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‘OR’จัับมืือ‘กลุ่่�มดุุสิติ ธานีี’
มุ่่�งเสริิมแกร่่งธุุรกิิจอาหาร

“OR” ผนึึกความร่่วมมืือกัับ “กลุ่่�มดุุสิิตธานีี” ลงทุุนใน “ดุุสิิต ฟู้้ดส์
� ์” เพื่่�อเดิินหน้้าสร้้างความ
แข็็งแกร่่งให้้กับั ธุุรกิิจอาหาร ผสานจุุดแข็็งของกลุ่่ม� ดุสิุ ติ ธานีีที่่เ� ชี่ย่� วชาญด้้านธุุรกิิจอาหารตั้้�งแต่่
ต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� ถึึงปลายน้ำำ�� กัับความเป็็นผู้�นำ้ ำ�ช่่องทางการจำำ�หน่่ายในธุุรกิิจค้้าปลีีกของ OR ที่่�
สามารถเข้้าถึึงไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�คน เพื่�อ่ สร้้างโอกาสเติิบโตร่่วมกัันทั้้�งในและต่่างประเทศ

‘อาร์์เอส’ยื่่น� ไฟลิ่่�ง‘เชฎฐ์์ เอเชีีย’
เสนอขายหุ้้�นIPO562ล้้านหุ้้�น
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“อาร์์เอส” เตรีียมออก
และเสนอขายหุ้้�น IPO
ของ “เชฎฐ์์” จำำ�นวน 562
ล้้ า นหุ้้�น และเข้้ า จด
ทะเบีียนในตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ โดยมีีบริิษััทหลัักทรััพย์์ กสิิกรไทย เป็็นที่่�
ปรึึกษาทางการเงิิน เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขััน
สร้้างโอกาสและการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างก้้าวกระโดด
นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษัทั อาร์์เอส จำำ�กัดั (มหาชน) กล่่าวว่่า ได้้นำำ�บริิษัทั เชฎฐ์์
เอเชีีย จำำ�กััด (มหาชน) ยื่่�นไฟลิ่่�งต่่อ ก.ล.ต. เพื่่�อเข้้าจด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์ฯ์ เพื่่อ� เสริิมความแข็็งแกร่่งและ
รองรัับแผนการเติิบโตในอนาคต เสนอขายหุ้้�นให้้กัับ
ประชาชนครั้้ง� แรก (IPO) จำำ�นวน 562 ล้้านหุ้้�น โดยดำำ�เนิิน
การผ่่านบริิษััท อาร์์ อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ที่่�ถือื หุ้้�นในเชฏฐ์์อยู่่� 35% ส่่วนหนึ่่�งของหุ้้�น IPO ที่่จ� ะขาย
ในครั้้�งนี้้�มาจากการเสนอขายหุ้้�นสามััญเดิิมที่่�อาร์์ อััลไล
แอนซ์์ ถืือในเชฎฐ์์ และเตรีียมให้้สิิทธิ์์�ผู้้�ถืือหุ้้�นของอาร์์เอส
จองซื้้�อหุ้้�น IPO ของเชฎฐ์์ได้้
หลัังการเสนอขายหุ้้�น IPO บริิษััทจะมีีสััดส่่วนการถือื
หุ้้�นในเชฎฐ์์ลดลงจากเดิิม 35% เป็็น 20.35% อย่่างไรก็็ตาม
บริิษัทยั
ั งั คงเป็็น Strategic shareholder และรัักษาสััดส่ว่ น
การถืือหุ้้�นในเชฎฐ์์ให้้เป็็นบริิษััทร่่วมของบริิษััทเพื่่�อสร้้าง

หลัักทรััพย์์ 2

น.ส.จิิราพร ขาวสวััสดิ์�์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและ
กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ บริิษัทั
ปตท. น้ำำ�มั
� นั และการค้้าปลีีก
จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ OR
พร้้อมด้้วยนายสมยศ คงประ
เวช รองกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ธุรุ กิิจไลฟ์์สไตล์์ OR และ
นางศุุภจีี สุุธรรมพัันธุ์์� ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารกลุ่่�ม บริิษัทั
ดุุสิติ ธานีี จำำ�กัดั (มหาชน) พร้้อมด้้วย น.ส.ละเอีียด โควาวิิสารััช
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายการลงทุุน บริิษััท ดุุสิิตธานีี จำำ�กััด
(มหาชน) ลงนามสััญญาการร่่วมลงทุุนในบริิษัทั ดุุสิติ ฟู้้�ดส์์ จำำ�กัดั
ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของกลุ่่�มดุุสิติ ธานีี โดยบริิษัทั มอดููลััส เวนเจอร์์
จำำ�กัดั ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของ OR เข้้าลงทุุนในสััดส่ว่ นร้้อยละ 25
น.ส.จิิราพรเปิิดเผยว่่า การร่่วมลงทุุนในดุุสิติ ฟู้้ดส์
� ์ ครั้้ง� นี้้จ� ะเสริิม
สร้้างศัักยภาพธุุรกิิจไลฟ์์สไตล์์ของ OR โดยเฉพาะธุุรกิิจอาหาร ทั้้ง� ที่่�
OR ดำำ�เนิินการเองและพัันธมิิตรที่่� OR เข้้าไปร่่วมลงทุุน ให้้แข็็งแกร่่ง
ยิ่่ง� ขึ้้น� สอดคล้้องกัับหนึ่่ง� ในพัันธกิิจของ OR ที่่มุ่่�� งสร้้างทางเลืือกเพื่่อ�
เติิมเต็็มความสะดวกและตอบโจทย์์การใช้้ชีีวิตข
ิ องผู้้�บริิโภคทุุกไลฟ์์
สไตล์์ครบวงจร อีีกทั้้ง� ยัังร่่วมกัับผู้้�ประกอบการแบรนด์์ไทยเพื่่อ� สร้้าง
โอกาสการเติิบโตทั้้�งในและต่่างประเทศ
นอกจากนี้้ก� ลุ่่�มดุุสิติ ธานีียัังมีีแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่ส� อดคล้้อง
กัับเป้้าหมายของ OR ที่่มุ่่�� งสร้้างการเติิบโต สร้้างอาชีีพ กระจายความ
มั่่ง� คั่่ง� สู่่�คู่�ค้่ า้ และผู้้�ประกอบการขนาดย่่อมผ่่านการดำำ�เนิินการร่่วมกัับ
พัันธมิิตรได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่ง� เป้้าหมายการขยายธุุรกิิจอาหารของดุุสิติ
ฟู้้�ดส์์ คืือการนำำ�ความเป็็นไทยไปสู่่�สากล โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั ทั้้ง� ด้้าน
การตลาด 2
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เรื่องจากปก
การตลาด

ต้้นน้ำำ�� และปลายน้ำำ�ข
� องห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
ในธุุรกิิจอาหาร รวมถึึงชุุมชนท้้อง
ถิ่่น� พร้้อมเปิิดโอกาสให้้ธุรุ กิิจทุกุ
ประเภท ทุุกขนาด เข้้าสู่่ร� ะบบนิิเวศ
ทางธุุรกิิจของ OR มุ่่�งพลิิกโฉมเพื่่อ�
รองรัับการเติิบโตร่่วมกัับพัันธมิิตร
ที่่มีี� ศัักยภาพ
นางศุุภจีี สุุธรรมพัันธุ์์� ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารกลุ่่�ม บมจ.ดุุสิติ
ธานีี เปิิดเผยว่่า ความร่่วมมืือดััง
กล่่าวถือื เป็็นการสร้้างโอกาสเติิบโต
ร่่วมกัันโดยอาศััยจุุดแข็็งและความ
เชี่่ย� วชาญของทั้้�งสองฝ่่าย โดย OR
เชี่่ย� วชาญในส่่วนธุุรกิิจค้า้ ปลีีก และ
เป็็นเจ้้าของเครืือข่่าย Retail Platform
ที่่ส� ามารถเข้้าถึึงไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�คน
และกระจายอยู่่ใ� นชุุมชนต่่างๆทั่่�ว
ประเทศไทยผ่่านสถานีีบริิการพีีทีีทีี
สเตชั่่�น และร้้านคาเฟ่่ อเมซอน ใน

ขณะที่่ก� ลุ่่�มดุุสิติ ธานีีเชี่่ย� วชาญด้้าน
ธุุรกิิจการให้้บริิการชั้้น� นำำ�ของประเทศ
ที่่ผ่� า่ นมาได้้ขยายการลงทุุนในธุุรกิิจ
อาหารที่่เ� ชื่่อ� มโยงกัับธุุรกิิจหลััก มีี
แนวโน้้มการเติิบโตสููง และครอบคลุุม
ทุุกห่่วงโซ่่อุปุ ทาน ซึ่่ง� ความร่่วมมืือ
ครั้้ง� นี้้�จะช่่วยเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งให้้
กัับการเติิบโตของธุุรกิิจอาหารภาย
ใต้้การบริิหารของกลุ่่�มดุุสิติ ธานีีได้้
อย่่างแน่่นอน

“วิิสัยั ทััศน์ข์ องดุุสิติ ฟู้้�ดส์์ คืือ
การนำำ�เอเชีียไปให้้โลกรู้้�จักั โดยที่่�
ผ่่านมาเราเลืือกลงทุุนในธุุรกิิจอาหาร
ที่่เ� น้้นกระบวนการธรรมชาติิ ออร์์
แกนิิก มีีสุุขภาพดีี และช่่วยสนัับสนุุน
ชุุมชนท้้องถิ่่น� ซึ่่ง� เป็็นการลงทุุนครบ
วงจรตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� และ
ปลายน้ำำ�� ดัังนั้้�น การที่่� OR ถืือหุ้้�น
ในดุุสิิต ฟู้้�ดส์์ จะช่่วยต่่อยอดขีีด
ความสามารถในการเติิบโตเชิิงกล

ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั เชฎฐ์์ประกอบ
ด้้วยธุุรกิิจให้้บริิการติิดตามทวงถาม
หนี้้�แบบครบวงจร ธุุรกิิจบริิหาร
จััดการสิินทรััพย์์จากการรัับโอน
สิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพ และธุุรกิิจ
ให้้สินิ เชื่่อ� เพื่่อ� แก้้ปัญั หาหนี้้�เสีีย โดย
มีีบริิษััทย่่อย 3 บริิษััท ได้้แก่่
1.บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ ซีี
เอฟ เอเชีีย จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจ
บริิหารจััดการสิินทรััพย์ด้์ อ้ ยคุุณภาพ
จากการรัับซื้้อ� หรืือรัับโอนสิินทรััพย์์
ด้้อยคุุณภาพภายใต้้การกำำ�กับั ดููแล
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย
2.บริิษััท รีีโซลููชั่่�น เวย์์ จำำ�กััด

ประกอบธุุรกิิจให้้สินิ เชื่่อ� ส่่วนบุุคคล
ภายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย และรัับโอน
สิินทรััพย์ด้์ อ้ ยคุุณภาพจากผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจสถาบัันการเงิินและที่่�มิิใช่่
สถาบัันการเงิิน
3.บริิษัทั คอร์์ทส์์ เม็็กก้้าสโตร์์
(ประเทศไทย) จำำ�กััด ประกอบ
ธุุรกิิจให้้สิินเชื่่�อภายใต้้ประมวล
กฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
นายพงศ์์ศัักดิ์�์ พฤกษ์์ไพศาล
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทหลััก
ทรััพย์์ กสิิกรไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
กล่่าวว่่า บริิษััทเชื่่�อว่่ากลุ่่�มบริิษััท
เชฎฐ์์มีีจุุดเด่่นด้้วยบริิการที่่�ครบ
วงจร มีีศัักยภาพ และดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในอุุตสาหกรรมนี้้�มายาวนาน อีีก
ทั้้�งมีีผู้้�บริิหารที่่มีี� ประสบการณ์์และ
ความชำำ�นาญ การระดมทุุนครั้้�งนี้้�
จะช่่วยเพิ่่�มโอกาสในการเติิบโต ซึ่่ง�
จะเพิ่่�มความสามารถในการแข่่ง
ขัันและสร้้างความแข็็งแกร่่งมาก
ยิ่่�งขึ้้�นในระยะยาว

หลัักทรััพย์์

Synergy ต่่างๆร่่วมกััน ดัังนั้้�น การ
เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์ฯ์
จะช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทเชฎฐ์์เติิบโต
อย่่างก้้าวกระโดดจากเงิินทุุนใหม่่
ที่่�ได้้รัับจากการเสนอขายหุ้้�นใน
ครั้้�งนี้้�
นายประชา ชััยสุุวรรณ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท เชฎฐ์์
เอเชีีย จำำ�กััด (มหาชน) กล่่าวว่่า
การระดมทุุนครั้้ง� นี้้�จะนำำ�ไปใช้้ขยาย
ธุุรกิิจให้้บริิการติิดตามทวงถามหนี้้�
แบบครบวงจร พร้้อมทั้้�งลงทุุนขยาย
ฐานสิินทรััพย์ด้์ อ้ ยคุุณภาพเพื่่อ� นำำ�
มาบริิหารจััดการให้้ดีีขึ้้�นผ่่านการ
ร่่วมประมููลซื้้�อสิินทรััพย์ด้์ อ้ ยคุุณภาพ
จากสถาบัันการเงิินหรืือบริิษััท
ต่่างๆ ทั้้�งยัังเป็็นการยกระดัับบริิษัทั
เข้้าสู่่ม� าตรฐานสากล เพิ่่�มความน่่า
เชื่่�อถืือด้้านภาพลัักษณ์์ให้้เป็็นที่่�
ยอมรัับของลููกค้้าและคู่่�ค้า้ รวมถึึง
เพิ่่�มศัักยภาพและโอกาสในการ
แข่่งขััน

2

ยุุทธ์์ และขยายธุุรกิิจผ่า่ นช่่องทาง
เครืือข่่ายค้้าปลีีกที่่แ� ข็็งแกร่่งของ OR
ขณะเดีียวกัันดุุสิติ ธานีีและ OR เป็็น
แบรนด์์ไทยที่่�มีีเป้้าหมายในการ
สนัับสนุุนและผลัักดัันธุุรกิิจอาหาร
ของไทยให้้มีีโอกาสเติิบโตทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ เพื่่อ� สร้้างรายได้้และ
สนัับสนุุนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ของประเทศในอนาคต” นางศุุภจีี
กล่่าว
ปััจจุบัุ นั พอร์์ตการลงทุุนหลัักๆ
ของดุุสิติ ฟู้้�ดส์์ ประกอบด้้วย บริิษัทั
เอ็็บเพอคิิวร์์ เคเทอริ่่ง� จำำ�กัดั ผู้้�นำำ�
ธุุรกิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�ให้้
บริิการกัับโรงเรีียนนานาชาติิ, บริิษัทั
เดอะ เคเทอเรอร์์ส จอยท์์ สต็็อก
จำำ�กัดั ผู้้�นำำ�ด้า้ นการจััดเลี้้ย� งสำำ�หรัับ
โรงเรีียนและงานเลี้้ย� งรัับรองนอก
สถานที่่ใ� นประเทศเวีียดนาม, ร้้าน
อาหารคาวาอิิ แบรนด์์ร้า้ นอาหาร
สุุขภาพยอดนิิยมจากประเทศ
แอฟริิกาใต้้ที่่�เข้้ามาทำำ�ตลาดใน
ประเทศไทยและมีีแผนจะขยาย
ตลาดเพิ่่�มในเอเชีีย รวมถึึงบริิษัทั
บองชูู เบเกอรี่่� เอเชีีย จำำ�กัดั เจ้้าของ
แฟรนไชส์์ขนมเบเกอรี่่� “บองชูู”
และโรงงานผลิิตเบเกอรี่่ข� นาดใหญ่่
ที่่ใ� ช้้เครื่่อ� งจัักรอุุตสาหกรรมที่่ดีี� และ
ทัันสมััยที่่สุ� ดุ
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มดุุสิิตธานีีวางเป้้า
หมายที่่�จะทำำ�งานร่่วมกัับ OR ใน
การสร้้างแพลตฟอร์์มด้้านอาหาร
เพื่่อ� ช่่วยเหลืือคนในชุุมชนและท้้อง
ถิ่่น� ให้้มีีโอกาสเติิบโตทั้้�งในและต่่าง
ประเทศ รวมถึึงขยายโอกาสใน
การเติิบโตด้้วยการทำำ�งานร่่วมกัับ
OR และบริิษััทอื่่�นๆที่่� OR ได้้
ลงทุุนไว้้ก่่อนหน้้านี้้� ไม่่ว่่าจะเป็็น
ร้้านคาเฟ่่ อเมซอน รวมถึึงร้้าน
อาหารเพื่่อ� สุุขภาพโอ้้กะจู๋๋� ซึ่่ง� ความ
ร่่วมมืือเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นใน
ระยะต่่อไปนี้้�จะช่่วยสนัับสนุุนการ
เติิบโตของรายได้้และความสามารถ
ในการรัักษากำำ�ไรที่่�ดีีขึ้้�นให้้กัับ
กลุ่่�มดุุสิิตธานีีในอนาคต
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In Brief : ย่่อความ

พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com

ยัังไม่่ถึึงยกสุุดท้้าย

ช่่วงนี้้�มีีข่า่ วว่่าจะยุุบสภา แต่่ผู้้�ที่จ่� ะทำำ�หน้้าที่่�
ยุุบสภาได้้ก็อ็ อกมาปฏิิเสธว่่าไม่่มีีทาง ยััง
ไม่่ทำำ�ในตอนนี้้� เพราะฉะนั้้�นจึึงกลายเป็็น
เรื่่�องคาดการณ์์ผิดิ คาดการณ์์ไม่่ตรงกัับ
ความเป็็นจริิงของ พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์
โอชา นายกรััฐมนตรีี ซึ่่ง� นายกฯคนนี้้�ไม่่
ยอม “รัับสภาพ” ความเป็็นผู้้�ถููกถล่่ม
หรืือถููกขัับไล่่ชิงิ ชััง ตอนนี้้ยั� งั ไง พล.อ.ประยุุทธ์์
ก็็มีีทั้้ง� คนรััก และคนชัังก็็เรีียกว่่าไม่่ใช่่น้อ้ ย
มิิหนำำ�ซ้ำำ��จะเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าเมื่่�อก่่อนน่่า
จะเป็็น 2 เท่่า 3 เท่่า
เมื่่อ� พล.อ.ประยุุทธ์ม์ าใหม่่ๆแทบจะ
ไม่่มีีใครมองว่่าน่่าไล่่ น่่าขัับ รองรัับได้้
อย่่างสบายๆ เพราะมีีอะไรหลายอย่่างที่่�
ทำำ�ให้้สบายใจถ้้าอยู่่�กัับนายกฯคนนี้้� แม้้
จะได้้ฟัังเพลง แม้้จะได้้ดููลีีลาต่่างๆที่่�ไม่่
ค่่อยเคยพบเคยเห็็น แต่่จะบอกว่่าเราได้้
นายกฯที่่�ทำำ�ให้้บ้้านเมืืองสงบ เรีียกว่่า
หลายเรื่่�องหลายอย่่างท่่านก็็ผ่่านมาได้้

เรื่่�องที่่�ไม่่น่่าจะรอดหรืือไม่่น่่าจะผ่่านก็็
ผ่่านได้้
ต้้องเรีียกว่่านายกฯพกพระรอด มีี
พระรอดอยู่่�กัับตััว จึึงทำำ�ให้้รอดกัันได้้
เรื่่�อยๆ เรีียกว่่ารอดได้้ดีี ดีีกว่่าไปไม่่รอด
ฝ่่ายที่่เ� ขาสกััดการสืืบทอดต่่อก็็คงจะสกััด
กัันเต็็มที่่� แต่่จะสกััดได้้หรืือไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�
กัับจำำ�นวนคน หรืือจัังหวะเวลาเพลี่่ย� งพล้ำำ��
ถ้้าไม่่เพลี่่�ยงพล้ำำ�� โอกาสที่่�จะกระเด็็น
กระดอนหรืือหลุุดจากตำำ�แหน่่งก็็ยาก
เหมืือนกััน
สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งนายกฯกัับบุุคคลที่่�
มีีวาสนาครองบ้้านครองเมืืองนานๆ ตอน
นี้้�ต้้องเรีียกว่่าเทีียบเท่่ากัับ พล.อ.เปรม
ติิณสููลานนท์์ อดีีตนายกฯ และอดีีต
ประธานองคมนตรีีและรััฐบุุรุษุ แต่่ปัญ
ั หา
และอุุปสรรคต่่างกััน ยุุคของ พล.อ.เปรม
ช่่วงนั้้�นได้้ลููกคู่่ที่� ดีี่� เช่่น กระทรวงการคลััง
ได้้ ดร.วีีรพงษ์์ รามางกููร (ดร.โกร่่ง)

ถ้้าเป็็น พล.อ.ประยุุทธ์์ก็ค็ งจะ
บอกว่่า จะทำำ�เต็็มที่่�ให้้ดีที่่ี สุุด
�
และท่่านคงแต่่งเพลงออก
มาสู้้�กับั อุุปสรรคต่่างๆนานา
ถ้้าเป็็นนักั มวยก็็ต้อ้ งบอกว่่า
ยัังไม่่ถึึงยกสุุดท้้าย ยัังไม่่
นอนให้้นัับ 10 แบบไม่่ลุุก
ยัังล้้มลุุกคลุุกคลานกัันอยู่่�
ต้้องดููกัันต่่อไป
ที่่เ� รีียกว่่าเป็็นคลัังสมองที่่ทำ� ำ�ให้้เศรษฐกิิจ
ไม่่ดิ่่�งเหวเหมืือนตอนนี้้� โรคภััยไข้้เจ็็บก็็
ไม่่มีีระบาดมากมายเหมืือนตอนนี้้�
แถมมีีคนเรีียกร้้องให้้ พล.อ.เปรม
เป็็นนายกฯต่่อ แต่่ท่า่ นจบด้้วยคำำ�ว่า่ “เรา
พอแล้้ว” เลยไม่่ต้้องมีีการขัับไล่่ หรืือ
ไม่่มีีอะไรในลัักษณะสัับกัันอย่่างไม่่ยั้้ง� มืือ
มีีแต่่ความเกรงใจในความเป็็นผู้้�ดีี ผู้้�
ที่่�รัักชาติิ และรัักสถาบััน รวมถึึงคำำ�ว่่ารััก
แผ่่นดิิน
คำำ�ที่่ฮิ� ิตที่่�สุุดเห็็นจะเป็็นคำำ�ว่า่ เกิิดมา
เป็็นหนี้้�แผ่่นดิินที่่�จะต้้องใช้้คืืนหนี้้�แผ่่น
ดิินให้้ได้้ นั่่�นเป็็นวาทกรรมที่่สร้
� า้ งความ
มั่่�นคงในตำำ�แหน่่งได้้ยาวนาน
แต่่ถ้า้ เป็็นวาทกรรมของ พล.อ.ประยุุทธ์์
ก็็คงจะบอกว่่า จะทำำ�เต็็มที่่ใ� ห้้ดีีที่่สุ� ุด และ
ท่่านคงแต่่งเพลงออกมาสู้้�กัับอุุปสรรค
ต่่างๆนานา
ถ้้าเป็็นนักั มวยก็็ต้อ้ งบอกว่่ายัังไม่่
ถึึงยกสุุดท้้าย ยัังไม่่นอนให้้นัับ 10
แบบไม่่ลุุก ยัังล้้มลุุกคลุุกคลานกััน
อยู่่�
ต้้องดููกัันต่่อไป
เจริิญพร
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ธนึาคาร่ เมกะ สิากลุ่พื่า
งบแสิดุงฐ์า
ณ วันึทุี� 30 มิถึ่นึ

ร่ายงานึข็องผ้้สิอบบัญชี่ีร่ับอนึ่ญาตต่อข็้อม้ลุ่ทุางการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่อย่างย่อ
เสุนอ ผ่้ถื่อหุ้นข้องธนาคาร เมกะ สุากล่พื่าณิชัย์ จ้ำากัดิ์ (มหาชัน)
ความเห็นึ
ข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อประกอบดิ์้วย งบแสุดิ์งฐานะการเงิน ณ วันที่่� 30 มิถืุนายน พื่.ศั. 2565 แล่ะ
งบกำาไรข้าดิ์ทีุ่นเบ็ดิ์เสุร็จ้ สุำาหรับงวดิ์หกเดิ์่อนสุิ�นสุุดิ์วันเดิ์่ยวกัน ซ์่�งนำามาจ้ากงบการเงินระหว่างกาล่ข้องธนาคาร
เมกะ สุากล่พื่าณิชัย์ จ้ำากัดิ์ (มหาชัน) สุำาหรับงวดิ์หกเดิ์่อนสุิ�นสุุดิ์วันที่่� 30 มิถืุนายน พื่.ศั. 2565 ที่่�ติรวจ้สุอบแล่้ว
ข้้าพื่เจ้้าเห็นว่า ข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อน่�ม่ความสุอดิ์คล่้องในสุาระสุำาคัญกับงบการเงินระหว่างกาล่ที่่�
ติรวจ้สุอบแล่้ว ติามประกาศัธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ยเร่อ� ง การจ้ัดิ์ที่ำาแล่ะการประกาศังบการเงินข้องธนาคารพื่าณิชัย์
แล่ะบริษที่ั โฮิล่ดิ์ิง� ที่่เ� ป็นบริษที่ั แม่ข้องกลุ่ม่ ธุรกิจ้ที่างการเงิน เก่ย� วกับการประกาศังบการเงินไว้ในที่่เ� ปิดิ์เผย ณ สุำานักงาน
ใหญ่แล่ะสุำานักงานสุาข้า แล่ะการล่งพื่ิมพื่์ในหนังสุ่อพื่ิมพื่์รายวัน (ประกาศัธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ยฯ)
ข็้อม้ลุ่ทุางการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่อย่างย่อ
ข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อไม่ไดิ์้รวมงบแสุดิ์งการเปล่่�ยนแปล่งสุ่วนข้องเจ้้าข้อง งบกระแสุเงินสุดิ์ แล่ะการ
เปิดิ์เผยข้้อม่ล่ในหมายเหติุประกอบงบการเงินระหว่างกาล่ติามที่่�กำาหนดิ์ในมาติรฐานการรายงานที่างการเงินแล่ะ
หล่ักเกณฑ์ข้องธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ยที่่เ� ก่ย� วข้้องกับการจ้ัดิ์ที่ำาแล่ะนำาเสุนอรายงานที่างการเงิน ดิ์ังนัน� การอ่านข้้อม่ล่
ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อแล่ะรายงานข้องผ่สุ้ อบบัญชั่นไ่� ม่สุามารถืแที่นการอ่านงบการเงินระหว่างกาล่ที่่ติ� รวจ้
สุอบแล่้วแล่ะรายงานข้องผ่้สุอบบัญชั่ติ่องบการเงินระหว่างกาล่ที่่�ติรวจ้สุอบแล่้ว
งบการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่ทุี�ตร่วจสิอบแลุ่้วแลุ่ะร่ายงานึข็องข็้าพื่เจ้าต่องบการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่ดุังกลุ่่าว
ข้้าพื่เจ้้าไดิ์้แสุดิ์งความเห็นอย่างไม่มเ่ ง่อ� นไข้ติ่องบการเงินระหว่างกาล่ที่่ติ� รวจ้สุอบแล่้วติามรายงานล่งวันที่่� 22 สุิงหาคม
พื่.ศั. 2565
ความร่ับผิดุชี่อบข็องผ้้บร่ิหาร่ต่อข็้อม้ลุ่ทุางการ่เงินึร่ะหว่างกาลุ่อย่างย่อ
ผ่้บริหารม่หน้าที่่�ในการรับผิดิ์ชัอบการจ้ัดิ์ที่ำาแล่ะนำาเสุนอข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อติามข้้อกำาหนดิ์ข้อง
ธนาคารแห่งประเที่ศัไที่ย เพื่่�อประกาศัในหนังสุ่อพื่ิมพื่์ แล่ะปิดิ์ประกาศัไว้ ณ สุำานักงานใหญ่แล่ะสุำานักงานสุาข้า
ความร่ับผิดุชี่อบข็องผ้้สิอบบัญชี่ี
ข้้าพื่เจ้้าเป็นผ่ร้ บั ผิดิ์ชัอบในการแสุดิ์งความเห็นติ่อข้้อม่ล่ที่างการเงินระหว่างกาล่อย่างย่อว่าม่ความสุอดิ์คล่้องในสุาระ
สุำาคัญกับงบการเงินระหว่างกาล่ที่่�ติรวจ้สุอบแล่้วหร่อไม่ จ้ากการปฏิบัติิงานข้องข้้าพื่เจ้้าซ์่�งเป็นไปติามมาติรฐานการ
สุอบบัญชั่ รหัสุ 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานติ่องบการเงินอย่างย่อ”
บริษัที่ ไพื่ร้ซ์วอเติอร์เฮิาสุ์ค่เปอร์สุ เอบ่เอเอสุ จ้ำากัดิ์

สิินึสิิร่ิ ทุังสิมบัติ
ผ่้สุอบบัญชั่รับอนุญาติเล่ข้ที่่� 7352
กรุงเที่พื่มหานคร
22 สุิงหาคม พื่.ศั. 2565

สิินึทุร่ัพื่ย์
เงินสุดิ์
รายการระหว่างธนาคารแล่ะติล่าดิ์เงินสุุที่ธิ
สุินที่รัพื่ย์ติราสุารอนุพื่ันธ์
เงินล่งทีุ่นสุุที่ธิ
เงินให้สุินเชั่�อแก่ล่่กหน่�แล่ะดิ์อกเบ่�ยค้างรับสุุที่ธิ
อาคารแล่ะอุปกรณ์สุุที่ธิ
สุินที่รัพื่ย์สุิที่ธิการใชั้สุุที่ธิ
สุินที่รัพื่ย์ไม่ม่ติัวตินสุุที่ธิ
สุินที่รัพื่ย์ภาษ่เงินไดิ์้รอการติัดิ์บัญชั่
ดิ์อกเบ่�ยค้างรับจ้ากเงินล่งทีุ่น
สุินที่รัพื่ย์อ่�นสุุที่ธิ
ร่วมสิินึทุร่ัพื่ย์
หนึี�สิินึแลุ่ะสิ่วนึข็องเจ้าข็อง
หนึี�สิินึ
เงินรับฝ่าก
รายการระหว่างธนาคารแล่ะติล่าดิ์เงิน
หน่�สุินจ้่ายค่นเม่�อที่วงถืาม
หน่�สุินติราสุารอนุพื่ันธ์
หน่�สุินติามสุัญญาเชั่า
ดิ์อกเบ่�ยค้างจ้่าย
ประมาณการหน่�สุิน
ภาษ่เงินไดิ์้นิติิบุคคล่ค้างจ้่าย
ค่าใชั้จ้่ายค้างจ้่าย
หน่�สุินอ่�น
ร่วมหนึี�สิินึ
สิ่วนึข็องเจ้าข็อง
ทีุ่นเร่อนหุ้น
ทีุ่นจ้ดิ์ที่ะเบ่ยน
หุ้นสุามัญ 400,000,000 หุ้น ม่ล่ค่าหุ้นล่ะ 10 บาที่
ทีุ่นที่่�ออกแล่ะชัำาระแล่้ว
หุ้นสุามัญ 400,000,000 หุ้น ม่ล่ค่าหุ้นล่ะ 10 บาที่
กำาไรสุะสุม
จ้ัดิ์สุรรแล่้ว - ทีุ่นสุำารองติามกฎหมาย
ยังไม่ไดิ์้จ้ัดิ์สุรร
องค์ประกอบอ่�นข้องสุ่วนข้องเจ้้าข้อง
ร่วมสิ่วนึข็องเจ้าข็อง
ร่วมหนึี�สิินึแลุ่ะสิ่วนึข็องเจ้าข็อง

าณิชี่ย์ จำากัดุ (มหาชี่นึ)
านึะการ่เงินึ
นึายนึ พื่.ศ. 2565
30 มิถึ่นึายนึ
พื่.ศ. 2565
พื่ันึบาทุ
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ธนึาคาร่ เมกะ สิากลุ่พื่าณิชี่ย์ จำากัดุ (มหาชี่นึ)
งบกำาไร่ข็าดุทุ่นึเบ็ดุเสิร่็จ
สิำาหร่ับงวดุหกเดุือนึสิิ�นึสิ่ดุวันึทุี� 30 มิถึ่นึายนึ พื่.ศ. 2565
31 ธันึวาคม
พื่.ศ. 2564
พื่ันึบาทุ

97,106
2,167,850
20,247
1,606,834
27,305,639
19,927
32,239
4,292
25,685
2,817
9,658
31,292,294

82,638
1,660,558
19,117
1,608,816
26,188,753
23,511
36,406
5,152
25,328
2,678
7,917
29,660,874

18,780,861
6,235,049
9,751
2,416
31,533
14,966
38,876
41,298
61,337
209,164
25,425,251

19,193,789
4,378,815
1,976
832
36,543
14,532
39,184
42,748
54,187
197,408
23,960,014

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

193,900
1,675,103
(1,960)
5,867,043
31,292,294

193,900
1,508,920
(1,960)
5,700,860
29,660,874

รายไดิ์้ดิ์อกเบ่�ย
ค่าใชั้จ้่ายดิ์อกเบ่�ย
รายไดิ์้ดิ์อกเบ่�ยสุุที่ธิ
รายไดิ์้ค่าธรรมเน่ยมแล่ะบริการ
ค่าใชั้จ้่ายค่าธรรมเน่ยมแล่ะบริการ
รายไดิ์้ค่าธรรมเน่ยมแล่ะบริการสุุที่ธิ
กำาไรสุุที่ธิจ้ากเคร่�องม่อที่างการเงินที่่�วัดิ์ม่ล่ค่าดิ์้วยม่ล่ค่ายุติิธรรม
ผ่านกำาไรหร่อข้าดิ์ทีุ่น
รายไดิ์้จ้ากการดิ์ำาเนินงานอ่�น
ร่วมร่ายไดุ้จากการ่ดุำาเนึินึงานึ
ค่าใชี่้จ่ายจากการ่ดุำาเนึินึงานึอื�นึๆ
ค่าใชั้จ้่ายเก่�ยวกับพื่นักงาน
ค่าใชั้จ้่ายเก่�ยวกับอาคารสุถืานที่่�แล่ะอุปกรณ์
ค่าภาษ่อากร
ค่าติอบแที่นกรรมการ
ค่าใชั้จ้่ายอ่�น
รวมค่าใชั้จ้่ายจ้ากการดิ์ำาเนินงานอ่�นๆ
ผล่ข้าดิ์ทีุ่นดิ์้านเครดิ์ิติที่่�คาดิ์ว่าจ้ะเกิดิ์ข้่�น (โอนกล่ับ)
กำาไรจ้ากการดิ์ำาเนินงานก่อนภาษ่เงินไดิ์้
ภาษ่เงินไดิ์้
กำาไร่สิำาหร่ับงวดุ
กำาไร่เบ็ดุเสิร่็จร่วมสิำาหร่ับงวดุ
กำาไร่ต่อห่้นึ (บาทุ)

30 มิถึ่นึายนึ
พื่.ศ. 2565
พื่ันึบาทุ

31 ธันึวาคม
พื่.ศ. 2564
พื่ันึบาทุ

381,246
(55,272)
325,974
34,895
(1,874)
33,021

314,047
(48,095)
265,952
28,456
(1,368)
27,088

65,842
1,462
426,299

59,680
504
353,224

109,155
26,417
13,698
796
15,533
165,599
52,959
207,741
(41,558)
166,183
166,183

105,650
25,327
11,016
696
13,155
155,844
(54,989)
252,369
(51,206)
201,163
201,163

0.42

0.50

กรรมการ
นายเจ้่�ย จุ้้ย เหิง / นายเฉิน จ้ิ�น
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3 ความคิิดผิิดๆ และแนวทางเริ่่�มต้้นง่่ายๆ 3 ข้้อ
ด้้านงานก่่อสร้้างโครงการบ้้านและคอนโดฯ
ของผู้้�ประกอบการรายเล็็ก-รายใหม่่
จากที่่�ได้้พููดคุุยกัับผู้้�ประกอบการ
รายเล็็ กและรายใหม่่ ผมพบว่่ า
ผู้้�ประกอบการที่่จ� ะทำำ�โครงการบ้้าน
หรืือคอนโดฯเข้้าใจเรื่่�องงานก่่อ
สร้้างผิิดๆในหลายประเด็็น จน
ทำำ�ให้้มีีปัญั หาต่่อการพััฒนาโครงการ
ก็็ว่่าได้้ โดยความคิิดผิิดๆในด้้าน
งานก่่อสร้้างส่่วนมากจะเกิิดจาก
การไม่่รู้้� หรืือเข้้าใจผิิด หรืือประหยััด
การจ้้างงาน ผมขอสรุุป 3 ความคิิด
ผิิดๆเรื่่�องงานก่่อสร้้างดัังนี้้�
1.จ้้างผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง
แล้้ว ไม่่จำำ�เป็็นต้อ้ งมีีฝ่า่ ยก่่อสร้้าง
ก็็ ไ ด้้ ความคิิ ด แบบนี้้� ถ้ ้ า เป็็ น
โครงการเล็็กๆแบบไม่่ได้้เข้้าจััดสรร
หรืือน้้อยกว่่า 9 ยููนิิต อาจไม่่จำำ�เป็็น
ก็็ได้้ เพราะผู้้�ประกอบการส่่วนมาก
จะพอดููแลได้้อยู่่� แต่่ถ้้าพััฒนา
โครงการที่่�ใหญ่่ขึ้้�น มููลค่่าสููงขึ้้�น
การดููแลอาจจะไม่่ทั่่�วถึึง หรืือไม่่มีี
ความรู้้�ด้้านงานก่่อสร้้างดีีพอ ส่่ง
ผลให้้งานออกมาไม่่ดีีหรืือต่ำำ��กว่่า
มาตรฐานที่่�ตั้้�งไว้้ก็็ได้้
2.ให้้ผู้้�รัับเหมาจััดการรัับ
ทั้้�งของ ทั้้�งค่่าแรง 100% การ
ให้้ผู้้�รับั เหมารัับทั้้�งค่่าของและค่่าแรง
ผู้้�ประกอบการอาจมองว่่าสะดวกดีี
ไม่่ต้้องหาซื้้�อเอง หรืืออาจคิิดว่่า
ผู้้�รับั เหมามีีคอนเนคชั่่น� กัับทางร้้าน
ค้้า แต่่ในความเป็็นจริิงแล้้ว ถ้้า
สามารถติิดต่่อจััดซื้้�อของเองได้้จะ
ช่่วยให้้ประหยััดต้น้ ทุุนได้้มากกว่่า
เพราะถ้้าโครงการสั่่ง� ซื้้อ� ในปริิมาณ
มากก็็ สามารถต่่ อรองราคาได้้
มากกว่่า หรืือถ้้าผู้้�รับั เหมามีีปััญหา
ทางโครงการก็็สามารถเปลี่่ย� นเอง
ได้้ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องอาศััยคอนเนคชั่่น�
ของผู้้�รัับเหมาเท่่านั้้�น
3.ช่่วงเริ่่ม� เข้้าที่่�ดินิ ไม่่ค่อ่ ย
สำำ�คัญ
ั ไว้้จ้า้ งคนคุุมงานตอนมีี
งานก่่อสร้้างก็็ได้้ จากที่่ไ� ด้้คุยุ กัับ
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ผู้้�ประกอบการรายใหม่่ๆที่่�ยัังไม่่
ค่่ อ ยมีีประสบการณ์์ ใ นการทำำ�
โครงการมากนััก จะคิิดว่่ายัังไม่่มีี
งานก่่อสร้้างก็็ยัังไม่่ต้้องใช้้วิิศวกร
หรืือโฟร์์แมนก็็ได้้ แต่่ในความเป็็น
จริิงของการทำำ�โครงการสำำ�หรัับ
ผู้้�ประกอบการที่่ทำ� ำ�มานาน วิิศวกร
หรืือโฟร์์แมนสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างมาก
เพราะหากเริ่่ม� ผิิดตั้้ง� แต่่แรกก็็เหมืือน
การติิดกระดุุมผิิดตั้้ง� แต่่เม็็ดแรก จะ
ส่่งผลให้้ผิดิ ไปตลอดแล้้วแก้้ไขยาก
มาก สิ่่�งที่่�ผู้้�ประกอบการไม่่รู้้�ก็็คืือ
งานก่่อนเริ่่�มเข้้าพื้้�นที่่�ตรวจสอบ
แบบ การเคลีียร์์พื้้�นที่่� เช็็กพิิกััด
ที่่ดิ� นิ การวััดระดัับ เช็็กดิิน ยิิงแนว
ถนน แปลงที่่�ดิิน แปลงย่่อย และ
อีีกมากมาย ไม่่อยากให้้ผู้้�ประกอบ
การมองข้้ามเรื่่�องบุุคลากรส่่วนนี้้�
ถ้้าไม่่อยากมีีปััญหาตามมา
จริิงๆที่่�ได้้สรุุปมา 3 ข้้อ เป็็น
แค่่บางส่่วนของความคิิดผิดิ ๆเรื่่อ� ง
งานก่่อสร้้างสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
มืือใหม่่ที่ผ่� มได้้พบมา ซึ่่ง� ส่่งผลเสีีย
ต่่อการพััฒนาโครงการในอนาคต
ได้้ สิ่่ง� ที่่ผ� มสามารถบอกและให้้คำำ�
ปรึึกษากัับผู้้�ประกอบการนั้้�นๆได้้
ก็็คืือ อย่่าเสีียดายที่่จ� ะจ้้างพนัักงาน
เพื่่�อมาดููแลงานส่่วนนี้้�ตั้้�งแต่่ตอน
เริ่่ม� เพราะถ้้าเริ่่ม� ผิิดแล้้วงานก่่อสร้้าง
จะแก้้ไขยากกว่่า ทำำ�ให้้ดีีตั้้ง� แต่่เริ่่ม�
ดีีกว่่ามาแก้้ไขระหว่่างทาง บางงาน
อาจไม่่รู้้�เพราะมองไม่่เห็็น จะมา
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ตััวอย่่างโครงการของบริิษัทั มหาชน
ว่่าโครงการที่่�ขนาดพอๆกัับที่่�เรา
ทำำ�มีีตำำ�แหน่่งอะไรบ้้าง และมีีกี่่ค� น
จะได้้เอามาปรัับให้้เหมาะสมกัับ
โครงการเรา
สำำ�หรัับการทำำ�โครงการจััดสรร
หนึ่่�งโครงการจะมีีองค์์ประกอบ
หลายส่่วน ไม่่ว่่าจะเป็็นงานขาย
งานการตลาด บััญชีี การเงิิน
ออกแบบ หลัังการขาย ก่่อสร้้าง
จััดซื้้�อ บุุคคล กฎหมาย และอีีก
หลายๆส่่วน เพราะฉะนั้้�นการเป็็น
ผู้้�ประกอบการที่่ดีี� และประสบความ
สำำ�เร็็จควรจะรู้้�รอบ เลืือกใช้้คนให้้
ตรงกัับงานและเหมาะสมกัับงาน
เท่่านี้้�ก็ถื็ อื ว่่าเป็็นการเริ่่ม� ต้้นที่่ดีี� แล้้ว
ขอให้้ผู้้�ประกอบการทุุกท่่านประสบ
ความสำำ�เร็็จ แล้้วผมจะนำำ�เรื่่อ� งราว
ต่่างๆด้้านอสัังหาฯมาให้้ติิดตาม
กัันในครั้้�งหน้้า

เห็็นก็็ตอนที่่�เป็็นปััญหาแล้้ว
แล้้วควรทำำ�อย่่างไรเรื่่�องงาน
ก่่อสร้้างสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการราย
เล็็ก รายใหม่่ ผมมีีแนวทางเริ่่ม� ต้้น
ง่่ายๆเพีียง 3 ข้้อมาให้้ เพื่่�อให้้
โครงการของท่่านมีีคุุณภาพ
1.ใส่่ใจตั้้�งแต่่เริ่่ม� ต้้น ตั้้�งแต่่
งานออกแบบ สิ่่ง� ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั สำำ�หรัับ
การเดิินทางไปในสถานที่่ที่� ไ่� ม่่รู้้�จักั
ก็็คืือแผนที่่� เช่่นเดีียวกัับการพััฒนา
โครงการที่่�ดีีให้้ถึึงเป้้าหมายก็็คืือ
การออกแบบ ตรวจสอบแบบ
ปรัับปรุุงแบบ เพราะถ้้าแบบผิิด
หรืือมีีปััญหาจะสร้้างปััญหาได้้ใน
ระหว่่างงานก่่อสร้้าง

2.อย่่ า เสีี ย ดายการจ้้ า ง
บุุคลากรที่่�จำำ�เป็็นในงานก่่อสร้้าง
ผมจะบอกผู้้�ประกอบการว่่าอย่่า
เสีียดายที่่จ� ะจััดหาบุุคลากรเพื่่อ� มา
ดููแลงานก่่อสร้้างให้้เหมาะสมกัับ
เป้้าหมายของบริิษัทั และขนาดของ
โครงการ หากเป้้าหมายใหญ่่ ขนาด
โครงการใหญ่่ ควรมีีทีีมงานที่่ร� องรัับ
งานได้้ครบตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น
3.ดููตััวอย่่างการทำำ�งานของ
บริิษััทใหญ่่แล้้วนำำ�มาปรัับใช้้
ผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่ที่่�เพิ่่�งเริ่่�ม
ทำำ�โครงการจะไม่่รู้้�ว่า่ ต้้องมีีบุุคลากร
ด้้านก่่อสร้้างตำำ�แหน่่งไหนบ้้าง ใช้้
ตำำ�แหน่่งละกี่่�คน ขอแนะนำำ�ให้้ดูู

นายทรงพล ศรีีวงศ์์ทอง
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านงานขายและ
การตลาด มีีประสบการณ์์ในวงการ
อสัังหาริิมทรััพย์ม์ ากว่่า 20 ปีี ผ่่าน
ประสบการณ์์บริิษัทั อสัังหาริิมทรััพย์์
ทั้้�งระดัับเริ่่ม� ต้้นจนถึึงบริิษัทั มหาชน
ระดัับ 10,000 ล้้านบาท ผ่่านการ
ดููแลโครงการกว่่า 100 โครงการ
ปััจจุบัุ นั ทำำ�งานด้้านการตลาดบริิษัทั
อสัังหาฯระดัับมหาชนบริิษัทั หนึ่่ง� ,
เป็็ น ที่่� ป รึึกษาบริิ ษัั ท อสัั ง หาฯ,
ร่่วมพััฒนาโครงการอสัังหาฯ และ
ทำำ�บริิษัทั บริิหารงานด้้านอสัังหาฯ
ทั่่�วไป

