บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท กรุงเทพเคหะกรุป จํากัด จดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2536 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 50.0 ลานบาท โดยนายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย (“คุณธีรวัฒนฯ”)
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ คุณธีรวัฒนฯ เริ่มตนดําเนินธุรกิจดวยการจําหนายและติดตั้ง
วัสดุกอสรางประเภทไม กอนที่จะเขาสูการทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย โดยเริ่มตนจากที่อยูอาศัย
ประเภททาวนเฮาส ซึ่งรูปแบบการดําเนินธุรกิจเปนทั้งการดําเนินธุรกิจโดยคุณธีรวัฒนฯ เอง และการดําเนินธุรกิจรวมกับ
กลุมเครือญาติ โดยมีคุณธีรวัฒนฯ เปนแกนหลักในการบริหารภายใตบริษัทตางๆ อาทิ บริษัท ฐิติรัตนวิศวกรรม จํากัด
บริษัท เจริญโรจนแลนด จํากัด บริษัท บานรวมทางฝน จํากัด (เดิมชื่อบริษัท กรุงเทพพัฒนาที่ดิน จํากัด) และบริษัทอื่นๆ ซึ่ง
โครงการแรก คือ “โครงการเสนา 84” ในป 2527 เปนโครงการทาวนเฮาสขนาดเล็ก ราคาขายเฉลี่ยประมาณ 6 แสนบาท
และเปดโครงการที่เนนที่อยูอาศัยประเภททาวนเฮาสเปนผลิตภัณฑหลักอีก 4 โครงการ หลังจากนั้น คุณธีรวัฒนฯ ไดเปด
โครงการที่ อ ยู อ าศั ย ประเภทอื่ น เพิ่ ม มากขึ้ น ได แ ก บ า นเดี่ ย ว บ า นแฝด และอาคารพาณิ ช ย โดยได เ ป ด โครงการ
อสังหาริมทรัพยประเภทบานเดี่ยวและอาคารพาณิชยจํานวน 4 โครงการ ในป 2537-2540 ภายใตชื่อโครงการ “เสนาวิลลา
รามอินทรา” และเริ่มตนโครงการบานเดี่ยวขนาดใหญจํานวน 8 โครงการ ในป 2539 ภายใตชื่อโครงการ “เกษราราม
อินทรา“ และมีการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จึงไดดําเนินการปรับโครงสรางกลุม
บริษัทฯ โดยการลงทุนซื้อหุนของบริษัทที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย (บริษัทที่กลุมผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ ถือหุนอยูหรือเคยรวมลงทุนอยู) เขามาเปนบริษัทยอยตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2548 ตอเนื่องถึงไตรมาสที่ 2 ป 2549
และบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะลงทุนซื้อหุนของบริษัทที่ยังไมไดจัดเขามาในกลุม เมื่อมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมอีก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทําขอตกลงกับบริษัทที่เกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของ
กับบริษัทฯ เพื่อขจัดความขัดแยงทางการแขงขันในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสวนที่ 2 ขอ 2.11 รายการระหวางกัน)
โดยสามารถแบงไดดังนี้
1. กลุมบริษัทที่มีกลุมผูถือหุนหลักเปนกลุมเดียวกับผูถือหุนของบริษัทฯ :
มีการทําบันทึกขอตกลงวาบริษัทในกลุมนี้จะไมพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม นอกจากโครงการที่มีอยูแลว
(ถามี) ไดแก บริษัท บึงน้ํารักษธานี จํากัด บริษัท ที.เทรเชอรรี่ โฮลดิ้ง จํากัด บริษัท ทรีแพลน เอ็นเตอรไพรส จํากัด บริษัท
ฉัตรสุดา จํากัด และบริษัท บานสายรุง จํากัด
2. กลุมบริษัทที่มีที่ดิน และมีกลุมผูถือหุนหลักเปนกลุมเดียวกับผูถือหุนของบริษัทฯ :
มีการทําบันทึกขอตกลงวาบริษัทในกลุมนี้จะไมพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แตหากมีแผนที่จะดําเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในอนาคต จะตองเสนอใหบริษัทฯ เปนผูพัฒนาโครงการเทานั้น และหากบริษัทฯ ปฏิเสธที่จะเขาพัฒนา
บริษัทในกลุมนี้มีสิทธิเพียงประการเดียวคือขายที่ดิน โดยเมื่อบริษัทในกลุมนี้ตองการขายที่ดิน จะตองเสนอขายตอบริษัทฯ
เปนรายแรก และเสนอขายในราคาที่ไมสูงกวาราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผูป ระเมิน คา ทรัพ ยสิน แหง ประเทศไทย (VAT) ซึ่ง บริษัท ในกลุม นี้ไ ดแ ก
บริษัท พัทยาคันทรี่คลับ จํากัด และบริษัท ศิรินทรทิพยการเคหะ จํากัด
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3. กลุมบริษัทที่มีที่ดิน และมีกลุมผูถือหุนหลักเปนกลุมเดียวกับผูถือหุนของบริษัทฯ และมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การกุศลเทานั้น :
มีการทําบันทึกขอตกลงวาตราบเทาที่บริษัทในกลุมนี้นํากําไรสุทธิทั้งหมดที่ไดรับจากการดําเนินกิจการหลังหัก
คาใชจายและชําระภาษีตามกฎหมายแลว ไปบริจาคใหแกองคกรสาธารณกุศลตางๆ ที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะ
ยินยอมใหบริษัทดังกลาวทําธุรกิจที่อาจมีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ ได โดยบริษัทในกลุมนี้จะดําเนินโครงการใน
ลักษณะการกุศลดังกลาวเพียง 1 โครงการใน 1 ชวงเวลาเทานั้น และมีมูลคาโครงการไมเกินรอยละ 5 ของโครงการทั้งหมด
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีขอตกลงวาบริษัทดังกลาวจะตองไมจายเงินปนผลหรือผลประโยชนแกผูถือหุนและกรรมการ
นอกเสียจากผลตอบแทนตามปกติที่ควรไดรับ อาทิ เงินเดือน โบนัส เปนตน ซึ่งบริษัทในกลุมนี้ไดแ ก บริษัท บานรวมทาง
ฝน จํากัด (เดิมชื่อบริษัท กรุงเทพพัฒนาที่ดิน จํากัด)
4. กลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยที่ผูถือหุนหลักของบริษัทฯ เคยถือหุนในอดีต :
มีการทําขอตกลงวาบริษัทในกลุมนี้จะไมซื้อที่ดินเพิ่มเติม ไมใชชื่อโครงการ (Brand) เดียวกับบริษัทฯ และจะ
ปดบริษัทเมื่อดําเนินโครงการบนที่ดินที่มีอยูแลวจบลง ซึ่งบริษัทในกลุมนี้ไดแก บริษัท ฐิติรัตนวิศวกรรม จํากัด บริษัท เจริญ
โรจนแลนด จํากัด และบริษัท สินทรัพยธัญญา จํากัด

เดือน/ป
พฤษภาคม 2536

ตุลาคม 2544

พฤศจิกายน 2546
สิงหาคม 2548

ตุลาคม 2548
พฤศจิกายน 2548

ตาราง 1: เหตุการณที่สําคัญในอดีตของบริษัท
เหตุการณที่สําคัญ
กอตั้งบริษัท กรุงเทพเคหะกรุป จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 140 ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น มี ม ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป น 250 ล า นบาท แบ ง ออกเป น หุ น สามั ญ จํ า นวน
250,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ และยาย
สํานักงานใหญไปตั้งอยูเลขที่ 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ถนนสาธรใต แขวงยานนาวา เขตสาธร
กรุงเทพมหานคร
ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น มี ม ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป น 450 ล า นบาท แบ ง ออกเป น หุ น สามั ญ จํ า นวน
450,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ
เขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท เอส แอนด อาร เฮาสซิ่ง จํากัด (เดิมชื่อบริษัท รอยัล แซทเทิลไลท จํากัด)
จํานวน 1,200 หุน ในราคาเทากับมูลคาหุนที่ตราไว เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1.2 ลานบาท หลังจากนั้น
บริษัท เอส แอนด อาร เฮาสซิ่ง จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 60 ลานบาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 60,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท และถือโดยบริษัทฯ จํานวน 21,000
หุน คิดเปนรอยละ 35 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว โดยหุนสวนที่เหลือจัดสรรใหกลุมคุณ
ภิเษก ศังขวณิช (ในราคาเทากับมูลคาหุนที่ตราไว) ซึ่งเปนผูรวมทุนในการทําโครงการบานเดี่ยว
“บานธันยบดี” และมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุนหลักหรือกรรมการบริษัท
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท รวมทั้งเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
จากเดิมหุนละ 1,000 บาท เปนหุนละ 5 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100 ลานหุน
- เขาซื้อหุนรอยละ 99.94 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท สุภานันทการเดน จํากัด จากผูถือหุน
เดิมไดแก กลุมคุณประภาศรี ธรรมธุราทร และกลุมคุณวีรวัฒน ลิ้มธรเบญจพล ซึ่งเปนผูที่ทํา
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ธันวาคม 2548

เมษายน 2549

เหตุการณที่สําคัญ
ธุรกิจซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย และเปนญาติหางๆ ของผูถือหุนหลักและกรรมการของ
บริษัทฯ โดยบริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดย
บริ ษั ท ฯ ได เข า ซื้ อ หุ น ในราคาเท า กั บ มูล ค า หุ น ทางบัญ ชี ที่ ป รากฏในงบการเงิ น ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2547 (ปจจุบันบริษัทดังกลาวไดชําระบัญชีและปดกิจการแลว)
- ที่ประชุมผูถือหุนมีมติเปลี่ยนชื่อจากบริษัท กรุงเทพเคหะกรุป จํากัด เปนบริษัท เสนาดีเวลลอป
เมนท จํากัด และยายสํานักงานใหญไปตั้งอยูเลขที่ 524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) แปรสภาพจากบริษัทจํากัด เปนบริษัทมหาชนจํากัด
2) เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท
3) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500 ลานบาท เปน 700 ลานบาท โดยมีมติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุน
จํานวน 175 ลานหุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชน และจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 25
ลานหุน สําหรับจัดสรรหุนสวนเกิน (Over-allotment) และมีมติใหนําหุนสามัญทั้งหมดของ
บริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 วันที่ 24 เมษายน 2549 มีมติใหบริษัทฯ ดําเนินการซื้อ
หุนในบริษัทยอย จํานวน 5 บริษัท ดังตอไปนี้
1. บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด : บริษัทฯ เขาซื้อหุนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุน
ทั้งหมด โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 33.2 ลานบาท ทั้งนี้ประมาณรอยละ 40 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดที่ซื้อมาเปนการซื้อหุนจากญาติของผูถือหุนหลักและกรรมการของบริษัทฯ คือ คุณจุไร
วรรณ โปษยะนันทน (คูสมรสของพี่ชายนายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย) และคุณณัฐชยา ธัญ
ลักษณภาคย (ลูกสาวของพี่ชายนายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย)
2. บริษัท เอส แอนด พี เอสเตส ดีเวลลอปเมนท จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เชอรี่แลนด แอนด เฮาส
จํากัด”) : บริษัทฯ เขาซื้อหุนรอยละ 79.96 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้น 4.0 ลานบาท ซึ่งเปนการซื้อหุนจากนางศรีอนงค กีรติวรานนท (มารดาของ ดร.เกษรา ธัญ
ลักษณภาคย กรรมการบริษัท)
3. บริษัท เอส แอนด พี เฮาสซิ่ง จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอส.ที.ลีโอ จํากัด”) : บริษัทฯ เขาซื้อหุนรอยละ
74.50 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 0.74 ลานบาท ซึ่งเปนการซื้อหุนจาก
นางศรีอนงค กีรติวรานนท (มารดาของ ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริษัท)
4. บริษัท เอส เอ็น แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท อู เนเชอรัล จํากัด”) : บริษัทฯ
เขาซื้อหุนรอยละ 99.65 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยมีมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1.99 ลานบาท
ซึ่งเปนการซื้อหุนจากบุคคลที่ไมไดเกี่ยวของกันกับผูถือหุนหลักหรือกรรมการบริษัท
5. บริษัท เอส แอนด อาร เฮาสซิ่ง จํากัด : บริษัทฯ เขาซื้อหุนเพิ่มเติมจากเดิมที่บริษัทฯ ถือหุนอยู
รอยละ 35 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งเปนการซื้อหุนจากกลุมคุณภิเษก ศังขวณิช ซึ่งเปนผูรวมทุน
ในการดําเนินธุรกิจในบริษัทดังกลาว และไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับผูถือหุนหลักหรือ
กรรมการบริษัท ทําใหบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนทั้งหมด บริษัทฯ จึงมีมูลคา
เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวรวมทั้งสิ้น 59.99 ลานบาท
หนาที่ 2.2 - 3

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

เดือน/ป
กุมภาพันธ 2550

มิถุนายน 2550

เมษายน 2551

สิงหาคม 2551

ตุลาคม 2551
ธันวาคม 2551
เมษายน 2552

เหตุการณที่สําคัญ
บริษัทฯ เริ่มนโยบายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมเพื่อขายในยานถนน
สุขุมวิทชื่อโครงการ “เดอะนิช สุขุมวิท 49” เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในความตองการซื้อที่อยู
อาศัย ของผูซื้อ ที่มีร ายไดระดับ ปานกลาง ซึ่ง เริ่มเป ดขายโครงการในไตรมาสที่ 2 ป 2550 โดย
โครงการนี้เปน การซื้อ ที่ดิ นประมาณ 1 ไร จากบริษัท ที.เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จํา กัด ซึ่งเปนบริษัท ที่
เกี่ ย วข อ ง อย า งไรก็ ดี รายการซื้ อ ที่ ดิ น ดั ง กล า วเป น การซื้ อ ในราคาที่ ต่ํ า กว า ราคาประเมิ น
(รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ส ว นที่ 2 ข อ 2.11 รายการระหว า งกั น ) และได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ถึงความสมเหตุสมผลของรายการเรียบรอยแลว
บริษัท สุภานันทการเดน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 เนื่องจากปดการขาย “โครงการ ลีลาวดี สะพานใหม” เรียบรอยแลว
และชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใน
อั ตราหุน ละ 0.20 บาท รวมเปน เงิ น ป น ผลทั้ง สิ้น 100 ลา นบาท ใหแ ก ผู ถื อ หุน และบริ ษัท ฯ ได
จายเงินปนผลจํานวนดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551 มีมติยืนยันการอนุมัติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 500 ลานบาท เปน 700 ลานบาท โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
175 ลานหุน เพื่อเสนอขายใหกับประชาชนเปนครั้งแรก และจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 25
ลานหุนไวรองรับการจัดสรรหุนสวนเกิน (Over-allotment)
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551 มีมติอนุมัติการเขาซื้อหุน
ทั้งหมดของบริษัท พี.เอส.จี.ที. จํากัด ในมูลคารวม 36 ลานบาท เพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินรอการ
พัฒนาที่มีศักยภาพประมาณ 3-0-33.1 ไร ถนนประชาสงเคราะห ซอย 38 แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาโครงการ “เดอะนิช รัชดา-หวยขวาง”
บริษัท เอส แอนด อาร เฮาสซิ่ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจดทะเบียนลดทุนชําระแลวกับกระทรวง
พาณิชย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 จากทุนจดทะเบียน 60.00 ลานบาท เหลือ 15.00 ลานบาท
บริษัท เอส แอนด อาร เฮาสซิ่ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจดทะเบียนลดทุนชําระแลวกับกระทรวง
พาณิชย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 จากทุนจดทะเบียน 15.00 ลานบาท เหลือ 3.75 ลานบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 วันที่ 29 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลงทุน
ซื้อที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ 4 ทําเล ดังตอไปนี้
1. ลงทุน ซื้อ ที่ดิน เนื้อ ที่ป ระมาณ 10 ไร บริเวณถนนลาดพรา ว ซอย130 กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย ภายใตชื่อโครงการ “เดอะนิช ซิตี้ ลาดพราว 130”
2. ลงทุนซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 3 งาน บริเวณถนนอินทรพิทักษ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย ภายใตชื่อโครงการ “เดอะนิช ตากสิน”
3. ลงทุนเชาที่ดินเนื้อที่ประมาณ 4 ไร บริเวณถนนเจริญนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาโครงการ
ศูนยการคาประเภทคอมมูนิตี้ มอลล เพื่อใหเชาพื้นที่ ภายใตชื่อโครงการ ”SENA Plaza”
4. ลงทุนซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 15 ไร บริเวณถนนสุขุมวิท ซอย50 กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนา
คอนโดมิเนียมในอนาคต

หนาที่ 2.2 - 4

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ตาราง 2: โครงการในอดีตที่ปดโครงการแลวภายใตการบริหารงานของกลุมคุณธีรวัฒนฯ
ลําดับ

ป

ชื่อโครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2527 – 2528
2527 – 2528
2529 – 2530
2531 – 2532
2533 – 2535
2534 – 2535
2536 – 2538
2537 – 2539
2538 – 2540
2539 – 2540
2538 – 2539
2539 – 2546
2539 – 2546
2539 – 2546
2539 – 2546
2539 – 2546
2538 - 2546

เสนา 84
เชอรรีว่ ิลล
เกษราวิลล
เสนา 88
เสนา 91
เกษรา พัฒนาการ
เกษราคลาสสิคโฮม
เสนาวิลลา รามอินทรา 1,2
เสนาวิลลา รามอินทรา 3
เสนาวิลลา รามอินทรา 4
เสนาวิลลา รามอินทรา 5
เกษรา รามอินทรา
เกษรา รามอินทรา
เสนาวิลลา รามอินทรา 8
วิลลา รามอินทรา
วิลลา รามอินทรา
เสนาแกรนดโฮม โซน 1

ที่ตั้งโครางการ

ภายใตบริษัท
บจก.ฐิติรัตน / บจก.เชอรรี่วิลล
บจก.เชอรรีว่ ิลล
บจก.ศ.ศิริพัฒนาเทรดดิ้ง
บจก.บุรีรมยแลนดแอนดเฮาส
บจก.เจริญโรจน แลนด
บจก.เทพอภิชัย
บจก.สินทรัพยธัญญา
บจก.กรุงเทพเคหะกรุป / บจก.กรุงเทพพัฒนาที่ดิน
บจก.สินทรัพยธัญญา
บจก.สินทรัพยธัญญา
บจก.สินทรัพยธัญญา
บจก.กรุงเทพเคหะกรุป
บจก.สินทรัพยธัญญา
บจก.สินทรัพยธัญญา
บจก.กรุงเทพเคหะกรุป
บจก.สินทรัพยธัญญา
บจก.สินทรัพยธัญญา

บางกะป แฮปปแลนด
รามอินทรา ก.ม.2 วัดลาดปลาเคา
ลาดพราว 101
ซอยนวลจันทร นวมินทร
รังสิต คลอง 1
พัฒนาการ (ใกลคลองตัน)
สุขาภิบาล 2 (เสรีไทย)
รามอินทรา ก.ม. 8 (คูบอน)
รามอิททรา ก.ม. 8 (คูบอน)
รามอินทรา ก.ม. 8 (พระยาสุเรนทร)
รามอินทรา ก.ม. 8 (พระยาสุเรนทร)
รามอินทรา ก.ม. 8 (คูบอน)
รามอินทรา ก.ม. 8 (คูบอน)
รามอินทรา ก.ม. 8 (คูบอน)
รามอินทรา ก.ม. 8 (คูบอน)
รามอินทรา ก.ม. 8 (คูบอน)
รังสิต – ติวานนท ปทุมธานี

หมายเหตุ: * SH = บานเดี่ยว, TW = บานแฝด, TH = ทาวนเฮาส, L = ที่ดินเปลา, C = อาคารพาณิชยอื่นๆ

หนาที่ 2.2 - 5

ลักษณะ
โครงการ*
TH
TH/C
TH
TH/C/SH
TH/C
TH/HO
TH/HO
TH/C
TH/C
TH/C
TH/C
TH/C
SH/TH
TH/C
TH/SH
SH/TH
TH/SH/C
รวม

มูลคาขายโครงการ
ยูนิต

ลานบาท

1,500
83
90
800
490
460
460
707
496
377
177
28
84
252
339
373
444
7,160

900
79
77
680
465
506
850
670
448
373
170
39
119
346
996
488
813
8,019

ราคาเฉลี่ย
ตอยูนิต
(ลานบาท)
0.60
0.95
0.85
0.85
0.95
1.10
1.85
0.95
0.90
0.99
0.96
1.39
1.42
1.37
2.94
1.31
1.83

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 700 ลานบาท

บริษทั วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเมนท (VAM)
ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท

99.99% 99.99%

บริษทั เอส แอนด พี เอสเตส ดีเวลลอปเมนท (SPE)
ทุนจดทะเบียน 14 ลานบาท

79.96% 99.65%

74.50%

บริษทั เอส แอนด อาร เฮาสซิ่ง (SRH)
ทุนจดทะเบียน 3.75 ลานบาท

บริษทั เอส เอ็น แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท (SNA)
ทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท

บริษทั เอส แอนด พี เฮาสซิ่ง (SPH)
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท

หมายเหตุ: - ผูถือหุนสวนนอยของ SPE และ SPH ไดแกนางบุญเตือน สืบนอย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในดานการ
กอสราง และเปนบุคคลที่ไมไดมีความเกี่ยวของกับผูถือหุนหลักและกรรมการของบริษทั ฯ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2549 วันที่ 24 เมษายน 2549 มีมติใหมีการจัดโครงสรางกลุมบริษัทฯ โดยการ
เขาซื้อหุน สามัญของบริษทั ทั้ง 5 บริษทั

บริษัทยอย
VAM จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2542 มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสน
นอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ดําเนินธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย โดยมีโครงการอพารทเมนทใหเชาภายใตโครงการ
ชื่อ “เสนาเฮาส” (ตั้งอยูที่ถนนพหลโยธิน 30) และโครงการอพารทเมนทใหเชาบริเวณลําลูกกา คลอง2 จังหวัดปทุมธานี
บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของ VAM จากผูถือหุนเดิมซึ่งมีความเกี่ยวของกับกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ
ถือหุนใน VAM จํานวน 49,994 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเทากับ 50 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
1,000 บาท ทั้งนี้ การจัดโครงสรางดังกลาวมีผลทําให VAM มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
SRH จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2538 มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 79/31 หมูที่ 18 ตําบลบางแมนาง
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยเพื่อขาย ซึ่งบริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญ
ของ SRH จากผูถือหุนเดิม (กลุมนายภิเษก ศังขวณิช ซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ) โดยมีโครงการที่อยูภายใตการ
บริหารงานของ SRH คือ “โครงการธันยบดี” ตั้งอยูบนถนนปนเกลา-รัตนาธิเบศร โดยบริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของ SRH
เพื่อจัดโครงสรางกลุมบริษัทในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน SRH ซึ่งเทากับ 60 ลานบาท กลาวคือบริษัทฯ ถือ
หุน SRH จํานวน 59,993 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท ทั้งนี้ การจัดโครงสรางดังกลาวมีผลทําให SRH มีฐานะ
หนาที่ 2.2 - 6
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เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ แตเนื่องจากปจจุบันโครงการดังกลาวขายหมดแลว และอยูระหวางการจัดตั้งนิติบุคคลของ
โครงการ กอปรกับบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะดําเนินการภายใต SRH ดังนั้น เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่
7/2551 วันที่ 29 เมษายน 2551 ไดมีมติดําเนินการชําระบัญชี SRH ใหเสร็จสิ้นหลังจากการโอนนิติบุคคลเรียบรอยแลว โดย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 และวันที่ 26 ธันวาคม 2551 SGH ไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนชําระแลวลงเหลือ 15.00 ลาน
บาท และ 3.75 ลานบาท ตามลําดับ
SPE จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 50/330-332 หมูที่ 4 ถนนเลียบคลอง 7
ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยเพื่อขาย โดย
ปจจุบัน SPE มีโครงการที่อยูภายใตการบริหารไดแก “แพรมาพร คลอง 7” (ตั้งอยูที่ถนนรังสิต-คลอง 7 จังหวัดปทุมธานี)
และเพื่อจัดโครงสรางกิจการและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น กอปรกับ SPE มีที่ดินรอการพัฒนาที่มี
ศักยภาพและมีความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดเขาซื้อหุนสามัญของ SPE จากผูถือหุนเดิม (นางศรีอนงค กีรติวรา
นนท ซึ่งเปนมารดาของกลุมผูถือหุนและกรรมการของบริษัทฯ) โดยปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนใน SPE จํานวน 11,195 หุน คิด
เปนรอยละ 79.96 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเทากับ 14 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท และจํานวนหุนสวนที่
เหลือถือโดยกลุมนางบุญเตือน สืบนอย ซึ่งเปนผูที่มีความชํานาญ และมีประสบการณในการกอสรางที่อยูอาศัยเพื่อขายใน
บริเวณโซนทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร และเปนกลุมบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวของกับผูถือหุนหลักและกรรมการของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การจัดโครงสรางดังกลาวมีผลทําให SPE มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
SNA จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสน
นอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยเพื่อขาย โดย SNA เปนบริษัทที่
ชนะการประมูลที่ดินบริเวณถนนรังสิต-ลําลูกกา คลอง 2 จังหวัดปทุมธานี (เนื้อที่ประมาณ 22 ไร) ซึ่งติดเปนหลักประกันหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายไดจากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเปนไปไดในการทําโครงการจึงไดเขาซื้อ
หุนสามัญของ SNA จากผูถือหุนเดิมของ SNA ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนใน SNA จํานวน 1,993 หุน คิดเปนรอยละ 99.65 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่งเทากับ 2 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท ทั้งนี้ การจัดโครงสรางดังกลาวมีผลทําให SNA มี
ฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบัน SNA มีโครงการที่อยูภายใตการบริหาร ไดแก “เสนาวิลลา ลําลูกกา คลอง2”
“เดอะนิช ลาดพราว 48 เฟส2” “เดอะแคช ลําลูกกา คลอง2” “เดอะแคช ปูเจา” และ “เดอะแคช ตากสิน”
SPH จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2534 มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 12/879 หมูที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก
ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยเพื่อขาย โดยปจจุบัน
SPH มีโครงการที่อยูภายใตการบริหารไดแก “แพรมาพร คลอง 4” (ตั้งอยูที่ถนนรังสิต-คลอง 4 จังหวัดปทุมธานี) และเพื่อจัด
โครงสรางกิจการ บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของ SPH ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนใน SPH จํานวน 745 หุน คิดเปนรอยละ
74.50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเทากับ 1 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท ซึ่งจํานวนหุนสวนที่เหลือถือโดยกลุม
นางบุญเตือน สืบนอย ซึ่งเปนผูมีความชํานาญ และมีประสบการณในการกอสรางโครงการที่อยูอาศัยในโซนทิศเหนือของ
กรุงเทพมหานคร และเปนกลุมบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวของกับผูถือหุนหลักและกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดโครงสราง
ดังกลาวมีผลทําให SPH มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
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บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ เนนการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่
อยูอาศัยแนวราบและแนวสูง เพื่อใหครอบคลุมและตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และโครงการอสังหาริมทรัพยรูปแบบอื่นที่ตอบสนองการใชชีวิตประจําวันของกลุมลูกคา บริษัทฯ จะพิจารณา
ลงทุนซื้อที่ดินในทําเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการในตนทุนที่เหมาะสมอันจะสงผลถึงการกําหนดราคาขายในระดับที่
สามารถแขงขันไดและใหผลตอบแทนการลงทุนที่คุมคา การออกแบบที่อยูอาศัยและผังโครงการที่ลงตัวในทุกมิติ การพัฒนา
ที่ดินและการกอสรางที่มีคุณภาพ การใหขอเสนอเงื่อนไขทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อชวยแบงเบาภาระทางการเงินใหแก
ลูกคาและเอื้ออํานวยตอการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอาศัยในโครงการของบริษัท ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายเพื่อ
สรางประสบการณที่นาประทับใจใหกับกลุมลูกคา อาทิ การดูแลดานความปลอดภัย การรวมสรางคุณภาพสังคมที่อบอุน
ของแตละโครงการ การรับบริหารดูแลสาธารณูปโภคสวนลางและสภาพแวดลอมโครงการภายหลังจากโอนกรรมสิทธิ์พื้นที่
สวนกลางใหแกนิติบุคคลบานจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุดเปนที่เรียบรอยแลว รวมทั้งการเปนสื่อกลางในการอํานวยความ
สะดวกในการขายบานใหแกกลุมลูกคาของโครงการเสนา เปนตน ทั้งนี้เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับกลุมลูกคาภายใต
แนวคิด “Integrate all Customer Experience” ซึ่งเปนแนวคิดในการบริหารโครงการและการบริการลูกคาแบบครบวงจร ทั้ง
กอนเลือกซื้อที่อยูอาศัยในโครงการของบริษัทฯ ไปตลอดจนถึงหลังจากขายที่อยูอาศัยของโครงการ (Integrate Solution)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งโครงการ “เสนา แฟมิลี่ การด” (SENA Family Card) เพื่อสรางสังคมสมาชิกบานเสนาขึ้นมา ซึ่ง
กลุมลูกคาสมาชิกนี้จะเปนกลุมกําลังซื้อที่สําคัญตอไป โดยในอนาคตบริษัทฯ จะใชชื่อโครงการ 5 ชื่อหลักสําหรับที่อยูอาศัย
แนวราบและแนวสูงของบริษัทฯ ไดแก “เสนาแกรนดโฮม” ”เสนากรีนวิลล” และ ”เสนาวิลลา” สําหรับโครงการที่อยูอาศัย
แนวราบ และโครงการ ”เดอะนิช” และ ”เดอะแคช” สําหรับโครงการที่อยูอาศัยแนวสูง และโครงการ “เสนาเฮาส” ซึ่งเปน
โครงการอพารทเมนทใหเชา
ในการพิจารณาพัฒนาโครงการประเภทที่อยูอาศัย บริษัทฯ จะเนนความหลากหลายของที่อยูอาศัยทั้งแนวราบและ
แนวสูง ในทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพและอยูในแนวสาธารณูปโภค โดยกําหนดระดับราคาซึ่งเปนราคาที่สามารถแขงขันได
(ระหวาง 500,000 – 6,000,000 บาท) ภายใตแนวคิดความคุมคาคุมราคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใน
กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมผูมีรายไดระดับลางถึงปานกลางซึ่งตองการที่อยูอาศัยในระดับราคาตั้งแต 500,000 ถึง
6,000,000 บาท และเปนกลุมลูกคาที่มีความตองการที่อยูอาศัยสวนใหญ มากกวารอยละ 90 ของความตองการที่อยูอาศัย
รวมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งกลุมดังกลาวในสัดสวนกวารอยละ 35 เปนกลุมที่ยังไมมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเอง กอปรกับจากแนวโนมจํานวนคนตอครัวเรือนที่ลดลงโดยตอเนื่องสงผลใหความตองการที่อยูอาศัยของกลุมเปาหมาย
มี จํา นวนเพิ่ มสู ง ขึ้ น ควบคู ไ ปด ว ย โดยบริ ษั ท ฯ เน น การพั ฒ นาโครงการภายใต การบริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ เอง ซึ่ ง จาก
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจมากวา 20 ป ทําใหบริษัทฯ ทราบถึงความตองการที่อยูอาศัยของลูกคาในกลุมดังกลาวเปน
อยางดี และนอกจากการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อจําหนายแลว บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังไดดําเนินโครงการอพารทเมนทให
เชาซึ่งถือเปนการขยายธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่อง (Recurring Income) ในทําเลที่เหมาะสม มีศักยภาพ สราง
รายไดอยางตอเนื่อง และใหผลตอบแทนที่คุมคา อีกทั้งยังชวยใหบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจได
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2.2

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ประเภทรายได

1. รายไดจากการขาย :
- บานเดี่ยว
- บานแฝด
- ทาวนเฮาส
- อาคารพาณิชย
- คอนโดมิเนียม
- ที่ดินเปลาในโครงการ/1
รวมรายไดจากการขาย
2. รายไดคาเชาและบริการ
3. รายไดอื่น/2
รวมรายได

ณ 31 ธ.ค. 2549 ณ 31 ธ.ค. 2550 ณ 31 ธ.ค. 2551
ณ 31 มี.ค. 2552
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
311.8
305.3
28.9
---646.0
0.0
6.7
652.7

47.8
46.8
4.4
---99.0
0.0
1.0
100.0

377.8
265.8
39.9
---683.5
5.0
8.8
697.3

54.2
38.1
5.7
---98.0
0.7
1.3
100.0

392.2
445.0
68.2
63.6
222.7
41.0
1,232.7
17.4
17.9
1,268.0

30.9
35.1
5.4
5.0
17.6
3.2
97.2
1.4
1.4
100.0

51.5
126.0
15.9
13.4
140.1
-346.9
4.4
4.9
356.2

14.5
35.4
4.5
3.8
39.3
-97.4
1.2
1.4
100.0

หมายเหตุ: /1 - รายไดจากการขายที่ดินในป 2551 เปนการขายที่ดินเปลาในโครงการธันยบดี (ภายใตการบริหารของ SRH) ใหกบั ผูถือหุน
กรรมการ และเครือญาติของผูถือหุนในบริษัทดังกลาว (กลุมนายภิเษก ศังขวณิช) โดยขายในราคาตารางวาละ 60,00068,306 บาท ซึ่งถือเปนการซื้อขายปกติ และเปนราคาขายใกลเคียงกับโครงการใกลเคียง (ที่ดินติดถนนราคาตารางวาละ
61,000 – 83,000 บาท และที่ดินที่ไมติดถนนราคาตารางวาละ 51,000-52,500 บาท)
/2 - รายไดอื่น ประกอบดวย ดอกเบี้ยเงินฝาก รายไดจากการยกเลิกสัญญา รายไดคาบริหารโครงการและคานายหนา เปนตน

2.3

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเปนผูประกอบการชั้นนําในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเนนที่คุณภาพ และความคุมคา สามารถตอบสนองความตองการทั้งดานที่อยูอาศัยและการใช
ชีวิตประจําวัน ของกลุมลูกคาเปาหมายผูมีรายไดระดับลางถึงปานกลาง โดยในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใน
รูปแบบตางๆ บริษัทฯ จะเลือกพัฒนาโครงการในทําเลที่เหมาะสมและมีศักยภาพตามแนวระบบสาธารณูปโภคที่ดี เพื่อให
เกิดผลตอบแทนที่คุมคาและมีโครงสรางการลงทุนที่เหมาะสม นอกจากนั้น บริษัทฯ จะใหความสําคัญตอการสรางความพึง
พอใจสูงสุดและประสบการณที่นาประทับใจใหกับกลุมลูกคา โดยการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ และการใหบริการดาน
อสังหาริมทรัพยอยางครบวงจรทั้งกอนและหลังการขาย ซึ่งจะนําไปสูการขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่องและยั่งยืน

หนาที่ 2.2 - 9

