัฒนาผลิตภัณฑ์
หกเดือนแรก
263.00 อยู่ระหว่างการ
ของปี
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ปั จจัยความเสี่ยง:
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษทั ฯ
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงและแนวราบ กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานที่ทาํ การศึกษาและมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเพื่อปรับและเตรียม
แผนงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียมของกลุ่มบริษัทฯ ในปั จจุบนั มีจาํ นวนห้องชุดตัง้ แต่ 80 ห้องขึน้ ไป หรือมีพืน้ ที่ใช้สอยตัง้ แต่ 4,000
ตารางเมตรขึน้ ไป จําเป็ นต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment
หรือ EIA) เพื่อขออนุมตั ิต่อสํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่ม
บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งขึน้ ทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดทํา
รายการดังกล่าว หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกําหนดที่ใช้ในการจัดทํารายการ EIA หรือ มาตรการ
EIA เปลี่ยนไปในแนวทางที่เข้มงวดมากขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ ในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทํา
รายงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคาร ระยะเวลาก่อสร้าง และค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการศึกษา เตรียมการ และ
ปรับปรุง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้เร็วที่สดุ เพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกําหนดเงินดาวน์ขน้ั ตํ่าหรือ
อัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) เป็ นร้อยละ 100 (กูไ้ ด้เต็มมูลค่าหลักประกัน) สําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เป็ นการชั่วคราว สําหรับสัญญาเงินกูท้ ่ีทาํ สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รวมสินเชื่ออื่น
นอกเหนื อ จากเพื่ อ ซือ้ ที่ อ ยู่อาศัย และมี ท่ี อ ยู่อ าศัยนั้น เป็ น หลักประกัน หรื อ สิ น เชื่อ Top-up แล้ว ) ทั้ง กรณี (1) มูล ค่ า
หลักประกันตํ่ากว่า 10 ล้านบาท ตัง้ แต่สญ
ั ญากูห้ ลังที่ 2 เป็ นต้นไป 1 และ (2) กรณีมลู ค่าหลักประกันตัง้ แต่ 10 ล้านบาท
ขึน้ ไป ตั้งแต่สัญญากูห้ ลังที่ 1 เป็ นต้นไป แต่สถาบันการเงินยังระมัดระวังและมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อแก่
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ ที่อยู่อาศัยอยู่ โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนีข้ องผูก้ ใู้ นระยะยาวเป็ นหลัก ดังนัน้ ลูกค้ามีความ
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เสี่ยงที่สถาบันการเงินจะไม่อนุมตั ิสินเชื่อให้ อันจะส่งผลกระทบต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
บริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติเบือ้ งต้น และความสามารถในการผ่อนชําระเงินกูข้ องลูกค้าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินตัง้ แต่ช่วงที่เข้ามาซือ้ โครงการไปจนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ สําหรับโครงการอสังหาริมท
รัยพ์ของบริษัทฯ โดยส่วนมากจะมีการเรียกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณร้อยละ 20 ของราคาขาย ส่วนอีกร้อยละ 80
เป็ นการขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทําให้ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดลง เนื่องจากสัดส่วนใน
การขอสินเชื่อตํ่ากว่าเกณฑ์ท่สี ถาบันการเงินกําหนด
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากสถานการณ์ COVID-19
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติและผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริษัท สามารถสรุปได้ดงั นี ้
-

เนื่องจากมีการขอความร่วมมือในการสร้าง Physical Distancing และการปฏิบตั ิตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพื่อใช้ควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้อาจเป็ นอุปสรรคต่อลูกค้าที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการที่
สถานที่จริงหรือสํานักงานขาย ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับตัวด้วยการนําแพลตฟอร์มออนไลน์มาช่วยอํานวยความ
สะดวกให้ลูกค้าสามารถชมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ผ่านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถสอบถามและสนทนากับทีมขายได้เสมือนมาเยี่ยมชมที่โครงการ หรือแม้กระทัง้ ทีมงานฝ่ ายขายวีดิโอคอล
เพื่อพาลูกค้าเยี่ยมชมรอบโครงการพร้อมทัง้ แนะนําพร้อมตอบข้อสงสัยได้ทนั ท่วงทีอีกด้วย นอกจากนี ้ สําหรับลูกค้าที่
ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมโครงการ จะมีการนัดหมายเพื่อเข้าชมโครงการเป็ นส่วนตัว เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของ
คนจํานวนมากในสํานักงานขาย อีกทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบโครงการของกลุ่ม
บริษัทฯ ซึ่งสามารถทําการขายโดยตรงได้อย่างต่อเนื่อง

-

การดําเนินการก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงดําเนินการได้
ใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้เดิม

-

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากช่วง
ก่อนหน้า เนื่องจากมีลกู ค้าบางส่วนมีการชะลอการโอนกรรมสิทธิ์สาํ หรับยูนิตที่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังมีความไม่แน่ใจ
ว่าสถานการณ์จะยืดเยือ้ แค่ไหน บางส่วนอาจไม่ม่ ันใจศักยภาพทางการเงินของตนเองที่จะต้องกูเ้ งินจากสถาบัน
การเงินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ ทัง้ นี ้ กลุ่มบริษัทฯ มีการผ่อนปรนเงื่อนไขให้กับลูกค้ามากขึน้ เช่น นําเสนอส่วนลดพิเศษ
เพิ่มเติมกรณีท่ีมาโอนภายในกําหนดตามสัญญา, การให้ฟรีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอน, ค่าจดจํานอง, ค่า
ส่วนกลาง, ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า-นํา้ ประปา, หรือ ยืดระยะเวลาโอนให้ลูกค้า ไม่ริบเงินดาวน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมา
ดําเนินการได้หลังจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผ่านพ้นหรือบรรเทาลงแล้ว อย่างไรก็ดี ในช่วงนี ้
อัตราดอกเบีย้ สินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยก็ยงั คงอยู่ในระดับตํ่ามาก จึงอาจมีลกู ค้าบางส่วนที่ตดั สินใจโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง
ดังกล่าวเช่นกัน

-

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ ลูกค้าบ้านจัดสรรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ชําระเงินสดจากการกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงินหรือเงินเก็บส่วนตัว ในขณะที่ลกู ค้าคอนโดมิเนียมที่ยงั อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังคงผ่อนชําระเงินดาวน์
อย่างสมํ่าเสมอ จึงไม่มีปัญหาในส่วนกระแสเงินสดหรือสภาพคล่องในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนีห้ าก
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ลูกค้ามีปัญหาต้องการขอลดค่างวดดาวน์หรือพักชําระ ทางกลุ่มบริษัทฯ ก็เปิ ดโอกาสให้ลกู ค้าเจรจาในแนวทางการ
ลดค่างวดหรือพักชําระค่างวดได้
-

กลุ่มบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น เช่น นําเสนอส่วนลดพิเศษ เพิ่มของแถม หรือ อาจรวมไปถึงการเปิ ดโอกาสให้
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เข้ามาเจรจาพักชําระการผ่อนงวดดาวน์ได้ เป็ นต้น อีกทั้ง
นําเสนอบ้านตัวอย่างใหม่ เพื่อดึงดูดให้ลกู ค้าสนใจมาจองบ้านโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

-

มีการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมการเลือกซือ้ ที่อยู่อาศัยของลูกค้า ซึ่งจะเข้าสู่ยุค New Normal ซึ่งอาจเป็ นผลให้ลกู ค้า
ให้ความสําคัญกับขนาดพืน้ ที่ใช้สอยและความเป็ นส่วนตัวมากขึน้ คํานึงถึงความหนาแน่นของผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการ
มากขึน้ ทําให้กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องพิจารณาการพัฒนารูปแบบโครงการที่มีการคํานึงถึง ขนาดพืน้ ที่ใช้สอย ความ
เป็ นส่วนตัว และระยะห่างทางสังคม ซึ่งสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบ้ ริโภคด้วย
โดยสรุป ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ ส่งผล

ให้เกิดการปรับตัวโดยกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญและมุ่งเน้นในการคิดค้นออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริโภค พร้อมกับมีการปรับในส่วนของการทํางานภายในองค์กรของกลุ่ม
บริษัทฯ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึน้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงาน และเพื่อให้การทํางานสามารถบรรลุผล
ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่วนผลกระทบต่อผลประกอบการ อาจจะมาจากการที่ลกู ค้าบางส่วนชะลอการโอน
กรรมสิทธิ์ ชะลอการขอกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน เพราะไม่แน่ใจในความสามารถในการชําระคืนของตนเอง อย่างไรก็ตาม
ผลประกอบการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับที่ดี อีกทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถบริหาร
จัดการในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขนึ ้ เนื่องจากต้นทุนทางการเงินในการพัฒนาโครงการจะลดลง เป็ นผลจากการ
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ที่ผ่านมา ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายก็ลดลง เนื่องจากมีความ
จําเป็ นต้องงดการจัดอีเว้นท์ ขบวนแห่ ต่าง ๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็หนั มาใช้ช่องทางออนไลน์ซ่งึ มีค่าใช้จ่ายที่นอ้ ย
กว่าแทน จึงทําให้สดั ส่วนกําไรจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ลดลงมากนัก นอกจากนี ้ เนื่องด้วยบ้านจัดสรร
ของโครงการในกรุงเทพมหานครของกลุ่มบริษัทฯ มีระดับราคาเกินกว่า 25 ล้านบาท เน้นพืน้ ที่ใช้สอยขนาดใหญ่ และให้
ความสงบร่มรื่น กลุ่มลูกค้าจึงเป็ นกลุ่มมีกาํ ลังซือ้ ระดับบนที่ตอ้ งการซือ้ เพื่ออยู่อาศัยเอง ในขณะที่บา้ นจัดสรรของโครงการ
ในอุดรธานีของกลุ่มบริษัทฯ มีระดับราคาที่ 1.99 - 3.5 ล้านบาท เป็ นระดับราคาที่ไม่สงู นัก มีความคุม้ ค่า อยู่ในระดับที่จบั
ต้องได้ และเป็ นช่วงที่อตั ราดอกเบีย้ อยู่ในระดับที่ต่าํ ซึ่งลูกค้าบางกลุ่มอาจจะมองเห็นว่าเป็ นโอกาสที่จะเข้าซือ้ บ้านเพื่อ
ขยายที่อยู่อาศัย รวมถึงโครงการคอนโดมิเนียม ระดับซูเปอร์ ลักซ์ชวั รี่ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งที่ตงั้ ของโครงการอยู่ในทําเล
CBD ของกรุงเทพมหานคร ที่แทบจะเป็ นที่ดิน Freehold พืน้ สุดท้ายใน ซอยต้นสน ติดกับถนนเพลินจิต อีกทัง้ โครงการได้
คัด สรรผู้รับ เหมา ผู้อ อกแบบ ระดับ แนวหน้า ของประเทศไทย กลุ่ม ลูก ค้า จึ ง เป็ น กลุ่ม มี ก ํา ลัง ซื อ้ สูง ทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีตอ้ งการซือ้ เพื่ออยู่อาศัยเองในทําเล CBD เห็นได้ว่า ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ มีนอ้ ยมาก
ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทฯ มีกลุ่มนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51.08 (ตามทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน
2564) ของจํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมด ซึ่งถือเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่สามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบ
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ทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตอ้ งใช้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้ ผูถ้ ือ
หุน้ รายอื่นจึงไม่อาจสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้ อีกทัง้ กลุ่มนายศุภ
โชค ปั ญจทรัพย์ ไม่มีการประกอบธุรกิจที่อาจแข่งขัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเป็ นผูท้ ่ีมีอาํ นาจหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการกําหนดทิศทาง
และนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่จะเข้ามาตรวจสอบและพิจารณา
เพื่อไม่ให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งยังมีสาํ นักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการ
ดําเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ สํานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูล้ งทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในปั จจุบนั สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) มีแนวโน้มเริ่มทยอยปรับตัวสูงขึน้ เป็ นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ที่รุนแรงและมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดในไตรมาสที่ 3 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจยังมีความไม่
แน่นอนสูง และกําลังซือ้ ที่อ่อนแอ โดยหากดัชนี NPL ปรับตัวไปอยู่ในระดับร้อยละ 6-7 (ปั จจุบนั อยู่ในอัตราร้อยละ 3.14)
ขึน้ ไปอาจส่งผลให้สภาพคล่องในระบบลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถาบันการเงินมีความจําเป็ นต้องปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ เชิงนโยบายทัง้ ระบบ ซึ่งส่งผลต่อกําลังซือ้ ในฝั่ งผูบ้ ริโภค และต้นทุนอัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ พื่อซือ้ ที่อยู่อาศัยโดยตรง
และหากสภาพคล่องในระบบลดลงอย่างฉับพลันส่งผลต่อตลาดทุนซึ่งเป็ นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ทําให้นกั ลงทุนซึ่งเป็ น
กลุ่มผูซ้ ือ้ หลักของตลาดบ้านระดับลักซ์ชัวรี่ชะลอการตัดสินใจซือ้ ที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามทีมบริหารของกลุ่มบริษัทฯ
ติดตามแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนสถาบัน
การเงินอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้สามารถวางแผนงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการปรับตัวลงของสภาพคล่องใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็ นอสังหาริมทรัพย์แนวราบที่ก่อสร้างทีละ
เฟส (Phase) สามารถคาดการณ์แนวโน้มอัตราการดูดซับ รวมถึงชะลอการก่อสร้างได้ในกรณีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชะลอ
การตัดสินใจ ในขณะที่โครงการคอนโดมิเนียม ระดับซูเปอร์ ลักซ์ชวั รี่ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งตัง้ อยู่ในทําเล CBD ขายได้แล้ว
กว่าร้อยละ 80 ของยูนิตทั้งหมด และลูกค้ากลุ่มระดับซูเปอร์ ลักซ์ชัวรี่ ผ่อนชําระเงินดาวน์อย่างสมํ่าเสมอ เห็นได้ว่า
ผลกระทบจากสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ มีไม่สูงมากและสามารถ
บริหารจัดการได้
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระบบการควบคุมภายใน:
ระบบควบคุมภายในและประสิทธิ ภาพของกระบวนการทํางานทั้งองค์ก ร ได้มีการกําหนดขอบเขตความรับ ผิ ด ชอบ
เป้าหมาย และแผนงานทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั ิการ รวมถึงมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยให้เกิดประโชน์สงู สุด มีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
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เหมาะสม นอกจากนีบ้ ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบภายในเพื่อให้มนั ใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการตามแนวทางที่กาํ หนดและมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีการพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติมกระบวนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายแผนกต่าง ๆ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและเหมาะสม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนโดยได้รบั การตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ผูต้ รวจสอบภายในสําหรับการยื่น
คุณสมบัติเรื่องความเพียงของระบบควบคุมภายในเพื่อกลับมาซือ้ ขายตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในประจําปี ของบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว สําหรับคณะบุคลากรของผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด “KPMG”) มีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงาน ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ทีมงานที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เพียงพอในการตรวจสอบภายในในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจ
ในเนือ้ หาของงานอย่างชัดเจน ทําให้มองเห็นวิธีการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้
อย่างถูกต้อง ทํางานได้ตามแผนที่ตงั้ ไว้ สร้างความชัดเจนในการทํางาน และทําให้การดําเนินการเป็ นไปในทิศทางและ
แนวทางที่วางไว้
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2564 และครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ 10 สิงหาคม 2564
ตามลําดับ ได้พิจารณารายการข้อสังเกตที่ตรวจพบโดยผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี โดยได้ให้ความเห็นว่าบริษัทฯ
ได้มี ก ารติ ด ตามดํา เนิ น การแก้ไ ขประเด็ น ต่ า ง ๆ ตามที่ ไ ด้ร ายงานมาในแต่ ล ะรอบการตรวจสอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขที่บริษัทฯ ดําเนินการ เพื่อปิ ดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อช่วย
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล และได้ส่ ังการให้ผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจของ
KPMG มีการติดตามประเด็นที่บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขแล้วอย่างต่อเนื่องทั้งนีจ้ ากข้อสังเกตที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในและผูส้ อบบัญชี ผูจ้ ดั การที่ปรึกษาธุรกิจของ KPMG ได้ตรวจติดตามประเด็นต่าง ๆ และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไข
รวมถึงมีแนวทางการป้องกันเป็ นที่เรียบร้อยแล้วนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ที่มีอยู่มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
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รายการระหว่างกัน:
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งใน 9 เดือนแรกของปี 2564
ชื่อผู้ทเี่ กี่ยวข้อง/
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
นายจตุรงค์ ธนะปุระ

บริ ษั ท แคปปิ ต อล ลิ ง้ ค์
อุ ด รธานี จํา กั ด เดิ ม ชื่ อ
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลล
อปเมนท์ จํากัด

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

เช่าอาคารสํานักงานพืน้ ที่ 152 ตารางเมตร มูลค่า เป็ นกรรมการและผู้ บ ริ ห าร
30,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 ของบริษัท รชยาเรียลเอสเตท
มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565
จํากัด (“RCY”) (บริษัทย่อย)

RCY เป็ น ผู้บ ริ ห ารจัด การซ่ อมแชม ควบคุมงาน
และจัดซือ้ จัดจ้าง การก่อสร้างเพิ่มเติม โครงการ
ก่อสร้า งอาคารเพื่อแบ่งให้ผู้ค ้า รายย่ อยเช่ า เชิ ง
พาณิชย์

เป็ นบุ ค คลตามมาตรา 258
ข อ ง น า ย เ ก รี ย ง ไ ก ร
ศิ ร ะ ว ณิ ช ก า ร ป ร ะ ธ า น
กรรมการและผู้ ถื อ หุ้ น ของ
บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป
จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”)
ซึ่ ง ถื อ หุ้น รวมกั บ บุ ค คลตาม
มาตรา 258 จํา นวน 39,999
หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99
ของจํา นวนหุ้น ที่ จ ํา หน่ า ยได้
แล้วทัง้ หมด
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ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบทีแ่ ตกต่าง
มติคณะกรรมการ
์
อาคารสํานักงานภายใต้กรรมสิทธิของนายจตุรงค์
ธนะปุระถูก ใช้งานเป็ น สํา นัก งานของ RCY ก่ อน
การรับโอนกิจการ ประกอบกับมีความพร้อมและ
สิ่งอํานวยความสะดวกครับครัน โดยอัตราค่าเช่า
และค่ า บริ ก ารดั ง กล่ า วเป็ นอั ต ราค่ า เช่ า และ
ค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเงื่อนไข
ที่ไม่แตกต่างจากที่ RCY เข้าทํากับบุคคลภายนอก
โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพืน้ ที่และค่าบริการที่บน
ถนนพรหมประกายในรัศมี 1 กิโลเมตร
RCY ได้รบั ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการ เป็ น
อัตราค่าบริการที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และใน
เงื่ อ นไขที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากที่ RCY เข้ า ทํ า กั บ
บุคคลภายนอก

-

หน่วย : บาท
มูลค่ารายการระหว่างกัน
9 เดือนแรก ปี 2564

270,000.00
รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ น
รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน โดย
เ ป็ น ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
สิ น ทรัพ ย์แ ละบริ ก าร และ
ขนาดของรายการดังกล่าว
น้อยกว่า 1 ล้านบาท* ซึ่งอยู่
ในอํา นาจอนุ มั ติ จ ากฝ่ าย
จัดการ
ไม่มี
รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ น
รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน โดย
เ ป็ น ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
สิ น ทรัพ ย์แ ละบริ ก าร และ
ขนาดของรายการดังกล่าว
น้อยกว่า 1 ล้านบาท* ซึ่งอยู่
ในอํา นาจอนุ มั ติ จ ากฝ่ าย
จัดการ

ชื่อผู้ทเี่ กี่ยวข้อง/
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

เงินค่าหุน้ ของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(“TONSON”) ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้ง ที่
1/2563 ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิเข้าทํารายการซือ้
หุน้ สามัญของ TONSON จํานวน 1,472,500 หุน้
มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 100 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
47.50 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของ TONSON มูลค่า 220 ล้านบาท จาก
บ ริ ษั ท ท ริ ล เ ลี่ ย น แ น ร์ โ ฮ ล ดิ ้ ง จํ า กั ด
(“TRILLIONAIRE”)** บุคคลตามมาตรา 258 ของ
นายศุ ภ โชค ปั ญ จรั พ ย์ ซึ่ ง ในขณะนั้ น ถื อ ของ
TRILLIONAIRE ร้อยละ 99.99 ของจํา นวนหุน้ ที่
ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ทัง้ นีภ้ ายหลังจากการเข้าทํารายการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ TONSON บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ใน TONSON
จํานวน 1,472,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของ
จํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
AFD ได้รับ ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น จากนาย
ศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ในรูปแบบสัญญากูย้ ืมเงิน ไม่
มี ห ลัก ประกัน เป็ น จํา นวนเงิ น 42,956,983.79
บาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี โดยชําระพร้อม
เงินต้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยนําเงิน
ไปชํ า ระคื น ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น บริ ษั ท รื่ น ฤดี ดี
เวลล็อปเมนท์ จํากัด (“RRD”)

เป็ นกรรมการและผู้ บ ริ ห าร
ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

หน่วย : บาท
มูลค่ารายการระหว่างกัน
9 เดือนแรก ปี 2564

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบทีแ่ ตกต่าง
มติคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562
220,000,000.00
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การเข้าทํารายการดังกล่าวนั้น สมเหตุสมผลและ
(ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เป็ น ประโยชน์ต่ อบริ ษั ท ฯ เนื่องได้หุ้น สามัญ ของ
บริ ษั ท ฯ ชํา ระแล้ว ทั้ง หมด
TONSON มาด้วยราคาที่เหมาะสมและบริษัทฯ จะ
220,000,000 บาท)
มีกาํ ไรจากการขายห้องชุดโครงการต้นสน วัน เรสซิ
เดนซ์

เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารและผู้ เนื่องจาก RRD ได้ทวงถามเพื่อให้ AFD ชําระคืน
ถื อ หุ้ น ร า ย ใ ห ญ่ ข อ ง เงินกู้ยืมในรู ปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน ก่อนกําหนด
บริษัทฯ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จึงได้ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ AFD ในอัตราดอกเบีย้ และเงื่อนไข
ที่ไม่แตกต่างจากการเข้าทํารายการกับ RRD ซึ่ง
เป็ นบุคคลภายนอก
ทัง้ นี ้ อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมดังกล่าว (อัตราร้อยละ
4.00 ต่อปี ) มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากมีความ
28

-

มู ล ค่ า เ งิ น กู้ ยื ม ค ง ค้ า ง
42,956,983.79 บาท และ
ด อ ก เ บี ้ ย ค้ า ง จ่ า ย
14,122.84 บาท
รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ น
รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน โดย
เป็ น รับ ความช่ วยเหลือทาง

ชื่อผู้ทเี่ กี่ยวข้อง/
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบทีแ่ ตกต่าง
มติคณะกรรมการ

หน่วย : บาท
มูลค่ารายการระหว่างกัน
9 เดือนแรก ปี 2564

ทัง้ นีต้ ๋ วั สัญญาใช้เงินดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนที่ A5 จะ
คุ้ ม ค่ า กว่ า อั ต ราดอกเบี ้ย ที่ AFD กู้ ยื ม สถาบั น
การเงิ น และขนาดข อง
เข้า ถื อหุ้น AFD และได้ต่ออายุต๋ ัว สัญ ญาใช้เงิน
การเงิน (อัตราร้อยละ 4.93 ต่อปี ) อีกทัง้ ยังไม่ตอ้ ง
รายการดังกล่าวน้อยกว่า 1
เรื่อยมาจนกระทั่ง RRD ได้ทวงถามให้ชาํ ระเงิ น
มีหลักทรัพย์คาํ้ ประกันในการกูย้ ืมเงินดังกล่าวอีก
ล้า นบาท* ซึ่งอยู่ใ นอํา นาจ
ทัง้ หมดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
ด้วย
อนุมตั ิจากฝ่ ายจัดการ
หมายเหตุ: * การวัดขนาดรายการเมื่อเปรียบเทียบค่าที่มากกว่าระหว่าง 1 ล้านบาท และ อัตราร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NTA) ที่ 234,876.67 ดังนัน้ จึงเลือก 1 ล้านบาท เป็ นค่าชีว้ ดั มูลค่าขนาดรายการ
** ณ วัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้ จํากัด โอนสิทธิเรียกร้องทัง้ หมดที่เหลือ จํานวน 48,250,000 บาท ให้แก่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ (วันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทฯ ชําระเสร็จสิน้ )

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ
กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นในการเข้าทํารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้
เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ ชี่ยวชาญดังกล่าวจะถูกนําไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่
กรณี โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทัง้ จะมีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจมีการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็ นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่มี ีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้กาํ หนดหลักการเกี่ยวกับ
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การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านัน้ มี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะจัดทํา
รายงานสรุปการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือ มีมลู ค่ารายการโดยรวมในการเข้าทําธุรกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
รายใดรายหนึ่งในไตรมาสมีมลู ค่าเกินกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขรายการอย่างชัดเจนและเป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์
ในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอื่น ๆ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่มี ีผลใช้บงั คับอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินที่มคี วาม
เป็ นอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูค้ วามชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
แต่เป็ นการทํารายการที่บริษัทฯ ได้คาํ นึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ อาจมีการทํารายการระหว่างกันกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่


การซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อนํามาพัฒนาต่อ



การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เป็ นที่ตงั้ สํานักงาน



การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่งนโยบายการทํารายการระหว่างกันใด ๆ ที่จะเกิดขึน้ ต่อไป จะกระทําเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
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ภาระผูกผัน:
กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสํานักงานและสัญญาบริการ คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จํานวน 6.49 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเพื่อดําเนินการออกแบบและสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ คงเหลือ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 23.19 ล้านบาท
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจะซือ้ ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต คงเหลือ ณ วันที่ 30
กันยายน 2564 จํานวน 639.68 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ จากการให้ธนาคารออกหนังสือคํา้ ประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 61.80
ล้านบาท
กรณีพิพาททีเ่ กินร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น: ไม่มี
จํานวนพนักงาน: ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีจาํ นวนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จํานวนทัง้ สิน 41 คน
ประวัติความเป็ นมาโดยสรุ ป:
ประวัติความเป็ นมา และพัฒนาการทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย สรุ ปได้ดังนี้
กันยายน 2545

บริษัทฯ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ในลักษณะของ Holding Company
ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชําระเต็มมูลค่า 50 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2546

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญออกใหม่จาํ นวน 25 ล้านหุน้ ต่อประชาชนทั่วไป โดยได้รบั อนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และใน
เดือนเดียวกันนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้รบั หุน้ สามัญของ
บริษัทฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ช่ือ บริษัท อาร์ เค มีเดีย
โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และมีช่อื ย่อในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ว่า “RK”

เมษายน 2550

เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก บริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) เป็ น บริษัท อาดามัส อินคอร์
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รวมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อในการซือ้ ขายหลักทรัพย์จาก “RK” เป็ น “ADAM”
โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น 195,388,917 บาท โดยมี บ ริ ษั ท แกน คื อ บริ ษั ท อาดามัส มี เ ดี ย จํา กัด
(“ADM”)

มิถนุ ายน 2550

บริ ษั ท ฯ เข้า ซื ้อ หุ้น สามั ญ ของ บริ ษั ท แอปโซลู ท อิ ม แพค จํา กั ด (มหาชน) (“AIM”) จํา นวน
15,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแล้วของ AIM
ในราคา 10 บาทต่ อ หุ้น และจัด สรรหุ้น สามัญ ออกใหม่ ใ ห้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของ AIM จํา นวน
75,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาหุน้ ละ 2 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.85
ของทุนที่ชาํ ระแล้วของบริษทั
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พฤศจิกายน 2553

บริษัทฯ ได้ทยอยจําหน่ายเงินลงทุนใน AIM ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงตํ่ากว่าร้อยละ 20
ส่งผลให้ AIM เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็ นบริษัทอื่น

กันยายน 2557

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติท่สี าํ คัญดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ
1 บาท ให้แก่ บริษัท ที แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“บริษัท ที แลนด์”) และ Fortune
Thailand Investment Fund ซึ่ง เป็ น กลุ่มผู้ล งทุน ของบริษัท ที แลนด์ ในราคาหุ้น ละ 1.71
บาท
2. อนุมตั ิการขายหุน้ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
2.1 บริษัทฯ จะขายหุน้ สามัญของ บริษัท อาดามัส เวิลด์ จํากัด จํานวน 1,800,000 หุน้ ซึ่ง
คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียน ในราคา 100,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ
อักษรานุเคราะห์
2.2 บริษัทฯ จะขายหุน้ สามัญของ บริษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จํากัด จํานวน 10,000 หุน้
ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียนในราคา 10,000 บาท ให้แก่ นางสาว
โชติมา ชุบชูวงศ์
2.3 บริษัทฯ จะขายหุน้ สามัญของ บริษัท จี จี นิวส์ เนทเวิรค์ จํากัด จํานวน 100,000 หุน้ ซึง่
คิดเป็ นร้อยละ 32.79 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียนทัง้ หมด 305,000 หุน้ ในราคา 50,000
บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
2.4 บริษัทฯ จะขายหุน้ สามัญของ บริษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จํากัด จํานวน 30,000 หุน้ ซึ่งคิด
เป็ นร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียนทั้งหมด 300,000 หุน้ ในราคา 50,000
บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
ในการนีเ้ มื่อบริษัทฯ ดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บริษัทฯ เข้าข่ายกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนมี
สินทรัพย์ทงั้ หมด หรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด หรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company)
ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป
3. อนุมตั ิการเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตีส้ ์ จํากัด (“บริษัท กีธา”) ในมูลค่า
ทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 800,000,000 บาท ตามที่ผถู้ ือหุน้ นับรวมหุน้ กันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ เสนอวาระดังกล่าว
4. อนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัท
อื่น (Holding Company) และเพื่อให้ขอ้ บังคับของบริษัทฯ มีกลไกในการกํากับดูแลบริษัท
ย่อยที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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เมษายน 2559

จําหน่ายหุน้ สามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตีส ์ จํากัด ทัง้ หมด ให้กับบริษัท เอ. ที. แลนด์ แอนด์
เดเวล็อปเม้นท์ จํากัด ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ มูลค่า 868 ล้านบาท

สิงหาคม 2559

เข้าซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จํานวน 160,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
1,000 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดในสิทธารมย์ รวมเป็ นเงินจํานวน
370,005,000 บาท จาก บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2560

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ เนื่องจาก บริษัท พนาไพรด์ โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการขายหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่จาํ นวน 56,396,250 หุน้ หรือคิด
เป็ นร้อยละ 15.24, นายนพดล คงวิวฒ
ั นากุล ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการขาย
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ จํานวน 13,645,500 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.69 และนางสาว
พรรณี แสงเพิ่ม ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการขายหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ถือ
อยู่ จํานวน 13,618,1000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.68 ให้กบั นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ส่งผลให้
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ (ลําดับที่ 2) โดยถือหุน้ สามัญของ
บริษัทฯ อยู่จาํ นวน 83,659,850 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.60

มกราคม 2561

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ ส่งผลให้นายเกรียงไกร
ศิระวณิชการ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 87.82 ของจํานวนหุน้ ที่
ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ

ธันวาคม 2561

ซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด (“AFH”) โดยชําระค่าตอบแทน
เป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนราคาหุน้ ละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลใน
วงจํากัด ซึ่งได้แก่ AFH ภายหลังจากการชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ AFH แล้ว นายศุภ
โชค ปั ญ จทรั พ ย์ และบุ ค คลตามมาตรา 258 จะได้ม าซึ่ ง หุ้ น ของ บริ ษั ท ฯ จํา นวนไม่ เ กิ น
516,972,765 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 46.03 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
จําหน่ายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จํานวน 39,998 หุน้ หรือคิด
เป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในมูลค่ารวม 129 ล้านบาท

เมษายน 2562

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

มิถนุ ายน 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้
หมดไปหรื อ ดํา เนิ น การให้มี คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ กลั บ มาซื ้อ ขายได้ จนถึ ง วั น ที่ 31 มี น าคม 2563
โดยบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชี ปรากฏส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีค่าตํ่ากว่าศูนย์ และบริษัทฯ มีสินทรัพย์ทงั้ หมด หรือเกือบทัง้ หมดใน
รูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company)

กุมภาพันธ์ 2563

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติท่สี าํ คัญดังต่อไปนี ้
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1.

อนุมตั ิให้บริษัทฯ เข้าทํารายการซือ้ หุน้ สามัญ TONSON จากบริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิง้
จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ TONSON
ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท รวมถึงให้เงินกูย้ ืมแก่ TONSON ตามสัดส่วนการถือหุน้
จํานวนไม่เกิน 70 ล้านบาท

2.

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 561,500,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อหักลบส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้น และ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน

3.

อนุมัติเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน
200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้

4.

อนุมัติจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50
บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ

มีนาคม 2563

เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ เพิ่ม
ทุน 13 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ หรือจํานวน 86,384,615 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท

เมษายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแจ้งการได้รบั คําขอเพื่อกลับมาซือ้ ของบริษัทฯ และอยู่ระหว่างพิจารณา

มิถนุ ายน 2563

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ได้มีมติท่สี าํ คัญดังต่อไปนี ้
1.

อนุมตั โิ อนส่วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 43,192,307.50 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม

2.

อนุมตั ิวงเงินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ระยะสัน้ และ/หรือ หุน้ กูท้ กุ ประเภท/ทุกชนิด มูลค่าคงค้างไม่
เกิน 400.00 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน และ/หรือ ตั๋วสัญญา
ใช้เงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดแล้ว บริษัทฯ สามารถนํามูลค่าไถ่ถอน
ดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่าคงค้างรวม ณ ขณะใด ขณะหนึ่งต้องไม่เกิน
จํานวนดังกล่าว (Revolving Basis)

พฤศจิกายน 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ RCY จํานวน 60,000,000
บาท เป็ นจํานวน 63,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 600,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 100.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Right Offering)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม: รายละเอียดที่สาํ คัญเกี่ยวกับเงินลงทุนใน กิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
กิจการร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
310.00
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ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
(ล้านบาท)
310.00

สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ (ร้อยละ)
47.50

การเพิ่ม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา:
วันที่

ประเภทรายการ

หุ้นเรียกชําระที่
เปลี่ยนแปลง (หุ้น)

หุ้นเรียกชําระ
(หุ้น)

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาท)

24 ธันวาคม 2561

จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแก่บคุ คลใน
วงจํา กัด เพื่ อ ซื ้อ และรับ โอน
กิ จ การทั้ ง หมดของ บริ ษั ท
แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด

752,836,413

1,123,000,000

1.00

8 พฤษภาคม 2561

จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแก่ผูถ้ ือหุน้
เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้น
เพื่ อ เข้ า ทํ า รายการซื ้ อ หุ้ น
สามัญ TONSON

86,384,615

1,209,384,615

0.50

รอบระยะเวลาบัญชี: วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มกราคม
ผู้สอบบัญชี:
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ตัง้ แต่ปี 2561 จนถึงปั จจุบนั เป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังนี ้
2561

ปี



2562




2563





9 เดือน ปี 2564 


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

ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน: นางสาวชมพูนทุ สุวรรณ
ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทําบัญชี: นางสาวเอือ้ อารี ทัฬหชัยกุล
นายทะเบียนหลักทรัพย์:
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล:
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สํารองตามกฎหมาย โดยคํานวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว)
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก เช่น การ
สํารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน บริษัทฯ
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จํานวนผู้ถือหุ้น:
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย
ประเภท

จํานวนราย

จํานวนหุ้น

สัดส่วนของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว
(ร้อยละ)

ผูถ้ ือหุน้ สามัญที่เป็ น
1. กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร รวมถึ ง บุ ค คลที่

9

940,271,455

77.75

-

-

-

-

-

-

520

269,109,259

22.25

ผูถ้ ือหุน้ สามัญที่ถือตํ่ากว่า 1 หน่วยการซือ้ ขาย

206

3,901

0.00

รวมผูถ้ ือหุน้ สามัญทัง้ สิน้

735

1,209,384,615

100.00

เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 5 โดยนับ
รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ผูถ้ ือหุน้ สามัญรายย่อยที่ถือไม่ต่าํ กว่า 1 หน่วย
การซือ้ ขาย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ จํานวนหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ 10 อันดับแรก (อ้างอิงจากสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย
ลําดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ*
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์**
นายชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร

จํานวนหุ้น
536,801,385
305,065,150
50,934,367
49,119,129
46,990,453

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
44.39
25.22
4.21
4.06
3.89
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ลําดับ
6.
7.
8.
9.
10.

หมายเหตุ:

ลําดับ
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
หมายเหตุ:

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
43,703,111
นายเสรี โอจรัสพร
31,619,129
นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ
31,619,129
นายโชติกร ปั ญจทรัพย์
30,000,000
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอาํ ไพ
15,613,200
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
67,919,562
รวม
1,209,384,615

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
3.61
2.61
2.61
2.48
1.29
5.62
100.00

* รวมจํานวนหุน้ ที่ถือในนาม DBS BANK LTD จํานวน 30,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.48 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
** บุคคลตามมาตรา 258 ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์
นายโชติกร ปั ญจทรัพย์
รวม
กลุ่มครอบครัวศิระวณิชการ
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ*
นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ
นางอารีย ์ ศิระวณิชการ
นางสาวปิ ยธิดา ศิระวณิชการ
รวม

จํานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

536,801,385
50,934,367
30,000,000
617,735,752

44.39
4.21
2.48
51.08

305,065,150
100
100
10,000,100
315,065,450

25.22
0.00
0.00
0.83
26.05

* รวมจํานวนหุน้ ที่ถือในนาม DBS BANK LTD จํานวน 30,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.48 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว: ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าว 5 ราย ถือหุน้ รวมกัน 43,772,780 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 3.62 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมด
คณะกรรมการบริษัท:
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ คือ
ลําดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
นายวัลลภ ศรีไพศาล

ตําแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
5 กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการบริษัท
27 เมษายน 2561
กรรมการบริษัท
9 พฤษภาคม 2561
กรรมการอิสระ
27 เมษายน 2561
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ลําดับ
รายชื่อ
5
นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม
6
นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

วันทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
9 พฤษภาคม 2561
22 ตุลาคม 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ คือ
ลําดับ
รายชื่อ
1
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
3
นายจตุรงค์ ธนะปุระ

ตําแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร 14 พฤศจิกายน 2562
กรรมการบริหาร
14 พฤศจิกายน 2562
กรรมการบริหาร
14 พฤศจิกายน 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ คือ
ลําดับ
รายชือ่
1
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2
นางสาวชมพูนทุ สุวรรณ
3
4

ตําแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
18 ธันวาคม 2561
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
18 ธันวาคม 2561
สายงานบัญชี
นางสาวณิชาอรณ์ ตรี ทิ พ ย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
30 มิถนุ ายน 2564
รัตน์
สายงานการเงิน
นางสาวเอือ้ อารี ทัฬหชัยกุล ผู้จัด การฝ่ ายบัญ ชี แ ละ
10 สิงหาคม 2564
การเงิน

5

นายอภิวชั ร์ เสถียรธนรัตน์

เลขานุการบริษัท

1 มกราคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ:
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ คือ
ลําดับ
รายชื่อ
1
นายวัลลภ ศรีไพศาล
2
3

นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม
นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ*์

ตําแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร 15 พฤษภาคม 2564
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
15 พฤษภาคม 2564
กรรมการตรวจสอบ
22 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ: * เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
** เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายอภิวชั ร์ เสถียรธนรัตน์

ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1.

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างพอเพียง
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2.

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็ น ชอบในการพิ จารณาแต่งตั้ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า งหัว หน้าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ ว ยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และ เสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ ารายการดังกล่ า วสมเหตุส มผลและเกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ

6.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรือ การกระทําดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย สํา คัญ ต่ อ ฐานะทางการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริษั ท ฯ ให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือ มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กาํ หนด กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนและติดตามให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
สอบทานกฏบัตรเป็ นประจําทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่กาํ หนดไว้หรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบหากมี
ความจําเป็ น และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น ๆ ด้วย
กระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีการดําเนินการติดตามที่เหมาะสม
รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทและบริษัทย่อยหรือประเด็นอื่น ๆ ด้วยกระบวนการสอบสวนที่เป็ น
อิสระ และมีการดําเนินการติดตามที่เหมาะสม
พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยที่มี
ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลื่อนบริษัทและบริษัทย่อย ไปสู่เป้าหมาย เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิและ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขอ
อนุมตั ิต่อที่ประมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อย ให้นาํ พาบริษัทและบริษัทย่อยให้
ดําเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยที่เหมาะสม
พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทัง้ สอดคล้องกับผลการคําเนินงานของบริษัทและสภาวะตลาดโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะสร้างให้กบั บริษัทเป็ นสําคัญ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัย
อํานาจตามข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
วาระการดํารงตําแหน่ง
นายวัลลภ ศรีไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม
2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2567
นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ 3 ปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2564 ถึง 21 ตุลาคม 2567
นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม กรรมการตรวจสอบ 3 ปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2567
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เงือ่ นไขในการรับหลักทรัพย์:
1. ให้บริษัทฯ ดํารงการถือหุน้ ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกําไรหลัก ณ วันที่ย่นื คําขอ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิก
ถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2563 อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี นบั
แต่วนั ที่อนุญาตให้หลักทรัพย์ A5 เริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
2. ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิในส่วนที่
เกี่ยวกับการห้ามผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยห้ามผู้
มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ขายหุน้ จํานวนรวม 665,161,539 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55 ของทุน
ชําระแล้ว ขายหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าวเป็ นเวลา 1 ปี โดยหลังจากวันที่หุน้ สามัญของบริษัทฯ เริ่มซือ้ ขายครบ
กําหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ ได้รอ้ ยละ 25 ของ
จํานวนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถกู ห้ามขายทัง้ หมด
การผ่อนผันของตลาดหลักทรัพย์: -ไม่มีข้อมูลอื่น ๆ ทีส่ าํ คัญ: -ไม่มีสถิติ:
ปี งบประมาณ

สําหรับปี สนิ ้ สุด 2561
สําหรับปี สนิ ้ สุด 2562
สําหรับปี สนิ ้ สุด 2563
สําหรับงวด 9 เดือน ปี 2564

ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
รายได้จากการขาย กําไร (ขาดทุน) กําไร (ขาดทุน) เงินปั นผล
อสังหาริมทรัพย์
ส่วนทีเ่ ป็ นของ ส่วนทีเ่ ป็ นของ
บริษัทใหญ่
บริษัทใหญ่
198.30
(190.65)
(94.86)
507.94
43.41
8.46
810.42
57.24
6.92
650.45
109.24
16.50
-

มูลค่าหุ้น
ตามบัญชี

ร้อยละ
เงินปั นผล
ต่อกําไร

0.44
0.49
0.57
0.67

-

งบการเงิน:
งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
2561
จํานวน
(ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บคุ คลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

86.51
17.19
34.10

ร้อยละ

5.27
1.05
2.08

2562
(ปรับปรุ งใหม่)
จํานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
19.71
26.12
32.73
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1.13
1.49
1.87

สอบทานแล้ว ณ
วันที่ 30 กันยายน
2564

2563
จํานวน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

จํานวน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

193.01
17.55
-

10.32
0.94
-

87.90
18.90
-

7.57
1.63
-

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
2561
จํานวน
(ล้านบาท)
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้า
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินมัดจําการซือ้ ที่ดิน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ที่ดินรอการพัฒนา
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เจ้าหนีค้ ่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยาวจากสถาบัน
การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคล
อื่นที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษี เงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน

ร้อยละ

2562
(ปรับปรุ งใหม่)
จํานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
14.91
0.85

สอบทานแล้ว ณ
วันที่ 30 กันยายน
2564

2563
จํานวน
(ล้านบาท)
8.30

ร้อยละ

ร้อยละ

0.44

จํานวน
(ล้านบาท)
1.29

-

-

913.34
1,051.14

55.62
64.01

1,453.96
1,547.43

83.03
88.37

1,237.25
1,456.10

66.17
77.87

543.24
73.41
724.73

46.78
6.32
62.41

568.06
6.68
1.99
12.97
1.29
590.99
1,642.13

34.59
0.41
-

0.92
183.76
5.96
-

0.05
10.49
0.34
-

1.66
216.94
182.04
5.04
4.14

0.09
11.60
9.74
0.27
0.22

29.26
213.12
182.04
4.33
2.95

2.52
18.35
15.68
0.37
0.25

0.12
0.79
0.08
35.99
100.00

2.58
10.06
0.44
203.72
1,751.15

0.15
0.57
0.03
11.63
100.00

1.92
1.59
0.37
413.70
1,869.80

0.10
0.08
0.02
22.13
100.00

1.40
2.98
0.37
436.46
1,161.19

0.12
0.26
0.03
37.59
100.00

5.73
111.54
0.33

0.35
6.79
0.02

8.09
256.67
362.48

0.46
14.66
20.70

83.55
48.25
563.89

4.47
2.58
30.16

83.09
-

7.16
-

48.00

2.92

-

-

0.45

0.02

32.90

2.83

0.73

0.04

0.34

0.02

1.39

0.07

1.40

0.12

42.33

2.58

40.00

2.28

40.00

2.14

42.96

3.70

0.63
209.29

0.04
12.75

5.61
673.19

0.32
38.44

165.00
67.46
2.46
972.44

8.82
3.61
0.13
52.01

20.36
20.15
200.85

1.75
1.74
17.30

940.42
0.46

57.27
0.03

527.87
0.12

30.14
0.01

151.90
48.02
2.58

8.12
2.57
0.14

151.65
1.69

13.06
0.15
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0.11

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
2561

ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญ
1,323,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50
บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว หุน้ สามัญ
1,209,384,615 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50
บาท
ทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญ
1,123,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1
บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว หุน้ สามัญ
1,123,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1
บาท
ส่วนเกิน (ตํ่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบ
ย้อนกลับ
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

จํานวน
(ล้านบาท)
0.59

ร้อยละ
0.04

2562
(ปรับปรุ งใหม่)
จํานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
1.33
0.08

สอบทานแล้ว ณ
วันที่ 30 กันยายน
2564

2563
จํานวน
(ล้านบาท)
1.97

ร้อยละ

ร้อยละ

0.11

จํานวน
(ล้านบาท)
2.26

0.19

941.47
1,150.76

57.33
70.08

2.98
532.30
1,205.49

0.17
30.40
68.84

1.66
206.13
1,178.57

0.09
11.02
63.03

0.26
155.86
356.71

0.02
13.42
30.72

-

-

-

-

661.50

35.38

661.50

56.97

-

-

-

-

604.69

32.34

604.69

52.08

1,123.00

68.39

1,123.00

64.13

-

-

-

-

1,123.00

68.39

1,123.00

64.13

-

-

-

-

(169.07)
9.17

(10.30)
0.56

(169.07)
9.17

(9.65)
0.52

18.82
9.17

1.01
0.49

3.41
9.17

0.29
0.79

(2.57)

(0.16)

(2.57)

(0.15)

(2.57)

(0.14)

(2.57)

(0.22)

(301.04)

(18.33)

(301.04)

(17.19)

216.04

11.55

231.45

19.93

(177.49)
482.00
9.37
491.37
1,642.13

(10.81)
29.35
0.57
29.92
100.00

(125.04)
534.45
11.21
545.66
1,751.15

(7.14)
30.52
0.64
31.16
100.00

(168.08)
678.07
13.16
691.23
1,869.80

(8.99)
36.26
0.70
36.97
100.00

(58.84)
787.31
17.18
804.48
1,161.19

(5.07)
67.80
1.48
69.28
100.00
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กําไรจากการขายทีด่ ิน
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
รายได้จากการถูกเวนคืนที่ดิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ น
เกณฑ์
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กํ า ไร (ขาดทุ น ) เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
สําหรับปี
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
ใหม่ ข องผลประโยชน์ พ นั ก งานที่
กําหนดไว้
ภาษีเงินได้

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

สอบทานแล้ว ณ
วันที่ 30 กันยายน
9 เดือนแรก ปี 2564
จํานวน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

198.30
0.59
198.89

99.70
0.30
100.00

507.94
2.62
510.56

99.49
0.51
100.00

810.42
11.01
5.45
826.88

98.01
1.33
0.66
100.00

545.21
105.25
8.25
3.49
662.19

82.33
15.89
1.25
0.53
100.00

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

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

(365.68)
(38.01)
(41.83)
-

(71.62)
(7.44)
(8.19)
-

(609.41)
(61.50)
(58.78)
-

(73.70)
(7.44)
(7.11)
-

(419.52)
(47.31)
(36.26)
-

(63.35)
(7.14)
(5.48)
-

(147.51)
(9.48)

(74.17)
(4.77)

-

-

-

-

-

-

(371.21)

(186.64)

(445.52)

(87.26)

(729.69)

(88.25)

(503.09)

(75.97)

(172.32)

(86.64)

65.04

12.73

97.19

11.75

159.10

24.03

2.09
(26.89)
-

1.05
(13.52)
-

2.86
(10.24)
-

0.56
(2.01)
-

0.92
(21.52)
(3.06)

0.11
(2.60)
(0.37)

0.06
(11.62)
(3.82)

0.01
(1.75)
(0.58)

(197.12)

(99.11)

57.66

11.29

73.54

8.89

143.72

21.70

6.47
(190.65)

3.25
(95.86)

(12.72)
44.94

(2.49)
8.80

(14.35)
59.19

(1.73)
7.16

(30.46)
113.25

(4.60)
17.10

-

-

(0.43)

(0.08)

-

-

-

-

-

-

0.09

0.02

-

-

-

-
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี

ตรวจสอบแล้ว ประจําปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
(ปรับปรุ งใหม่)
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(190.65)
(95.86)
44.60
8.74
59.19
7.16

สอบทานแล้ว ณ
วันที่ 30 กันยายน
9 เดือนแรก ปี 2564
จํานวน
(ล้านบาท)
113.25

งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด
(งบการเงินรวม)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

2561
(170.73)
26.01
171.04
26.32
60.19
86.51

2562
37.56
(0.13)
(104.23)
(66.80)
86.51
19.71

2563
366.57
(141.84)
(51.44)
173.30
19.71
193.01

สอบทานแล้ว ณ
วันที่ 30 กันยายน
2564
552.91
(76.59)
(581.42)
(105.11)
193.01
87.90

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในสรุปข้อสนเทศฉบับนีถ้ กู ต้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)

(นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ
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ร้อยละ
17.10

