ASW จับมือ Bitkub รับแลก 'คริปโตเคอเรนซี' จ่ายบ้าน-คอนโด

18 มิถนุ ายน 2564

"แอสเซทไวส์" เตรียมความพร้อมร่วมกับ Bitkub เพิ่มทางเลือกแลกเงินดิจิทลั เป็ นเงินบาทเพือ่ ซือ้ บ้านคอนโดมิเนียม ผูบ้ ริหาร "กรมเชษฐ์ วิพนั ธ์พงษ์" หวังขยายฐานลูกค้ากลุ่ม New Gen พร้อมเปิ ดบริการเมือ่
16 มิ.ย ทีผ่ า่ นมา
นายกรมเชษฐ์ วิพนั ธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน) หรือ ASW ผู้
พัฒนาอสังหาฯ รุน่ ใหม่ เติบโตด้วยกลยุทธ์ "Best Choice" เปิ ดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์
จากัด (Bitkub) ในการเพิ่มทางเลือกให้ผบู้ ริโภคเป็ นเจ้าของบ้านและคอนโดมิเนียมทุกโครงการในเครือ
ผ่านการแลกสกุลเงินดิจิทลั หรือ คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) เป็ นเงินบาท เพื่อใช้ในการซือ้ บ้านและ
คอนโดมิเนียมในเครือแอสเซทไวส์ โดยลูกค้าสามารถแลกเหรียญคริปโตฯ ผ่าน Wallet ของบิทคับซึ่งเตรียม
ความพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า

นับเป็ นอีกก้าวหนึ่งของ

ผูป้ ระกอบการอสังหาฯ ที่นาเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดธุรกิจและปรับตัวสูน่ วัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว

ความร่วมมือกันในครัง้ นีเ้ กิดจากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะกลุม่ คนรุน่ ใหม่ซ่งึ
ปั จจุบนั Bitkub.com เป็ นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ท่สี ดุ ในการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทลั ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงสุด
กว่า 1,200 ล้านบาท/วัน ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ควบคู่กบั ASW ที่พฒ
ั นา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ตอบรับไลฟ์ สไตล์คนรุน่ ใหม่ และเป็ นผูน้ าด้านแคมปัสคอนโดภายใต้แบรนด์เคฟ
(KAVE)

ซึ่งสอดคล้องกับกลุม่ ผูอ้ ยู่อาศัยที่เป็ นกลุม่ นักศึกษาที่คนุ้ เคยกับการใช้สกุลเงินคริปโตฯ

ใน

ชีวิตประจาวัน
ทัง้ นี ้ ASW ได้จดั ตัง้ บริษัท ดิจิโทไนซ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย เพื่อรองรับการศึกษาและลงทุนเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิตอล (Digital Asset) และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี โดยมุ่งความ
สนใจไปที่เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และพร้อมที่จะแต่งตัง้ บริษัท ฟิ วเจอร์คอมแพทเทเร่ จากัด
เป็ นที่ปรึกษาผูช้ านาญการในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทลั และทัง้ หมดนี ้ เป็ นการตอกยา้ ความเป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาฯ รุน่ ใหม่ในตลาด
ปัจจุบนั ASW มียอดขายรอโอน (Backlog) กว่า 7,500 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรูร้ ายได้ในปี นปี ้ ระมาณ
4,700 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ในครึ่งแรกของปี 2564 มีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จคือโครงการ "เคฟ ทาวน์ ชิฟท์"
(Kave Town Shift) มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท และในช่วงครึง่ ปี หลัง มี 2 โครงการที่จะก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ได้แก่ โครงการ "เคฟ ทีย"ู (Kave TU) มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท และโครงการ "โมดิซ สุขมุ วิท 50"
(Modiz Sukhumvit 50) มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรูร้ ายได้ในปี นีจ้ นถึงปี 2565 มั่นใจ
รายได้ในปี 2564 เติบโต 20% ตามเป้าที่วางไว้
สาหรับโครงการใหม่ของแอสเซทไวส์ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเปิ ดโครงการ "เคฟ ศาลายา" (Kave Salaya)
ซึ่งได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี และยังเตรียมเปิ ดโครงการอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ทัง้ แนวราบและแนวสูง มูลค่า
โครงการรวม 9,700 ล้านบาท ในไตรมาส 2/64 บริษัทฯ เตรียมเปิ ดโครงการใหม่ "แอทโมซ บางนา" (Atmoz
Bangna) มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท นอกจากนี ้ ในช่วงครึง่ ปี หลัง บริษัทฯ เตรียมเปิ ดโครงการใหม่
ได้แก่ โครงการ "เคฟ เอวา" (Kave Ava) มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท, โครงการ "โมดิซ ไรห์ม คลาวด์"
(Modiz Rhyme Cloud) มูลค่าโครงการ 3,700 ล้านบาท, โครงการ "โมดิซ ศรีราชา" (Modiz Sriracha) มูลค่า

โครงการ 1,300 ล้านบาท และโครงการบ้านภูริปรุ ี ลาดพร้าว 41 โฮมออฟฟิ ศ (Baan Puri Puri Ladproa 41
– Home Office) มูลค่าโครงการ 87 ล้านบาท
ส่วนผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาส 1/64 (สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) มีรายได้
รวม 1,173 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 582 ล้านบาท หรือโตขึน้ 98.5% เทียบช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้รวม 591
ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ 320 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 250 ล้านบาท หรือ 361.8% เทียบช่วงเดียวกันของปี ก่อนมี
กาไรสุทธิ 69 ล้านบาท ขณะที่มีอตั รากาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) อยู่ท่ี 48.5 % และอัตรากาไรสุทธิ
(Net Profit Margin) อยู่ท่ี 25.7%

