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รายงานฉบบันี
จดัทําขึ
นโดยข้อมลูเท่าที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แตไ่ม่ถอืเ�ป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี
 จาํกดั ผูจ้ดัทําขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ด�้เป็�นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการ
ซื
อหรอืขายหลกัทรพัย์� หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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EIA ใหม่หา้มสร ้างตึกสูงบังลม-แดด 
เกณฑ ์ EIAใหม่ “ห้ามสร ้างตกึสูง-ใหญ่บังแดด-บังลม” มีผล 1 มิ.ย.64 ทั0วไทย ช ุมชนมสีิทธ ิ4สั0ง
ห ้ามข ึ 6นโครงการ  
การยื�นขออนญุาตทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (EIA) ของสาํนกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (สผ.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม สาํหรบั
อาคารที�เขา้เกณฑ ์ ไดแ้ก ่ คอนโดฯสงู 23 เมตรขึ 5นไป จาํนวนหน่วย 80 หอ้งขึ 5นไป โดยกาํหนดใหทุ้ก
โครงการที�ยื�นขออีไอเอตอ้งเปิดรบัฟังความคิดเห็นคนในชมุชนในทุกหลงัคาเรือนโดยเฉพาะบา้นที�อยู่
ติดกบัโครงการ หา้ม สุ่มตวัอย่าง เหมือนทกุครั5งที�ผา่นมา ขณะเกณฑใ์หม่ มองวา่หลายโครงการอาจไม่
ผา่น ความเห็นชอบเพราะนอกจากชุมชนมกัคดัคา้นการสรา้งตกึสงูในพื5นที�เป็นทนุอยู่แลว้ สผ.ยงั
กาํหนดให ้เจา้ของอาคารใชแ้บบจาํลองอาคารโครงการ  (3D) หรือใชเ้ทคโนโลยีออกแบบอาคารเสมือน
จรงิ ทาํใหเ้ห็นว่าเงาของอาคารตกสะทอ้นทอดยาวไปยงัทิศทางใดก่อนลงมือก่อสรา้ง ส่วนทิศทางลม
ผูป้ระกอบการตอ้งประมวลทั5งปีว่าทิศทางลมทาํเลนั5นไปทางใดบา้งอย่างไรก็ตามมองว่าการใช้
เทคโนโลยี 3D อยู่ในข่ายล็อกสเปกใหก้บับริษทัที�ปรกึษารายใหญ่เพียงไม่กี�รายไดร้บังานศกึษา
ผลกระทบอไีอเอ 
Source :  ฐานเศรษฐกิจ วนัที� 12 มิ.ย. 2564 

■ Comment 

การปรบัเกณฑด์งักลา่วยงัไม่ไดเ้กิดขึ 5นจรงิแตส่ผ.จะเปิดรบัฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะในวนัที� 18 
มิ.ย. 2564 เพื�อหาขอ้สรุป แต่หากมีการปรบัเกณฑ ์ EIA ใหม่นี 5จริงจะส่งผลกระทบต่อกลุม่
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรง เนื�องจากการการสรา้งคอนโดที�มีขนาดใหญ่จะทาํไดย้ากขึ 5น มีโอกาสที�
โครงการที�ออกแบบไปแลว้และอยูร่ะหว่างขอ EIA มีโอกาสที�จะตอ้งทาํการปรบัแบบโครงการใหม่ 
ในขณะที�คา่ใชจ้่ายในการขอ EIA จะสงูขึ 5น จากการออกแบบ 3D และการประมวลทิศทางลม ซึ�งที�
ปรกึษารายใหญ่มีเพียงไมกี่�รายที�รบังานศกึษาผลกระทบอีไอเอนี5 และการทาํประชาพิจารณที์�ตอ้งทาํ
ทกุครวัเรือนในบริเวณใกลเ้คียง จะส่งผลใหร้ะยะเวลาการขึ 5นโครงการใหม่นานขึ 5น และจากขอ้มลู
ขา้งตน้ การสรา้งคอนโดที�มีจาํนวน 30-40 ชั5น จะมีรศัมีเงายาวถึง 500 ม. ซึ�งจะเป็นผลกระทบในวง
กวา้ง จงึมีโอกาสที�โครงการที�อยู่ระหว่างการขอ EIA จะไม่สามารถขึ 5นโครงการได ้ 
สาํหรบัผลกระทบต่อปี 2564 เรามองว่าจะเป็นผลกระทบต่อยอด Presales เป็นหลกัเนื�องจากการ
เปิดตวัโครงการคอนโดใหม่จะยงัไม่สามารถรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นปี 2564 และบรษัิทที�มีสดัสว่นการเปิดตวั
โครงการใหม่ที�เป็นคอนโดสูงจะไดร้บัผลกระทบมากที�สดุ อาทิ ANAN, LPN, SPALI และ AP ในขณะที�
การเปิดตวัโครงการแนวราบใหม่ยงัไม่ไดร้บัผลกระทบจากการปรบัเกณฑนี์5 เราจงึยงัคง Top Pick 
ตามเดมิ ไดแ้ก่ QH (“ซื 5อ” 2.78 บาท), LH (“ซื 5อ” 9.45 บาท) ที�มีสดัสว่นรายไดแ้ละยอดขายที�มาจาก
โครงการแนวราบเป็นหลกั และ AP (“ซื 5อ” 8.80 บาท)  ที�ถงึแมว่้าจะมีแผนเปิดตวัโครงการคอนโดใหม่ที�
ยงัอยู่ระหว่างการขอ EIA แตก่ารเปิดตวัโครงการแนวราบและยอดขายยงัเติบโตต่อเนื�อง    
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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


