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สาส์นจากประธานกรรมการ
àÃÕÂ¹

·Ò¹¼Ù¶×ÍËØ¹

!

ã¹» 2558 ºÁ¨. ÍÒ´ÒÁÑÊ ä´ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§à¡Ô´ã¹·Ò§·Õè´Õ¢Öé¹·Ò§´Ò¹á¹Ç·Ò§¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐÃÒÂä´
ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹á¹Ç·Ò§¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·¨Ò¡´Ò¹ºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃâ¦É³Ò»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÁÒà»¹¸ØÃ¡Ô¨
´Ò¹¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â «Öè§½ÒÂºÃÔËÒÃä´àÅç§àËç¹¶Ö§á¹Çâ¹Á¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§µÅÒ´·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ â´Â·Ò§ºÃÔÉÑ·Ïä´àÃÔèÁÁÕ
¡ÒÃÃÑºÃÙÃÒÂä´¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃáÃ¡·Õèä´·Ó¡ÒÃâÍ¹¡ÃÃÁÊÔ·¸ÔìËÍ§ªØ´ãËá¡ÅÙ¡¤ÒáÅÇºÒ§ÊÇ¹ â´ÂºÃÔÉÑ·ÂÑ§¤§Â×¹ÂÑ¹µÒÁ¤ÇÒÁ
¤Ò´ËÁÒÂÇÒ¨Ðä´¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹¹Õéà»¹·Õè¹Ò¾Íã¨à»¹ÍÂÒ§ÂÔè§ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ
ÊíÒËÃÑº¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹ÃÍº»·Õè¼Ò¹ÁÒ¶Ö§áÁÇÒÂÑ§áÊ´§¼Å¢Ò´·Ø¹ÍÂÙºÒ§ÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¤Òãª¨ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
à¹×èÍ§¨Ò¡ÍÂÙÃÐËÇÒ§»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ÃÙ»áºº¸ØÃ¡Ô¨áÅÐà»ÅÕèÂ¹á»Å§â¤Ã§ÊÃÒ§ºÃÔËÒÃÀÒÂã¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÏÍÑ¹¨Ð·íÒãËà¡Ô´¤ÇÒÁ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§áÅÐ¡ÍãËà¡Ô´ÃÒÂä´à»¹ä»ã¹·Ò§ºÇ¡ÀÒÂã¹Í¹Ò¤µÍÑ¹ã¡Å ÍÂÒ§á¹¹Í¹ áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹áÅÐ
¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÍÑµÃÒáÃ¡à»ÅÕèÂ¹«Öè§Ê§¼Å¶Ö§µ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¨Ò¡¡ÒÃ¡ÙÂ×Á¢Í§ºÃÔÉÑ· áµ¸ØÃ¡Ô¨·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·ÏÅ§·Ø¹¹Ñé¹à»¹
¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâ´´Õ¢Öé¹ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§áÅÐ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÃÒ§ÁÙÅ¤ÒáÅÐ¼ÅµÍºá·¹ã¹Í¹Ò¤µ «Öè§áÊ´§ãËàËç¹¶Ö§¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹·Ò§·Õè´ÕáÅÐãËàËç¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ··ÕèÁÕ¨Ð¤ÇÒÁà¨ÃÔ¡ÒÇË¹Ò¢Öé¹à»¹ÅíÒ´ÑºÍÂÒ§
á¹¹Í¹
ã¹°Ò¹ÐµÑÇá·¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¼ÙºÃÔËÒÃ¢Í§ ºÁ¨. ÍÒ´ÒÁÑÊ ¡ÃÐ¼Á¢Í¢Íº¤Ø³·Ò¹¼Ù¶×ÍËØ¹·Ø¡·Ò¹·Õèä´ãË¤ÇÒÁ
äÇÇÒ§ã¨ áÅÐãË¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÅØÁºÃÔÉÑ·ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§ áÅÐËÇÑ§à»¹ÍÂÒ§ÂÔè§ÇÒ¨Ðä´ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡·Ò¹¼Ù¶×ÍËØ¹´ÇÂ´Õ
ÍÂÒ§ÊÁèÓàÊÁÍµÅÍ´ä»
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คณะกรรมการบริษัท
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
ประธานกรรมการ

พลตรี ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายมนต์ชัย อรวงศ์ ไพศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(รักษาการ)

นายเกษม รัตนสนธิ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
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นายสราวุฒิ ภูมิถาวร
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายทิฆัมพร สุขสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

พ.อ. สมชาติ โตวิชัย
กรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
àÃÕÂ¹ ·Ò¹¼Ù¶×ÍËØ¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ¢Í§ºÃÔÉÑ· ÍÒ´ÒÁÑÊ ÍÔ¹¤ÍÃ»ÍàÃªÑè¹ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ÁÔä´à»¹¼ÙºÃÔËÒÃËÃ×Í
¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï áÅÐºÃÔÉÑ·ÂÍÂáÅÐÁÔä´à»¹¼ÙÁÕÊÇ¹ä´àÊÕÂã´æã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍººÃÔÉÑ·Ï â´Âã¹» 2558
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´»¯ÔºÑµÔË¹Ò·ÕèÍÑ¹¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔÍÂÒ§ÍÔÊÃÐáÅÐâ»Ã§ãÊ «Öè§ÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñº¢Í¡íÒË¹´¢Í§
µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË§»ÃÐà·Èä·Â
«Öè§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´à¢ÒÃÇÁ»ÃÐªØÁ ÊÃØ»ÊÒÃÐÊíÒ¤Ñ¢Í§§Ò¹·Õèä´»¯ÔºÑµÔ´Ñ§¹Õé
1. ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´ÊÍº·Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ áÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐ¨íÒ» 2558
¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·ÂÍÂ ÃÇÁ¡Ñº¼ÙÊÍººÑªÕâ´Âä´¾Ô¨ÒÃ³Òã¹»ÃÐà´ç¹·ÕèÊíÒ¤ÑáÅÐãË¤íÒá¹Ð
¹íÒ ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µÍ§àª×èÍ¶×Íä´áÅÐÁÕ¡ÒÃà»´à¼Â¢ÍÁÙÅ·ÕèÊíÒ¤ÑÍÂÒ§à¾ÕÂ§¾Í áÅÐà»¹ä»µÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑªÕ·ÕèÃÑºÃÍ§·ÑèÇä»
2. ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ä´ÊÍº·Ò¹¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾Í¢Í§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
ÀÒÂã¹¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·ÂÍÂ à¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾ÍàËÁÒÐÊÁáÅÐ¤ÇÒÁÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ¤ÇÒÁ¶Ù¡µÍ§ â»Ã§ãÊ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÏÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃÒ§Í§¤¡ÃáÅÐ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
¸ØÃ¡Ô¨
3. ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´ÊÍº·Ò¹ãËºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ
¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ à¾×èÍãË¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁâ»Ã§ãÊÊÃÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ãËá¡¼ÙÁÕÊÇ¹ä´àÊÕÂ
4. ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í¡¼ÙÊÍººÑªÕáÅÐ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÒµÍºá·¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´ÁÕ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í¡¼ÙÊÍº
ºÑªÕáÅÐ¤ÒµÍºá·¹»ÃÐ¨íÒ» 2558 â´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò¶Ö§¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹Ê¶Ò¹Ð¢Í§¼ÙÊÍººÑªÕ¢Í¨íÒ¡Ñ´·ÕèÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤Ñ ËÃ×Í¢Í¡íÒ
Ë¹´¢Í§µÅÒ´ ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂÏ ËÃ×ÍË¹ÇÂ§Ò¹Í×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ à¾×èÍãË¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ÇÒ¼ÙÊÍººÑªÕÁÕ¤ÇÒÁà»¹ÍÔÊÃÐáÅÐà»¹¡ÅÒ§
ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
5.¡ÒÃµÔ´µÒÁ¼Å¡Ñº½ÒÂºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÏáÅÐ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´Ò¹µÒ§æã¹¡ÒÃá¡ä¢»ÃÐà´ç¹áÅÐàÃ×èÍ§µÒ§æãËà»¹ä»µÒÁËÅÑ¡
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ชื่อบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ :
เลขทะเบียนบริษัท :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Website :
			

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
การลงทุนในบริษัทย่อยในลักษณะ Holding Company
657/217 อาคารชำ�นาญเพ็ญชาติ ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310
0107546000181
(662) 612-2242
(662) 612-2243
www.adamas.co.th

ชื่อบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ :
เลขทะเบียนบริษัท :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Website :
			

บริษัท บ.กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำ�กัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
48/7-8 ซ.รัชดาภิเษก 20 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
0105555035488
(662) 167-3039-43, (662) 275-8888
(662) 167-3044
www.adamas.co.th
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

ส่1.วนที
่ 1: การประกอบธุรกิรจกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ

บริ ษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่ได้ ผลตอบแทนให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้น โดยเน้ นไปที่
ธุรกิจการให้ บริ การและอสังหาริ มทรัพย์ อาทิ คอนโดมีเนียมหรื ออาคารชุดพักอาศัย, บ้ านและที่ดนิ , ที่ดินเปล่า, ที่ดนิ เพื่อ
การอุตสาหกรรมและโรงงาน และฯลฯ ซึง่ ฝ่ ายบริ หารได้ พิจารณาและเล็งเห็นถึงความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน โดย
เน้ นหนักไปที่ส่วนต่อขยายของชุมชนเมืองและการกระจายระบบสาธารณูปโภคจากภาครัฐบาล
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล ควบคูก่ บั รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรื อชุมชนโดยรอบ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
เป็ นผู้นาในการสร้ างมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจให้ มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสังคม
ภารกิจ
ผู้ม่งุ เน้ นในการสร้ างธุรกิจที่อยู่อาศัย ให้ สามารถสะท้ อนถึงการใช้ ชีวิตสมัยใหม่ของกลุ่มวัยรุ่ นจนถึงวัยทางาน
เราได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของ“คอนโดมิเนียม” ซึง่ ปั จจุบนั คงเป็ นตัวเลือกอันดับต้ นๆ ของใครหลายคน เพราะด้ วย
รู ปแบบการใช้ ชีวิตอันเร่ งรี บ ทว่ายังคงแสวงหาความสมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์อีกหลากหลายด้ าน พร้ อมปรับ
สมดุลชีวติ ทางานและการพักผ่อนอย่างแท้ จริ ง...
เป้าหมายระยะยาว
บริ ษัทเป็ น Holding Company ดาเนินธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ ที่มีผลประกอบการดี และ/หรื อเป็ นธุรกิจที่มี
แนวโน้ มดีในอนาคต มีทีมบริ หารจัดการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เข้ าใจธุรกิจที่ดาเนินการอยู่อย่างดี
ตลอดจนมีการบริ หารงานด้ วยความซื่อ สัตย์ โปร่ งใส มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งคาดว่าจะสร้ างผลตอบแทนใน
อนาคตให้ บริ ษัทได้ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทต่างๆ ที่ บริ ษัทถือหุ้นไว้ มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ทงไทยและต่
ั้
างประเทศ บริ ษัทจะให้ การสนับสนุนในการดาเนินการดังกล่าวต่อไป
เป้าหมายระยะสัน้
บริ ษัทจะเน้ นระบบพิจารณากลั่นกรองการลงทุนในธุรกิจที่มีอนาคตหรื อมีแนวโน้ มดี และเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่ อให้ ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ตลอดจนมุ่งเน้ นในการพัฒนาบุคลากรของ

ส่วนที่ 1 หน้ า 1
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ADAM”) จัดตังเมื
้ ่อวันที่ 19 กันยายน 2545
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทย่อยในลักษณะ Holding Company ปั จจุบนั ได้ ลงทุนในบริ ษัท
ย่อย 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด (KITHA) เดิมชื่อ บริ ษัท สิราลัย จากัด (SIRALAI)
ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทและบริษัทย่ อย สรุ ปได้ ดงั นี ้
กันยายน 2545
พฤศจิกายน 2546

เมษายน 2550

มิถนุ ายน 2550

พฤษภาคม 2551
พฤษภาคม 2552

มิถนุ ายน 2552

ธันวาคม 2552
มิถนุ ายน 2553

กันยายน 2553
พฤศจิกายน 2553
กุมภาพันธ์ 2555

บริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทอื่น ในลักษณะของ Holding Company ด้ วยทุน
จดทะเบียนเรี ยกชาระเต็มมูลค่า 50 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญ ออกใหม่จานวน 25 ล้ านหุ้นต่อ ประชาชนทั่วไป โดยได้ รับอนุญ าตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเดือนเดียวกันนีต้ ลาดหลักทรัพย์
ได้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) โดยใช้
ชื่อ บริ ษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) และมีชื่อย่อในการซื ้อขายหลักทรัพ ย์วา่ “RK”
เปลี่ยนชื่อบริ ษัทจาก บริ ษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) รวมทัง้ เปลี่ยนชื่ อย่อ ในการซือ้ ขายหลักทรั พย์ จาก “RK” เป็ น “ADAM” โดยมี ทุนจด
ทะเบียน 195,388,917 บาท โดยมีบริ ษัทแกนคือ บริ ษัท อาดามัส มีเดีย จากัด (ADM)
บริ ษั ท เข้ าซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของ AIM จ านวน 15,000,000 หุ้ น หรื อคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ วของ AIM ในราคา 10 บาทต่อหุ้น
และจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ AIM จานวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.85 ของทุนที่ชาระแล้ วของบริ ษัท
บริ ษัท อาดามัส มีเดีย จากัด (ADM) ซึง่ เป็ นบริ ษัทแกนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท อาดามัส เวิลด์ จากัด (AW)
บริ ษัทลงทุนในหุ้นสามัญทังหมดของ
้
XL ซึง่ ประกอบธุรกิจบริ หารกิจกรรมทางการตลาด รับจ้ างถ่ายทา
ตัดต่อภาพยนตร์ และผลิตรายการ โดยเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
XL จานวน 10,000 หุ้นมูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 1,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ XL
บริ ษัทลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AW จานวน 40 ล้ านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นยังคงเดิมคือร้ อย
ละ 99.99 ส่งผลให้ AW มีทนุ จดทะเบียนจานวน 50 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,000 หุ้น
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมตั ิให้ จาหน่ายหุ้นสามัญ
ของ AIM ที่เหลือทังหมด
้
บริ ษัทลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AW จานวน 130 ล้ านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นยังคงเดิมคือร้ อย
ละ 99.99 ส่งผลให้ AW มีทุนจดทะเบียนจานวน 180 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,800,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
ส่วนที่ 1 หน้ า 2
บริ ษัท เอ็กซ์ตร้ า ล้ าจช์ จากัด (XL) เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท อาดามัส เอ็กซ์ตร้ า ล้ าจช์ จากัด (XL)
บริ ษัทได้ ทยอยจาหน่ายเงินลงทุนใน AIM ส่งผลให้ สัดส่วนการถื อหุ้นลดลงต่ากว่าร้ อยละ 20 ส่งผลให้
AIM เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทอื่น
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ได้ กาหนดให้ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ น
วันสุดท้ ายของการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (ADAM-W1)มีผ้ ูถือหุ้นแสดงใบสาคัญใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญ จานวน 6,061,128 หน่วย แปลงเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 6,061,128 หุ้น เป็ นจานวน 6,061,128
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บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเป็ นจานวน 280,163,587 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยได้ รับหุ้นสามัญข้ างต้ นของบริ ษัทเป็ น

กันยายน 2553 บริ ษัท เอ็กซ์ตร้ า ล้ าจช์ จากัด (XL) เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท อาดามัส เอ็กซ์ตร้ า ล้ าจช์ จากัด (XL)
พฤศจิกายน 2553 บริ ษัทได้ ทยอยจาหน่ายเงินลงทุนใน AIM ส่งผลให้ สัดส่วนการถื อหุ้นลดลงต่ากว่าร้ อยละ 20 ส่งผลให้
AIM เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทอื่น
กุมภาพันธ์ 2555 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ได้ กาหนดให้ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ น
วันสุดท้ ายของการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (ADAM-W1)มีผ้ ูถือหุ้นแสดงใบสาคัญใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญ จานวน 6,061,128 หน่วย แปลงเป็ นหุ้นสามัญจานวน 6,061,128 หุ้น เป็ นจานวน 6,061,128
บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเป็ นจานวน 280,163,587 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยได้ รับหุ้นสามัญข้ างต้ นของบริ ษัทเป็ น
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบีย นตั ้งแต่ว นั ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2555 จนถึงวันที่ใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นครั ง้ สุดท้ าย มี การนา
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ มาใช้ สิ ทธิ ในการซื อ้ หุ้น สามัญ เป็ นจ านวนทัง้ สิ น้ 10,848,278 หน่ วย จากจ านวน
ใบสาคัญที่ออกทังสิ
้ ้น 134,657,608 หน่วย และมีใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือทังสิ
้ ้น 123,809,330 หน่วย
เมษายน 2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียน
จากเดิม 403,972,964 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่าย
ของบริ ษัทออกเป็ นจานวน 123,809,377 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท บริ ษั ทได้ นามตินีไ้ ปจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

ธันวาคม 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ ออกและเสนอขาย
หุ้น กู้แปลงสภาพเป็ นหุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ให้ แก่ ผ้ ูลงทุน ต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) ให้ กับ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เกิ น 10 ล้ าน
ดอลล่าร์ สิงคโปร์ หรื อเทียบเท่า 250 ล้ านบาท
และได้ มี ม ติอ นุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุน อี ก จ านวน
60,000,000 บาทเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 340,163,587 บาท มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ ที่บริ ษัทจะออกให้ แก่ผ้ ูลงทุน
ต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง โดยบริ ษัทได้ ทาการจดทะเบียนเพิ่มทุนกั บกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ส่งผลให้ ในปั จจุบนั บริ ษัทมีบริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ
340,163,587 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 340,163,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมี
ทุนที่ชาระแล้ วจานวนเงิน 280,163,587 บาท
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2556 เมื่ อ วัน ที่ 23 ธัน วาคม 2556 ได้ มี ม ติอ นุมัติให้ XL
ประกอบธุรกิจการพัฒ นาและจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์เพื่ อสุข ภาพและสิ่งแวดล้ อ ม รวมทัง้ เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิมจานวน 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบี
ยน 50,000,000 บาทและเปลี่ยนชื่อจาก
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาดามัส เอ็กซ์ตร้ า ล้ าจช์ จากัด (XL) เป็ น บริ ษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จากัด ( AC) ซึ่ง AC
ได้ ทาการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

กันยายน 2557

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวนที่ 25 กันยายน 2557 ได้ มีมติที่สาคั
ดัง่ ต่1อหน้
ไปนีา ้ 3
ส่วญนที
1. อนุมตั ิลงทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 60,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
จากทุน จดทะเบี ย น 340,163,587 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการตัด หุ้น ที่ ยัง ไม่ ได้
ออกจาหน่ายของบริ ษัท
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2. อนุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท อี ก จ านวน 500,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 280,
163,587 บาท เป็ นจ านวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
500,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่ อรองรั บการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน
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ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ ได้ แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่

1. อนุมตั ิลงทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 60,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
จากทุน จดทะเบี ย น 340,163,587 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการตัด หุ้น ที่ ยัง ไม่ ได้
ออกจาหน่ายของบริ ษัท
2. อนุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท อี ก จ านวน 500,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 280,
163,587 บาท เป็ นจ านวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่ อรองรั บการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ ได้ แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่
3. อนุ มั ติ จัด สรรหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท และรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ภายใต้ ป ระกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้ อง โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ ได้ แก่ บริ ษัท ที แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“บริ ษัท
ที แลนด์”) และ Fortune Thailand Investment Fund ซึง่ เป็ นกลุ่มผู้ลงทุนของบริ ษัท ที แลนด์
ในราคาหุ้นละ 1.71 บาท ซึง่ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ดงั กล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงซึง่ ได้ แก่ บุคคลที่
จะเป็ นผู้มีอ านาจควบคุมของบริ ษัท โดยการเข้ าทารายการดังกล่าว เมื่ อ พิจารณาขนาด
รายการรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงในข้ อ 5 ตามงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 ของบริ ษัท ณ วันที่
31 มีนาคม 2557 (ซึ่งเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
4/2557) มีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 12,694 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท
ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท
4. อนุมตั กิ ารขายหุ้นในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
4.1 รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ บริ ษัท อาดามัส เวิลด์ จากัด (ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท
ย่ อ ยของบริ ษั ท ) บริ ษั ท จะขายหุ้น สามัญ ของ บริ ษั ท อาดามัส เวิล ด์ จ ากัด จ านวน
1,800,000 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นจดทะเบียน ในราคา 100,000 บาท
ให้ แก่ นายรัฏ อักษรานะเคราห์
4.2 รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริ ษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จากัด (ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อ ยของบริ ษัท) บริ ษัทจะขายหุ้นสามัญของ บริ ษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จากัด
จานวน 10,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นจดทะเบียน ในราคา 10,000
บาท ให้ แก่ นางสาวโชติมา ชุบชูวงศ์
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
4.3 รายการจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ บริ ษัท จี จี นิว ส์ เนทเวิร์ค จากัด (ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ร่ วมของบริ ษัท ) บริ ษั ทจะขายหุ้น สามัญ ของ บริ ษั ท จี จี นิ วส์ เนทเวิร์ค จากัด จานวน
100,000 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 32.79 ของจานวนหุ้นจดทะเบียนทังหมด
้
305,000 หุ้น ใน
ส่วนที่ 1 หน้ า 4
ราคา 50,000 บาท ให้ แก่ นายรัฏ อักษรานะเคราห์
4.4 รายการจาหน่ ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริ ษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จากัด (ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ร่ วมของบริ ษัท) บริ ษัทจะขายหุ้นสามัญของ บริ ษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จากัด จานวน 30,000
หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของจานวนหุ้นจดทะเบีย นทัง้ หมด 300,000 หุ้น ในราคา
50,000 บาท ให้ แก่ นายรัฏ อักษรานะเคราห์
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การจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้ อง
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

จากเหตุการที่สาคัญในปี 2557 บริ ษัทมี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างธุรกิจหลัก จากเดิมทีกลุ่มบริ ษัทดาเนิน
ธุรกิจ การ บริ หารจัดการสถานี ทีวีกีฬาและธุรกิจบริ หารกิจกรรมการตลาด ซึ่งเป็ นไปตามแนวนโยบายการลงทุนของ
บริ ษั ท แม้ ว่าผลประกอบการตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมาไม่ ส ามารถสร้ างก าไร และ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ ก็ ต าม ดังนัน้
คณะกรรมการจึง ได้ เสนอให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม จากเดิ ม เป็ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ คาดว่าบริ ษัทจะมีผลตอบแทนในระยะกลางและระยะยาวเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และสามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ในอนาคตอันใกล้ ตอ่ ไป
กุมภาพันธ์ 2558

บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้ เริ่ มตรวจสอบบัญชีของกีธา โดยมีการแก้ ไข
และปรั บปรุ งระบบบัญชีและ Internal Audit ของกีธา เพื่อ ให้ ได้ มาตรฐานตามที่ กลต. และ ตลท.
กาหนด

มิถนุ ายน 2558

ผู้บริ หารของบริ ษัทเริ่ มพิจารณาถึงเรื่ องการปรับเปลี่ยนนโยบายการประกอบธุรกิจของบริ ษัท และ
พิจารณาถึงเรื่ องการขายกีธาเพื่อแก้ ปัญหาการไม่เป็ นไปตามกฎและระเบียบของ ตลท. ในเรื่ องงบ
การเงิน โดยพิจารณาเจรจากับนักลงทุนรายเดิมเพื่อพูดคุยถึงการขายคืนกลุ่มนักลงทุนเดิมเพื่อแก้ ไข
ข้ อติดขัดต่างๆ
บริ ษั ทเริ่ มศึกษาการลงทุนในธุรกิจ ที่มีรายได้ ต่อ เนื่ องประเภทอื่นๆ ในหมวดอสังหาริ มทรั พย์ อาทิ
อพาร์ ทเม้ นต์,โรงแรมและอาคารสานักงาน ในหมวดงานบริ การ อาทิ สื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและแก้ ไขปั ญหา cash company

กันยายน 2558

เริ่ มดาเนินการร่ างเงื่อนไขและความรับผิดชอบในการขาย บ.กีธาฯ คืนให้ กบั นักลงทุนเดิม โดยยึดถือ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็ นสาคัญ

ตุลาคม 2558

บริ ษัทพิจารณาเลือกทรัพย์สินเพื่อทาการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง(Due Diligence) และตรวจสอบ
เรื่ องเอกสารสิทธิ์ตามกฏหมาย(Legal DD) ด้ วยความมุ่งหวังว่าธุรกิจอพาร์ ทเม้ นจะเป็ นธุรกิจที่มี
ความเสี่ยงต่าและเกิดรายได้ เร็ ว ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทแก้ ปัญ หาเรื่ อง cash company ได้ โดยเร็ ว โดย
บริ ษัทได้ จดั ทาร่ าง MOU สาหรับการซื ้ออพาร์ ทเม้ น และร่ าง MOU สาหรับการขายหุ้นของกีธา เพื่อ
ขออนุมตั คิ ณะกรรมการบริ ษัทและอนุมตั โิ ดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยทังหมดจะด
้
าเนินการภายใต้ การกากับดูแลให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
การควบคุม จากบริ ษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริ หาร ซึง่ นโยบาย เป้าหมาย รวมทังกลยุ
้ ทธ์ของการดาเนินงานของ
บริ ษัท ย่อ ยทัง้ หมดมาจากคณะกรรมการบริ ษั ท การปฏิ บัติต่อ พนักงานทัง้ หมดของบริ ษั ทย่ อ ยจะเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับบริ ษัท โดยมีสวัสดิการผลตอบแทน ระเบียบปฏิบตั ิ และค่านิยมองค์ก ร เช่นเดียวกับบริ ษัททุกประการ เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายแนวเดียวของบริ ษัท

ส่วนที่ 1 หน้ า 6
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จากการที่บริ ษัทเป็ น Holding Company ดังนัน้ ในรายละเอียดข้ างล่าง จึงเน้ นในส่วนของการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ผ่านบริ ษัทย่อ ย ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ครั ง้ ที่ 2/2557 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 บริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นแกน
ดังนัน้ บริ ษัทจึงเน้ นในส่วนของบริ ษัทย่อยดังกล่าว ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ADAM

99.99%
KITHA

บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยดาเนินการผ่านบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด (“KITHA”)
บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด เป็ นบริ ษัทแกนที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในกลุ่มบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจต่างๆ โดยปั จจุบนั บริ ษัทดาเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจ ดังนี ้
ในกลุ่มบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจต่างๆ โดยปั จจุบนั บริ ษัทดาเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจ ดังนี ้
ในกลุบริ
หาริโดยปั
มทรัจพจุย์บนั โดยด
นการผ่
ย่อรยกิคืจอดับริ
่มบริษัทษทีัท่ปทีระกอบธุ
่ประกอบธุรกิรกิจจอสั
ต่างงๆ
บริ ษัทาเนิ
ดาเนิ
นธุรกิาจนบริ
ลงทุษนัทในธุ
งนีษ้ ัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส้ ์
 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยดาเนินการผ่านบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส้ ์
จากัษดัทที(“KITHA”)
 ด บริ
่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยดาเนินการผ่านบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส้ ์
จากั
(“KITHA”)
บริ ษัทจากั
กีธดา พร็
อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด เป็ นบริ ษัทแกนที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
(“KITHA”)
บริ ษัท กีธา พร็
อพเพอร์
ตี ้ส์ จากัด เป็ นบริ ษัทแกนที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด เป็ นบริ ษัทแกนที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้
(หน่ วย : ล้ านบาท)
โครงสร้ างรายได้
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ดาเนิน % การถือ
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ดาเนิน % การถือ
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ
การ %หุ้การถื
นของอ
ปี 2558 %
ปี 2557 %
ปี 2556 %
การ ดาเนิหุน้ นของ
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
โดย
บริ
ษ
ั
ท
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ โดย การบริษัทหุ้นของ
ล้
า
นบาท
%
ล้
า
นบาท
%
ล้
า
นบาท
%
1. รายได้ จากการการผลิตรายการ
AW
99.99
66.44 71.05
โดย
บริ
ษัท
1. รายได้ จากการการผลิตรายการ
AW
99.99
66.44 71.05
และสื
อ
่
โฆษณาทางโทรทั
ศ
น์
1. ่อรายได้
จากการการผลิ
AW
99.99
66.44 71.05
และสื
โฆษณาทางโทรทั
ศน์ ตรายการ
2. รายได้
ากการจัดแสดงคอนเสิ
AW
99.99
25.62 27.39
และสื่อจโฆษณาทางโทรทั
ศน์ ร์ต
2. รายได้ จากการจัดแสดงคอนเสิร์ต
AW
99.99
25.62 27.39
หากการจั
ารกิจกรรมส่
งเสริ ม ร์ต
2. และบริ
รายได้
ดแสดงคอนเสิ
AW
99.99
25.62 27.39
และบริ
หารกิจจกรรมส่
งเสริ
ม
การตลาด
และบริ หารกิจกรรมส่งเสริ ม
การตลาด
3. การตลาด
รายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
KITHA
99.99 128.69 96.84 63.73 84.51
3. รายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
KITHA
99.99 128.69 96.84 63.73 84.51
4. รายได้
กาไรจากการจ
ยเงินมลงทุ
ADAM
4.78 84.51
6.34
3.
จากธุรกิาหน่
จอสัางหาริ
ทรัพนย์
KITHA
99.99
128.69
96.84
63.73
4. กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ADAM
4.78
6.34
5. กรายได้
อื่น าหน่ายเงินลงทุน
4.20
3.16
6.90
9.15
1.46
1.56
4.
าไรจากการจ
ADAM
4.78
6.34
5. รายได้ อื่น
4.20
3.16
6.90
9.15
1.46
1.56
รายได้อรื่นวม
75.41
100
93.52
100
5. รายได้
4.20
3.16
6.90
9.15
1.46
1.56
132.89
100
รายได้ รวม
75.41
100
93.52
100
132.89 100
รายได้ รวม
75.41
100
93.52
100
132.89 100
หมายเหตุ : ข้ อมูลประกอบของบริษัทย่อยตามตารางข้ างต้ น
หมายเหตุ : ข้ อมูลประกอบของบริษัทย่อยตามตารางข้ างต้ น
- บริ ษัทจาหน่
ษัทย่อย ได้าแงต้ก่ นAW และ AC ไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ : ข้ อ- มูลประกอบของบริ
ษัทษย่าอัทยบริ
ยตามตารางข้
บริ ษัทจาหน่ายบริ
ย่อย ได้ แก่ AW
และ AC ไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
-- บริ
ษ
ท
ั
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ยใหม่
คื
KITHA
เมื่อวัไป
นทีเมื
่ 1่อธัวันนวาคม
บริ ษนัทในบริ
จาหน่ษาัทยบริ
ษัทย่อคืยอได้KITHA
แก่ อAW
ที่ 30 2557
กันยายน 2557
- บริ ษัทลงทุ
ย่อยใหม่
เมื่อและ
วันทีAC
่ 1 ธันวาคม
2557
- บริ ษัทลงทุนในบริ ษัทย่อยใหม่ คือ KITHA เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
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บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตีส้ ์ จากัด
วิสัยทัศน์ ของบริษัท
บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตีส้ ์ จากัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และที่พักอาศัยเพื่อเติมเต็มวิถีชีวิตยุค
ใหม่ เรามุ่งมั่นที่จะสร้ างสรรค์โครงการ เพื่ อ เป็ นสัญ ลักษณ์ ข องการให้ รางวัลชี วิต ด้ วยการร่ วมมื อ กับผู้อ อกแบบและ
ผู้ดาเนินการก่อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์ชนน
ั ้ าของประเทศ ตลอดจนการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ เกรดเอ ให้ ทุกรายละเอียด
สะท้ อนคุณภาพ (High Quality) และคูค่ วรกับการมีบ้านที่คณ
ุ จะรู้ สึกสบายและผ่อนคลายทุกครัง้ ที่กลับมา ที่ที่ทาให้ คณ
ุ
เข้ าใจถึงความหมายของคาว่า “การให้ รางวัลตัวเอง”
เพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่แตกต่างกัน บริ ษัทจะเน้ นตลาดกลุ่มลูกค้ าผู้มี
รายได้ ในแต่ละระดับ โดยมุ่งเน้ นที่จะพัฒนาโครงการปั จจุบนั และก่อสร้ างบ้ านที่อยู่ระหว่างดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จ และส่ง
มอบให้ แก่ลกู ค้ าตามกาหนด เพื่อสร้ างการจดจาในตราสินค้ าของกลุ่มบริ ษัท ใช้ เป็ นชื่อนาหน้ าโครงการต่างๆ ทุกโครงการ
ตามด้ วยชื่อลักษณะหรื อรู ปแบบโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละระดับ
“เรามอบประสบการณ์ การใช้ชีวิตทีม่ ี คณ
ุ ค่า ผ่านทุกโครงการทีพ่ กั อาศัย เพือ่ สะท้อนความหมายของการให้รางวัลชีวิต ”
ภารกิจของบริษัท
ในปี 2558 กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ม่งุ มัน่ สร้ างภารกิจที่น่าเชื่อถือให้ แก่ลกู ค้ า 4 ภารกิจ ดังนี ้
 คัดสรรสิ่งที่ดีที่สดุ ให้ ลกู ค้ า
 ดูแลและเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ นพิเศษ
 สร้ างสรรค์สิ่งที่ตอบสนองแต่ละบุคคล
 สร้ างแรงบันดาลใจในการใช้ ชีวติ
กลยุทธ์ ของบริษัท
ในปี 2558 กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด สร้ างกลยุทธ์ธุรกิจบริ ษัท 4 กลยุทธ์
 บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการคัดสรรทาเลที่มีศกั ยภาพเพื่อตอบโจทย์ลกู ค้ า
 การเลือกสรรค์คณ
ุ ภาพของวัสดุที่คงทนและได้ รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อสร้ างรางวัลให้ ชีวติ ลูกค้ า
 การใส่ใจขันตอนการผลิ
้
ตจากทีมงานทุกฝ่ าย และผ่านการตรวจสอบทุกครัง้ ก่อนที่จะส่งมอบงาน
สู่ลกู ค้ า
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บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ดังนี ้
 ในปี 2555 บริ ษัทฯ ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ด้ วยทุนจดทะเบียน 2,200,000,000 บาท เพื่ อ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารชุด
 ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ประเภทโครงการอาคารชุดโดยเจาะกลุ่มลูกค้ าระดับกลาง –
ล่าง โดยมี การเปิ ดตัวแบรนด์ “THAN LIVING” ส าหรั บ โครงการอาคารชุด ระดับ ราคาเฉลี่ ย 70,000-90,000 บาทต่อ
ตารางเมตร โดยมีการเปิ ดตัวโครงการแรกของบริ ษัทกีธา คือ THAN LIVING ประชาอุทิศ ที่มีทงอาคารสู
ั้
งและอาคารเตี ้ย
จานวน 828 ยูนิ ต มูล ค่าโครงการ 2,800 ล้ านบาท และมี ก ารจับ มื อ ร่ วมกับ บริ ษั ท คอลลิ เออร์ ส อิ น เตอร์ เนชั่น แนล
ประเทศไทย จากัด ให้ เป็ นตัวแทนฝ่ ายขายของบริ ษัท
ั นาผลิตภัณฑ์ประเภทโครงการอาคารชุดเจาะกลุ่มลูกค้ าระดับ
 ในปี 2556 ไตรมาส 4 บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ล่าง โดยมีการเปิ ดตัวแบรนด์ “My Story” สาหรับโครงการอาคารชุดระดับราคาเฉลี่ยต่ากว่า 69,000 บาทต่อตารางเมตร
โดยมีการเปิ ดตัวโครงการที่ 2 คือ My Story ลาดพร้ าว 71 อาคารเตี ้ยจานวน 8 ชัน้ มูลค่าโครงการ 1,300 ล้ านบาท และมี
การจับมือร่ วมกับบริ ษัท พลัส พร็ อเพอร์ ตี ้ จากัด ให้ เป็ นตัวแทนฝ่ ายขายของบริ ษัท
 สาหรับปี 2556 กีธาได้ รับรางวัล แห่งความสาเร็ จ จากหลายหน่วยงาน อาทิ
- รางวัลจาก Thailand Property Awards 2014
o Best Affordable condo Development (Bangkok) โครงการแดน ลิฟวิ่ง รั ชดา-ประชา
อุทศิ
- รางวั ล จาก International Property Awards Winner from Asia Pacific 2014 รวม 2 รางวั ล
ประกอบด้ วย
o Highly Commended Best Affordable Thailand condo Development ประชาอุทศิ
o Highly Commended Best Affordable Thailand condo Development ลาดพร้ าว
 ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาคารชุดอย่างต่อเนื่องและเปิ ดตัวโครงการที่ 3 ของบริ ษัท
คือ THAN-LIVING สาทร-เจริ ญราษฎร์ อาคารสูงจานวน มูลค่าโครงการ 2,300 ล้ านบาท โดยทางบริ ษัทได้ มีการร่ วมมือ
กับทางบริ ษัท Knight Frank Thailand ในการเป็ นตัวแทนขายประจาโครงการ
 ปี 2558 นับเป็ นปี ที่มีความสาคัญต่อการเปลี่ ยนแปลงและเป็ นก้ าวสาคัญ ของทางบริ ษัทในการเปิ ดตัว
โครงการเพิ่มเติมอีกจานวน 2 โครงการคือได้
1) โครงการแดน ลิฟวิ่ง พระราม9-แอร์ พอร์ ต ลิงก์ เป็ นโครงการที่ ได้ ร่วมมื อกับ บ.พลัส พร็ อ พเพอร์ ตี ้
จากัดในการเป็ นตัวแทนขายคอนโดสูง 33 ชัน้ จานวน 530 ยูนิต มีมลู ค่าโครงการประมาณ 1,800
ล้ านบาท เปิ ดขาย ณ ไตรมาส 1/2558
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2) โครงการแดน ลิ ฟวิ่ง รั ชดา-วงศ์ส ว่าง เป็ นโครงการคอนโดสูง 28 ชัน้ จานวน 712 ยูนิต มี มูลค่า
โครงการประมาณ 2,000 ล้ านบาท เปิ ดขาย ณ ไตรมาส 4/2558
และนอกจากนีท้ างบริ ษัทยังสามารถรับรู้ รายได้ ส่วนแรกจากการโอนโครงการที่สร้ างเสร็ จแล้ วคือ มาย สตอรี่ ลาดพร้ าว71
ณ สิ ้นปี 2558 อีกด้ วย

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษั ท กี ธา พร็ อ พเพอร์ ตี ส้ ์ จากัด มี น โยบายประกอบธุร กิ จอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ บบครบวงจรทัง้ การซือ้ และ/ขาย
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง อาคารเพื่อการพานิชย์ อาคารชุดพักอาศัย อาคาร
สานักงาน อาคารโรงงานและโกดังสินค้ า
ก) ที่ดินเปล่ า บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาถึงการดาเนินธุรกิจด้ านบริ หารจัดการซื ้อ-ขาย ที่ดินเปล่าทังเพื
้ ่อการพัฒนา
ธุรกิจ โดยมีนกั ลงทุนทังบุ
้ คคลและนิตบิ ุคคลให้ ความสนใจในสินทรัพย์ที่บริ ษัทมีเพื่อพิจารณาซื ้อ-ขาย อีกทังยั
้ งมีแนวทาง
การค้ าขายเพื่อทากาไรจากที่ดินในทาเลแห่งอนาคต ที่มีแนวโน้ มการขยายของชุมชนเมือง
ข) ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาถึงการลงทุนเพื่อดาเนินธุ รกิจด้ านนิคมอุตสาหกรรมหรื อ
ที่ดนิ เพื่ออุตสาหกรรม อันเป็ นการขยายและกระจายความเสี่ยวงทางธุรกิจ
ค) อพาร์ ทเม้ นต์ หรื ออาคารชุ ดพักอาศัยเพื่อการเช่ า บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาถึงการลงทุนเพื่อดาเนิน
ธุรกิจ ด้ านอพาร์ ท เม้ น ต์ห รื อ อาคารชุดพัก อาศัย เพื่ อ การเช่า โดยพิจ ารณาถึงอุป ทานที่ เกิ ดขึน้ ในบริ เวณจาเพาะอาทิ
มหาวิทยาลัย แหล่งอุตสาหกรรม สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ง) คอนโดมีเนียม/อาคารชุดพักอาศัยเพื่อการขาย
- โครงการThan Living รัชดา-ประชาอุทศิ
“ชอบแบบไหน... ใช้ ชีวิตแบบนัน้ ” แนวคิดบริ ษัทกีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ตังใจให้
้
คอนโด เป็ นมากกว่าห้ องเพียง
หนึ่งห้ อง แต่ต้องเป็ นที่อยู่อาศัยที่รองรับไลฟ์สไตล์ที่ใช่ เน้ นคุณภาพชีวิตที่ดี ท่ามกลางพื ้นที่สีเขียวของสวนหย่อมพร้ อมลู่
จ๊ อกกิ ้ง และสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ทัง้ สระว่ายน ้า ฟิ ตเนส และห้ องสมุดฯ ในราคาที่สมั ผัสได้ เริ่ มเพียง 2 ล้ าน
ต้ นๆ กาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จปลายปี 2558
- โครงการ Than Living สาทร-เจริญราษฎร์
“เติมเต็มทุกการใช้ ชีวิต กับคอนโดที่คดิ จากไลฟ์สไตล์ที่คณ
ุ เลือกเป็ น” THAN Living แดน ลิฟวิ่งสาทร-เจริ ญราษฎร์
คอนโดสไตล์โมเดิร์นสูง 36 ชัน้ 531 ยูนิต ท่ามกลางทาเลอันเพียบพร้ อมใกล้ แม่น้ํ าเจ้ าพระยาทาเลศักยภาพแห่งอนาคตที่
ให้ คุณ ภาพชี วิต สมบู ร ณ์ แ บบรอบด้ า นถึ ง 360 องศาให้ คุ ณ ได้ เข้ าถึ ง บรรยากาศของการพั ก ผ่ อ นและการสัญ จร
สะดวกสบายใกล้ เมืองคล่องตัวด้ วยรถใต้ ดิน MRT และรถไฟฟ้า BTS ใกล้ สถานีสรุ ศักดิ์และสะพานตากสินพร้ อมสะดวก
ด้ วยทางด่วนศรี รัชและเฉลิมมหานคร พร้ อมความพิเศษของรู ปแบบห้ องที่มีให้ เลือกมากถึง 5 รู ปแบบทัง้ One Bedroom,
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Two Bedrooms, Duplex, Executive Room (2-3ห้ อ งนอน) และPenthouse/pool Villa ขนาดใหญ่ ถึง 265-284 ตร.ม.
กาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จปี 2560
- โครงการ My Story ลาดพร้ าว 71
“Reward your Life ให้ รางวัลกับทุกเรื่ องราวชีวติ ”เมื่อการเดินทางของชีวติ มาบรรจบที่ “ความสาเร็ จ” คุณจะมองหา
สิ่งใดเพื่อเป็ นรางวัลให้ กบั ทุก เรื่ องราวที่เต็มไปด้ วยความหมาย “My Story ลาดพร้ าว 71รางวัล ” คอนโดแบบ Low-rise
สไตล์ Urban Minimal Contemporary 4 อาคาร 658 ยูนิต พร้ อมสวนใจกลางเมืองขนาดใหญ่ และ Fitness & Double
Swimming Pool สระว่ายนา้ ระบบนา้ เกลือขนาดกว้ างถึง 2 สระ Grand Lobby แบบ Double Volume รวมถึง Private
library ห้ องสมุดส่วนตัวในบรรยากาศสงบร่ มรื่ น ท่ามกลางธรรมชาติ กาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จปี 2558
- โครงการ Than Living พระราม 9 – Airport Link
The Reflection of your identity สะท้ อนการใช้ ชีวิตที่เป็ นคุณ - โครงการคอนโดมิเนี่ยมสูง 32 ชัน้ มีห้องพักทังหมด
้
530 ยูนิต มี ให้ เลือ ก 4 รู ปแบบ ตังแต่
้ 1 ห้ องนอน ถึง Penthouse ขนาดเริ่ มต้ นที่ 24-123 ตร.ม. ซึ่งมี การออกแบบให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้อยู่อาศัย มีการจัดสรรพื ้นที่ใช้ สอยอย่างลงตัว พร้ อมสิ่งอานวยความสะดวกทังสระว่
้
าย
น ้าแบบ Infinity Edge Pool, Sky Lounge ที่ชนั ้ ดาดฟ้า ห้ องสมุด ที่มอบความคุ้มค่าให้ แก่ผ้ ูอาศัยในทาเลศักยภาพบน
ถนนศรี นคริ นทร์ ใกล้ สถานี Airport Link หัวหมาก เส้ นทางที่จะทาให้ ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น ไม่ว่าจะเดิน
ทางเข้ าสู่ใจกลางเมืองหรื อเส้ นทางมอเตอร์ เวย์ส่สู ายตะวันออก และยังรายล้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกอีกมากมาย
- โครงการ Than Living รัชดา-วงศ์ สว่ าง
The Panoramic Sky Living สั ม ผั ส 360 องศา การใช้ ชี วิ ต ที่ เหนื อ กว่ า :เติ ม เต็ ม ทุ ก การใช้ ชี วิ ต กั บ ความสุ ข
หลากหลายไลฟ์สไตล์ที่คณ
ุ เลือกได้ ที่ Than Living รัชดา-วงศ์สว่าง คอนโดสไตล์ Modern Panorama สูง 29ชัน้ 712 ยู
นิต ใจกลางทาเลแห่งอนาคตให้ คุณเข้ าถึงธรรมชาติ บรรยากาศการพักผ่อนด้ วยพืน้ ที่สีเขียวที่มากกว่า และสิ่งอานวย
ความสะดวกครบครัน ทังสระว่
้
ายน ้า sky fitness sky lounge และ ห้ องสมุด พร้ อมความสะดวกสบายในการเดินทางสู่
ย่านธุรกิจ เพียง 2 นาทีจาก MRT สถานีวงศ์สว่าง กาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ ปี 2562
ซื ้อขายโดยเน้ นกลุ่มลูกค้ าระดับกลาง-ล่าง ทังในพื
้ น้ ที่กรุ งเทพและปริ มณฑล โดยทางบริ ษัทได้ จาแนกและกาหนด
ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการลูกค้ า และสามารถรับรู้ ระดับราคาที่แตกต่างกันไป โดยทางบริ ษัทได้
มีการแบ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
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ตารางที่ 1 – แบรนด์และราคาของโครงการอาคารชุด
Mid-rage – High rage
Segment
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ตารางที่ 1 – แบรนด์และราคาของโครงการอาคารชุด
Mid-rage – High rage
Brand
Segment

Mid-rage

Brand

1) มาย สตอรี่ (MyStory)
แบรนด์สาหรับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ไม่สูงมากนัก เป็ นจุดเริ่ มต้ นของที่อยู่อาศัยที่แรก มี
ความภูมิใจในการเป็ นเจ้ าของเสมือนได้ มอบรางวัลชีวิตให้ แกตนเอง เน้ นประโยชน์ใช้ สอยอย่างคุ้มค่า โดยโครงการของ
1) มาย สตอรี่ (MyStory)
MY STORY มีดงั นีแบรนด์
้ สาหรับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ไม่สูงมากนัก เป็ นจุดเริ่ มต้ นของที่อยู่อาศัยที่แรก มี
แดน นเจ้
ลิฟาวิของเสมื
่ง(THAN-LIVING)
ความภูม2)ิใจในการเป็
อนได้ มอบรางวัลชีวิตให้ แกตนเอง เน้ นประโยชน์ใช้ สอยอย่างคุ้มค่า โดยโครงการของ
บกลุมี่มดงั ลูนีก้ ค้ าเป้าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับปานกลางเพื่อคนวัยทางานและกลุ่มครอบครัว ด้ วย
MYสาหรั
STORY
แดน ลิฟวิ่ง(THAN-LIVING)
โครงการอาคารชุดที่ต2)อบสนองความต้
อ งการของลูกบ้ านที่ ให้ ในสิ่งที่เหนือ กว่า และรวมไปถึงการสร้ างสังคมที่น่าอยู่
ให้ แก่ลกู บ้ านในเครืสาหรั
อด้บวกลุ
ย ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับปานกลางเพื่อคนวัยทางานและกลุ่มครอบครัว ด้ วย
โครงการอาคารชุดที่ตอบสนองความต้ อ งการของลูกบ้ านที่ ให้ ในสิ่งที่เหนือ กว่า และรวมไปถึงการสร้ างสังคมที่น่าอยู่
ให้ แก่ลกู บ้ านในเครื อด้ วย

ตารางที่ 2 – ตารางสรุ ปรายละเอียดโครงการที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ของบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
ตารางที่ 2 – ตารางสรุ ปรายละเอียดโครงการที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ของบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด

โครงการ

โครงการ

ฟวิ่งประชาอุ
รัชดา ประชาอุ
แดน ลิฟวิแดน
่ง รัชลิดา
ทิศ ทิศ
มาย สตอรี่ ลาดพร้ าว 71

มาย สตอรี่ ลาดพร้ าว 71

แดน ลิฟวิ่ง สาธร เจริ ญราษฎร์

ความคืบหน้ า
พืน้ ที่
ความคืบหน้
า
จานวน
การขาย
(ร้ อย
ที่
ประเภท พืน้ โครงการ
อย
สถานที่ตงั ้ โครงการ ประเภท โครงการ จานวน หน่การขาย
วย (ร้ละของมู
ลค่ า
โครงการ (ไร่ -งาน-หน่ วย ละของมูลค่ า
สถานที่ตงั ้ โครงการ
โครงการ (ไร่ -งาน(ยูนิต)ขายทัง้ ขายทัง้
(ยูนิต)
ตร.ว.)
ตร.ว.)
โครงการ) โครงการ)
ถนนประชาอุททิศิศ
ถนนประชาอุ
ถนนนาคนิวาส

อาคารชุด

8 - 0 – 0.0

658

ถนนเจริ ญราษฎร์

อาคารชุด

4 - 0 – 0.0

531

ถนนศรี นคริ นทร์

อาคารชุด

3-0-27.4

530

ถนนนาคนิวาส

แดน ลิฟวิ่ง สาธร เจริ ญราษฎร์

ถนนเจริ ญราษฎร์

แดนลิฟวิ่ง พรัราม9 แอร์ พอร์ ตลิงก์

ถนนศรี นคริ นทร์

แดน ลิฟวิ่ง รัชดา-วงศ์สว่าง

ถนนวงศ์สว่าง

แดนลิฟวิ่ง พรัราม9 แอร์ พอร์ ตลิงก์
แดน ลิฟวิ่ง รัชดา-วงศ์สว่าง
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อาคารชุ
ด ด8 - 18– -82.0
อาคารชุ
1 – 82.0828

ถนนวงศ์สว่าง
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อาคารชุด
อาคารชุด
อาคารชุด

อาคารชุด

อาคารชุด

8 - 0 – 0.0

828 58.93% 58.93%
658

4 - 0 – 0.0

531

3-0-27.4

530

4-2-2.7

712

82.82%
71%
79%
7.58%

4-2-2.7ส่วนที่ 1 หน้712
า 13
ส่วนที่ 1 หน้ า 13

82.82%
71%
79%
7.58%
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ตารางที่ 3 – ตารางสรุ ปการซื ้อที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการ
ประเภท
ที่ดนิ ดาเนินการ
พัฒนาโครงการแล้ ว

ที่ดนิ รอการพัฒนา

โครงการ
แดน ลิฟวิง่ รัชดาฯ-ประชาอุทศิ
มาย สตอรี่ -ลาดพร้ าว 71
แดน ลิฟวิง่ สาทร-เจริ ญราษฎร์
แดน ลิฟวิง่ พระราม 9-แอร์ พอร์ ตลิงค์
แดน ลิฟวิง่ -วงศ์สว่าง
มาย สตอรี่ บางซื่อ-บางบัวทอง
บ้ านเดี่ยว รามอินทรา 72
แดน ลิฟวิง่ เอกมัย
โรงแรม บางสิเหร่ ภูเก็ต
แดน ลิฟวิง่ ประดิพทั ธ์
แดน ลิฟวิง่ บางหว้ า-เพชรเกษม
มาย สตอรี่ แจ้ งวัฒนะ
โรงแรม เขาหลัก พังงา
รวม

ขนาด
(ตร.ว.)
3,382.0
3,200.0
1,600.0
1227.4
1802.7
2,698.4
14,138.0
1,500.0
19,143.0
8,924.7
1,054.0
955.0
6,842.2
66,467.4

บริ ษัทได้ มีศกึ ษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนการซื ้อที่ดินทุกครัง้ ในด้ านกฎหมาย การตลาด การ
ออกแบบ การก่อสร้ าง เพื่อลดปั ญหาต่างๆ และความเสี่ยงที่ตามมา โดยเมื่อศึกษารายละเอียดต่างๆแล้ ว บริ ษัทจึงจะ
ดาเนินการซื ้อที่ดนิ
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2.3 การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
2.3.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
1) กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์

บริ ษัทกีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และที่พกั อาศัยเพื่อเติมเต็มวิถีชีวิตยุคใหม่
เรามุ่ง มั่น ที่ จ ะสร้ างสรรค์ โครงการ เพื่ อ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องการให้ รางวัล ชี วิต ด้ ว ยการร่ ว มมื อ กับ ผู้ ออกแบบและ
ผู้ดาเนินการก่อสร้ างอสังหาริ มทรั พย์ชนน
ั ้ าของประเทศ ตลอดจนการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ เกรดเอ ให้ ทุกรายละเอียด
สะท้ อนคุณภาพ (High Quality) และคูค่ วรกับการมีบ้านที่คณ
ุ จะรู้ สึกสบายและผ่อนคลายทุกครัง้ ที่กลับมา ที่ที่ทาให้ คณ
ุ
เข้ าใจถึงความหมายของคาว่า “การให้ รางวัลตัวเอง”
ในทุกขัน้ ตอนการออกแบบ เราคานึงถึงความสอดคล้ องกับรู ปแบบชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างกันของผู้บริ โภคเพื่อ
สร้ างทางเลือกให้ กบั การอยู่อาศัย (Customization) ทุกโครงการภายใต้ บริ ษัทกีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด คุณสามารถ
เลือกสีห้อง เลือกการปรับระดับของไฟ และการตกแต่งภายในที่เหมาะกับคุณ ที่สาคัญเรามีการเพิ่มบริ การ Concierge
Service 24 ชั่ว โมง ซึ่ง เป็ นหนึ่ ง ในความพิ เศษที่ เราต้ องการให้ ลู ก ค้ า ของเราได้ รั บ ความสะดวกสบายอย่ า งเต็ ม ที่
(Extraordinary Treat)
การได้ เห็นลูกค้ ามีไลฟ์สไตล์ในแบบที่ตนรัก (Passionate Lifestyle) เป็ นหนึ่งในความมุ่งหวังสูงสุด และทาให้ เราไม่หยุด
นิ่งที่จะค้ นหาว่า มีสิ่งใดที่ผ้ บู ริ โภคยังไม่ได้ รับการเติมเต็มจากการอยู่อาศัย เพื่อทาให้ การอยู่บ้านในวันธรรมดาเป็ นวันที่
พิเศษขึ ้นได้
2) กลยุทธ์ ด้านราคา
ทางบริ ษัทฯได้ มีการวางแผนและกาหนดราคาขายสินค้ าให้ มีความเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรั บทัง้ ทางด้ าน
ทาเลที่อยู่อาศัย สภาพทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานในพืน้ ที่ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายตัดสินใจได้
ง่าย และมีความพอใจในการซื ้อและ/หรื อ การลงทุนในสินค้ านันๆกั
้ บทางบริ ษัทฯ
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3) กลยุทธ์ ด้านการจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
การบริ ห ารงานขายนับ เป็ นอี ก หนึ่งปั จจัย ที่ส าคัญ ของกลยุท ธ์ ทางการตลาด โดยมี ที ม งานมื อ อาชี พ ที่ผ่ าน
ประสบการณ์จริ งให้ คาปรึกษาอย่างใกล้ ชิดทุกขันตอน
้
ด้ วยรู ปแบบการทางานที่ทนั สมัยและใส่ใจทุกรายละเอียด มีความ
คล่องตัวในการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารการขาย เพื่ อให้ ตรงกับสภาวะตลาดที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้ องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้ า เพื่อให้ ได้ สินค้ าและบริ การที่ตรงใจกับผู้บริ โภคมากที่สดุ
บริ ษัทฯ ยังมีฐานข้ อมูลกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ ที่พร้ อมจะช่วยให้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการขายและ
การตลาดเป็ นไปอย่างถูกต้ องและแม่นยาเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจได้ ถงึ ความสาเร็ จของโครงการ และการเพิ่มมูลค่าของการ
ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถตอบสนองความต้ องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้ าได้ อย่างเป็ นเยี่ยม โดยจะให้
คาปรึกษาและแนะนาการพัฒนาโครงการให้ ตรงตามความต้ องการของตลาดร่ วมวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและ
คูแ่ ข่งพร้ อมวางแผนกลยุทธ์การขายและการตังราคาอย่
้
างเหมาะสม พร้ อมกันนันยั
้ งมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุน
การส่งเสริ มการขาย เพราะลูกค้ าเปรี ยบเสมือนหัวใจสาคัญของบริ ษัท
4) กลยุทธ์ ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การทาการตลาดด้ านการสื่อสารและการโฆษณา เป็ นกระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อ
สร้ างการรับรู้ คณ
ุ ค่าของโครงการผ่านสื่อที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Media และOnline Media ซึง่ ช่องทางเหล่านี ้จะช่วยให้ การเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็ นไปได้ ง่าย สร้ างแรงจูงใจได้
อย่างรวดเร็ ว เราจึงให้ ความสาคัญต่อการวางกลยุทธ์ด้านนี ้เป็ นอย่างมาก พร้ อมเล็งเห็นความจาเป็ นในการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริ โภคเพื่อวางแนวทางในการนาเสนอสู่กลุ่มเป้าหมายนันๆ
้ อย่างตรงประเด็น อาทิ สโลแกน ชื่อโครงการที่
จดจาง่าย ไปจนถึงสไตล์การออกแบบ อย่างเป็ นเอกลักษณ์ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริ มการขายและกระตุ้นการ
ตัดสินใจซื ้อ
ทางบริ ษัทได้ จดั โครงการ “LIVE To GIVE” ชีวติ คือการให้ เป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ซึง่ โครงการ “Live to Give” ชีวติ คือการให้ เป็ นกิจกรรมที่ทางจัดทาขึ ้นเพื่อตอบแทนให้ กบั ลูกค้ า เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้ าและองค์กร
5) กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย
ทางบริ ษัทฯได้ มีการทาการส่งเสริ มการขายเพื่อให้ เป้าหมายเป็ นไปตามการประมาณที่ได้ ตงไว้
ั ้ โดยมีการ
ร่ วมมือกับหลายภาคส่วน (Co-Promotion) ทังหน่
้ วยงานรัฐและเอกชน อาทิ การร่ วมมือด้ านกลุ่มลูกค้ าและเงื่อนไขพิเศษ,
การร่ วมมือด้ านส่งเสริ มการขาย, การร่ วมมือเรื่ องการจูงใจในการซื ้อขาย และการร่ วมมือเรื่ องการแลกเปลี่ยนสินค้ า
(Barter)
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6) กลยุทธ์ ด้านการลูกค้ าสัมพันธ์ และบริการหลังการขาย
ทางบริ ษัทฯได้ ให้ ความสาคัญเรื่ องการบริ การและตอบสนองความต้ องการและบริ หารจัดการความพึงพอใจ
ของลูกค้ าของบริ ษัทฯและรวมถึงกลุ่มแนวโน้ มลูกค้ าในอนาคต(Potential Client) โดยอานวยความสะดวกด้ านการ
ให้ บริ การข้ อมูล การชาระค่าบริ การและการบริ หารจัดการกลุ่มลูกค้ าที่มีปัญหาหรื อติดขัดด้ านต่างๆ
ทางบริ ษัทฯได้ วา่ จ้ างหน่วยงาน/บริ ษัทเพื่อดาเนินการด้ านบริ การหลังการขาย ตรวจเช็คและส่งมอบสินค้ า การ
บริ หารนิติบคุ คล การซ่อมบารุ งและการบริ หารจัดการให้ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และให้ เป็ นไปตามมาตราฐานของ
บริ ษัทฯ
การจาหน่ ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ในต่ างประเทศ
ทางบริ ษัทฯได้ ทาการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดออกไปในภูมิภาคอาเซียน(Asian) โดยเริ่ มต้ นจากประเทศ
สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยมีการวางแผนเพื่อขยายออกไปเพิ่มเติมในประเทศอื่นๆอาทิ อินโดนีเซียและบรู ไน อีกทังยั
้ งได้ มี
การเริ่ มขยายออกไปในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้ น โดยทางบริ ษัทฯได้ ทาความร่ วมมือ
กับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเพื่อดาเนินการขายและการตลาดในประเทศนันๆ
้ และยังขยายความร่ วมมือ
ในหลายๆประเทศ.
2.3.2

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้าหมาย

บริ ษั ท ก าหนดกลุ่ม ลูก ค้ าเป้ าหมายของบริ ษั ท เป็ นผู้ที่ ต้ อ งการอยู่ใกล้ สิ่ งอ านวยความสะด วกในเรื่ อ งการ
คมนาคมที่ต้องมีทางเลือกในการเดินทางได้ หลายเส้ นทาง เช่นมีรถโดนสารวิ่งผ่าน หรื อใกล้ สถานีรถไฟฟ้า ถนนจะต้ อง
กว้ างขวางและมีที่จอดรถเพียงพอสาหรับลูกบ้ านของทุกโครงการ โดยบริ ษัทได้ กาหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ ดงั นี ้
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1. กลุ่มวัยทางาน อายุ 28 ปี ขึ ้นไป
ในกลุ่มนี ้ เป็ นวัยที่เริ่ มต้ นการทางาน การใช้ ชีวติ และการเก็บเงินเพื่อสร้ างความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
2. กลุ่ม อายุ 45 ปี ขึ ้นไป
เป็ นกลุ่มวัยที่ทงการงาน
ั้
และเป็ นผู้เพียบพร้ อม มาดมัน่ ในการดูแลครอบครัวอย่างดีที่สดุ เพื่อชีวติ ที่สมบูรณ์
แบบที่สดุ สาหรับคนที่ต้องดูแล
3. กลุ่มทางาน อายุ 35 ปี ขึ ้นไป
ในวัยนี ้จะเริ่ มแสวงหาความเป็ นครอบครัว แสวงหาทาเลที่อยู่อาศัยเพื่อความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
4. กลุ่มเกษียณอายุอายุ 55 ปี ขึ ้นไป
ชายวัยเกษี ยณความสุขของพวกเขาคือ การได้ ใช้ เวลาเพื่ อ พักผ่อ นกับคนที่รักใช้ ชีวิตอย่างเรี ยบง่าย ทว่า
สะดวกสบายมีทกุ อย่างที่ครบครัน
2.3.3 ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2558
จานวนคอนโดมิเนียมที่เปิ ดขายใหม่ในปี พ.ศ.2558 มีทงั ้ หมดประมาณ 34,670 ยูนิตต่ากว่าคอนโดมิเนียมที่
เปิ ดขายในปี พ.ศ.2557 ประมาณ 30% จานวนคอนโดมิเนียมที่ลดลงค่อนข้ างมากสะท้ อนให้ เห็นว่าตลาดอยู่ในช่วงชะลอ
ตัว และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงั คงกังวลต่อภาวะตลาด ดังนัน้ จึงชะลอการเปิ ดขายโครงการใหม่ในปี พ.ศ.2558
รัฐบาลประกาศลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าจดจาานอง และภาษี ในไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558 และมี
กาหนดสิน้ สุดภายในไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2559 เพื่อกระตุ้นการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและคอนโดมิเนียมในไตรมาสที่ 4 พ.ศ.
2558 และมีความเป็ นไปได้ ที่จะเพิ่มขึ ้นในไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2559

ตารางที่ 4 – คอนโดมิเนียมเปิ ดขายใหม่ตงแต่
ั ้ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 – ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2558
ที่มา : ฝ่ ายวิจยั คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย
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ตารางที่ 5 – ราคาขายของคอนโดมิเนียมเปิ ดขายใหม่ตงแต่
ั ้ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 – ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2558

ที่มา : ฝ่ ายวิจยั คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย
หมายเหตุ: เฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิ ดขายในไตรมาสนันๆ
้ เท่านัน้
ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่เปิ ดขายใหม่ในไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558 อยู่ ที่ประมาณ 120,600 บาทต่อ
ตารางเมตรเพิ่มขึ ้นประมาณ 25% จากไตรมาสก่อนหน้ านี ้ เพราะว่ามีหลายโครงการที่เปิ ดขายในไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558
ใน ราคาที่สูงกว่า 200,000 บาทต่อตารางเมตร ผู้ประกอบการหลายรายยังคง ให้ ความสนใจต่อตลาดคอนโดมิเนียมที่มี
ราคาขายในช่วงระหว่าง 50,000 -150,000 บาทต่อตารางเมตร ซึง่ เป็ นกลุ่มผู้ซื ้อที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในกลุ่มคนไทย ราคา
ขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่เปิ ดขายใหม่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2557 – 2558 เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการ
บางรายเปิ ดขายโครงการระดับ Luxury ด้ วยราคาขายที่ม ากกว่า 200,000 บาทต่อ ตารางเมตร และให้ ความสนใจ
มากกว่ากลุ่มระดับล่างที่ได้ รับผลกระทบจากหนี ้ครัวเรื อน และกาาลังซื ้อที่ลดลง
เส้ นทางส่วนต่อขยายใหม่กาาลังกลายเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาขายเฉลี่ ยของคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะ
โครงการคอนโดมิเนียมที่มีกาาหนดเปิ ดขายในอนาคต
2.3.4 แนวโน้ มตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2559
เส้ นทางรถไฟส่วนต่อขยายเส้ นทางใหม่ เป็ นปั จจัยบวกต่อตลาดคอนโดมิเนียม เพราะผู้ประกอบการเองก็มอง
หาทาเลใหม่เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บางโครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง และหลายโครงการใหม่ๆ จะเปิ ด
ประมูล ในปี พ.ศ.2559
ผู้ ประกอบการหลายรายยั ง คงกั ง วลต่ อ ความต้ องการและก าลั ง ซื อ้ ในตลาดคอนโดมิ เนี ย ม ดั ง นั น้
ผู้ประกอบการบางรายจึงอาจจะลดจาานวนการเปิ ดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ลงในปี พ.ศ.2559 แต่ก็ยงั ต้ องขึ ้นอยู่
กับภาวะเศรษฐกิจด้ วย
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โครงการบ้ านระดับ Luxury ในพืน้ ที่ไม่ไกลจากระบบรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ ดินจะเป็ นคู่แข่งใหม่ของโครงการ
คอนโดมิเนียมระดับ Luxury ในเขตเมืองชันใน
้ แม้ ว่าจะมีราคาขายที่สูงกว่าแต่ด้วยพื ้นที่ใช้ สอยที่มากกว่า และการขาย
พร้ อมที่ดนิ น่าจะสร้ างความน่าสนใจให้ กบั ผู้ซื ้อได้ มากกว่า
คอนโดมิเนียมมือสองและพร้ อมเข้ าอยู่กาลังเป็ นที่น่าสนใจเนื่องจากราคาขายที่ต่ากว่าเมื่อเทียบกับโครงการใหม่
จุดตัดของเส้ นทางรถไฟฟ้าใหม่บางแห่งกาลังเป็ นที่สนใจมากขึ ้นในปี พ.ศ.2559
คืบหน้ าต่อเนื่องในปี พ.ศ.2558

หลังจากที่การก่อสร้ างมีความ

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. การจัดหาที่ดนิ
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ บริ ษัทได้ มีการสารวจความต้ องการของตลาดก่อน เพื่อตัดสินใจในการเลือก
ซื ้อที่ดิน โดยหลังจากได้ ที่ดินมา บริ ษัทได้ ศกึ ษาข้ อกฎหมายต่างๆ เช่น พื ้นที่ก่อสร้ างที่สามารถสร้ างได้ พื ้นที่สีเขียว ที่จอด
รถและความสูงของอาคาร โดยนาข้ อมูลกฎหมายมารวมกับข้ อมูลทางการตลาดว่าสามารถสร้ างโครงการที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมกับทาเลที่ตงนั
ั ้ น้ ๆ เช่น อาคารชุ ดพักอาศัย เป็ นต้ น ต่อมาทางบริ ษัทจึงลองออกแบบผังโครงการเบือ้ งต้ นให้
สามารถคิดคานวณประมาณการมูลค่าโครงการที่เหมาะสม เมื่อวิเคราะห์โครงการได้ เหมาะสมแล้ ว ทางบริ ษัทจะจัดการ
ว่าจ้ างบริ ษัทออกแบบที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และเป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีของแต่ละโครงการ ซึ่งการออกแบบนี เ้ ป็ นส่วนหนึ่งที่บริ ษัทให้ ความสาคัญ อย่างมาก และปั จจัยอื่นๆที่
บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี ้
ทาเลที่ตงั ้
บริ ษัทฯ จะพิจารณาจัดซื ้อที่ดินให้ กระจายในหลายทาเลในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล และตามจังหวัดใหญ่ๆ
เพื่อ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละพืน้ ที่ได้ อย่างหลากหลาย และเป็ นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุนของบริ ษัทฯ ไม่ให้ จากัดตัวอยู่ในพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ เท่านัน้
สภาพตลาด
บริ ษัทฯ จะคานึงถึงความต้ องการทางด้ านการตลาดในแต่ละทาเล เพื่อให้ สามารถเลือกซื ้อที่ดินบนทาเลที่มี
ความต้ องการทางด้ านการตลาดสูงในปั จจุบนั หรื อในอนาคตอันใกล้ เพื่อนามาพัฒนาโครงการที่เป็ นที่ต้องการของตลาด
ได้ อย่างถูกต้ อง
การคมนาคม
บริ ษัทฯ จะจัดซื ้อที่ดินแปลงที่สามารถเข้ าถึงได้ อย่างสะดวกเหมาะสมกับแต่ละชนิดของโครงการ หากเป็ น
โครงการหมู่บ้านแนวราบจะต้ องมีถนนเข้ าถึงโครงการที่มีขนาดและความกว้ างตามมาตรฐานที่กฎหมายอนุญาตให้ ทา
การจัดสรรที่ดนิ ได้ มีระบบขนส่งมวลชนในระยะใกล้ เคียง หากเป็ นโครงการที่พกั อาศัยแบบอาคารสูงจะต้ องตังอยู
้ ่ในถนน
สัญ จรหลักที่มีการจราจรคับคัง่ สามารถเข้ าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ ในระยะเดิน ใกล้ ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าหรื อ
ส่วนต่อขยายตามนโยบายของรัฐบาล
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สาธารณูปโภคสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ดนิ ที่บริ ษัทฯ จัดซื ้อจะต้ องสามารถเชื่อมต่อกับระบบสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานได้ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
ท่อ ระบายนา้ มี การจัดเก็บขยะ เป็ นต้ น ภายในระยะใกล้ เคียงของที่ดินที่บริ ษัทฯ จะจัดซื ้อจะต้ อ งมี สิ่งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็ นต่อการใช้ ในชีวิตประจาวัน เช่น ศูนย์การค้ า ตลาด สถานศึกษา โรงพยาบาล เป็ นต้ น
รูปร่ างและขนาดที่ดนิ
บริ ษัทฯ จะคัดเลือ กแปลงที่ดินที่มีรูปร่ างที่อานวยให้ สามารถจัดวางผังโครงการได้ อย่างเหมาะสมตามหลัก
วิชาการและจะจัดซื ้อที่ดนิ ที่มีขนาดเหมาะสมกับชนิดของโครงการที่จะพัฒนา
กฎหมาย
ก่อนที่บริ ษัทฯ จะจัดซื ้อที่ดินจะต้ องมีการตรวจสอบข้ อจากัดทางกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องในด้ านการใช้ ประโยชน์ที่ดินว่ามีข้อควบคุมใดๆ บ้ างที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาที่บริ ษัทฯ กาหนดขึ ้นบนที่ดิน
แปลงนันๆ
้
แนวโน้ มในอนาคต
บริ ษั ทฯ จะคัดเลื อ กที่ดินในพื น้ ที่ ที่บ ริ ษัท ฯ เห็นว่ามี แ นวโน้ มที่ จะเจริ ญ เติบโตในแนวทางที่ดีขึน้ มี โครงการ
พัฒนาสาธารณนูปโภคพื ้นฐานอาทิ ทางด่วน รถไฟฟ้า มอเตอร์ เวย์ เพื่อขยายตัวเมืองของทางภาครัฐที่จะดาเนินการใน
อนาคต เพื่อให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากการเพิ่มค่าของทรัพย์สินที่ซื ้อไป
โดยบริ ษัทฯ มีแนวทางที่หลากหลายในการจัดหาที่ดิน เช่น บริ ษัทฯ เป็ นผู้ติดต่อกับเจ้ าของที่ดินด้ วยตัวเอง ซึง่
จะมีแหล่งที่มาจากผู้ที่เป็ นเจ้ าของที่ดนิ โดยตรง โดยที่บริ ษัทฯ จะลงประกาศซื ้อที่ดนิ ในสื่อต่างๆ รวมทังตรวจสอบประกาศ
้
ขายที่ดินในสื่อนันๆ
้ รวมถึงการตรวจสอบกับสถาบันที่มีสินทรัพย์ประกาศขาย เช่น สถาบันการเงิน กรมบังคับคดี การจัด
ประมูลภาคเอกชน เป็ นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีช่องทางจากการเสนอขายจากตัวแทนขายที่ ดิน
บริ ษัทฯ จะคัดเลือกจัดซื ้อตามคุณสมบัตขิ องที่ดนิ ที่บริ ษัทฯ ต้ องการ เปรี ยบเทียบกับราคาที่ดนิ แปลงอื่นๆ ทังนี
้ ้ ที่ดนิ ที่ผ่าน
การคัดเลือกจะถูกนาเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
โดยบริ ษัทฯยึดถือเรื่ องความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ เรื่ องความเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินเพื่อป้องกันการ
เปิ ดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน อีกทังราคาซื
้
้อจะต้ องมีความเหมาะสมในแต่ละพื ้นที่ ประโยชน์ใช้ สอยและถูกต้ องตามกฏหมาย
2. วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษัทฯได้ มีการเจรจาต่อรองผู้ผลิตวัสดุก่อสร้ างเพื่อให้ ได้ สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดีในราคาที่เหมาะสม และประหยัด
พลังงานโดยบริ ษั ท ฯจะเป็ นผู้จัด ซือ้ วัส ดุก่ อ สร้ างเองบางประเภท เช่ น สุข ภัณ ฑ์ เฟอร์ นิ เจอร์ และระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยที่ตดิ ตังในบ้
้ าน ทังนี
้ ้ นอกจากจะสามารถรักษาคุณภาพของสินค้ า
3. การคัดเลือกผู้รับเหมา
บริ ษัทฯมีทีมวิศวกรและทีมงานที่ทาหน้ าที่คดั เลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และประสบการณ์
โดยได้ มีการกาหนดมาตรฐานในการทางาน พร้ อมทัง้ มีแผนการตรวจรับงานที่ชดั เจน
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4. ขัน้ ตอนการผลิตและเทคโนโลยี
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญกับรายละเอียดในทุกขันตอน
้
โดยก่อนการกาหนดโครงการใดๆ บริ ษัทฯจะมีการสารวจ
ทาเลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาความต้ องการ รู ปแบบพฤติกรรมของผู้บริ โภคเพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ และในการวิเคราะห์นนจะเป็
ั้
นการทางานร่ วมกันระหว่างทีมงานด้ านการตลาด ทีมบริ หารงานก่อสร้ าง และฝ่ าย
บริ หาร เช่น การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยด้ วยนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี การก่อสร้ างประเภทประหยัดพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภัย เป็ นต้ น นอกจากนันบริ
้ ษัทฯยังให้ ความสาคัญกับการบริ หารงานก่อสร้ างซึง่
รวมถึงการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความชานาญ มีประสบการณ์ และมีความน่าเชื่อถือที่ดี ประกอบกับบริ หารจัดการการ
จัดซื ้อวัสดุก่อสร้ างที่ดี
5. การจัดหาวัตถุดบิ และการก่ อสร้ าง
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัท ฯได้ มีขนตอนการจั
ั้
ดซื ้อวัสดุต่างๆอย่างโปร่ งใส โดยทางบริ ษัทได้ ว่าจ้ าง
ผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีชื่อเสียงและมากด้ วยประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการก่อสร้ างในรู ปแบบโครงการนันๆซึ
้ ่งบริ ษัทได้
ดาเนินการให้ มีที่ปรึ กษาที่ได้ รับการยอมรับ และการจัดจ้ างอย่างโปร่ งใสโดยใช้ ใช้ วิธีการเปิ ดซองประมูลการก่อสร้ าง
เพื่อให้ ราคาก่อสร้ างที่เหมาะสมและงวดงานตรงตามแบบก่อสร้ างโดยเป็ นการว่าจ้ างทังแบบเหมารวมกั
้
บวัสดุและค่าแรง
กับผู้รับเหมาหลัก โดยโครงการคอนโดมิเนียมบริ ษัทฯ ได้ ทาการจัดหาซื ้อวัสดุบางอย่างเองในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
และรู ปแบบเพื่อลดภาระต้ นทุนค่าใช้ จ่ายโดยคิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ย 20% ของต้ นทุนการก่อสร้ างทังหมด
้
กระบวนการจัดหา
ซื ้อวัสดุทางบริ ษัทได้ รับมาตรฐานการรับรอง (มอก.) ทุกชิ ้นเพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้ าในการซื ้อโครงการ มีการสุ่ม
ตรวจสอบจากบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที่ได้ รับการยอมรับเพื่อความมัน่ ใจของลูกค้ า
6. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ จะจัดซือ้ แปลงที่ดินที่ล้อมรอบด้ วยสิ่งแวดล้ อมที่ดี และคุ้มค่าต้ องการลงทุนในอนาคต โดยบริ ษั ทฯได้
คิดค้ นและพัฒนาโครงการโดยคานึงถึงประโยชน์และความเหมาะสม โดยรู ปแบบโครงการที่จะถูกพัฒนาขึ ้น ทังนี
้ ้จะต้ องไม่อยู่
ติดกับแหล่งเสื่อมโทรม และสถานที่ที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อลูกค้ าผู้ซื ้อสินค้ าของบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯดาเนินโครงการต่างๆ หากโครงการใดเข้ าเงื่อนไขที่ต้องยื่นขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษัทจะมี การว่าจ้ างที่ปรึ กษาสิ่งแวดล้ อมเพื่ อ ดาเนินการจัดเตรี ยมรายงานผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อ ม (EIA Report)
เพื่อให้ สามารถขออนุญาตต่างๆอย่างถูกต้ องตามกฎหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม เมื่อเกิดการก่อสร้ างเกิดขึ ้นอาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม อีกทังเมื
้ ่ อเริ่ มมีการก่อสร้ างได้ ควบคุมและตรวจสอบทางด้ านระบบน ้าเสีย โดยน ้าเสียจากแต่
ละโครงการจะได้ รับ การบ าบัดก่อ นระบายลงบ่อ พัก รวมทัง้ จัดให้ มีการตรวจสอบคุณ ภาพนา้ ทิง้ ให้ ได้ มาตรฐานตาม
กฎหมายกาหนดไว้ ก่อนระบายลงสู่นา้ สาธารณะ และรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ โดยมีการติด ตามผลและ
ประสานงานกับหน่อยงานราชการอย่างใกล้ ชิด
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7. งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ ส่งมอบโครงการ มายสตอรี่ ลาดพร้ าว 71 โดยบริ ษัทมียอดอาคารชุดพัก
7. งานทีว่ ยและรอโอน
ังไม่ ได้ ส่งมอบ
อาศัยที่ได้ รับการจองแล้
จานวนรวม 545 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าขายทังสิ
้ ้น 1,094 ล้ านบาท
7. ณ งานที
่ ยังไม่
ด้ ส่งมอบ
วันที่ 31
ธันไวาคม
2558 บริ ษัทได้ ส่งมอบโครงการ มายสตอรี่ ลาดพร้ าว 71 โดยบริ ษัทมียอดอาคารชุดพัก
ที่ 31 ธันวาคม
2558 บริจานวนรวม
ษัทได้ ส่งมอบโครงการ
โดยบริ
ษัทมียอดอาคารชุดพัก
อาศัยที่ไณด้ รวัับนการจองแล้
วและรอโอน
545 หน่วย คิมายสตอรี
ดเป็ นมูลค่า่ ลาดพร้
ขายทังสิ
้ าว้น 71
1,094
ล้ านบาท
อาศัยที่ได้ รับการจองแล้ วและรอโอน จานวนรวม 545 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าขายทังสิ
้ ้น 1,094 ล้ านบาท
โครงการ
โครงการ

แดน ลิฟวิ่ง รัชดา
โครงการ
ประชาอุทศิ
แดน
ฟวิ่ง่ รัชดา
มาย ลิสตอรี
แดนประชาอุ
ลิฟาวิว่ง71รัทชศิ ดา
ลาดพร้
ประชาอุมาย
ทศิ สตอรี่
แดน ลิฟวิ่ง สาทร
ลาดพร้
าว 71
มาย สตอรี
่
เจริ ญราษฎร์
ลาดพร้
แดนาวลิฟ71วิ่ง สาทร
แดนลิฟวิ่ง พระราม
แดนเจริลิฟญวิราษฎร์
่ง สาทร
9 แอร์ พอร์ ตลิงก์
เจริ ญ
ราษฎร์
แดนลิ
ฟวิ่ง พระราม
แดน9 ลิแอร์
ฟวิ่งพรัอร์ชดาตลิงก์
แดนลิฟวิ่ง พระราม
วงศ์สว่าง
9 แอร์
แดนพอร์
ลิฟตวิลิ่งงรัก์ชดาแดนวงศ์
ลิฟสวิว่่งางรัชดาวงศ์สว่าง

พืน้ ที่โครงการ ห้ องชุดทัง้ หมด ห้ องชุดที่ขายได้
(ไร่ -งาน-ตร.ว.)
(ยูนิต)
(ยูนิต)
พืน้ ที่โครงการ ห้ องชุดทัง้ หมด ห้ องชุดที่ขายได้
ิ ต)
)
พืน้ (ไร่ที่โ-งาน-ตร.ว.)
ครงการ ห้ องชุด(ยูทันง้ หมด
ห้ องชุด(ยูทีน่ ขิตายได้
8 - 1 – 82.0
828
488
(ไร่ -งาน-ตร.ว.)
(ยูนิต)
(ยูนิต)
– 82.0
8 -80- –1 0.0
8 - 1 – 82.0
8 - 0 – 0.0
4 - 0 – 0.0
8 - 0 – 0.0

658828
828
658
531
658

4 - 0 – 0.0
3-0-27.4
4 - 0 – 0.0
3-0-27.4
4-2-2.7
3-0-27.4
4-2-2.7

531
530
531
530
712
530
712

4-2-2.7

712

488
545
488
545
380
545
380
419
380
419
54
419
54

ยอดโอนกรรมสิทธิ์
(ร้ อยละของจานวนยู
ทธิ์
นิยอดโอนกรรมสิ
ตที่ขายได้ ทงั ้ หมด)
(ร้ อยละของจ
ยอดโอนกรรมสิ
ทธิ์
- านวนยู
ที่ขายได้ ทานวนยู
งั ้ หมด)
(ร้นิอตยละของจ
นิตที่ขายได้ ท- งั ้ หมด)
14.26%
-

14.26%

งานที่ยังไม่ ส่งมอบ (ร้ อยละ
ของจานวนยูนิตที่ขายได้
งานที่ยังไม่
่ งมอบ (ร้ อยละ
ทัง้ สหมด)
ของจ
นิตที่(ร้
ขายได้
งานที
่ยังานวนยู
ไม่ ส่ง-มอบ
อยละ
ทัง้ หมด)
ของจานวนยู
นิตที่ขายได้
ทัง้ หมด)
85.74%
-

85.74%

14.26%
-

85.74%
-

-

-
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากปั ญหาด้ านการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ
3. ปั จจัยความเสี่ยง
์

ธิ ที่ อ ยู่อ าศัย ในเขตกรุจ ง เทพและปริ ม ณฑลมี แ นวโน้ มลดลงลดลงอัน
3.1จากการตรวจสอบยอดการโอนกรรมสิ
ความเสี่ยงจากปั ญหาด้ านการเมือทงและภาวะเศรษฐกิ

เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิ
จที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อทง ธิส่์ ทงี่ผลให้
ผ้ ูบยริในเขตกรุ
โภคไม่เชืง่อเทพและปริ
มัน่ ในการลงทุ
นซื ้อที่อแยูนวโน้
่อาศัมลดลงลดลงอั
ย ซึง่ ส่วนนี ้ส่งผลน
จากการตรวจสอบยอดการโอนกรรมสิ
อ ยู่อ าศั
ม ณฑลมี
3.1 ความเสี
่ ยงจากปั ญหาด้ านการเมืองและภาวะเศรษฐกิ
จ
กระทบโดยตรงแก่
บริ ษัทอสังจหาริ
ทรัพวย์ลงต่
ในด้อาเนืนรั่อ์ บง รูส่้ รายได้
และมี
ผลต่อเการปรั
บเปลี่ยนราคาที
นแปลง
เนื่จากการตรวจสอบยอดการโอนกรรมสิ
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อาศัยโดยธนาคารพาณิ ชย์มีความเข้ มงวดและระมัดระวังเพิ่มมากขึน้ โดยจานวนที่อ ยู่อ าศัยที่ได้ รับการอนุมัติปล่อ ย
สิเป็นนเชืต้่อนมีแนวโน้ มการถูกปฎิเสธเพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทลดความเสี่ยงโดยให้ มีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกค้ าก่อน
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การผลิตโดยรวมน่าจะฟื น้ กลับมาสู่สภาวะปกติในอนาคต ประกอบกับนโยบายกระตุ้นด้ านต่างๆของภาครัฐ ซึง่ มีการอัดฉีด
แคมเปญต่างๆเพื่อกระตุ้นการใช้ จ่าย
อีกทังผู
้ ้ ประกอบการแต่ละรายยังคงนากลยุทธ์ด้านการตลาดหรื อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายมาใช้ ในการกระตุ้นยอดขายอสังหาริ มทรัพย์มากเช่นเดิม หลายบริ ษัทฯ ทังที
้ ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และอยู่
นอกตลาดมีการชะลอการเปิ ดตัวโครงการใหม่ๆทาให้ สภาวะสินค้ าในตลาดไม่ล้นจนเกินไป
การดาเนินการของบริ ษัทในการลดความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขัน คือ มองทาเลที่ใหม่ที่มีศกั ยภาพในการแข่งขัน เช่น
โครงการ แดน ลิฟวิ่ง พระราม 9 – แอร์ พอร์ ตลิงค์ ที่เปิ ดตัวขายใน 1 สัปดาห์ มียอดขายถึง 50% และเลือกทาเลที่สามารถ
รองรับความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างแท้ จริ ง โดยการสารวจตลาดและราคาขายเพื่อให้ บริ ษัทมีตาแหน่งทางการตลาดที่มี
คูแ่ ข่งที่น้อยเพื่อให้ โครงการประสบความสาเร็ จ และทางบริ ษัทมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจคอยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ โครงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในตลาดได้ เป็ นอย่างดี รวมไปถึงการดูแลการให้ บริ การ
แก่ลกู ค้ า เน้ นความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นเกณฑ์ ทาให้ บริ ษัทฯ มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันทังในด้
้ านความน่าเชื่อถือ
และคุณภาพของสินค้ าและบริ การ ส่งผลให้ มีผลกระทบกับบริ ษัทฯ ไม่มาก

3.3 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของราคาวัสดุ
เนื่องจากปั จจุบนั โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่เปิ ดใหม่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่ องแต่วสั ดุและผู้ประกอบการด้ านก่อสร้ างยัง
ไม่ได้ ขยายตัวตามความต้ องการ ส่งผลให้ ราคาวัสดุก่อสร้ างเพิ่มสูง ซึง่ ผลการตรวจสอบค่าวัสดุจากหน่วยงานภายในของ
บริ ษัททาให้ เห็นว่าราคาวัสดุเพิ่มสูงขึน้ ประมาณ 2-4% ซึ่งเมื่ อ เทียบแต่ละรายการวัสดุที่เพิ่ม สูงขึน้ ได้ แ ก่ ไม้ ซี เมนต์
คอนกรี ต กระเบื อ้ ง และวัสดุก่ อ สร้ างอื่ น ๆ เป็ นต้ น อาจส่งผลกระทบต่อ ต้ น ทุนค่าก่อ สร้ างที่เพิ่ ม สูงขึน้ ตามมา และ
โครงการจึงต้ องปรับตัวตามราคาต้ นทุนค่าก่อสร้ างเช่นกัน
บริ ษัทลดความเสี่ ยงของราคาวัสดุที่เพิ่มขึน้ ประการแรกบริ ษัทได้ มีการต่อรองกับผู้รับเหมาเพื่อให้ ได้ ต้นทุนราคา
วัสดุที่ เหมาะสมที่สุด อี กประการคือ บริ ษั ทมี การทดแทนสินค้ าในระดับราคาเดี ยวกัน เพื่ อ ควบคุม ต้ นทุน โดยมี การ
วางแผนงบประมาณการก่อสร้ างที่เหมาะสม และประการสุดท้ ายทางบริ ษัทได้ มีการจัดหาซื ้อวัสดุบางอย่างเองกับผู้ผลิต
โดยตรงเป็ นการควบคุมราคาวัสดุได้ อีกทาง ซึง่ หากจาเป็ นก็จะสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าโดยจะจัดซื ้อคราวละมากๆ ทาให้ สามารถ
ต่อรองราคาและควบคุมต้ นทุนค่าก่อสร้ างได้ รวมทังสามารถบริ
้
หารและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของบ้ านตามที่
กาหนดไว้ ได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ มีการศึกษาทางเลือกในการใช้ วสั ดุแต่ละประเภทที่ทดแทนกันได้ โดยเลือกใช้ ให้
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุ ง วิธีการผลิต ขนส่งวัสดุก่อสร้ างร่ วมคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างร่ วมกับผู้รับเหมาและผู้ผลิต เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในด้ านต้ นทุน การจัดส่งลดปั ญหา
ความผันผวนด้ านราคา หรื อการขาดแคลนวัสดุก่อสร้ างให้ น้อยลง
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3.4 ความเสี่ยงจากการขายคอนโดมิเนียมก่ อนการก่ อสร้ าง
การขายอาคารชุดพักอาศัยก่อนเริ่ มก่อสร้ างนัน้ โดยระยะเวลาก่อสร้ างนันประมาณ
้
1 – 2 ปี ทางบริ ษัทจะได้ รับเงิน
ค่าผ่อนงวดจากลูกค้ ามาใช้ หมุนเวียนในบริ ษัท ซึง่ สามารถลดความเสี่ยงทางด้ านการตลาด แต่หากโครงการเกิดประสบ
ปั ญหาต่างๆ ทาให้ โครงการเสร็ จล่าช้ า ส่งมอบโครงการให้ ลูกค้ าตามที่กาหนดไม่ได้ ทางบริ ษัทต้ องจ่ายค่าเสียหายให้ แก่
ลูกค้ าและเกิดการขาดทุนต่อโครงการ
บริ ษัทได้ หาแนวทางแก้ ไขลดความเสี่ยงนี ้โดยเลือกผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
การก่อสร้ างโครงการคอนโดมิเนียมมาอย่างยาวนาน อีกทังมี
้ หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินที่สามารถทาให้ เชื่อได้ ว่า
สามารถดาเนิ นงานและมี การจัด การงานจนแล้ วเสร็ จได้ รวมถึงบริ ษั ท มี ฝ่ายวิศ วกรตรวจสอบและประสานงานกับ
ผู้รับเหมาเป็ นประจา ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นเฉพาะหน้ าได้ อย่างดี

3.5 นโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลมีนโยบายสาคัญในการลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานซึง่ รวมถึงระบบขนส่งมวลชนทางราง ทัง้
โครงการรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ ดนิ เพื่อแก้ ปัญหาจราจร บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับประโยชน์การจากขยายการลงทุนดังกล่าว
เนื่องจากแผนการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัท คือ การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ประกอบกับนโยบายส่งเสริ มการซื ้อ
บ้ านจากภาครัฐในการลดค่าธรรมเนียมทางราชการลดลงมาตรการการปล่อยกู้ของข้ าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆการประกาศนโยบายชัดเจนด้ านการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆทาให้ มี ความเชื่อมัน่ จากผู้ซื ้อมากขึ ้น
การลดขันตอนหรื
้
อการอานวยความสะดวกในขันตอนทางราชการด้
้
านต่างๆอาทิ การขออนุญาต การยื่นสิ่งแวดล้ อม

3.6 ความเสี่ยงจากการปล่ อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์
ปั จจุบนั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้ มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ผ้ บู ริ โภคที่ซื ้อที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากความวิตกของ
ภาระหนีส้ ินครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิ ชย์จะปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้ า ซึง่ จะ
ส่ งผลกระทบต่ อ ยอดการโอนกรรมสิ ท ธิ์ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งดัง กล่ า ว บริ ษั ท ฯ จะประเมิ น คุ ณ สมบั ติ เบื อ้ งต้ นและ
ความสามารถในการผ่อนชาระเงินกู้ของลูกค้ าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตังแต่
้ ช่วงที่เข้ ามาซื ้อโครงการไปจนถึงการ
ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ สาหรับโครงการอาคารสูงจะมีการเรี ยกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้ าประมาณ 20% ของ
ราคาขาย ส่วนอีก 80% เป็ นการขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทาให้ ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ
ลดลง เนื่องจาก สัดส่วนในการขอสินเชื่อต่ากว่าเกณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1
ทรัพพย์ย์สสนิ ินของบริ
ษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตรี ้ส์กิจจากัด
4. ทรั
4.1 ทรัทีพ่ ใย์ช้สนิในการประกอบธุ
ของบริ ษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด

4.1 ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด
1)
ย์สิน ประเภททรั
พย์อสพเพอร์
ินระหว่าตงการพั
4.1รายการทรั
ทรัพ1)
ย์สรายการทรั
นิ พของบริ
ษพัทย์สกีินธาประเภททรั
พร็
ี ้ส์ จากัฒดนา ได้ แก่ ที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการ และงานระหว่างก่อสร้ าง
พย์สินระหว่างการพัฒนา ได้ แก่ ที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการ และงานระหว่างก่อสร้ าง

พืน้ ทีและงานระหว่
่
1) รายการทรั
พย์สิน ประเภททรัพย์สินทีระหว่
างการพัฒนา ได้
ก่ ที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการ
โครงการ
่ ตงั ้ โครงการ
ลักแษณะโครงการ
พืน้ ที่ างก่อสร้ าง
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
ที่ตงั ้ โครงการ
พืน(ไร่
้ ทีและงานระหว่
1) รายการทรัพย์สิน โครงการ
ประเภททรัพย์สินระหว่างการพั
ฒนา ได้ แก่ ที่ดลัินกเพืษณะโครงการ
่อการพัฒนาโครงการ
างก่อสร้ าง
-่ งาน-ตารางวา)
โครงการ
ที
่
ต
ง
ั
้
โครงการ
ลั
ก
ษณะโครงการ
1. แดน ลิฟวิง่
ถ.ประชาอุทศิ
คอนโดมิเนียม
8-1-82.0
พืน้ ที่ 8-1-82.0
1.โครงการ
แดน ลิฟวิง่
ถ.ประชาอุทศิ ลักษณะโครงการ
คอนโดมิเนีย(ไร่
ม -งาน-ตารางวา)
ที
่
ต
ง
ั
้
โครงการ
รั
ช
ดาฯ-ประชาอุ
ท
ศ
ิ
1. แดน ลิฟวิง่
ถ.ประชาอุทศิ
คอนโดมิเนียม
8-1-82.0
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
รัชดาฯ-ประชาอุทศิ
2. แดน
มาย
สตอรี
ถ.นาคนิวาสทศิ
คอนโดมิเเนีนียยมม
8-0-0.0
รัชดาฯ-ประชาอุ
1.
ลิฟวิง่ ่ ทศิ
ถ.ประชาอุ
คอนโดมิ
8-1-82.0
2. มาย สตอรี่
ถ.นาคนิวาส
คอนโดมิเนียม
8-0-0.0
าว 71
2. มาย
สตอรี
่ ทศิ
ถ.นาคนิวาส
คอนโดมิเนียม
8-0-0.0
รัลาดพร้
ชดาฯ-ประชาอุ
ลาดพร้ าว 71
3.
แดน
ลิ
ฟ
วิ
ง่ 71
ถ.เจริ
ญราษฏร์
ลาดพร้
า
ว
2. มาย สตอรี
่ ลิฟวิง่
ถ.นาคนิ
วถ.เจริ
าส ญราษฏร์ คอนโดมิ
คอนโดมิเเคอนโดมิ
นีนียยมม เนียม 4-0-0.0
8-0-0.0 4-0-0.0
3. แดน
สาทร-เจริ
ญ
3. แดน
ง่ 71ราษฎร์
ถ.เจริ ญราษฏร์
คอนโดมิเนียม
4-0-0.0
ลาดพร้ลิฟาวิวสาทร-เจริ
ญราษฎร์
คอนโดมิ
4.
ลิฟวิญ
ง่ ราษฎร์
สาทร-เจริ
3. แดน
ถ.เจริ ญราษฏร์
คอนโดมิเเนีนียยมม
4-0-0.0
คอนโดมิเนียม 3-0-27.4
ถ.ศรี นคริ นทร์
4. แดน ลิฟวิง่
พระราม9-แอร์
อร์ ตลิงค์
3-0-27.4
ถ.ศรี นคริ นทร์ คอนโดมิเนียม
สาทร-เจริ
4. แดน
ลิฟวิญ
ง่ พราษฎร์
พระราม9-แอร์ พอร์ ตลิงค์ ถ.ศรี นคริ นทร์
3-0-27.4
5. แดน ลิฟวิง่ พอร์ ตลิงค์
ถ.กรุ งเทพฯ-นนท์
คอนโดมิเนียม
พระราม9-แอร์
4.
5. แดน ลิฟวิง่
คอนโดมิเนียม 4-2-02.7
ถ.ศรี นคริ ถ.กรุ
นทร์ งเทพฯ-นนท์
3-0-27.4
รัชดา-วงศ์
4-2-02.7
พระราม9-แอร์
5.
แดน ลิฟสวิว่ง่ างพอร์ ตลิงค์
ถ.กรุ งเทพฯ-นนท์
คอนโดมิเนียม
รัชดา-วงศ์สว่าง
4-2-02.7
รวมทรั
พย์งสเทพฯ-นนท์
ินระหว่างการพัฒนา
5 รายการ
รั5.ชดา-วงศ์
แดน ลิฟสวิว่ง่ าง
ถ.กรุ
คอนโดมิ
เนียม
รวมทรัพย์สินระหว่างการพัฒนา 5 รายการ 4-2-02.7
รวมทรัพย์สินระหว่างการพัฒนา 5 รายการ
รัชดา-วงศ์สว่าง
2) รายการทรัพย์สิน ประเภททรัรวมทรั
พย์สินพรอการพั
ฒนา
ได้ แก่ฒทีนา
่ดนิ และต้ นทุนโครงการรอการพัฒนา
ย์สพินย์ระหว่
างการพั
2) รายการทรัพย์สิน ประเภททรั
สินรอการพั
ฒนา ได้5แรายการ
ก่ ที่ดนิ และต้ นทุนโครงการรอการพัฒนา
น้ ที่
มูลค่ าตามราคาประเมิน
2) รายการทรั
พย์สิน ประเภททรัพย์สินรอการพั
ฒนา ได้ แก่ ที่ดนิ และต้ นทุนพืโครงการรอการพั
โครงการ
ที่ตงั ้ โครงการ
พืน้ ที่ ฒนา
มูลค่ าตามราคาประเมิน
(ไร่
งาน-ตารางวา)
(บาท)
โครงการ
ที
่
ต
ง
ั
้
โครงการ
น(ไร่
้ ที-่ งาน-ตารางวา)
2) รายการทรัพย์สิน ประเภททรัพย์สินรอการพัฒนา ได้ แก่ ที่ดนิ และต้ นทุนพืโครงการรอการพั
ฒมูนาลค่ าตามราคาประเมิ
(บาท)น
โครงการ
ที่ตงั ้ เบศร์
โครงการ
1.บางบัวทอง
ถ.รัตนาธิ
6-2-98.4
431,744,000
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
(บาท)431,744,000
พืน้ ที่ 6-2-98.4 มูลค่ าตามราคาประเมิ
น
1.บางบั
วทอง
ถ.รั
ตนาธิเบศร์
โครงการ
ที
่
ต
ง
ั
้
โครงการ
2.รามอิ
น
ทรา
72
ถ.รามอิ
น
ทรา
35-1-38.0
995,138,000
1.บางบัวทอง
ถ.รัตนาธิเบศร์
6-2-98.4
431,744,000
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
(บาท)995,138,000
2.รามอินทรา 72
ถ.รามอินทรา
35-1-38.0
3.เอกมัยนวทอง
ถ.สุตขนาธิ
มุ วินทเทรา
63
3-3-00.0
525,000,000
2.รามอิ
ทรา 72
ถ.รามอิ
35-1-38.0
995,138,000
1.บางบั
ถ.รั
บศร์
6-2-98.4
431,744,000
3.เอกมัย
ถ.สุขมุ วิท 63
3-3-00.0
525,000,000
4.บางสิยนเหร่ทรา
, ภู72
เก็ต
ถ.บ้ขามนแหลมตุ
47-3-43.0
306,288,000
3.เอกมั
ถ.สุ
ุ วินททรา
63 ๊ กแก
3-3-00.0
525,000,000
2.รามอิ
ถ.รามอิ
35-1-38.0
995,138,000
4.บางสิเหร่ , ภูเก็ต
ถ.บ้ านแหลมตุ๊กแก
47-3-43.0
306,288,000
1,062,864,000
5.ประติยเพหร่ทั ธ์, ภูเก็ต
ซ.ประติ
ธ์ 17๊ กแก
22-1-24.7
4.บางสิ
ถ.บ้
47-3-43.0
306,288,000
3.เอกมั
ถ.สุ
ขามนแหลมตุ
ุ วิพททั 63
3-3-00.0
525,000,000
1,062,864,000
5.ประติพทั ธ์
ซ.ประติพทั ธ์ 17
22-1-24.7
6.
บางหว้
า
ถ.เพชรเกษม
2-2-54.0
296,174,000
1,062,864,000
5.ประติเพหร่ทั ธ์, ภูเก็ต
ซ.ประติ
พทั ธ์ 17๊ กแก
22-1-24.7
4.บางสิ
ถ.บ้
านแหลมตุ
47-3-43.0
306,288,000
6. บางหว้ า
ถ.เพชรเกษม
2-2-54.0
296,174,000
7.
งวัพฒทั านะ
ถ.แจ้
งวัฒ
2-1-55.0
25,770,000
1,062,864,000
6. แจ้
บางหว้
ถ.เพชรเกษม
2-2-54.0
296,174,000
5.ประติ
ธ์
ซ.ประติ
พทั นะธ์ 17
22-1-24.7
7. แจ้ งวัฒนะ
ถ.แจ้ งวัฒนะ
2-1-55.0
25,770,000
8.
, พังงา
ถ.เพชรเกษม
17-0-42.2
171,055,000
7. เขาหลั
แจ้ งวัฒกานะ
ถ.แจ้ งวัฒนะ กม.789
2-1-55.0
25,770,000
6.
บางหว้
2-2-54.0
296,174,000
8. เขาหลัก, พังงา
ถ.เพชรเกษม กม.789
17-0-42.2
171,055,000
รวมทรัพย์ถ.แจ้
สินรอการพั
นา 8 รายการ
8. แจ้
เขาหลั
, พังงา
ถ.เพชรเกษม
17-0-42.2
171,055,000
7.
งวัฒกนะ
งวัฒนะฒกม.789
2-1-55.0
25,770,000
รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา 8 รายการ
รวมทรัพย์ถ.เพชรเกษม
สินรอการพัฒกม.789
นา 8 รายการ
8. เขาหลัก, พังงา
17-0-42.2
171,055,000
รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา 8 รายการ
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4.2 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
4.2 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน ซึง่
ณ วัสามารถแสดงรายละเอี
นที่ 31 ธันวาคม 2558 ยบริดได้
ษัทดและบริ
งั นี ้ ษัทย่อยมี ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน ซึง่
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
มู
ล
ค่
าทางบั
ชีสุทธิ
(ล้ าญ
นบาท)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท) 31-ธ.ค. -57
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
31-ธ.ค.-58
31-ธ.ค.-58
31-ธ.ค. -57
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
สานักงานขายและห้ องตัวอย่าง
17.25
11.34
บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
สานักงานขายและห้ องตัวอย่าง
17.25
11.34
บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
อุปกรณ์สถานีและฝ่ ายผลิต
บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
อุปกรณ์สถานีและฝ่ ายผลิต
บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
อุปกรณ์
4.10
3.40
บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
อุปกรณ์
4.10
3.40
บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
1.44
2.13
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
1.44
2.13
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
ยานพาหนะ
2.66
3.86
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ สัญญาเช่าซื ้อ
ยานพาหนะ
2.66
3.86
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ สัญญาเช่าซื ้อ
งานระหว่างก่อสร้ าง
5.28
บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
งานระหว่
- 25.45
5.2826.01
บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ
- รวม างก่อสร้ าง
153.3
รวม
25.45
26.01
153.3
-
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ข้ อพิพาททางกฎหมายซึง่ บริ ษัทเป็ นคูค่ วามหรื อคู่กรณี ซึง่ เป็ นคดีหรื อข้ อพิพาทที่ยงั ไม่สิ ้นสุด และเป็ นคดีที่มิได้
เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัท จานวน 1 คดี จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ได้ มีมติชีม้ ลู ความผิดกรณี การระบายข้ าวแบบจีทูจี และบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ถูกระบุว่าเป็ น ผู้ถูก
กล่าวหา ร่ วมอยู่ด้วย โดยทางบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ขอชี ้แจงข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้ :
1. บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส้ ์ จากัด ได้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือ หุ้น กรรมการและทีมงานผู้บริ หาร
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา และไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นหรื อกรรมการที่มีชื่อปรากฏในข่าวที่กล่าวถึงข้ างต้ นแต่
อย่างใด
2. บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินจากกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ ที่
ได้ เข้ ามาลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยผ่านทางกองทุน Fortune Thailand Investment Fund (ฟอร์ จูน
ไทยแลนด์ อินเวสเม้ นต์ ฟั นด์) ซึง่ มีสานักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และได้ แต่งตังตั
้ วแทนเข้ ามากากับ และดูแลให้ บริ ษัท
บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริ ษัท
3. ปั จจุบัน บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.9 ของบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด และกองทุน Fortune Thailand
Investment Fund (ฟอร์ จูน ไทยแลนด์ อินเวสเม้ นต์ ฟั นด์) เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 24.3 ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) บริ ษัทกีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ขอเรี ยนยืนยันว่า กรณีที่ปรากฏเป็ นข่าวและเหตุการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้นนัน้
จะไม่กระทบถึงการบริ หารงาน หรื อการพัฒนาโครงการที่บริ ษัทกาลังดาเนินการอยู่และที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต แต่อย่างใด
บริ ษัทกีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ยังคงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของกลุ่มลูกค้ าต่อไป และจะยังคงดาเนินนโยบายในการก้ าวเป็ นผู้นาตลาดอสังหาริ มทรั พย์ ในอนาคตอันใกล้ เพื่ อ ให้
เป็ นไปตามเป้าหมายของบริ ษัท
จากกรณีคดีดงั กล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของชันศาล
้
ทางบริ ษัทกีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ได้ ขอยืนยัน
ว่าจะไม่กระทบถึงการบริ หารงาน หรื อการพัฒนาโครงการที่บริ ษัทกาลังดาเนินการอยู่และที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต แต่อย่าง
ใด
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

6. รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรั พย์
: บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “ADAM”)
: การลงทุนในบริ ษัทย่อยในลักษณะ Holding Company
: 65/217 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชันที
้ ่ 26 ถนน พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขต ห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0107546000181
โทรศัพท์
: (662) 612-2242
โทรสาร
: (662) 612-2243
โฮมเพจบริษัทฯ
: http://www.adamas.co.th
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

: บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด
Kitha Properties Company Limited
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ : 48/7-8 ซ.รัชดาภิเษก 20 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้ วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310
เลขทะเบียนบริษัทฯ : 01005555035488
โทรศัพท์
: (662)-167-3039
โทรสาร
: (662)-167-3044
โฮมเพจบริษัทฯ
: http://www.siralai.com/
ชื่อบริษัทแกน
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 780,163,587.00 บาท โดยมีทุนที่ชาระแล้ วจานวน
เงิน 370,163,587.00บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 370,163,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ทุนจดทะเบียน จานวน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว จานวน
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

780,163,587.00
370,163,587.00
780,163,587
1.00

บาท
บาท
หุ้น
บาท

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 มีมติดงั ต่อไปนี ้
 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 60,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากทุนจด
ทะเบี ย น 340,163,587 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการตัด หุ้น ที่ ยังไม่ ได้ อ อกจ าหน่ ายของ
บริ ษัท ซึง่ เคยจดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และปั จจุบนั ได้ ยกเลิกการออกหุ้นกู้
ดังกล่าวแล้ ว
 มี ม ติอ นุมัติเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนของบริ ษั ท อี กจ านวน 500,000,000 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิม
280,163587 บาท เป็ นจ านวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น จ านวน
500,000,000 บาท มูล ค่า หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ บุ ค คลใน
วงจากัด (Private Placement) ซึง่ ได้ แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่
 มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 500,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้ แก่
กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ซึ่งเป็ นการจัดสรรให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ เป็ นกลุ่มผู้ลงทุน
ใหม่ ได้ แก่ บริ ษั ท ที แลนด์ ดี เวลลอปเมนท์ จ ากั ด “บริ ษั ท ที แลนด์ ” และ Fortune Thailand
Investment Fund ซึง่ เป็ นกลุ่มผู้ลงทุนของบริ ษัท ที แลนด์ ในราคาหุ้นละ 1.71 บาท
บริ ษัทได้ จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เมื่อวันที่
29 กันยายน 2557 บริ ษัทได้ รับเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก Fortune Thailand Investment Fund จานวน
90,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.71 บาท รวมเป็ นเงิน 153.90 ล้ านบาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนที่ออกและชาระกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
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บริษทั อาดามั
อินคอร์สปอเรชั
น่ จากั
ด (มหาชน)
บริษทั สอาดามั
อินคอร์
ปอเรชั
น่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2
ื หุหุ้ น้ น
7.2 ผูผู้ ้ถถืออ

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่ อ่ อผู้ถือหุหุ้ น้ นใหญ่
รายชื
ใหญ่
ใหญ่ ้ นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท 10 อันดับแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่
รายชื่อรายชื
กลุ่มผู่ อ้ ถผูือ้ ถหุือ้ นหุ้นจานวนหุ
รายชื่อ่อกลุ
กลุ่ม่มผูผู้ ถ้ ถือือหุหุ้ น้ น จจานวนหุ
้ นและสั
ดส่วดนการถื
อหุ้นของบริ
ษัท 10ษอััทนดั10บแรก
นปิ ดณ
สมุวัดนทะเบี
ยนผูด้ ถทะเบี
ือหุ้นล่ยานผู
สุด้ ถวัือนหุที้ น่ ล่าสุด วันที่
รายชื
านวนหุ
้ นและสั
ส่วนการถื
อหุ้นของบริ
อันดัณบวัแรก
ปิ ดสมุ
30 พฤศจิ
ก
ายน
2558
มี
ด
ง
ั
นี
้
รายชืกายน
่อกลุ่ม2558
ผู้ถือหุมี้ นดงั จนีานวนหุ
้ นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท 10 อันดับแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่
พฤศจิ
้
3030พฤศจิ
ก
ายน
2558
มี
ด
ง
ั
นี
้
30 พฤศจิกายน 2558 มีดงั นี ้
ลาดับ
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ลาดับ ลาดับ
ผู้ผูถ้ ถือือหุหุ้ น้ น
1 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.
1 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.
2 บริ1ษัทMAYBANK
พนาไพรด์ โฮลดิ
้งENG
จากัดSECURITIES PTE. LTD.
KIM
12 บริ
MAYBANK
KIMโฮลดิ
ENG
SECURITIES
PTE. LTD.
ษัท พนาไพรด์
้ง จากั
ด
3 CREDIT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL
SINGAPORE BRANCH
ษINDUSTRIEL
ัท พนาไพรด์
โฮลดิ
ET้ง COMMERCIAL
SINGAPORE BRANCH
23 CREDIT
บริ2 ษัทบริพนาไพรด์
โฮลดิ
จ้งากัจากั
ดด
4 น.ส.ฐิ
ต
ก
ิ
า
พงษ์
ช
มพร
3 ตCREDIT
ET COMMERCIAL SINGAPORE BRANCH
กิ า INDUSTRIEL
พงษ์INDUSTRIEL
ชมพร
345 น.ส.ฐิ
CREDIT
ET COMMERCIAL SINGAPORE BRANCH
นายภู
ม
ภ
ิ
าส
ลั
ญ
จกรกุ
ล
4 มน.ส.ฐิ
ตลักิ ญา จกรกุ
พงษ์ชลมพร
ิภกิ าส
456 นายภู
น.ส.ฐิ
ต
า
พงษ์
มพรล
นายนพดล
วฒ
ั ชลันากุ
5 นายภูคงวิ
มิภาส
ญจกรกุ
6 นายนพดล
คงวิ
วฒ
ั นากุ
ล ล
57 น.ส.พรรณี
นายภู
ม
ภ
ิ
าส
ลั
ญ
จกรกุ
แสงเพิคงวิ
่ม ั ลนากุล
6 นายนพดล
7 น.ส.พรรณี
แสงเพิ่ม วฒ
ชาภรณ์คงวิ
คงไพศาลนที
68 น.ส.ณิ
นายนพดล
วแสงเพิ
ฒ
ั นากุ
7 น.ส.พรรณี
่ม ล
8 น.ส.ณิ
ชาภรณ์ คงไพศาลนที
ทิยา ชืชแสงเพิ
่นประโยชน์
799 น.ส.นั
น.ส.พรรณี
่มคงไพศาลนที
8 นนน.ส.ณิ
น.ส.นั
ทิยา ชื่นาภรณ์
ประโยชน์
108 CITIBANK
NOMINEES
SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG
9 น.ส.นั
นทิยาคงไพศาลนที
ชื่นประโยชน์
น.ส.ณิ
ชาภรณ์
10 CITIBANK
NOMINEES
SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG
10
CITIBANK
NOMINEES
9 น.ส.นันทิยา ชื่นประโยชน์ SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG

จานวนหุ้น
ร้ อยละ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
จ
านวนหุ
้
น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ ร้ อยละ
90,000,000
24.31
90,000,000
24.31
15.2424.31
56,396,250
90,000,000
24.31
15.24
56,396,25090,000,000
7.36
27,250,000
56,396,250
7.36 15.24 15.24
27,250,000
56,396,250
13,733,400
27,250,000 3.71
3.71 7.36 7.36
13,733,400
27,250,000
13,721,000
13,733,400 3.71
3.71 3.71 3.71
13,721,000
13,733,400
13,645,500
13,721,000 3.69
3.69 3.71
13,645,500
3.71
13,721,000
13,618,100
13,645,500 3.68
3.68 3.69
13,618,100
3.65 3.68 3.69
13,500,200
13,645,500
13,618,100
3.65
13,500,200
13,485,900
3.68
13,618,100
13,500,200 3.64
3.64 3.65
13,485,900
3.63 3.64 3.65
13,448,100
13,485,900
13,500,200
3.63
13,448,100
268,798,450
72.62 3.63 3.64
13,448,100
268,798,45013,485,900
72.62
268,798,450
10 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG
13,448,10072.62 3.63

268,798,450
7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหัก
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี
และ
ส
ารองตามกฎหมาย
่ยว)ตราประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหัก
7.3
นโยบายการจ่
ยเงินษปัโดยค
บริ ษัทาและบริ
ัทนย่ผล
อยานวณจากงบการเงิ
มีนโยบายจ่ายเงินนนปัเฉพาะบริ
นผลให้ กบั ษษผูััทท้ ถื(งบเดี
อหุ้นในอั
ภาษี และ
สารองตามกฎหมาย
โดยค
านวณจากงบการเงิ
เฉพาะบริ
(งบเดี
่ยว)
ษัทพิจารณาจ่
าานวณจากงบการเงิ
ยเงินปั นผลประจาปีนเฉพาะบริ
ของบริ ษัทษโดยค
านึง่ยถึว)งผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
ภาษีคณะกรรมการบริ
และ
ส
ารองตามกฎหมาย
โดยค
ั
ท
(งบเดี
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษัทโดยค
านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
เช่น การสารองเงิ
น
ไว้
เ
พื
่
อ
ลงทุ
น
ในอนาคต
การส
ารองเงิ
น
ไว้
เ
พื
่
อ
จ่
า
ยช
าระคื
น
เงิ
น
กูต้ ยืราประมาณร้
ม หรืงอถึเป็งผลประโยชน์
นเงินทุนหมุนต50เวี่อผูยของก
นภายใน
คณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
พิ
จ
ารณาจ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผลประจ
าปี
ของบริ
ษ
ั
ท
ือหุ้นาไรสุ
เป็ นหลั
บริ ษัทและบริ
ัทย่นอในอนาคต
ย มีนโยบายจ่
นปันนไว้ผลให้
ั ผูาระคื
้ ถือหุ้นนเงิในอั
ทธิกหลังหัก
เช่น การสารองเงิ
นไว้ เพื่อษลงทุ
การสารองเงิ
เพื่อจ่กาบยช
นโดยค
กู้ยืม านึ
หรื อเป็ นเงินอทุยละ
นหมุนเวีย้ ถนภายใน
บริ ษัทเช่และจะต้
อารองเงิ
งได้ รับความเห็
ชอบจากที
่ประชุมการส
ผู้ถือหุ้น นไว้ เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
น สการส
นไว้ เพื่อนนลงทุ
นในอนาคต
ภาษี
ารองตามกฎหมาย
โดยค
านวณจากงบการเงิ
บริ ษัทและ
และจะต้
องได้ รับความเห็
ชอบจากที
่ประชุมผู้ถือารองเงิ
หุ้น นเฉพาะบริ ษัท (งบเดี่ยว)
บริ ษคณะกรรมการบริ
ัท และจะต้ องได้ รับความเห็
น
ชอบจากที
ป
่
ระชุ
ม
ผูผลประจ
้ ถือหุ้น าปี ของบริ ษัทโดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
ษ
ั
ท
พิ
จ
ารณาจ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ปี
2558
2557
2556
2555
ปีไว้ เพื่ อลงทุนในอนาคต การส
2558ารองเงินไว้ เ2557
2556
2555
เช่อันตราก
การส
ารองเงิ
น
พื
่
อ
จ่
า
ยช
าระคื
น
เงิ
น
กู
้
ย
ื
ม
หรื
อ
เป็
นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
าไรสุทธิตอ่ หุ้น ปี
(0.22) 2558
(0.03) 2557
(0.13) 2556
(0.08)
2555
อั
ต
ราก
าไรสุ
ท
ธิ
ต
อ
่
หุ
้
น
(0.22)
(0.03)
(0.13)
(0.08)
บริอัตษราเงิ
ัท อัและจะต้
อ
งได้
ร
ั
บ
ความเห็
น
ชอบจากที
ป
่
ระชุ
ม
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
นปั นผลต่
- (0.22)
- (0.03)
- (0.13)
- (0.08)
าไรสุออทหุหุธิ้้ นนตอ่ หุ้น
อัตราเงินตปัราก
นผลต่
อัตราการจ่
ายเงิ
นนปัผลต่
นผลต่
อ้ นกาไรสุทธิ %
- - - - อั
ต
ราเงิ
น
ปั
อ
หุ
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ %
2558
2557
อัตราการจ่ายเงิปีนปั นผลต่อกาไรสุทธิ %
-2556
- 2555
อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ %

(0.22)
-

(0.03)
-

72.62

(0.13)
(0.08)
- ส่วนที่ 2 หน้ า 35 ส่วนที่ 2 หน้ า 35
ส่วนที่ 2 หน้-า 35

ส่วนที่ 2 หน้ า 35
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8.
8. โครงสร้
โครงสร้ าางการจั
งการจัดดการ
การ
กรรมการและผู
กรรมการและผู้้ บบริริ หหารของบริ
ารของบริ ษษัทัทปฏิ
ปฏิบบตตัั หหิิ น้น้ าาทีที่เ่เพืพื่่ออประโยชน์
ประโยชน์ขของผู
องผู้้ บบริริ ษษััททและผู
และผู้้ ถถืืออหุหุ้้ นน โดยมี
โดยมีโโครงสร้
ครงสร้ าางการบริ
งการบริ หหาร
าร
ทีที่ช่ชดดัั เจน
เจน ถ่ถ่ววงดุ
งดุลลและสามารถตรวจสอบได้
และสามารถตรวจสอบได้ โดย
โดย
1)
1) คณะกรรมการเข้
คณะกรรมการเข้ าาใจบทบาทหน้
ใจบทบาทหน้ าาทีที่่ และความรั
และความรับบผิผิดดชอบที
ชอบที่ม่มีีตตออ่่ ผูผู้้ ถถืืออหุหุ้้ นน และแสดงได้
และแสดงได้ ววาา่่ จะสามารถปฏิ
จะสามารถปฏิบบตตัั ิิ
หน้
หน้ าาทีที่่ไได้ด้
2)
2) โครงสร้
โครงสร้ าางคณะกรรมการและการจั
งคณะกรรมการและการจัดดการ
การ มีมีกการตรวจสอบและถ่
ารตรวจสอบและถ่ววงดุ
งดุลลกักันนอย่
อย่าางเพี
งเพียยงพอ
งพอ โดย
โดย
2.1)
้้
นน้้ ออยกว่
2.1) มีมีกกรรมการอิ
รรมการอิสสระอย่
ระอย่าางน้
งน้ ออยหนึ
ยหนึ่ง่งในสามของจ
ในสามของจานวนกรรมการทั
านวนกรรมการทังหมดและไม่
งหมดและไม่
ยกว่าาสามคน
สามคน
2.2)
2.2) มีมีคคณะกรรมการตรวจสอบ
ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
(Audit Committee)
Committee) ซึซึงง่่ ประกอบไปด้
ประกอบไปด้ ววยย กรรมการตรวจสอบอย่
กรรมการตรวจสอบอย่าางน้
งน้ ออยย
33 คน
คน ทีที่ม่มีีคความเป็
วามเป็ นนอิอิสสระ
ระ โดยมี
โดยมีหหน้น้ าาทีที่ใ่ในลั
นลักกษณะเดี
ษณะเดียยวกั
วกับบทีที่ก่กาหนดในข้
าหนดในข้ ออบับังงคัคับบตลาดหลั
ตลาดหลักกทรั
ทรัพพย์ย์ฯฯ
และมี
้้ าหน้
และมีคความรู
วามรู้้ ประสบการณ์
ประสบการณ์ทที่ี่จจะสอบทานความน่
ะสอบทานความน่าาเชื
เชื่่ออถืถืออของงบการเงิ
ของงบการเงินน รวมทั
รวมทังท
งท
าหน้ าาทีที่อ่อื่ื่นนใน
ใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบได้
ฐานะกรรมการตรวจสอบได้
3)
3) มีมีกการมอบอ
ารมอบอานาจระหว่
านาจระหว่าางคณะกรรมการและฝ่
งคณะกรรมการและฝ่ ายจั
ายจัดดการที
การที่่ชชดดัั เจน
เจน ตามรายละเอี
ตามรายละเอียยดที
ดที่ไ่ได้ด้ เเปิปิ ดเผยไว้
ดเผยไว้ ใในน
การกากั
ากับบดูดูแแลกิ
ลกิจจการแล้
การแล้ วว
หัหัววข้ข้ ออ การก
8.1 คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
8.1
8.1.1 คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษััทท
8.1.1
ก) บริ
บริ ษษัั ทท อาดามั
อาดามั สส อิอิ นน คอร์
คอร์ ปอเรชั
ปอเรชั่่ นน จจ ากั
ากั ดด (มหาชน)
(มหาชน) ณ
ณ วัวันน ทีที่่ 31
31 ธัธั นน วาคม
วาคม พ.ศ.2558
พ.ศ.2558
ก)
คณะกรรมการของบริ ษษัทัทมีมีรรายชื
ายชื่่ออดัดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี ้้ คืคืออ
คณะกรรมการของบริ
1.
1.

รายชื
รายชื่่ ออ
นายชิ
นายชินนวัวัตตน์น์ ชิชินนแสงอร่
แสงอร่ าามม

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริ ษษััทท

2.
2.

นายมนต์
นายมนต์ชชยยัั อรวงศ์ไไพศาล
พศาล

ประธานเจ้
ประธานเจ้ าาหน้
หน้ าาทีที่บ่บริริ หหาร
าร (รั
(รักกษาการ)
ษาการ)

26
26 กันนยายน
ยายน 2557
2557

3.
3.

พ.อ.สมชาติ
พ.อ.สมชาติ โตวิชชยยัั

กรรมการ
กรรมการ

28
28 ตุลลาคม
าคม 2557
2557

4.
4.

นายเกษม
นายเกษม รัรัตตนสนธิ
นสนธิ

กรรมการ
กรรมการ

26
26 สิสิงงหาคม
หาคม 2557
2557

5.
5.

พลโททิ
พลโททิววะพร
ะพร ชะนะพะเนาว์
ชะนะพะเนาว์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

25
25 ธันนวาคม
วาคม 2558
2558

6.
6.

นายสราวุ
นายสราวุฒ
ฒิิ ภูมมิถถิ าวร
าวร
นาย
นาย ทิทิฆฆมมัั พร
พร สุสุขขสวั
สวัสสดิดิ์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

28
28 สิงงหาคม
หาคม 2557
2557

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

28
28 ตุตุลลาคม
าคม 2557
2557

7.
7.

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง
25
25 ธัธันนวาคม
วาคม 2558
2558

ส่ส่ววนที
นที่่ 22 หน้
หน้ าา 36
36
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ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท กาหนดไว้ ดงั นี ้
1. ปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2. พิจารณารายละเอียดและให้ ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ทางธุรกิจ ทิศทางของ
ธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามที่
คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการจัดทา
3. การกากับดูแลการบริ หารงานและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ตลอดจนฝ่ ายบริ หาร หรื อ บุคลากร ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ดงั กล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการกาหนด
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน
และอยู่ภายใต้ งบประมาณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
5. ส่งเสริ มให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย นาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ ตลอดจนส่งเสริ ม
ให้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี
6. จัดให้ มีการทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย พร้ อมลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
งบการเงินดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
8. จัดให้ มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการปรับ
ใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ บริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ทุกกลุ่มด้ วยความเป็ นธรรม
9. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีคณ
ุ สมบัตติ ้ องห้ ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง เข้ าดารงตาแหน่ง ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และ
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11.
12.

13.
14.

กาหนดอานาจหน้ าที่คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้ าที่ของ
คณะกรรมการ
พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารตามคานิยามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน และเลขานุการบริ ษัท รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริ หาร
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ
กรณีที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจต้ องใช้ ความเห็นวิชาชีพจากบุคคล และ/หรื อ องค์กรภายนอก เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจที่สาคัญ
ส่งเสิรมให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เข้ าอบรมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริ หารนันๆ
้

ทังนี
้ ้ การมอบอานาจหน้ าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรื อ มอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการ หรื อ ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทสามารถ
อนุมตั ริ ายการที่ตน หรื อ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื อ อาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื อ อาจมี
บริษนทั เป็
อาดามั
ส อินมคอร์
ปอเรชัน่ ่เป็จนไปตาม
ากัด (มหาชน)
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย ยกเว้
นการอนุ
ตั ริ ายการที
นโยบาย และ หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ไิ ว้
ข) บริ
ษัทย่ อย ้ มีอานาจแทน
กรรมการผู

งึ่ มีอานาจลงลายมื
ษัทษคืัทมีอคนายชิ
นวัฒน์ ชิงนนีแสงอร่
าม และ นายมนต์ชยั อรวงศ์
ณกรรมการผู
วันที่ 31 ธัน้ ซวาคม
พ.ศ.2558 บริอษชืัท่อย่แทนบริ
อย 1 บริ
ณะกรรมการดั
้
ไพศาล ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส์ จากัด

รายชื่อกรรมการ
1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

ตาแหน่ง

วันที่ดารงตาแหน่ง

กรรมการ
กรรมการ

2 ธันวาคม 2557
26 กันยายน 2557

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี ้
1. พลโททิวะพร ชะนะพะเนาว์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
50

2.
3.

นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

กรรมการตรวจสอบ

นาย ทิฆมั พร สุขสวัสดิ

กรรมการตรวจสอบ
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2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

กรรมการ

26 กันยายน 2557

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี ้
1. พลโททิวะพร ชะนะพะเนาว์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.

นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

กรรมการตรวจสอบ

3.

นาย ทิฆมั พร สุขสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ พลโททิวะพร ชะนะพะเนาว์
วาระการดารงตาแหน่ งคงเหลือ 2 ปี 9 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ
นายสราวุฒิ ภูมิภาวร
วาระการดารงตาแหน่ งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ
นายนาย ทิฆัมพร สุขสวัสดิ์
วาระการดารงตาแหน่ งคงเหลือ 1 ปี 10 เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้ รับแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาเป็ นใหม่ได้ อีก ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้เพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดโดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะ
อยู่ในตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนเองทดแทน
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ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้ าที่ และ ความรับผิดชอบ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสมผล
และ เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฏ
บัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทัว่ ไป ควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และ ความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง
และ คณะกรรมการของบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
8.1.3

คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หาร (Non-Executive Directors)
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตัง้ เพื่อให้ มีผลบังคับในปี 2559 โดยใช้ บงั คับทังบริ
้ ษัท และ บริ ษัทย่อย
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใข้ ตวั เงิน ให้ แก่ กรรมการ โดยพิจารณาถึงความเป็ นธรรม ความสมเหตุสมผล และ
เหมาะสมกับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบกรรมการ และ สามารถเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ
บริ ษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนของกรรมการ จะต้ องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติ
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี การปรับอัตราเงินเดือนประจาปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ตามตาแหน่งงาน สวัสดิการ รวมทังพิ
้ จารณาอนุมตั เิ งื่อนไขและ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการจ้ างประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ กรรมการการผู้จดั การ
3. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ตามตาแหน่งงานของผู้บริ หารระดับสูง (ผู้อานวยการหรื อเทียบเท่า ขึ ้นไป)
4. พิจารณาให้ ความเห็นชอบในกรณีที่บริ ษัทจะทาการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการ และ
พนักงานในระดับผู้บริ หารของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ในจานวนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดในแต่
ั้
ละคราว ซึง่ รวมถึงการกาหนดรายชื่อ และ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้ แก่กรรมการ และ พนักงาน ที่ได้ รับจัดสรรเกินกว่าร้ อยละ 5 ดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อกฎหมาย
ประกาศ และ ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่าวกาหนดไว้
5. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนที่มี
ความสาคัญ
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8.1.4
8.1.4

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชม และ สิ่งแวดล้ อม (คณะกรรมการ CSR)
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชม และ สิ่งแวดล้ อม (คณะกรรมการ CSR)

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้ อม (คณะกรรมการ CSR) ได้ รับแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้ อม (คณะกรรมการ CSR) ได้ รับแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการบริ ษัท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตัง้ เพื่อให้ มีผลบังคับในปี 2559 โดยใช้ บงั คับทังบริ
้ ษัท และ
คณะกรรมการบริ ษัท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตัง้ เพื่อให้ มีผลบังคับในปี 2559 โดยใช้ บงั คับทังบริ
้ ษัท และ
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
คณะกรรมการ CSR ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประธานกรรมการ CSR
คณะกรรมการ CSR ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประธานกรรมการ CSR
โดยตาแหน่ง และ กรรมการอื่นๆ อีกจานวน 2 ท่าน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท พนักงาน ที่ปรึกษาอิสระ หรื อ
โดยตาแหน่ง และ กรรมการอื่นๆ อีกจานวน 2 ท่าน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท พนักงาน ที่ปรึกษาอิสระ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้ การทางานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้ การทางานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง
กรรมการ CSR ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้ ส่วนกรรมการ CSR ที่เป็ นพนักงานของบริ ษัท
กรรมการ CSR ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้ ส่วนกรรมการ CSR ที่เป็ นพนักงานของบริ ษัท
ซึง่ รวมถึงกรรมการ (ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร) มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบ
ซึง่ รวมถึงกรรมการ (ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร) มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบขอบคณะกรรมการ CSR
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบขอบคณะกรรมการ CSR
1. พิจารณากลัน่ กรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคม ชุมชม และ สิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท เพื่อนาเสนอต่อ
1. พิจารณากลัน่ กรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคม ชุมชม และ สิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท
2. พิจารณาและให้ ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และ นโยบาย
2. พิจารณาและให้ ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และ นโยบาย
ด้ าน CSR ของบริ ษัท
ด้ าน CSR ของบริ ษัท
3. พิจารณากลัน่ กรองแผนงานและงบประมาณประจาปี สาหรับการดาเนินงานด้ าน CSR เพื่อนาเสนอต่อ
3. พิจารณากลัน่ กรองแผนงานและงบประมาณประจาปี สาหรับการดาเนินงานด้ าน CSR เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท
4. พิจารณาและติดตามความก้ าวหน้ าการดาเนินการด้ าน CSR และ ประเมินผลสาเร็ จรวมทังคุ
้ ณภาพของ
4. พิจารณาและติดตามความก้ าวหน้ าการดาเนินการด้ าน CSR และ ประเมินผลสาเร็ จรวมทังคุ
้ ณภาพของ
โครงการ CSR
โครงการ CSR
5. ส่งเสริ มให้ คณะกรราริ ษัท และ พนักงานมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานด้ าน CSR
5. ส่งเสริ มให้ คณะกรราริ ษัท และ พนักงานมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานด้ าน CSR
6. พิจารณาแต่งตังคณะท
้
างาน เพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนงานด้ าน CSR
6. พิจารณาแต่งตังคณะท
้
างาน เพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนงานด้ าน CSR
7. ดาเนินการอื่นใดที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับการดาเนินงานด้ าน CSR ของบริ ษัท
7. ดาเนินการอื่นใดที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับการดาเนินงานด้ าน CSR ของบริ ษัท
8.1.5
8.1.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
พิจารณาแต่งตัง้ เพื่อให้ มีผลบังคับในปี 2559 โดยใช้ บงั คับทังบริ
้ ษัท และ บริ ษัทย่อย
พิจารณาแต่งตัง้ เพื่อให้ มีผลบังคับในปี 2559 โดยใช้ บงั คับทังบริ
้ ษัท และ บริ ษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. องค์ ประกอบ
1. องค์ ประกอบ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ย บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารหรื อ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ย บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารหรื อ
กรรมการบริ หารของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่
กรรมการบริ หารของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารหรื อกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อกรรมการ
บริ หารหรื อกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อกรรมการ
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ผู้จัดการของบริ ษัทย่อ ยอื่น โดยมีประธานกรรมการของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ดารง
ตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.

วาระการดารงตาแหน่ ง
2.1 คณ ะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง เท่ า วาระการด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อกรรมการผู้จดั การ
2.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง พ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) พ้ นจากตาแหน่งของกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผู้จดั การ
4) คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ ออก
2.3 การลาออกจากตาแหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ ยื่นใบลาต่อประธานคณะกรรมการ

3.

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
3.1 ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ ยงที่อ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ แนวโน้ มของผลกระทบที่อ าจมี ต่อ
องค์กร รวมตลอดถึง ความเสี่ยงภายใน และภายนอกของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
3.2 กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3.3 กาหนดกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย
3.4 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ติดตามและประเมินผลระบบบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อย
3.5 เรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะต้ องจัดให้ มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครัง้ หรื อตามสถานการณ์ และ
ความจาเป็ น
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้ างมากของกรรมการที่มาประชุม
4.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุมแทน
4.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ ายจัดการหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุม และให้ ข้อมูลหรื อ
เอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้ องได้
4.6 เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง แต่งตังโดยประธานคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง โดยมี
หน้ าที่ รั บ ผิด ชอบต่อ การเตรี ย มความพร้ อมสาหรั บ การประชุม การนัดหมาย การจัด เตรี ย มเอกส าร
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ประกอบการประชุ ม การจั ด ท ารายงานการประชุ ม และอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
8.1.6

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาแต่งตังกรรมการบริ
้
หาร เพื่อทาหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริ ษัท
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย โดยเลือกจากกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อ ที่ปรึกษาอิสระ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
พิจารณาแต่งตัง้ เพื่อให้ มีผลบังคับในปี 2559 โดยใช้ บงั คับทังบริ
้ ษัท และ บริ ษัทย่อย
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนภายใต้ อานาจการอนุมตั ิการดาเนินการ โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ แล้ วนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ ส่วนกรณีที่เกินอานาจการอนุมตั ิ
ดาเนินการแล้ ว คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้ าที่กลัน่ กรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณอนุมตั ิ
ต่อไป
2. ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ รวมถึงการกาหนดแผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้ างองค์กร และ การ
บริ หารงานหลักในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รายละเอียดของแผนการใช้ จ่ายงบประมาณให้ เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และ การแข่งขันภายใต้ นโยบายและงบประมาณ
ดังกล่าว ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่กาหนด ให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่
ได้ รับอนุมตั ไิ ว้
3. ดาเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมตั กิ ารดาเนินงานของบริ ษัทใน
เรื่ องต่างๆ ตามอานาจที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ไว้ ซึง่ จะมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
4. กลัน่ กรองเรื่ องใดๆ ทีอยู่นอกเหนือขอบอานาจของตนเพื่อเข้ าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจหน้ าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรื อ มอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการ หรื อ ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทสามารถ
อนุมตั ริ ายการที่ตน หรื อ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื อ อาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื อ อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย ยกเว้ น เป็ นการอนุมตั ริ ายการที่เป็ นไปตาม
นโยบาย และ หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ไิ ว้
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8.2 ผู้บริหาร
8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างองค์ กร บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โครงสร้ างองค์ กร บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหา+กาหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะอนุ
กรรมการบริ หCOMMITTEE
ารความเสี่ ยง
RISK MANAGEMENT

คณะกรรมการสรรหา+ก
าตอบแทน
RECRUITMENT
& COMPENSATION าหนดค่
COMMITTEE
RECRUITMENT & COMPENSATION COMMITTEE

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

เลขานุการบริ ษทั ฯ
เลขานุการบริ
ษทั ฯ
COMPANY
SECRETARY

AUDIT COMMITTEE

COMPANY SECRETARY

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ
หาร
EXECUTIVE
COMMITTEE
EXECUTIVE COMMITTEE
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้
าหน้OFFICER
าที่บริ หาร
(CEO)
CHIEF
EXECUTIVE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ าINTERNAL
ยตรวจสอบภายใน
AUDIT
INTERNAL AUDIT

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้
าหน้าทีOFFICER
่ฝ่ายปฏิบต(COO)
ั ิการ
CHIEF
OPERATION
CHIEF OPERATION OFFICER (COO)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ประธานเจ้
าหน้าOFFICER
ที่ฝ่ายการเงิ
น
CHIEF
FINANCIAL
(CFO)
CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

ก) บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ก) บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 4 ท่านมีรายชื่อ ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 4 ท่านมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
ประธานกรรมการบริ ษัท
1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (รักษาการ)
2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (รักษาการ)
3. พ.อ. สมชาติ โตวิชยั
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
3. พ.อ. สมชาติ โตวิชยั
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
4. นายเกษม รัตนสนธิ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
4. นายเกษม รัตนสนธิ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่ อย
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
2. กาหนดนโยบายทางการตลาด
3. พิจารณางบประมาณประจาปี การกาหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และอานาจหน้ าที่ของบุคคล
ตลอดจนขันตอนของแต่
้
ละหน่วยงานในการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี ที่ตงไว้
ั ้ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทและการควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว
4. การแก้ ไขสัญญา และการเลิกสัญญาซึง่ มีสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร
5. เป็ นผู้ตัด สิน ใจในเรื่ อ งที่ สาคัญ ของบริ ษั ท ก าหนดภารกิจ วัต ถุ ป ระสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษั ท
รวมถึงการกากับ ดูแลการด าเนิ นงานโดยรวม ผลผลิต ความสัม พันธ์ กับ ลูกค้ าและต้ อ งรั บผิ ดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
6. มีอานาจอนุมตั คิ ่าใช้ จ่าย หรื อการจ่ายเงินตามโครงการ หรื อการลงทุน หรื อการซื ้อขายทรัพย์สินถาวรของ
บริ ษัทตามที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
7. มีอานาจอนุมตั คิ ่าใช้ จ่ายหรื อการจ่ายเงิน หรื อการลงทุน หรื อการซื ้อขายทรัพย์สินถาวรของบริ ษัทตามที่
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
8. มีอานาจอนุมตั กิ ารจัดซื ้อจัดจ้ าง การเข้ าทาสัญญา การจ่ายเงินหรื อการกระทานิตกิ รรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจการค้ าโดยปกติและตามมติคณะกรรมการบริ ษัท
9. มีอานาจจ้ าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้ าง ปรับขึ ้นเงินเดือน สาหรับพนักงาน
ระดับต่ากว่าผู้อานวยการลงมา
10. มีอ านาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษัท ต่อ บุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ อง และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
11. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัท
ทังนี
้ ก้ ารอนุมัติรายการของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทาให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย รวมทังรายการที
้
่กาหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องดังกล่าว
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โครงสร้ างองค์ กร บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

ข) บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตีส้ ์ จากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส์ จากัด มีผ้ บู ริ หารจานวน 6 คน มีรายชื่อ ดังนี ้
1. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
2.
3.
4.
5.
6.

นายเมธาพร ศรี พลาวงษ์
นายวสันต์ เจียมกรกต
นางอารี ย์ เขียวเรี ยง
นางสาวรวิสรา อยู่วรรณกุล
นายอัมลดา มาตหลุบเลา

รักษาการณ์ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและประธาน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ผู้บริ หารฝ่ ายพัฒนาธรุ กิจ
ผู้บริ หารฝ่ ายวิศวกรรม (รักษาการ)
ผู้บริ หารฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและธุรการ
ผู้บริ หารฝ่ ายการตลาดและการขาย
ผู้บริ หารฝ่ ายบัญชี-การเงิน
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8.3 เลขานุการบริษัท
ปั จจุบนั มี น.ส.พิชญา บุญวัฒนา ดารงตาแหน่งรักษาเลขานุการบริ ษัท
ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.

จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษัท รวมทังหนั
้ งสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้
ถือหุ้น
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อบังคับของบริ ษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best Practices)
3. แจ้ งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นให้ ผ้ บู ริ หารที่เกี่ยวข้ องทราบและติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามมติและนโยบาย
4. ให้ คาปรึกษาและข้ อเสนอแนะเบื ้องต้ นแก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องในประเด็นที่
เกี่ยวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัทและข้ อพึงปฏิบตั ดิ ้ านการกากับดูแลกิจการและติดตาม
ให้ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้ องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
บริ ษัท
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
6. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับดูแลให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัท
7. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทัว่ ไปให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของ ผู้ถือหุ้นและข่ าวสารของบริ ษัท
8. จัดทาและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรื อ ผู้บริ หารและเอกสารสาคัญอื่นๆ
เช่นทะเบียนกรรมการบริ ษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รายงานการประชุมคณะ กรรมการ
บริ ษัทและรายงานประจาปี ของบริ ษัท รวมถึงหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ดูแลให้ หน่วยงานเลขานุการบริ ษัทเป็ นศูนย์กลางของข้ อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คล บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
10. ให้ คาแนะนาและคาปรึกษาในการเข้ ารับตาแหน่งของกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อ ตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
12. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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8.4 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
8.4.1.1 ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เป็ นดังนี ้
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุม
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ าน
บาทถ้ วน) และกาหนดได้ มีการกาหนดเบี ้ยประชุมคณะกรรมการ เป็ นดังนี ้
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เบี ้ยประชุมต่อครัง้
( บาท )
15,000
10,000
15,000
10,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
( บาท )
25,000
15,000
20,000
15,000

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษัทดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
3. พ.อ. สมชาติ โตวิชยั
4. นายเกษม รัตนสนธิ
5. พลโททิวะพร ชะนะพะเนาว์
6. นายสราวุฒิ ภูมิถาวร
7. นายทิฆมั พร สุขสวัสดิ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (รักษาการ)
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
รวม

2558
ค่าตอบแทน(บาท)**
120,000
250,000
95,000
80,000
330,000
260,000
225,484

2557
ค่าตอบแทน(บาท)**
97,903
67,500
112,581
131,935
-

1,360,484

409,919

* ค่าตอบแทนของกรรมการทุกรายการจะเป็ นเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน
8.4.2

ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
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บุคลากร
จานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีจานวน 6 คน
(รวมผู้บริ หาร) และ จานวน 78 คน ตามตารางดังต่อไปนี ้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย

จานวน

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)
ฝ่ ายบริ หาร ประกอบด้ วย
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ( CEO )
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ( CFO )
- เลขานุการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ( PA to CEO )
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รวม
บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตีส์ จากัด
ฝ่ ายบริ หาร
เลขานุการฝ่ ายบริ หาร
เจ้ าหน้ าที่เทคโนโลยีข่าวสาร
ฝ่ ายจัดซื ้อ
ฝ่ ายวิศวกรรม
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายการตลาดและการขาย
ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รวม
รวมพนักงานทังหมด
้

5

1
6

2
3
2
6
14
8
24
4
9
72
78

ทังนี
้ ้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานใดๆ
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้ มีทกั ษะความรู้ ความสามารถ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการ
ทางานเป็ นทีม ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริ ษัทมีแนวทางดังต่อไปนี ้
1. การคัดเลือกพนักงาน ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้ าที่การจัดหาเครื่ องมือที่เหมาะสม เพื่อใช้ ในการคัดกรอง
บุคลากรขององค์กร
2. การฝึ กอบรม
2.1 เพื่อให้ บริ ษัทมีความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงาน ซึง่ เป็ นทรัพยากรที่สาคัญ
จึงถื อเป็ นนโยบายหลักของบริ ษัท ทัง้ นี ้ กระบวนการดังกล่าวเป็ นการเสริ มสร้ างทักษะ และ
ความรู้ ความสามารถ ให้ เกิดประสิทธิ ภ าพสูงสุด โดยมุ่งเน้ นการพัฒ นาบุคลากรออกเป็ น 4
ด้ าน คือการเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นผู้บริ หาร (Leadership program)
2.2 การทางานเป็ นทีม (Team Building program)
2.3 การฝึ กอบรมตามความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (Core Competency program)
2.4 การอบรมพนักงานเข้ าใหม่ (Orientation program)
3. การประเมินผลงาน ใช้ ระบบการประเมินแบบ KPI (Key Performance Index) เข้ ามาเป็ นตัวชี ้วัด เพื่อให้
เกิดความยุตธิ รรม ชัดเจน และจัดทาเป็ นคูม่ ือที่ช่วยชี ้แนะแนวทาง และมีประสิทธิภาพ
4. การสารวจผลตอบแทน (Salary Survey) เพื่อปรั บปรุ งโครงสร้ างเงิ นเดือนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ให้
ทันสมัยสอดคล้ องกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ เป็ นมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับในอุตสาหกกรม
5. การสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงาน เพื่ อ ให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมในการกาหนด
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถนามาใช้ ในการปรับกลยุทธ์ในการบริ หารงานในอนาคตได้ ด้วย
6. การสร้ างวัฒนธรรมองค์กร ให้ พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบทางราชการอย่างเคร่ งครัด พร้ อม
ปลูกฝั งค่านิยมอันดีงามให้ แก่พนักงานทุกคน ให้ ตา่ งมีใจมุ่งมัน่ ในการร่ วมพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
โดยเปรี ยบเสมือนเป็ นของตนเอง โดยเน้ นการสร้ างสรรค์ที่อยู่ อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้ างชุม
ชมที่ น่ า อยู่ เพราะความเชื่ อ ที่ ว่า “ครอบครั ว คื อ พื น้ ฐานที่ ส าคัญ และเป็ นส่ วนที่ ส าคัญ ที่ สุด ในการ
ดารงชีวติ ” เพื่อเป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ เน้ นถึงการสร้ างคุณค่าของความแตกต่างในราคา
ยุตธิ รรม และสนับสนุนการสร้ างความอบอุ่นในครอบครัว
7. การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับอนาคต บริ ษัทจะจัดให้ การพัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อให้
เป็ นผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง โดยจะมี ก ารพั ฒ นาเป็ นขัน้ ตอน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน จะเป็ นผู้ก ากับ ดูแ ลแผนดังกล่ าว โดยมี ฝ่ ายทรั พ ยากรบุค คลเป็ นผู้จัด ท าแผนเสนอเพื่ อ
พิจารณา และเมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ คดั เลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป
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9. การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายการจะปฏิบตั ติ ามข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี (Code Of Best Practices) สาหรับกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียนที่เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่บริ ษัทได้ นาหลักทรัพย์
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) ในส่วนของการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 15
ข้ อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ดิ งั นี ้
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
9.1.1

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การก ากับ ดูแ ลกิ จ การ เนื่ อ งจากเห็ น ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญ และจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจให้ มีการเจริ ญ เติบโตที่ยั่งยื น คณะกรรมการบริ ษัทมี ความ
มุ่งมั่นและตัง้ ใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว เพื่ อ ประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือ หุ้นภายใต้ กรอบ
ข้ อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ เว้ นแต่เรื่ องดังต่อไปนี ้จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้กาหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประ โยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ อง
นันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้


เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย
หรื อข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนันในกรณี
้
ดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญ
- การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
้
อบางส่วนที่สาคัญ
- การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวข้ องการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
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9.1.2

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นและอานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นทังในการเข้
้
าร่ วมประชุม การได้ รับ
สารสนเทศและการใช้ สิท ธิอ อกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น บริ ษั ท ได้ จัดสรรเวลาการประชุมอย่าง
เหมาะสมและปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตังค
้ าถามใดๆ ต่อที่
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องอื่นๆ ที่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ โดยในปี 2558 มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
จานวน 1 ครั ง้ ได้ แก่ การประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2558 โดยที่ผ่านมาบริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือ นัดประชุม
พร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่ง
เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท
9.1.3

สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทให้ ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ เสียที่สาคัญ อันได้ แก่ กลุ่มลูกค้ า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้สอบบัญ ชี
อิสระ คู่แข่ง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม บริ ษัทคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม
ตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความสุจริ ต โดยจะมีการรับฟั งความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ เสีย
ดังกล่าว ก่อนกระทาการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มต่างๆ ในส่วนของสังคม บริ ษัทจะปฏิบตั ิหน้ าที่ ในความ
รับผิดชอบด้ วยจิตสานึก สนับสนุนกิจกรรมชุมชนต่างๆ ที่สร้ างสรรค์และมีประโยชน์ตามความเหมาะสม ใน
ส่วนของพนักงานของบริ ษัทจะได้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ อย่างสม่าเสมอและได้ รับสวัสดิการที่ดี
และปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
9.1.4

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมอย่างน้ อย 7 วัน และในการประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีกรรมการบริ ษัทและกรรมการการตรวจสอบร่ วมประชุมด้ วย โดยประธานในที่ประชุมได้ จดั สรรเวลาการ
ประชุมอย่างเหมาะสมและปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมทุก รายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น
และตังค
้ าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่เสนอ รวมทังได้
้ บนั ทึกประเด็นซักถาม
และข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุม
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9.1.5

ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กาหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน
ตลอดจนกากับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
พนักงานมีส่วน ร่ วมในการดาเนินกิจการอย่างเต็มที่
9.1.6

และการจัดหาแหล่งเงินทุน
รวมทังการสร้
้
างแรงจูงใจให้

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการที่ มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
รายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรื อตัดสินใจใดๆ ในเรื่ องนันๆ
้ และหากรายการระหว่างกันเข้ าข่ายตาม
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสั่ง ข้ อกาหนด หรื อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทจะปฎิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด นอกจากนันบริ
้ ษัทจะดาเนินการให้ มีการเปิ ดเผยรายการข้ อมูลที่เกี่ยวโยงกัน
ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รวมทังจะให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ส่วนร่ วมในการให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าเป็ นรายการที่มีความโปร่ งใส
และแสดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาด
9.1.7

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้ จดั ทาแนวทางเกี่ยวกับจริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้
ที่ 14/2550) ตามข้ อพึ ง ปฏิ บัติ ที่ ดี ส าหรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น ( Code Of Best Practices) ตาม
แนวทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย เพื่ อ ให้ ผ้ ูบ ริ หารและพนักงานทุก คนรั บ ทราบและเข้ าใจถึง
มาตรการปฏิบตั ติ อ่ บริ ษัทผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
9.1.8

การถ่ วงดุลอานาจของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร

ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีทงหมด
ั้
7 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร จานวน 3 ท่าน คิดเป็ น
ร้ อยละ 42.86 ของกรรมการทังหมดและกรรมการที
้
่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 57.14 ของ
กรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 ใน 4 ดังกล่าว เป็ นกรรมการตรวจสอบซึง่ ถือว่าเป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นในการทาหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ มีความถูกต้ องและโปร่ งใส
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9.1.9

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยได้ กาหนดค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
รวมทังอยู
้ ่ในระดับที่สงู เพียง
พอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ต้องการได้ และได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
ส่วน
ค่าตอบแทนผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด มีกระบวนการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ ข้อมูลค่าตอบแทนของบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทและผลการดาเนินงานของผู้บริ หารแต่ละท่าน
9.1.10 การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
บริ ษัทมีทงประธานกรรมการบริ
ั้
ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ น 2 ตาแหน่งและไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน ซึง่
แบ่งขอบเขตอ านาจในการบริ หารไว้ อ ย่างชัดเจน เพื่ อปฎิบัติงานได้ อย่างโปร่ งใส มีการถ่วงดุลอานาจอย่าง
เพียงพอ ความเป็ นอิสระในการจัดการ ทังนี
้ ้ในมติการอนุมตั ิการทารายการที่สาคัญยังคงต้ องได้ รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมกรรมการบริ ษัทหรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี อ้ านาจที่มอบให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นการมอบอานาจที่ไม่ทาให้ บุคคลที่มีส่วนได้ เสียสามารถอนุมตั ริ ายการ
ใดๆ ที่ตนเองหรื อ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของตนเองทาร่ วมกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยได้
9.1.11 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็ นของธุ ร กิ จ บริ ษั ท โดยมี ก ารก าหนดวาระชัด เจนล่ ว งหน้ า และมี ว าระพิ จ ารณาติ ด ตามผลการ
ดาเนิน งานเป็ นประจาโดยมี การจัดหนังสื อ เชิญ ประชุม พร้ อมระเบียบวาระการประชุมก่อ นการประชุมเป็ น
ระยะเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม โดยในปี 2557 และปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมทังหมด
้
15 ครัง้ และ 7 ครัง้
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดการเข้ าประชุมของกรรมการแต่ละคน ตามรายละเอียดที่แสดงในข้ อ 8.1
9.1.12 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดย
อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดในเรื่ องโครงสร้ างการจัดการ ข้ อ 8 โดย
กรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร และมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้ อบัง คับ ระเบี ย บของส านัก งาน
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คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดการเข้ าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน จะแสดงตามรายละเอียดในข้ อ 8.1.2
9.1.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบการตรวจสอบภายใน ทังในระดั
้
บบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการ
ปฏิ บั ติ ง านหลั ก และกิ จ กรรมทางการเงิ น ที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การตามแนวทางที่ ก าหนดและมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการของบริ ษัทได้ มีมติให้ จัดตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายใน โดยมีสายบังคับบัญชาขึน้ ตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้
ความเห็น ทังนี
้ เ้ พื่อให้ ความมั่น ใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและมี
มาตรฐานที่ดีขึ ้นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
9.1.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี โดยงบการเงินดังกล่าว จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและที่ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดี
ที่สดุ ในการจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการดารงรั กษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ มั่นใจได้
อย่ างมี เหตุผ ลว่าการบัน ทึก ข้ อ มูลทางบัญ ชี มี ค วามถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเพี ย งพอที่จ ะด ารงรั กษาไว้ ซึ่ง
ทรั พ ย์ สิ น และเพื่ อ ให้ ท ราบจุ ด อ่ อ นเพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ให้ เกิ ด การทุจ ริ ต หรื อ การด าเนิ น การที่ ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี
สาระสาคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ทมี ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ได้ ของงบการเงินของบริ ษัท
9.1.15

ความสัมพันธ์ ของผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญ ต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และทั่วถึงทัง้
รายงานข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท
โดยได้ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบ โดยผ่านช่องทางและ
การสื่อสารเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
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9.2 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริ ษัทไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด จะได้ รับการสรรหาและแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้


คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 ท่าน โดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณา
เลือกตัง้ และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกตังต
้ าแหน่ง
อื่นๆ ตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้
 การเลือกตังกรรมการมี
้
วธิ ีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ให้ ออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
3. บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ที่ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับ
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทังหมดเป็
้
นผู้ออกเสียงชี ้ขาดตามข้ อ (1) และ (2) อีกครัง้ หนึง่ เพื่อเลือกระหว่างบุคคลที่มีคะแนน
เสียงเท่ากันเท่านัน้
 การสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง เช่น ตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการ
บริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทและเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทเป็ น
อย่างดี และสามารถบริ หารงานให้ บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้
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9.3 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายและวิธีกากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัท ดังนี ้








มีการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทไปเป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่ วมอย่างน้ อยตามสัดส่วนของการถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้
มีการแต่งตังกรรมการตรวจสอบเข้
้
าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบด้ วย ทังนี
้ ้การแต่งตัง้
กรรมการและผู้บริ หารเข้ าดารงตาแหน่งในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมนัน้ จะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารที่เป็ นตัวแทนของ
บริ ษัทในบริ ษัทย่อ ยและบริ ษัทร่ วม เพื่ อควบคุมและมี ส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญ ต่อการ
ดาเนิ นธุร กิจ กล่าวคื อ จะมี การน าเสนอนโยบายที่ สาคัญ ของบริ ษั ทย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ วมต่อ ที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขอมติอนุมตั เิ ป็ นนโยบายที่สาคัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมต่อไป
กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการ
ระหว่างบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหรื อการทา
รายการสาคัญอื่นใดของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข้ างต้ น โดยได้ กาหนดให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่ วมใช้ หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลของบริ ษัท
มีการกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริ ษัทย่อยที่เป็ นบริ ษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลักคือ บริ ษัทมีนโยบายให้ ฝ่ายควบคุมภายในของบริ ษัทตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กลไกอื่นในการกากับดูแลบริ ษัทย่อย เช่น
การอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น หรื อ ลดทุ น การตั ง้ หรื อเลิ ก บริ ษั ท ย่ อ ย จะต้ องขออนุ มั ติ ต่ อ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขอมติอนุมตั ิรายการดังกล่าวเพื่อส่งตัวแทนของบริ ษัทเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทย่อยอนุมตั ริ ายการดังกล่าวต่อไป

บริ ษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึง่ ยังไม่เ ปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้


70

ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทังผู
้ ้ บริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 ภายในวันทาการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ ยนแปลงและจัดส่ง
สาเนารายงานนี ใ้ ห้ แก่บริ ษั ทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ สานักงาน กากับหลักทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
บริ ษั ท จะก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ปฎิ บัติงานที่ เกี่ ยวข้ อ งที่ ได้ รับ ทราบข้ อ มูลภายในที่เป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่า งน้ อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อ
บุคคลอื่น

บทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนาข้ อมูลภายในไปใช้ หาประโยชน์ส่วนตน ซึง่ เริ่ มตังแต่
้ การตักเตือนเป็ นหนังสือ
ตัดค่าจ้ าง พักงานชัว่ คราว โดยไม่ ได้ รับค่าจ้ างหรื อให้ ออกจากงาน ทังนี
้ ้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ
กระทาและความร้ ายแรงของความผิดนันๆ
้
9.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.5.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่ บริ ษัท สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ในรอบบัญชี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
 บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด
รวม

จานวน 540,000
จานวน 1,300,000
จานวน 1,840,000

บาท
บาท
บาท

9.5.2 ค่ าบริการอื่น (non-audit fee)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนงานบริ การอื่น ให้ แก่ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและ
สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบ
บัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา
9.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
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1. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
1.1 จรรยาบรรณต่อลูกค้ า
ในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ มุ่งให้ เกิดความพึงพอใจของลูกค้ าสูงสุด การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้ ามีส่วนช่วยให้ บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จ พนักงานจึงควรปฏิบตั ิดงั นี ้
 ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการ
ไค้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย
 ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื ้อสินค้ าของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความพอใจสูงสุด
 ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและเพียงพอแก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ทราบระยะเวลา เงื่อนไข
สิทธิ และข้ อผูกพัน โดยไม่กล่าวเกินความเป็ นจริ งอันเป็ นเหตุให้ ลูกค้ าเข้ าใจ
ผิด เกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ
 ติดต่อลูกค้ าด้ วยความสุภาพ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า อย่าง
รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
 ส่งมอบสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่เป็ นธรรม
 รักษาความลับของลูกค้ าและไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตน หรื อผู้ที่เกี่ยว
ข้ องโดยมิชอบ
 ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ วและจัดให้ มีระบบและ
ช่องทางให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ าและบริ การได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2. จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มมูลค่าของกิจการในระยะ เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ดี
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ตและ
ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค โดยมีข้อปฏิบตั ดิ งั นี ้
 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ตัดสินใจดาเนินการต่างๆ ด้ วยความ
บริ สุทธิ์โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น บริ หารกิจการของ
บริ ษั ท ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ า มั่ น คง และก่ อ ให้ เกิ ด ผลตอบแทนที่
เหมาะสม แก่ผ้ ถู ือหุ้น
 ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยการใช้ ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริ หารจัดการ
อย่างเต็มความ สามารถ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริ ษัท
 จัดการดูแลป้องกันมิให้ สินทรั พย์ ใดๆ ของบริ ษัทเสื่ อมค่าผิดปกติหรื อ สูญ
หาย
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 รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง ตาม
ความเป็ นจริ งต่อ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองหรื อผู้อื่นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่การงาน
 ไม่เปิ ดเผยความลับของบริ ษัทและไม่นาข้ อมูลความลับของบริ ษัทไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรื อบุคคลอื่น โดยมิได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท
 ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริ ษัท โดยมิได้ แจ้ งให้ บริ ษัททราบ
1.3 จรรยาบรรณต่อพนักงาน
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกระดับซึง่ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคา่
และสาคัญยิ่ง บริ ษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกระดับ ด้ วยความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน ซึง่ รวมถึงผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง และการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อปฏิบตั ดิ งั นี ้
 ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนด้ วยความเคารพในเกียรติและศักดิศ์ รี
 คัดเลือกบุคคล เพื่อทางานในตาแหน่งต่างๆ ด้ วยความยุตธิ รรม โดยคานึงถึง
คุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งงาน เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ข้ อกาหนดอื่นที่จาเป็ นโดยไม่มีข้อจากัดเรื่ อง เพศ อายุ เชื ้อชาติ ศาสนา
 กาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
 การเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้ าย การให้ รางวัล และการลงโทษพนักงาน
เป็ นไปด้ วยความยุตธิ รรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมเป็ นเกณฑ์
 กาหนดและสื่อสารแนวทางการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน
1.4 จรรยาบรรณต่อคูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีการกาหนดนโยบายการคัดเลือกคูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ ตลอดจนการจัดหา
สินค้ า โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้
สองฝ่ าย โดยมีข้อปฏิบตั ดิ งั นี ้
 ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บน
พื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
 มีการแข่งขันโดยมีปริ มาณข้ อมูลเท่ากัน
 มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ และการจัดทา
รู ปแบบสัญญาตามข้ อตกลง
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 จัดให้ มีระบบการจัดการและติดตาม
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไข ของสัญญาอย่างเคร่ งครัด และป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบใน
ทุกขันตอน
้
 มุ่งที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้อย่างยัง่ ยืน
 ไม่เรี ยกหรื อไม่รับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตจากคูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้
1.5 จรรยาบรรณต่อคูแ่ ข่ง
บริ ษัทฯ
มีการกาหนดนโยบายที่จะปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าภายใต้ กรอบแห่ง
กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้ า โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้
ความลับทางการค้ าของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการฉ้ อฉล โดยมีข้อปฏิบตั ดิ งั นี ้
 ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้ กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต
หรื อไม่เหมาะสม
 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
1.6 จรรยาบรรณต่อสังคมและส่วนรวม
บริ ษัทฯ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมไทย จึงต้ องมีหน้ าที่ในการพัฒนา และสร้ าง
ประโยชน์คืนแก่ชมุ ชนและสังคมส่วนรวม เพื่อให้ บริ ษัทมีความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ควบคูไ่ ปกับชุมชนและสังคม จึงมีข้อปฏิบตั ดิ งั นี ้
 สนับสนุนทาความเข้ าใจและสื่อสารกับสังคมถึงการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ งที่อาจเปิ ดเผย
ได้
 เลือกใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จาเป็ น โดยก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ความเสียหายของชุมชนและสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้
น้ อยที่สดุ
 ปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้ กบั ผู้บริ หาร
และพนักงานอย่างสม่าเสมอ
 จัดกิจกรรมเพื่อเป็ นการคืนกาไรแก่ชมุ ชนและสังคมอย่างสม่าเสมอ โดย
กิจกรรมที่จดั ต้ องเป็ นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้ างประโยชน์ให้ กบั ชุมชนและ
สังคมได้ อย่างแท้ จริ ง
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 ตรวจสอบข้ อมูลผู้รับบริ จาค
เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้รับบริ จาคได้ นาเงินหรอ
ทรัพย์สิน ที่บริ จาคไปใช้ เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิด
ประโยชน์ อย่างแท้ จริ ง
2

ข้ อพึงปฏิบตั ิ
2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 จะต้ องไม่กระทาการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรื อเบียดบังทรัพย์สิน
ซึง่ ควรเป็ นของบริ ษัทฯ หรื อควรเป็ นของลูกค้ าของบริ ษัท
 การกระทาที่เป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ อาจเกิดฃึ่นได้ จากความเกี่ยวข้ อง
กันทางธุรกิจ ระหว่างบริ ษัทฯ กับพนักงาน หรื อระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ า
หรื อระหว่างพนักงานกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ จะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมาย หน้ าที่ความรับผิดชอบให้ กบั พนักงาน
ในกรณีที่อาจจะ นาไปสู่สถานการณ์ที่จะก่อให้ เกิดการขัดต่อผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ หรื อขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้ าของบริ ษัท
 หากตาแหน่งหน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
มีผลในอันที่จะเอื ้อ
ประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อ ครอบครัว หรื อญาติพี่น้อง หรื อบุคคลที่ร้ ู จกั
พนักงานจะต้ องไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ของตนในการดาเนินการใด ๆ และ
จะต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชาตามฝ่ ายงานได้ ทราบทันที
 บริ ษัทฯ และพนักงานควรที่จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าได้ รับทราบด้ วย หากมีกรณีที่
จะเป็ นการขัดต่อผล ประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ า หรื อระหว่าง
พนักงานกับลูกค้ า
 พนักงานจะต้ องไม่เข้ าร่ วม หรื อรับตาแหน่งใดๆ ในองค์กรอื่นรวมทัง่ การรับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรื อการรับจ้ างทางานในกิจการ
อื่นที่จะก่อให้ เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
 ลักษณะงานใดก็ตามที่อาจก่อให้ เกิดการขัดต่อผลประโยชน์
ควรจัดให้
แบ่งแยกหน้ าที่งานออกจากกัน
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2.4 การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริ ษัท
 พนักงานมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษัท มิ
ให้ เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ เกิดประโยชน์
ต่อบริ ษัทอย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้ เพี่อประโยชน์ของ
ตนเองและผู้อื่น
 ทรัพย์สินตังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทังที
้ ่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น
สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ
สิทธิบตั ร สิขสิทธิ ตลอดจนข้ อมูลที่เป็ น ความลับที่ไม่ได้ เปี ดเผยต่อ
สาธารณชน ได้ แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ านการ
ทรัพยากรบุคคล
 พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยหรื อการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลที่
เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด
2.5 การให้ หรื อรับของขวัญ หรื อการบันเทิง
 พนักงานย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่น
ใดจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง ทางธุรกิจกับบริ ษัท
 พนักงานอาจรับหรื อให้ ของขวัญได้ ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญ
นันจะต้
้ องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
 ของขวัญที่ได้ รับควรเป็ นสิ่งที่มลู ค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็ นเงินสด หรื อ
เทียบเท่าเงินสด
 หากพนักงานได้ รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มลู ค่าเกินปกติ
วิสยั จากผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริ ษัท
ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชา
ตามลาดับชัน้
 การให้ หรื อรับของขวัญอาจกระทาได้ หากทาด้ วยความโปร่ งใส หรื อทาในที่
เปิ ดเผย หรื อสามารถเปิ ดเผยได้
2.6 การรักษาความลับ
 บริ ษทั และพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าที่ที่จะต้ องรักษาความลับของลูกค้ า
รวมถึงการรักษา ความลับเกี่ยวกับการทารายการต่างๆ ของลูกค้ ากับบริ ษัท
ฯ
 หากพนักงานได้ รับคาสัง่
หรื อคาร้ องขอให้ แจ้ งข้ อมูลที่เป็ นความลับของ
ลูกค้ า พนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดที่บริ บทั ได้ วางไว้ และรายงาน

76

ANNUAL REPORT

2015

ส่วนที่ 2 หน้ า 64

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
และจะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บงั คับบัญชา
ระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไป
 หน้ าที่ในการรักษาความลับของข้ อมูลดังกล่าว จะต้ องยังคงอยู่ตอ่ ไป แม้ วา่
ผู้นนจะพ้
ั้
นจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ ไปแล้ วก็ตาม
2.7 การใช้ ข้อมูลในทางที่ผิด
 พนักงานจะต้ องไม่นาข้ อมูลที่ได้ รับ ไปใช้ หรื อทาสาเนา หรื อนาข้ อมูลที่
ได้ รับจากการปฏิบตั งิ าน ไปใช้ เพื่อประโยชน์โดยตรง หรื อโดยอ้ อมแก่ตนเอง
หรื อแก่บคุ คลอื่นใด โดยไม่ได้ รับอนุญาต
 พนักงานที่มีหน้ าที่ควบคุมดูแลรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ
จะต้ องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี ้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ กบั ตนเอง
สมาชิกในครอบครัว (คูส่ มรส บิดา-มารดา บุตร ญาติพี่น้อง) หรื อบุคคลอื่น
- ซักนาให้ มีการดาเนินการในทางมิชอบที่มีผลต่อการทาข้ อตกลง
กับลูกค้ าหรื อบุคคลภายนอกอื่น ๆ
- เผยแพร่ ข้อมูลให้ แก่บคุ คลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง
2.8 ความครบถ้ วน ถูกต้ องของการบันทึกข้ อมูลลูกค้ า
 พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านของบริ ษัทในการบันทึก
ข้ อมูลต่างๆ ของ ลูกค้ า ให้ มีความครบถ้ วนสมบูรณ์ถกู ต้ องและมีการเก็บ
รักษาที่ดีตามระยะเวลาที่กาหนด การบันทึกข้ อมูลหมายความ รวมถึง
สัญญาต่างๆ สมุดจดบันทึก, เอกสารต้ นฉบับ, สลิป, เอกสาร
แสดงรายการทางบัญชี
เทปคอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสเก็ต
โปรแกรม / ระบบงานคอมพิวเตอร์
รายงานที่พิมพ์จากเครื่ องคอมพิวเตอร์
 พนักงานจะต้ องไม่กระทาหรื ออนุญาตให้ ผ้ ใู ดกระทาการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข
ข้ อมูลให้ เป็ นเท็จลบทิ ้ง หรื อตัดข้ อความ เพื่อทาให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความ
เป็ นจริ ง หรื อเบี่ยงเบนทาให้ ข้อมูลไม่ชดั เจน หรื อปกปิ ด ข้ อเท็จจริ งของ
ข้ อมูลนันๆ
้ ไว้
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2.9 การใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ในทางที่ผิด
 พนักงานจะต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ในทางที่ผิด โดยการนาข้ อมูลภายใน
ของบริ ษัทฯ หรื อข้ อมูลของลูกค้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ กบั ตนเอง
หรื อบุคคลอื่นใด
 พนักงานจะต้ องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาแหน่งงาน โดยการกระทา
ดังต่อไปนี ้
- เรี ยกร้ อง หรื อรับผลประโยชน์จากลูกค้ า คู่สญ
ั ญา นายหน้ า หรื อ
ผู้ให้ บริ การต่าง ๆ เพื่อเป็ นการตอบแทนการทางานในหน้ าที่
ของตน
- เรี ยกร้ อง หรื อรับผลประโยชน์จากลูกค้ าโดยการตอบแทนด้ วยการ
ให้ ลกู ค้ าได้ รับ ผลประโยชน์ เป็ นกรณีพิเศษ ซึง่ เป็ นการผิด
เงื่อนไขที่บริ ษัทฯกาหนด
 พนักงานจะต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ า คูส่ ญ
ั ญาและนายหน้ า ได้ ทราบอย่างชัดเจนว่า
มิให้ มอบของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อบริ การใด ๆ เป็ นพิเศษให้ แก่พนักงาน
 พนักงานจะต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่งานในทางที่ผิด โดยกระทาดังนี ้
- เพื่ อ เรี ย กร้ องต าแหน่ งใด ๆ ในบริ ษั ท ฯของลูก ค้ า ยกเว้ น การที่
พนักงานผู้นนได้
ั ้ รับการแต่งตัง้ จากบริ ษัทฯ ให้ ไปดารงตาแหน่งใน
บริ ษั ทฯ ของลูกค้ าเพื่ อ เป็ นตัวแทนในการดูแลผลประโยชน์ ของ
บริ ษัทฯ
- กู้ยืมเงินจากลูกค้ า หรื อ การเป็ นหนี ้บุญคุณที่ต้องมีการตอบแทน
ให้ แก่ลกู ค้ า
2.10 การรับรู้ ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน
 การนาข้ อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน อันยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไป
หาประโยชน์ ถือเป็ นการกระทาผิดตามกฎหมาย ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 บริ ษัทฯ และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ
อันเกี่ยวกับการนาข้ อมูลภายในบริ ษัทฯ มาใช้ อย่างเคร่ งครัด
 พนักงานจะต้ องไม่ทาการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในขณะที่ครอบครองข้ อมูล
ภายในที่ยงั ไม่มีการประกาศเป็ นทางการสู่สาธารณชนทัว่ ไป

78

ANNUAL REPORT

2015

ส่วนที่ 2 หน้ า 66

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2.11 ระบบการควบคุม ตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
2.11
ระบบการควบคุมม ตรวจสอบภายใน
และการรายงานทางการเงินน
2.11
2.11 ระบบการควบคุ
ระบบการควบคุม ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิ
และการรายงานทางการเงิน
2.11 ระบบการควบคุม ตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
 ฝ่ ายจัดการของบริ ษัท
มีความรับผิดชอบต่อการจัดทารายงาน
 ฝ่ฝ่ ายจั
ดดการของบริ
ษษัทัท
มีมีคความรั
บบผิผิดดชอบต่
อการจัดดททารายงาน
ายจั
การของบริ
นที่มีความถู
วน และทั
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งมี
าตรการที
หมาะสม
เพื่่ออเให้
ให้
ว่าการขายสิ
นค้อา
 และการให้
บริ
ษัทฯ จะต้
ม
าตรการที
เ
่
หมาะสม
เพื
่
อ
ให้
ม
น
่
ั
ใจได้
ว
า
่
การขายสิ
น
ค้อา
และการให้
บบริริอกกงมี
ารต่
า
ง
ๆ
จะไม่
ถ
ก
ู
น
าไปใช้
เ
พื
่
อ
เป็
น
การสนั
บ
สนุ
น
การก่
จะไม่
คดี
หรื อการกระท
และการให้
บริ การต่
ารต่าทีาาง่ผง ิดๆๆกฎหมาย
จะไม่ถถูกูกนนาไปใช้
าไปใช้ เเพืพื่่ออเป็
เป็ นนการสนั
การสนับบสนุ
สนุนนการก่
การก่ออ
และการให้
บริ การต่าที
จะไม่ถูกนาไปใช้ เพื่อเป็ นการสนับสนุนการก่อ
คดี หรื
หรื อการกระท
าทีาง่ผิดๆกฎหมาย
 คดี
ในการขายสิ
นค้ าหรืาทีอ่ผ่ผให้ิดิดกฎหมาย
บริ การลูกค้ า
พนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ าม
คดี หรื ออการกระท
การกระท
กฎหมาย
คดี
หรื อการกระท
 ในการขายสิ
ในการขายสิ
นนค้ค้ าาหรื
หรืาทีออ่ผให้
ให้ิดกฎหมาย
บบริริ กการลู
ารลูกกค้ค้ าา
พนักกงานจะต้
งานจะต้ อองปฏิ
งปฏิบบตตัั ตติิ าม
าม
นตอนระเบี
้
ธีปอฏิให้บตั บงิ ริานโดยเคร่
โดยต้
องระบุถองึ งปฏิ
ขันตอนการ
้ บตั ติ าม
 ขัในการขายสิ
นยค้บวิาหรื
การลูกค้ า งครัด พนั
พนั
กงานจะต้
 ขัในการขายสิ
นยยค้บวิ
การลูกค้ า งครัดด พนั
กงานจะต้
ขันตอนระเบี
นตอนระเบี
บวิาหรื
านโดยเคร่
โดยต้
งระบุถถองงึึ งปฏิ
ขันตอนการ
้ ้้
ธธธีีีปปปอฏิฏิฏิให้บบบตตตััั บงงงิิิ ริานโดยเคร่
ออองระบุ
้้้ บตั ติ าม
ตรวจสอบหลั
ฐานทางเอกสารการประเมิ
ความสามารถทางการค้
า
ขันตอนระเบี
ยกบวิ
านโดยเคร่ งงครั
ครัดนถึงโดยต้
โดยต้
งระบุถงึ ขัขันตอนการ
นตอนการ
ขัตรวจสอบหลั
นตอนระเบี
้
ยกกบวิ
ธ
ี
ป
ฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านโดยเคร่
ง
ครั
ด
โดยต้
อ
งระบุ
ถ
ง
ึ
ขั
นตอนการ
้
ตรวจสอบหลั
ฐานทางเอกสารการประเมิ
น
ถึ
ง
ความสามารถทางการค้
าาา
ตรวจสอบหลักฐานทางเอกสารการประเมิ
ฐานทางเอกสารการประเมินนถึถึงงความสามารถทางการค้
ความสามารถทางการค้
ส่
ว
นที
่ 2 หน้ า 67
ตรวจสอบหลักฐานทางเอกสารการประเมินถึงความสามารถทางการค้
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ส่ส่ววนที
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ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และความน่าเชื่อถือของลูกค้ าที่มาซื ้อสินค้ า หรื อใช้
บริ
การ ่อหรืสัอตมาท
จกับบริ ษัทาฯเชื่อถือของลูกค้ าที่มาซื ้อสินค้ า หรื อใช้
ความซื
ย์สจุ าธุ
ริ ตรกิและความน่
 หากสงสั
ผู้มาติ
บริ การ หรืยว่อามาท
าธุดรกิต่จอกัขอซื
บบริ้อสิษัทนฯค้ าหรื อใช้ บริ การ หรื อติดต่อทาธุรกิจกับ
ษัทฯ ยอาจมี
วข้ อ้อสิ
งกันบค้การกระท
 บริ
หากสงสั
ว่าผู้มสาติ่วนเกี
ดต่อ่ยขอซื
าหรื อใช้ บาความผิ
ริ การ หรืดกฎหมาย
อติดต่อทาธุบริ
รกิษจกััทบฯ
ต้บริอษงปฏิ
ริ การ าความผิ
หรื อทดาธุ
รกิจกับบุคบริคลนั
ัทฯเสธการขายสิ
อาจมีส่วนเกีนค้่ยาวข้หรือองกัให้บบการกระท
กฎหมาย
ษัทนฯ้
ัทฯเสธการขายสิ
จะต้ องให้ คนวามร่
ต้บริอษงปฏิ
ค้ าหรืวอมมื
ให้อบกัริบกเจ้าราหน้ าที่ทหรืางกฎหมาย
อทาธุรกิจกับโดยให้
บุคคลนัอนยู้ ่
ภายในขอบเขตที
่ได้ รคับวามร่
อนุญวาต
ญญาและข้
อผูกพันที่บโดยให้
ริ ษัทฯอมียู่
บริ ษัทฯ จะต้ องให้
มมืตามข้
อกับเจ้อาสัหน้
าที่ทางกฎหมาย
กัภายในขอบเขตที
บลูกค้ า
่ได้ รับอนุญาต ตามข้ อสัญญาและข้ อผูกพันที่บริ ษัทฯ มี
กับลูกค้ า
2.14 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
2.14 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในด้ านความ
อาชีวอนามัย และสิ
 ปลอดภั
ปฏิบตั ติ ยามกฎหมายและข้
อบัง่งคัแวดล้
บต่างอม ๆ ที่เกี่ยวข้ องในด้ านความ
 ดูปลอดภั
แลรักษาสภาพแวดล้
างาน
ย อาชีวอนามัยอมในการท
และสิ่งแวดล้
อมให้ มีความปลอดภัยต่อชีวติ และ
ินของพนักงาน อและบริ
ษัทฯางาน ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวติ และ
 ทรั
ดูแพลรัย์กสษาสภาพแวดล้
มในการท
 ทรั
ควบคุ
้ องกักนงาน
ความสู
ญหาย
หรื อสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ ้นอัน
พย์สมินและป
ของพนั
และบริ
ษัทฯ
่องมาจากอุ
ตั เิ หตุ
อัคคีภญยั หาย
การบาดเจ็บหรืหรื
 เนื
ควบคุ
มและป้บองกั
นความสู
อสูอญเจ็เสีบยปวยจากการท
ที่อาจจะเกิดขึางาน
้นอัน
ทรั
ย์สินสูญหาย
การปฏิบบหรืตั งิ อานไม่
ถูกวิธี และความ
เนื่อพงมาจากอุ
บตั เิ หตุหรือัอคเสี
คีภยยั หาย
การบาดเจ็
เจ็บปวยจากการท
างาน
ผิทรัดพพลาดต่
างหาย
ๆ ที่อาจจะเกิ
ขึ ้น การปฏิบตั งิ านไม่ถูกวิธี และความ
ย์สินสูญ
หรื อเสียดหาย
ผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
3

การติดตามดูแล

3

การติดตามดูแล
บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และ
พนั
กคนที่จะรัเป็บนทราบ
าความเข้บาผิใจดชอบของคณะกรรมการบริ
และปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้
ตั ติ ามที
บริ ษกัทงานทุ
ฯ กาหนดให้
หน้ าที่แทละความรั
ษัทฯ อผูปฏิ
้ บริ หบาร
และ่
กาหนดไว้
้อย่างเคร่ งาครั
มิใช่การปฏิ
บตั ิตามความสมัคอรใจ
พนั
กงานทุใกนจรรยาบรรณธุ
คนที่จะรับทราบรกิจทนีาความเข้
ใจด และปฏิ
บตั ติ ามนโยบายและข้
ปฏิบตั และไม่
ติ ามที่
สามารถอ้
า
งได้
ว
า
่
ไม่
ท
ราบแนวปฏิ
บ
ต
ั
ท
ิ
ก
่
ี
าหนดขึ
้นนี
้
ซึ
ง
่
ในข้
อ
บั
ง
คั
บ
ดั
ง
กล่
า
วมี
ก
ารก
าหนด
กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจนี ้อย่างเคร่ งครัด มิใช่การปฏิบตั ิตามความสมัครใจ และไม่
บทลงโทษหากมี
ารฝ่ทราบแนวปฏิ
าฝื นข้ อบังคับบตด้ั ทิวยี่กาหนดขึ
และบริ ษ้นนีัทฯ้ จะจัซึง่ ดในข้
อบรมรวมถึ
ารติการก
ดตาม
ผล
สามารถอ้ างได้ ว่ากไม่
อบังคับดังงจะมี
กล่ากวมี
าหนด
การปฏิบตั ติ ามแนวทางดั
งกล่อบัาวอย่
่าเสมอ ษัทฯ จะจัดอบรมรวมถึงจะมีการติดตาม ผล
บทลงโทษหากมี
การฝ่ าฝื นข้
งคับาด้งสม
วย และบริ
การปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ผู้บริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้ องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้
พนั
ายบังคักบรจะต้
บัญชาของตนทราบ
เข้ าใจอเป็และปฏิ
ตั ติ ญามจรรยาบรรณธุ
รกิจ
ผู้บริกหงานภายใต้
ารทุกระดับสในองค์
องดูแลรับผิดชอบและถื
นเรื่ องสบาคั
ที่จะดาเนินการให้
อย่
งจัง สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
พนัากงจริ
งานภายใต้
อย่างจริ งจัง
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ลงทุนในบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ที่ดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยเริ่ มดาเนินธุรกิจดังกล่าวตังแต่
้ ปี 2555 บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนิน
ธุรกิจให้ เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้ อม โดยมีคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กาหนด
นโยบายหลักในด้ านการดาเนินธุรกิจควบคู่กบั การสนับสนุนแนวนโยบายการมีส่วนร่ วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
เป็ นรู ปธรรม ในปี 2559 บริ ษัทจะจัดตังคณะกรรมการความรั
้
บผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม (คณะกรรมการ
CSR) เพื่อทาหน้ าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้ อ ม ให้ มีค วามต่อ เนื่ อ งและเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษั ท โดยได้ มีก ารรายงานความก้ าวหน้ าของการ
ดาเนินการต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
บริ ษัทมีแผนงานในการปฏิบตั แิ ละดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทมุ่งเน้ นการประกอบธุรกิจที่เป็ นธรรม ไม่เอารั ดเอาเปรี ยบ และมีจรรยาบรรณ เพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ที่ กาหนดไว้ โดยเคารพและปฏิ บัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็ นพื น้ ฐานความรั บ ผิด ชอบต่อ สังคม พร้ อมทัง้ ยึดถื อ
หลักเกณฑ์แห่งจารี ตทางการค้ า ตลอดจนปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า
และ สังคม โดยคานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรมเท่าเทียม และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย ซึ่งบริ ษัทได้ ยึดหลักปฏิบตั ิที่
สาคัญ เช่น ปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื่อ นไขการค้ าตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ยอมรั บกันโดยทั่วไป หลี กเลี่ยงการ
ดาเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ละเว้ นการเรี ยก รับ และไม่ใช้ ผ ลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตการค้ า
ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่สนับสนุนการกระทาที่มี
ลักษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น เป็ นต้ น
การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีการบริ หารจัดการที่โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยกาหนดโครงสร้ างของบริ ษัทที่เสริ มสร้ างให้ มีการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้ อ งกับเป้าหมายและลักษณะการดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบของจริ ยธรรม มี การแบ่งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ กระบวนการทางาน สายการบังคับบัญชาที่ชดั เจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ มีการถ่ วงดุลอานาจ และมีความ
รัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม พร้ อมทังสนั
้ บสนุนการปลูกจิตสานึกที่ดีให้ พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต ถูกต้ อ งตามกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการกาหนดอานาจการ
อนุมตั ิและวงเงิน รวมทังระบบการรั
้
บ-จ่ายเงิน ที่ชดั เจน และสามารถตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันและดูแลไม่ให้ เกิดการ
ทุจริ ต นอกจากนัน้ บริ ษัทกาหนดให้ มีหน่วยงานที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานภายในทุกด้ าน เช่น ด้ านการปฏิบตั ิงาน ด้ าน
กฎเกณฑ์ และ ด้ านการเงิน โดยขึ ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็ นระบบป้องกันในเรื่ องดังกล่าวด้ วย
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ความรับผิดชอบต่ อสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีแผนงานในอนาคตเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนการใช้ แรงงานเด็กในธุรกิจ
ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะมีข้อกาหนดในข้ อสัญญาเกี่ยวกับการห้ ามการใช้ แรงงานเด็กตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยจะระบุ ไว้
ในสัญญาที่บริ ษัทได้ ทากับคูค่ ้ าทุกราย ซึง่ คาดว่าบริ ษัทจะได้ รับการสนับสนุนในโครงการดังกล่าวด้ วยดี
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ม่งุ เน้ นด้ านการ
จ้ างแรงงานตามกฏหมายอย่างเป็ นธรรม อาทิ ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก รวมทังไม่
้ สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงานต่างด้ าว
ที่ผิดกฎหมาย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีเงื่อนไขการจ้ างงานที่เป็ นธรรม ตลอดจนบริ หารค่าจ้ าง ค่าตอบแทน และการ
ปรับเลื่อนตาแหน่งพนักงานอย่างยุติธรรมบนพืน้ ฐานระบบการประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานที่มีหลักเกณฑ์การวัดที่ชดั เจน
รวมทัง้ การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับการดารงชี พของพนักงานนอกเหนื อจากสวัสดิการพื น้ ฐานที่กฎหมายกาหนด
เพื่อให้ พนักงานปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทด้ วยความผาสุก โดยคานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและสามารถแข่งขัน
กับตลาดแรงงานได้
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค ในกรณี ที่เกิดความเดือดร้ อนอันเนื่องมาจาก
สินค้ าหรื อการให้ บริ การ โดยได้ มีการจัดตังหน่
้ วยงานที่ทาหน้ าที่รับข้ อร้ องเรี ยน ดูแล และรับผิดชอบในการติดตามในทุก
กรณี ตลอดจนการจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับเรื อ่งดังกล่าว เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมัน่ ใจได้ ว่า จะได้ รับ
การปฏิ บัติ ที่ ถูก ต้ อ งและรวดเร็ ว ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะไม่ ล ะเลยในการเอาใจใส่ ในปั ญ หาของลูก ค้ า แม้ ว่า จะเลยก าหนด
ระยะเวลารับประกันแล้ วก็ตาม
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11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
11.1

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้ กาหนดนโยบายระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทเพื่อให้ บริ ษัทมี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสียหาย รวมทังมี
้ การจัดทาบัญชี
รายงานที่ถูกต้ องน่าเชื่อถือประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารแล้ วสรุ ปได้ ว่า จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ในด้ านต่างๆ 5 ส่วนคือ
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริ ยธรรม
คณะกรรมการมี ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่กากับดูแ ล (Oversight)
และพัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
ฝ่ ายบริ หารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ภายใต้ ก ารก ากับ ดูแ ล
(oversight) ของคณะกรรมการ
องค์ ก รแสดงถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ในการจู ง ใจ พั ฒ นาและรั ก ษาบุ ค ลากร ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ
องค์กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
2.1 องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้ อย่าง
ครอบคลุมทัว่ ทังองค์
้ กร
2.3 องค์กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน
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3. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
3.3 องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ ได้ กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขันตอน
้
การปฏิบตั ิ เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้ นนสามารถน
ั้
าไปสู่การปฏิบตั ิได้
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
4.1 องค์กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไป
ได้ ตามที่กาหนดไว้
4.2 องค์กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
4.3 องค์กรได้ สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
5.1 องค์กรติดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่าการควบคุม ภายในยัง
ดาเนินไปอย่างครบถ้ วน เหมาะสม
5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นรวมกันว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมี
ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีบุคลกรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับเรื่ องการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลเกี่ยวโยง เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการเห็น
ว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ ว
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11.2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัทตามข้ อ 11.1
ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัท
จะต้ องได้ รับการอนุมตั แิ ต่งตังจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ
้
ษัท
12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ ขัดแย้ งในปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี 12.2 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทได้ มีการกาหนดมาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทารายการระหว่างกัน โดยจะกาหนดให้ ในการเข้ าทา
สัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ จะต้ องมีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมด้ วย โดยในการออกเสียง
ในที่ประชุมนัน้ ๆ กรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการทารายการระหว่างกันของบริ ษัท
ที่ผ่านมาได้ ดาเนินไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ ประกาศและข้ อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.3

นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

โดยลักษณะของธุรกิจที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดาเนินการอยู่ รายการระหว่างกันยังอาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต ดังนัน้
บริ ษัท จึงมีนโยบายหลักว่า รายการนันๆ
้ ต้ องอยู่บนพื ้นฐานของความจาเป็ น และเป็ นการดาเนินการเพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ กลุ่มบริ ษัท รวมทังต้
้ องอยู่ในราคาที่ยตุ ธิ รรมที่สามารถอธิบายได้ ส่วนในด้ านการปฏิบตั ินนั ้ บริ ษัทได้
กาหนดให้ การทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกรอบกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกาศใช้ ในขณะที่ทา
รายการนัน้ รวมทังบริ
้ ษัทจะจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลในการทารายการระหว่างกันนัน้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
และในรายงานประจาปี ด้ วย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบาย ให้ กลุ่มบริ ษัทดาเนินการด้ านการหารายได้ หรื อการผลิตเองโดยตรง เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นอื่น
เช่นเพื่อให้ ได้ มาซึง่ งาน เพื่อเกิดความแน่นอนของรายได้ เพื่อลดความเสี่ยงในด้ านลูกหนี ้ เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์
กับผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพงาน และ เพื่อสร้ างประสบการณ์ของพนักงานบริ ษัท เป็ นต้ น
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
ปี 2558

งบการเงินรวม
ปี 2557

ปี 2556

ฐานะทางการเงิน (ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

9,478.13
10,483.27
(1,005.14)

8,735.32
8,644.92
90.40

56.13
49.81
6.32

ผลการดาเนินงาน (ล้ านบาท)
รายได้
รายจ่ายรวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น

132.89
1,234.08
(1,101.19)
(1,095.65)
(2.96)

75.41
148.22
(72.81)
(69.82)
(0.23)

93.52
108.11
(14.60)
(14.60)
(0.05)
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2558

2557

2556

สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

94.54

331.12

7.18

16.33

38.13

1.93

0.07

0.07

0.03

0.03

0.03

0.03

87.78

108.84

26.73

3.04

2.59

2.34

-

-

-

-

-

-

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้ าง
รวมสินทรั พย์หมุนเวียน

5,143.28

3,932.79

-

-

-

-

216.30

301.16

-

-

-

-

5,541.97

4,673.98

33.94

19.40

40.76

4.29

สิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน

-

3.00

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

780.00

780.00

-

เงินลงทุนระยะยาวในบริ ษทั อื่น

-

-

-

-

-

-

129.62

-

-

-

-

3,488.07

3,484.46

-

-

-

-

25.84

26.59

9.10

0.38

0.58

2.27

194.96

194.96

-

-

-

-

2.52

0.27

-

-

-

-

221.11

221.04

-

-

-

-

ภาษีเงินได้รอเรี ยกคืน

2.65

0.89

5.05

0.55

0.55

0.77

เงินมัดจาและเงินประกัน

1.02

0.50

8.04

0.42

0.01

0.52

3,936.17
9,478.13

4,061.34
8,735.32

22.18
56.12

781.35
800.75

781.13
821.89

3.57
7.86

เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจา
อสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนา
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์
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บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2558

2557

2556

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1,817.88

699.09

34.42

-

1.29

6.70

0.65

-

2.15

-

-

1.11

ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,740.18

1,589.43

-

-

-

-

1,310.42

700.21

-

730.36

170.40

-

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

-

493.66

-

-

493.66

-

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

-

0.49

-

-

-

37.05

731.65

670.75

1.76

1.74

-

-

-

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

4,868.49

3,482.38

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

-

-

5,280.37

4,822.94

-

-

-

-

333.78

339.26

-

-

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

0.63

0.34

0.96

0.10

0.14

0.61

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

-

-

9.68

-

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

0.38

-

-

0.38

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

5,614.78

5,162.54

12.75

0.10

0.14

0.99

10,483.27

8,644.92

49.81

731.75

670.89

2.75
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บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2558

2557

2556

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 780,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

780.16

780.16

หุน้ สามัญ 340,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

780.16

780.16

340.16

340.16

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 370,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

370.16

370.16

หุน้ สามัญ 280,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

370.16
280.16

-

370.16
280.16

63.90

63.90

-

63.90

63.90

-

ขาดทุนสะสม

(1,439.20)

(343.67)

(273.84)

(365.06)

(283.06)

(275.05)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(1,005.14)
9,478.13

90.40
8,735.32

6.32
56.13

69.00
800.75

151.00
821.89

5.11
7.86

ส่วนที่ 3 หน้ า 77

90

ANNUAL REPORT

2015

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2558

2557

2556

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 780,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

780.16

780.16

หุน้ สามัญ 340,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

780.16

780.16

340.16

340.16

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 370,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

370.16

370.16

หุน้ สามัญ 280,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

370.16
280.16

-

370.16
280.16

63.90

63.90

-

63.90

63.90

-

ขาดทุนสะสม

(1,439.20)

(343.67)

(273.84)

(365.06)

(283.06)

(275.05)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(1,005.14)
9,478.13

90.40
8,735.32

6.32
56.13

69.00
800.75

151.00
821.89

5.11
7.86
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
2558
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายอาคารชุด
รายได้จากการขายที่ดิน
รายได้อื่น
รายได้บริ หารจัดการ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้ อื่น

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2558

92.06

2557

2556

128.69
-

63.73

-

2.21
1.99
132.89

10.09
1.05
0.54
75.41

1.12
0.34
93.52

0.11
0.02
0.13

116.98
103.12
72.96
769.81
171.22
1,234.08
(1,101.19)
5.54
(1,095.65)
(1,095.65)

60.96
7.59
29.96
34.78
14.93
148.22
(72.81)
0.01
(72.80)
2.98
(69.82)

72.54
6.18
26.61
0.59
1.94
0.25
108.11
(14.60)
(14.60)
(14.60)

15.93
66.32
82.25
(82.12)
(82.12)
(82.12)

21.76
1.05
(7.99)
0.06
14.88
(8.01)
(8.01)
(8.01)

18.64
18.12
0.10
36.86
(36.81)
(36.81)
(36.81)

กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาตร์ ประกันภัย
0.12
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
(1,095.53)

(69.82)

(14.60)

0.12
(82.00)

(8.01)

(36.81)

ต้นทุนบริ การ/ขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณการขาดทุนจากการถูกฟ้ องร้ อง
หนี้สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร(ขาดทุน) สาหรั บปี
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-

-

-

-

1.50
4.78
0.06
0.52
6.86

0.05
0.00
0.05

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่ อ)

2558
การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนของการดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรขาดทุนสาหรับปี

งบการเงินรวม
2557

2556

(1,095.65)
(1,095.65)

(72.80)
2.98
(69.82)

(14.60)
(14.60)

(1,095.53)
(1,095.53)

(69.82)
(69.82)

(14.60)
(14.60)

(2.96)
(2.96)

(0.24)
0.01
(0.23)

(0.07)
0.02
(0.05)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556
(82.12)

(8.01)
(8.01)

(36.81)
(36.81)

(82.00)

(8.01)
(8.01)

(36.81)
(36.81)

(0.22)
(0.22)

(0.03)
(0.03)

(0.13)
(0.13)

(82.12)
(82.00)
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บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
(หน่ วย:ล้ านบาท)
ทุนที่ออก
และชาระ
แล้ว

งบการเงินรวม
ส่ วนเกิน
รวมส่ วน
มูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม ของผูถ้ ือหุน้
สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

280.16
280.16

-

(259.25)
(14.60)
(273.84)

20.91
(14.60)
6.32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

280.16
90.00
370.16

63.90
63.90

(273.84)
(69.82)
(343.67)

6.32
(69.82)
153.90
90.40

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

370.16
370.16

63.90
63.90

(343.67)
(1,095.53)
(1,439.20)

90.40
(1,095.53)
(1,005.14)
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บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
(หน่ วย:ล้ านบาท)
ทุนที่ออก
และชาระ
แล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนเกิน
รวมส่ วน
มูลค่าหุน้
ของผูถ้ ือหุน้
สามัญ
ขาดทุนสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

280.16
280.16

-

(238.24)
(36.81)
(275.05)

41.92
(36.81)
5.11

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

280.16
90.00
370.16

63.90
63.90

(275.05)
(8.01)
(283.06)

5.11
(8.01)
153.90
151.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

370.16
370.16

63.90

(283.06)
(82.00)
(365.06)

151.00
(82.00)
69.00

63.90
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บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด

2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จากการดาเนินงานต่อเนื่องและการดาเนินงานที่ยกเลิก
รายการปรั บกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดสุทธิ
ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
ประมาณการขาดทุนจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
โอนกลับค่าเผื่อจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
โอนกลับประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรั พย์ ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ น้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้ าง
เงินมัดจาและเงินประกัน
หนีส้ ิ นดาเนินงานเพิ่มขึ น้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรั บ(จ่ าย)จากการดาเนินงาน

งบการเงินรวม
2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556

(1,101.19)

(69.83)

(14.60)

(82.12)

(8.01)

(36.81)

23.31
769.81
(0.11)
(0.00)
(0.25)
0.41
171.22

3.49
(0.99)
35.82
(0.00)
(10.09)
0.00
0.44
0.40

3.45
1.94
(0.00)
(1.12)
0.05
0.59
0.37

0.49
(7.99)
1.05
(0.00)
(4.78)
0.00
0.32

1.60
18.12
(0.00)
0.01
0.24

(0.44)
(0.38)
14.93

0.25

0.23
66.32
(0.00)
(0.01)
0.08
-

(0.18)
(0.38)
0.06

0.10

(136.82)

(26.63)

(9.07)

(15.50)

(19.43)

(16.73)

21.06
(1,080.72)
84.86
(3.61)
(0.52)
772.74
(342.99)

(77.34)
(54.46)
4.43
1.60

11.94
(3.46)

(1.76)
0.51

18.05
(0.06)

74.28
(78.13)

(21.62)
(22.21)

(0.45)
(0.41)
(5.41)
(21.78)

6.06
(14.61)

(0.13)
1.14
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บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
งบการเงินรวม
2557

2558
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556

2556

(1.76)
(344.75)

(0.76)
(0.06)
(0.71)
2.83
(76.83)

(0.25)
(2.22)
(24.67)

(0.00)
(21.78)

(0.62)
(0.06)
(0.00)
0.23
(15.07)

(0.10)
(0.55)
0.49

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากการให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
รับคืนเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รับเงินคืนจากเงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจา
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เงินสดรับสุ ทธิจากการซื้อธุรกิจ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

-

-

-

-

11.04

0.40

(90.00)
90.11
3.00
129.62
(493.66)
0.85
(23.02)
(2.38)
(385.48)

-

-

-

(2.97)
-

-

-

-

(286.34)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

493.65
493.65
(236.58)
331.12
94.54

77.62
3.50
(1.72)

1.12
(0.38)

(493.66)
0.10
(0.12)

79.40

0.74

(493.67)

(270.87)

0.33

169.35
(1.88)
153.90
321.37
323.94
7.18
331.12

(1.42)
(1.42)
(25.34)
32.52
7.18

493.65
493.65
(21.80)
38.13
16.33

169.35
(1.11)
153.90
322.14
36.20
1.93
38.13

(0.43)
(0.43)
0.40
1.53
1.93

7.80
(0.39)

(0.07)
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บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
งบการเงินรวม
2557

2558
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556

2556

(1.76)
(344.75)

(0.76)
(0.06)
(0.71)
2.83
(76.83)

(0.25)
(2.22)
(24.67)

(0.00)
(21.78)

(0.62)
(0.06)
(0.00)
0.23
(15.07)

(0.10)
(0.55)
0.49

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากการให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
รับคืนเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รับเงินคืนจากเงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจา
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เงินสดรับสุ ทธิจากการซื้อธุรกิจ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

-

-

-

-

11.04

0.40

(90.00)
90.11
3.00
129.62
(493.66)
0.85
(23.02)
(2.38)
(385.48)

-

-

-

(2.97)
-

-

-

-

(286.34)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

493.65
493.65
(236.58)
331.12
94.54

77.62
3.50
(1.72)

1.12
(0.38)

(493.66)
0.10
(0.12)

79.40

0.74

(493.67)

(270.87)

0.33

169.35
(1.88)
153.90
321.37
323.94
7.18
331.12

(1.42)
(1.42)
(25.34)
32.52
7.18

493.65
493.65
(21.80)
38.13
16.33

169.35
(1.11)
153.90
322.14
36.20
1.93
38.13

(0.43)
(0.43)
0.40
1.53
1.93

7.80
(0.39)

(0.07)
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13.2 อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
13.2 อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

อ
อ
อ
อ
อ

ส
ส
ส
ส
ส

สภ
สภ
สภ
สภ

อ (Liquidity ratio)
อ อส สภ อ (Liquidity ratio)
อ ส สภ อ
อ
็
อ ส สภ อ
็
อ
ส
ส
อ ส สภ อ
ส ส
อ ูส ้
ู ้
็ ้ฉ
็ ้ฉ
อ ส
ส
อื
อ ส
ส
อ
ื
ส ฉ
ส อ ฉส
้
ช้
้ฉ
อ ส
ช
้ฉ ส
อ ส ส
ส ถใ
ไ (Profitability ratio)
ส
อ
ไ ้
อ ส ส อ ส ไ ถใ
ไ (Profitability ratio)
อ
ไ ้ อ ไ อื
อ ส
ส อ
ไ
อ
ไ
อ
ไส
อ
ไ อื อ ผ อ ผูถือ
อ ส
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ส ถช ภ ผู (Cash basis)
อ
ผ

งบการเงินรวม
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( ( ))
(( ))
( ( ))
( ( ))
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2557

1.14

1.34

3,926.57
11,318.54
0.09

2,195.87
0.04 10,479.17

(7.23)
0.03 0.09
0.37
(7.23)
(8.24)
(2.40) 0.03

(0.91)
0.01
1.33
(0.93)
(1.44)

(4.14)
(24.08)
0.04 5.79
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(0.03)
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(1.35)
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-

(%)

( )
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( )
(%)

2556

0.9
0.7
(0.5
3.5
101.4
1.9
188.4
(87.0

1.14
1.34
0.92
0.04
0.13
0.04
0.13
0.76
(0.08)
(0.04)
(0.08)
(0.04)
(0.52)
1.31 1.31
- 3.55
278.83278.83
- 101.41
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(0.03)
0.02
(0.03)
14,966.27
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11,318.54
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2556

95.63
(4.15)
(1.01)
-

(10.43)
(1.05)
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14. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บริ ษัทเป็ น Holding Company ดาเนินธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ ที่มีผลประกอบการดี หรื อเป็ นธุรกิจที่มี
แนวโน้ มดีในอนาคต สาหรับในปี 2557 บริ ษัทได้ จาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
จานวน 4 บริ ษัท ซึง่ เดิมรายได้ รวม มาจาก 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจบริ หารจัดการสถานีทีวี การบริ หาร
การตลาด กิจกรรมด้ านกีฬาและสันทนาการ และ กลุ่มบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจการพัฒนาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากการดาเนินงานในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวประสบผลขาดทุนต่อเนื่องเกินทุน มีความเป็ นไป
ได้ คอ่ นข้ างแน่ที่จะไม่สามารถสร้ างกาไรและจ่ายเงินปั นผลได้ ในอนาคต ต่อมาบริ ษัทได้ เพิ่มทุนอีกจานวน 500,000,000
บาท ส่งผลให้ ทนุ หุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นจานวน 780,163,587 บาท และบริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญในบริ ษัทย่อย คือ
บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด (KITHA) ในอัตราส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.99 (KITHA อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไข
หรื อปฏิบตั ใิ ห้ มีคณ
ุ สมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทางอ้ อม(Backdoor Listing)) เมื่อ 1 ธันวาคม 2557 บริ ษัท
KITHA ดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ คาดว่าบริ ษัทจะมีผลตอบแทนในระยะกลางและระยะยาวเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน ที่จะสามารถสร้ างกาไร และสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ในอนาคต
14.1 ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ฐานะการเงิน
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวนเงิน 9,478.13 ล้ านบาท ปี 2557 ณ วันที่เดียวกัน
จานวน 8,735.32 ล้ านบาท และปี 2556 ณ วันที่เดียวกันเท่ากับ 56.12 ล้ านบาทตามลาดับ จานวนสินทรัพย์รวมที่สงู ขึ ้น
จากปี 2557 เป็ นจานวนเงิน 742.82 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 9 ในขณะที่จานวนสินทรัพย์รวมที่สงู ขึ ้นจาก
ปี 2556 จานวน 8,679.19 ล้ านบาท มาจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญและการลงทุนในหุ้นสามัญในบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท
กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด (KITHA) สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวนเงินติดลบ 1,005.14
ล้ านบาท ประกอบด้ วยทุนหุ้นสามัญ 370.16 ล้ านบาท ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ 63.90 ล้ านบาท และขาดทุนสะสม
1,439.20 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2557 ณ วันเดียวกัน จานวนเงิน 1,095.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
12.12 ซึง่ มีผลมาจากผลขาดทุนสะสมที่สงู ขึ ้นจากผลการดาเนินงานปี 2558 สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกัน
ของปี 2556 เท่ากับ 6.32 ล้ านบาท และสูงขึ ้นในปี 2557 ณ วันเดียวกัน 84.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.30 ในขณะที่
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวนเงิน 10,483.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ณ วันเดียวกัน จานวนเงิน
1,838.35 ล้ านบาท เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวสูงขึ ้น หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวนเงิน 12.75 ล้ านบาท
สูงขึ ้นในปี 2557 ณ วันเดียวกัน จานวน 8,595.12 ล้ านบาท มีผลมาจากการลงทุนในบริ ษัท KITA ซึง่ โดยภาพรวมฐานะ
การเงินของบริ ษัทเป็ นไปในทิศทางที่ลดลงกว่าปี 2557 และ ปี 2556
ผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานในปี 2558 รายได้ เกิดจากกลุ่มธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ จานวน
128.69 ล้ านบาท และรายได้ จากกลุ่มธุรกิจเดียวกันในปี 2557 จานวน 63.73 ล้ านบาท สูงขึ ้น 64.96 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 102 สาหรับปี 2556 รายได้ จากกลุ่มธุรกิจบริ หารจัดการรายการทีวี และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
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จานวน 92.06 ล้ านบาท ซึง่ จะเห็นว่าแนวโน้ มรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปในทิศทางที่ดีขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
จากปี 2557 สาหรับค่าใช้ จ่ายรวมสาหรับปี 2558 มีจานวน 1,234.08 ล้ านบาท และ ปี 2557 มีจานวน 148.22 ล้ านบาท
ซึง่ มีจานวนสูงขึ ้นเป็ นจานวน 1,085.87 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 733 ซึง่ เกิดจากค่าใช้ จ่ายในการขาย, ค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารและ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สงู ขึ ้น ส่งผลให้ ในปี 2558 บริ ษัทประสบผลขาดทุนจานวน 1,095.65 ล้ าน
บาท ซึง่ ผลขาดทุนสูงขึ ้นจากปี 2557 จานวน 1,025.83 ล้ านบาท
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กราฟแสดงเปรียบเทียบฐานะทางการเงินงบการเงินรวม สาหรับระยะเวลา 3 ปี

กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการดาเนินงานสาหรับระยะเวลา 3 ปี
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
การจาหน่ ายบริษัทย่ อย/ ทรั พย์ สิน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 มีมติอนุมตั ขิ ายหุ้นบริ ษั ทย่อย บริ ษัทร่ วม
และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันทังหมดและทรั
้
พย์สิน ดังนี ้
1)
หุ้นสามัญของ บริ ษัท อาดามัส เวิลด์ จากัด (บริ ษัทย่อย) จานวน 1,800,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
จานวนหุ้นจดทะเบียน ในราคา 100,000 บาท ให้ แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
2)
หุ้นสามัญของ บริ ษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จากัด (บริ ษัทย่อย) จานวน 10,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
จานวนหุ้นจดทะเบียน ในราคา 100,000 บาท ให้ แก่ นางสาวโชติมา ชุบชูวงศ์
3)
หุ้นสามัญบริ ษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จากัด (บริ ษัทร่ วม) จานวน 100,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 32.79 ของจานวน
หุ้นจดทะเบียน 305,000 หุ้น ในราคา 50,000 บาท ให้ แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
4)
หุ้นสามัญของ บริ ษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จากัด (บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง) จานวน 30,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นจดทะเบียน 300,000 หุ้น ในราคา 50,000 บาท ให้ แก่น ายรัฏ อักษรานุเคราะห์
ราคาจาหน่ายหุ้นสามัญทังหมดรวมจ
้
านวนเงิน 300,000 บาท ในการจาหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ซื ้อจะต้ อง
ชาระภาระหนี ้สินที่บริ ษัททัง้ 4 ข้ างต้ น ค้ างชาระแก่บริ ษัททังหมดหลั
้
งให้ ส่วนลดแล้ วจานวน 7.50 ล้ านบาท รวมจานวน
เงินเป็ น 7.80 ล้ านบาท และนอกจากนี ้บริ ษัทจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ของบริ ษัทจานวน 1 คัน มูลค่า ณ วันจาหน่าย
เท่ากับ 1.60 ล้ านบาท ให้ แก่นายรัฏ อักษรานุเคราะห์ โดยเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็ นราคาที่เจรจา
ตกลงกัน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 บริ ษัทได้ ทาหนังสือสัญญาโอนหุ้นและสัญ ญาซื ้อขายทรัพย์สินและกิจการ และ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทได้ รับเงินจากการขายจานวน 7.8 ล้ านบาท และโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แล้ ว
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ข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญที่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่จาหน่าย มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญที่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่จาหน่าย มีรายละเอียดดังนี ้

เงินลงทุน
เงินลงทุ
บริ ษัท อาดามั
ส เวินลด์ จากัด
บริ ษสัท คอนซู
อาดามัเมอร์
ส เวิลจด์ากัจดากัด
บริ ษัท อาดามั
อาดามัส คอนซูเมอร์ จากัด
บริ ษัท จี จีบรินิวษส์ัท เนทเวิ
ร์ค จากัด
บริ ษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จากัด
บริ ษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จากัด
บริ ษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จากัด
หัก: ค่าเผื่อการด้ อยค่าฯ
หัก: ค่าเผื่อการด้ อยค่าฯ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

179,999,400.00
179,999,400.00
999,400.00
999,400.00
10,000,000.00
10,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
(193,998,800.00)
(193,998,800.00)
-

ลูกหนีอ้ ่ ืนลูกหนีอ้ ่ ืน
บริ ษัท อาดามั
ลด์ จสากัเวิดลด์ จากัด
บริ ษสัท เวิ
อาดามั
บริ ษัท อาดามั
จากัเมอร์
ด จากัด
บริ ษสัท คอนซู
อาดามัเมอร์
ส คอนซู
หัก: ค่าเผื่อหัหนี
ญ ยจะสูญ
ก: ค่้สงสั
าเผืย่อจะสู
หนี ้สงสั
ลูกหนี้อ่ืนลู-กสุหนี
ทธิ้อื่น - สุทธิ

20,024,272.64
20,024,272.64
8,018,093.13
8,018,093.13
(28,042,365.77)
(28,042,365.77)

- -

เงินให้ ก้ ูแเงิ
ละดอกเบี
ย้ ค้ างรับย้ ค้ างรับ
นให้ ก้ ูและดอกเบี
บริ ษสัท เวิ
อาดามั
บริ ษัท อาดามั
ลด์ จสากัเวิดลด์ จากัด
บริ ษสัท คอนซู
อาดามัเมอร์
ส คอนซู
บริ ษัท อาดามั
จากัเมอร์
ด จากัด
ก: ค่้สงสั
าเผืย่อจะสู
หนี ้สงสั
หัก: ค่าเผื่อหัหนี
ญ ยจะสูญ
นให้ ก้ ูและดอกเบี
้ยค้ างรับ้ย-ค้สุาทงรัธิบ - สุทธิ
เงินให้ ก้ ูแเงิ
ละดอกเบี

38,604,463.70
38,604,463.70
5,410,000.00
5,410,000.00
(42,594,463.70)
(42,594,463.70)
1,420,000.00
1,420,000.00

รวมสินทรัรวมสิ
พย์ นทรัพย์
บวก:โอนยานพาหนะโดยไม่
มีคา่ ตอบแทน
บวก:โอนยานพาหนะโดยไม่
มีคา่ ตอบแทน
หัก: ราคาขายเงิ
หัก: ราคาขายเงิ
นลงทุน นลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุน
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(หน่วย: บาท)
(หน่วย:น บาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
เฉพาะกิ
จการ น
เฉพาะกิจการ

2015

1,420,000.00
1,420,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
(7,800,000.00)
(7,800,000.00)
4,780,000.00
4,780,000.00

ส่วนที่ 3 หน้ า 89
ส่วนที่ 3 หน้ า 89

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

การซือ้ บริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 บริ ษัทได้ ทาสัญญาซื ้อขายหุ้นร่ วมกับบริ ษัท ทีแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เพื่อเข้ าซื ้อหุ้น
สามัการซื
ญทังหมดของบริ
้ อ้ บริษัทย่ อยษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ส้ ์ จากัด จานวน 22,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35.45 บาท เป็ นจานวนเงิน
วันทีล้่ 23
กันยายน
2557่อวับรินทีษ่ ัท25
ได้ ทกัาสั
ญ ญาซื2557
้อขายหุ
วมกัมบวิบริ
ษัทญทีผูแ้ ถลนด์
เวลลอปเมนท์
เข้ าซื้อหุ้อหุ้ น้ นสามัญ
ทังสิ
้ เมื้น ่อ780
านบาท
และเมื
นยายน
ที้่ปนร่ระชุ
สามั
ือหุ้นดีของบริ
ษัทมีมติจอากันุดมเพื
ตั ิก่อารซื
ทังหมดของบริ
้ เงื่อนไขการช
ษัท าระค่
กีธา พร็
ดังกล่สามั
าวญโดยมี
าหุอ้ นพเพอร์
ดังนี ้ตี ส้ ์ จากัด จานวน 22,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35.45 บาท เป็ นจานวนเงิน
ทังสิ
้ ้น 780 ล้ านบาท และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญ
่ 1) เงื่อในวั
นซื ้อขายเสร็
ดังกล่งวดที
าว โดยมี
นไขการช
าระค่าหุ้จนสมบู
ดังนีร้ ณ์ ชาระในอัตราร้ อยละ 15 ของราคาซื ้อขาย เป็ นจานวนเงิน 117 ล้ านบาท

งวดที่ 2)

ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ ชาระส่วนที่เหลือทังหมด
้
เท่ากับร้ อยละ 85 เป็ น

งวดที่ 1) ในวันซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ ชาระในอัตราร้ อยละ 15 ของราคาซื ้อขาย เป็ นจานวนเงิน 117 ล้ านบาท
จานวนเงิน 663 ล้ านบาท
งวดที่ 2) ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ ชาระส่วนที่เหลือทังหมด
้
เท่ากับร้ อยละ 85 เป็ น
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
บริ ษนัท663
ได้ ชาระเงิ
นงวดที่ 1 แล้ วจานวน 117 ล้ านบาท และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บริ ษัท
จานวนเงิ
ล้ านบาท

าระแล้
งวดที
่ 2 ส่บริวษนแรกจ
านวนนงวดที
169.35
รวมแล้
ว ณ วัและเมื
นที่ 31่อวัธันนทีวาคม
เมื่อวัได้นทีช่ าระเงิ
16 ตุลนาคม
2557
ัทได้ ชาระเงิ
่ 1 แล้ล้ วาจนบาท
านวน 117
ล้ านบาท
่ 22 ธัน2557
วาคม ช2557
บริ ษวัจทานวน
286.35
ล้ านบาท
วันที่ 22
มกราคม
ชาระส่
วนที่เวหลืณอวัจนานวน
านบาท
ได้ ชาระเงิ
นงวดทีและเมื
่ 2 ส่ว่อนแรกจ
านวน
169.352558
ล้ านบาท
รวมแล้
ที่ 31 493.65
ธันวาคมล้2557
ชาระแล้ วจานวน
่อวันทีษ่ 22
ชาระส่
จานวนอ านาจควบคุ
493.65 ล้ านบาท
จากการที่ บ286.35
ริ ษั ท ซื อล้้ หุานบาท
้ น สามัและเมื
ญ ของบริ
ั ท กีมกราคม
ธา พร็ อ2558
พเพอร์
ตี ส้ ว์ จนทีากั่เหลื
ด อและมี
ม ในบริ ษั ท ย่อ ยเมื่ อ วัน ที่ 2
จากการที
ั ท กี ธา2557
พร็ อ พเพอร์
ากัรดกิจและมี
อ านาจควบคุม ในบริ ษั ท ย่อ ยเมื่ อ วัน ทีฉบั
่ 2 บที่ 3
ธันวาคม
2557่ บ ริดัษงั ทนัซืน้ อ้ จึหุง้ นถืสามั
อว่าวัญนของบริ
ที่ 2 ธันษวาคม
เป็ นวันตทีี ส้ ่ซ์ จื ้อธุ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นวาคม
2557เรืดั่ องงนัน้การรวมธุ
จึงถือว่าวัรนกิทีจ่ 2กาหนดให้
ธันวาคม บ2557
จ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
3 วันที่
(ปรับธัปรุ
ง 2555)
ริ ษัทเป็ต้ อนวังบันนทีทึ่ซื ก้อธุสิรนกิทรั
พย์ หนี ้สินและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นทีน่รฉบั
ะบุบได้ที่ ณ
รกิจ กาหนดให้
ัทต้ องบันทึนกทรั
สินพทรัย์แพละหนี
ย์ หนี ้สิ้สินนและหนี
นที่อาจเกิ
ดขึ ้นที้ บ่รริะบุ
ได้ ยกเว้
ณ วันนทีต้่ นทุน
ซื ้อด้(ปรั
วยมูบลปรุค่งา2555)
ยุตธิ รรมเรื่ อบริง การรวมธุ
ษัทได้ ประมาณมู
ลค่ายุบตริิธษรรมของสิ
ที่ซื ้อซึง่ ้สิประเมิ
นโดยผู
หาร
ซื ้อด้ วยมู
ค่ายุตงธิ หาริ
รรมมบริทรัษพัทย์ได้แปละอสั
ระมาณมู
พย์และหนี ่ด้สินนิ ทีที่ซ่ยื ้อซึ
ง่ ประเมิ
โดยผู
้ บริ หาร ยกเว้
นต้ นทุน ลค่า
โครงการพั
ฒลนาอสั
งหาริลค่มาทรัยุตพิธย์รรมของสิ
รอการพันฒทรันาเฉพาะที
งั ไม่
เริ่ มก่อนสร้
างโครงการ
ประมาณมู
มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนาเฉพาะที่ดนิ ที่ยงั ไม่เริ่ มก่อสร้ างโครงการ ประมาณมูลค่า
ยุตธิ โครงการพั
รรมของทีฒ่ดนิ นาอสั
โดยผูงหาริ
้ ประเมิ
นราคาอิสระตามรายงานลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ยุตธิ รรมของที่ดนิ โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามรายงานลงวันที่ 29 กันยายน 2557

ข้ อมูลสินทรัพย์และหนี ้สินของกิจการที่ถกู ซื ้อ ณ วันซื ้อธุรกิจ ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลสินทรัพย์และหนี ้สินของกิจการที่ถกู ซื ้อ ณ วันซื ้อธุรกิจ ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้

ตามบัญญ
มูมูลลค่ค่าาตามบั
ชี ชี
เงินสดและรายการเที
ยบเท่
าเงิานเงิสด
เงินสดและรายการเที
ยบเท่
นสด
เงินลงทุ
นชัว่ นคราว
เงินลงทุ
ชัว่ คราว
หนี ้การค้
าและลู
ลูกหนีลูก้การค้
าและลู
กหนีกหนี
้อื่น้อื่น
ทุนโครงการพั
ฒนาอสั
งหาริ
มทรัพพย์ย์
ต้ นทุต้นนโครงการพั
ฒนาอสั
งหาริ
มทรั
างการพั
ฒนา
- - ระหว่ระหว่
างการพั
ฒนา
- - ที่ดนิ ที่ดนิ
เงินจ่เงิานยล่จ่าวยล่
งหน้วงหน้
าค่าาก่ค่อาก่สร้อสร้
างาง
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจา
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจา
อสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนา
อสังหาริ
มทรัพย์รปอการพั
อาคารและอุ
กรณ์ ฒนา
อาคารและอุ
สินทรัพย์ปไม่กรณ์
มีตวั ตน
สินทรัสินพทรั
ย์ไพม่ย์มภีตาษี
วั ตน
เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

(หน่วย: บาท)

รายการปรั
รายการปรั
บปรุบงปรุง

(หน่วย: บาท)
ยุติธรรม
มูลค่ ามูยุลตค่ิธารรม

363,962,965.13
363,962,965.13

-

-

363,962,965.13
363,962,965.13

35,851.00
35,851.00
40,614,154.69
40,614,154.69

-

-

35,851.00
35,851.00
40,614,154.69
40,614,154.69

1,988,626,427.46
1,988,626,427.46 1,130,185,602.11
1,130,185,602.11 3,118,812,029.57
3,118,812,029.57
668,145,593.70
18,338,750.00
668,145,593.70
18,338,750.00 686,484,343.70
686,484,343.70
305,591,229.46
305,591,229.46
305,591,229.46
305,591,229.46
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
129,619,381.75
129,619,381.75
129,619,381.75
129,619,381.75
2,999,764,346.65
547,775,000.00
3,547,539,346.65
2,999,764,346.65
547,775,000.00
3,547,539,346.65
26,782,628.02
26,782,628.02
26,782,628.02
26,782,628.02
282,349.41
- 282,349.41
282,349.41
282,349.41
221,036,598.67
- - 221,036,598.67

221,036,598.67

221,036,598.67
ส่วนที่ 3 หน้ า 90

ส่วนที่ 3 หน้ า 90
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สินทรัพย์ - สุทธิ

มูลค่ าตามบัญชี
491,507.00
(610,946,690.60)
(527,265,600.00)
(6,381,561,465.00)
(180,643.33)

รายการปรับปรุง
(339,259,870.42)
-

(หน่วย: บาท)
มูลค่ ายุติธรรม
491,507.00
(610,986,690.60)
(527,265,600.00)
(6,381,561,465.00)
(339,259,870.42)
(180,643.33)

(772,001,365.99)

1,357,039,481.69

585,038,115.70

ค่ าความนิยม

194,961,884.30

สิ่งตอบแทนในการซือ้

780,000,000.00
780,000,000.00
(493,655,077.00)

สิ่งตอบแทนในการซือ้
หัก เจ้ าหนี ้จากการซื ้อธุรกิจ
เงินสดจ่ ายซือ้ ธุรกิจ
หัก เงินสดที่ได้ รับ ณ วันที่ได้ มา

286,344,923.00
(363,962,965.13)

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

77,618,042.13

เงินสดรับสุทธิจากการซือ้ ธุรกิจ

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2556 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จานวน
60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,163,587 บาท เป็ นจานวน 340,163,587 บาท โดยออกหุ้นสามัญ ใหม่
จานวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่ อใช้ รองรั บการใช้ สิทธิแ ปลงสภาพของหุ้นกู้แ ปลงสภาพ บริ ษัทได้ จด
ทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 มีมติดงั ต่อไปนี ้
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1)

มี ม ติ อ นุมัติ ล ดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 60,000,000 บาท มูล ค่า หุ้น ละ 1 บาท จากทุน จดทะเบี ย น
340,163,587 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท ซึ่งเคยจดทะเบียน
เพิ่มทุนไว้ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และปั จจุบนั ได้ ยกเลิกการออกหุ้นกู้ดงั กล่าวแล้ ว

2)

มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,163,587 บาท
เป็ นจานวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ ได้ แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่

3)

มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้ แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่
ซึ่งเป็ นการจัดสรรให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ ได้ แก่ บริ ษัท ที แลนด์ ดี
งทุาน91
ของบริ ษัท ที
เวลลอปเมนท์ จากัด “บริ ษัท ที แลนด์” และ Fortune Thailand Investment Fund ซึง่ เป็ นกลุ
ส่วนที่ม่ ผู3้ ลหน้
แลนด์ ในราคาหุ้นละ 1.71 บาท
บริ ษัทได้ จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
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เมื่ อ วัน ที่ 29 กัน ยายน 2557 บริ ษั ท ได้ รับ เงินค่าหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน จาก Fortune Thailand Investment Fund
จานวน 90,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.71 บาท รวมเป็ นเงิน 153.90 ล้ านบาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนที่ออกและชาระ

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ราคาตาม
มูลค่าหุ้น
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ ณ วันต้ นงวด
- ลดทุน
- เพิ่มทุน

1.00
1.00
1.00

หุ้นสามัญ ณ วันสิน้ งวด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
จานวนหุ้น
จานวนเงิน
จานวนหุ้น
จานวนเงิน
(หุน้ )

(บาท)

(หุน้ )

(บาท)

340,163,587
(60,000,000)
500,000,000

340,163,587.00
(60,000,000.00)
500,000,000.00

280,163,587
60,000,000

280,163,587.00
60,000,000.00

780,163,587

780,163,587.00

340,163,587

340,163,587.00

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

ราคาตาม
มูลค่าหุ้น

จานวนหุ้น

จานวนเงิน

จานวนหุ้น

จานวนเงิน

(บาท)

(หุน้ )

(บาท)

(หุน้ )

(บาท)

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ ณ วันต้ นงวด
- เพิ่มทุน

1.00
1.00

280,163,587
90,000,000

280,163,587.00
90,000,000.00

280,163,587
-

280,163,587.00
-

หุ้นสามัญ ณ วันสิน้ งวด

1.00

370,163,587

370,163,587.00

280,163,587

280,163,587.00

เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2557
วงเงินที่ 1
วงเงินที่ 2
รวม
หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
สุทธิ

5,220,295,980.00
1,192,075,200.00
6,412,371,180.00
(1,589,433,600.00)
4,822,937,580.00

ส่วนที่ 3 หน้ า 93
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

วงเงินที่ 1 เมื่ อ วัน ที่ 5 สิงหาคม 2556 บริ ษั ทย่ อ ยได้ ท าสัญ ญากู้ยื ม เงิน กับ Profit Fortress Corp (นิ ติบุค คล
ต่างประเทศ) วงเงินรวม 157 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (เบิกเงินกู้แล้ วทังจ
้ านวน รับเงินงวดแรกเมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2556) อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 4 ต่อปี กาหนดจ่ายคืนดอกเบี ้ยครัง้ แรก 24 เดือนหลังจาก
เบิกเงินกู้ครัง้ แรก ครัง้ ต่อไปทุก 12 เดือน กาหนดจ่ายคืนเงินต้ นจานวน 4 งวดๆ ละ 1 ปี โดยให้ ชาระ
คืนเงินต้ นงวดแรก 24 เดือนหลังจากเบิกเงินกู้ครัง้ แรก ดังนี ้
เดือนที่ 24 ,36 และ 48 งวดละจานวน 38 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เดือนที่ 60 จานวน 43.65 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท
วงเงินที่ 2 เมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัทย่อ ยได้ ทาสัญ ญากู้ยืมเงินกับ Infinite Invest Management
Corp (นิติบุคคลต่างประเทศ) วงเงินรวม 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (เบิกเงินกู้แล้ ว 36 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และไม่มีสิทธิ เบิกใช้ วงเงินส่วนที่เหลื อ แล้ ว รั บเงินงวดแรกเมื่ อ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556) อัตรา
ดอกเบีย้ ร้ อยละ 4 ต่อปี กาหนดจ่ายคืนดอกเบีย้ ครั ง้ แรก 24 เดือนหลังจากเบิกเงินกู้ครั ง้ แรก ครั ง้
ต่อไปทุก 12 เดือน กาหนดจ่ายคืนเงินต้ นจานวน 4 งวดๆ ละ 1 ปี โดยให้ ชาระคืนเงินต้ นงวดแรก 24
เดือนหลังจากเบิกเงินกู้ครัง้ แรก ดังนี ้
เดือนที่ 24 ,36 และ 48 งวดละจานวน 10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เดือนที่ 60 จานวน 6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ให้ ก้ ูเดิมคือ Profit Fortress Corp และ Infinite Invest Management Corp ได้ โอนหนี ้
เงินกู้และสิทธิเรี ยกร้ องต่างๆให้ กบั ผู้ให้ ก้ ใู หม่คือ Pinnacle Gems Global Capital Ltd (นิตบิ ุคคลต่างประเทศ) ต่อมาเมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ผู้ให้ ก้ ใู หม่ดงั กล่าวได้ ปลดภาระการค ้าประกันหุ้นของบริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างจ่าย คงเหลือเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
จานวน 193.65 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และจานวน 9.45 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ตามลาดับ
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 บริ ษัทยังไม่ได้ จ่ายคืนเงินกู้ยืมจานวน 38 ล้ านเหรี
ยญสหรัฐ ซึง่ ครบกาหนดชาระตามสัญญา
เงินกู้วงเงินที่ 1

14.2 ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต
บริ ษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีรายการหนี ้สินทางการเงินซึง่ ประกอบด้ วย เงินกู้ยืมระยะสัน้
และเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี ้ยค้ างจ่ายเป็ นสกุลต่างประเทศ ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทไม่ได้ ใช้ เครื่ องมือทางการเงินในการ
ป้องกันความเสี่ยงไว้
และสาหรับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ อสังหาริ มทรัพย์ ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบ ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลงต่อเนื่องและความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคไม่เชื่อมัน่ ในการลงทุนซื ้อที่อยู่อาศัย ซึง่ ส่วนนี ้ส่งผล
กระทบโดยตรงแก่บริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ ในด้ านราคาปรับตัวสูงขึ ้นทังราคาที
้
่ดนิ และราคาอาคารชุดพักอาศัยเพิ่มขึ ้นถึง
ร้ อย 3.8 และเสี่ยงในเรื่ องราคาวัสดุก่อสร้ างที่เพิ่มสูงขึ ้น รวมถึงความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยูส่่อวาศั
นทีย่ ของธนาคาร
3 หน้ า 94
108 พาณิชย์ แต่อย่างไรก็
ตาม บริREPORT
ษัทได้ หาแนวทางจั
ANNUAL
2015ดเตรียมแผนในการรองรับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว

ป้องกันความเสี่ยงไว้
และสาหรับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ อสังหาริ มทรัพย์ ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบ ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลงต่อเนื่องและความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคไม่เชื่อมัน่ ในการลงทุนซื ้อที่อยู่อาศัย ซึง่ ส่วนนี ้ส่งผล
กระทบโดยตรงแก่บริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ ในด้ านราคาปรับตัวสูงขึ ้นทังราคาที
้
่ดนิ และราคาอาคารชุดพักอาศัยเพิ่มขึ ้นถึง
่ยงจากการปล่
นเชืป่ออเรชั
ที่อยูน่ ่อจาศั
ร้ อย 3.8 และเสี่ยงในเรื่ องราคาวัสดุก่อสร้ างที่เพิ่มสูงขึ ้น รวมถึงความเสีบริ
ษทั อาดามัส ออิยสิ
นคอร์
ากัยดของธนาคาร
(มหาชน)
พาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ หาแนวทางจัดเตรี ยมแผนในการรองรับผลกระทบจากปั จจัยความเสี่ยงดังกล่า ว
เอกสารแนบ 1 สูตรการคานวณอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี ้สินหมุนเวียน
= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + เงินลงทุนระยะสัน้
+ ลูกหนี ้การค้ า) / หนี ้สินหมุนเวียน
= กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / หนี ้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
= ขาย / ลูกหนี ้เฉลี่ย
= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

หน่วย
เท่า
เท่า
ท่า
ครัง้

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
= ต้ นทุนขาย / สินค้ าคงเหลือเฉลี่ย
ครัง้
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
= ต้ นทุนขาย / เจ้ าหนี ้การค้ าเฉลี่ย
ครัง้
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย
= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
วัน
วงจรเงินสด
= ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย – ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย
วัน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
= กาไรขันต้
้ น /ขายสุทธิ
%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
= กาไรจากการดาเนินงาน /ขายสุทธิ
%
อัตรากาไรอื่น
= กาไรที่ไม่ได้ จากการดาเนินงาน / รายได้ รวม
%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
= กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / กาไรจากการดาเนินงาน
%
อัตรากาไรสุทธิ
= กาไรสุทธิ / รายได้ รวม
%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
= กาไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
= กาไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
= (กาไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย)
/ สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
= รายได้ รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
เท่า
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
= หนี ้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 3 หน้เท่าา 95
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย*
= (กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน+ดอกเบี ้ยจ่าย+ภาษี)
/ ดอกเบี ้ยจ่าย
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน* = กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / (การจ่ายชาระหนี ้สิน
+ รายจ่ายลงทุนซื ้อหุ้น + ซื ้อสินทรัพย์ + เงินปั นผลจ่าย)
เท่า
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
= เงินปั นผล / กาไรสุทธิ
%
* ใช้ เกณฑ์เงินสด

ส่วนที่ 3 หน้ า 962015
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรอง
ว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อ งครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ ูอื่นสาคัญ ผิด หรื อ ไม่ขาดข้ อ มูลที่ควรต้ อ งแจ้ งในสาระสาคัญ
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรอง
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
ว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อ งครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ ูอื่นสาคัญ ผิด หรื อ ไม่ขาดข้ อ มูลที่ควรต้ อ งแจ้ งในสาระสาคัญ
นและข้
(1)ษัทงบการเงิ
นอกจากนี ้ บริ
ขอรับรองว่
า อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระส
าคัญ
เกี่ยวกัอมูบลฐานะการเงิ
าเนินงาน และกระแสเงิ
นสดของบริ
ษัทและบริ
(1) งบการเงิ
นและข้
ทางการเงินทีน่สผลการด
รุ ปมาในแบบแสดงรายการข้
อมูลประจ
าปี ได้ แสดงข้
อมูลอย่ษาัทงถูย่กอต้ยแล้
อง ว
(2) บริาคั
ษัทญได้เกีจ่ยดั วกัให้บมฐานะการเงิ
ีระบบการเปิ
ดเผยข้าเนิ
อมูนลงาน
ที่ดี เพื
่อให้ แน่ใจว่นาสดของบริ
บริ ษัทได้ษเปิัทและบริ
ดเผยข้ษอัทมูย่ลอในส่
ครบถ้ วนในสาระส
น ผลการด
และกระแสเงิ
ยแล้ววนที่เป็ นสาระสาคัญ
ทังของบริ
้
ษัทบริ
และบริ
ย่อมยอย่
างถูกต้ อดเผยข้
งครบถ้อมูวลนแล้
้ น่ใจว่าบริมดูษแัทลให้
ารปฏิ
ติ ามระบบดั
งกล่าาคั
วญ
(2)
ษัทได้ษจัทดให้
ีระบบการเปิ
ที่ดี วเพืรวมทั
่อให้ แงควบคุ
ได้ เปิมดีกเผยข้
อมูบลตั ในส่
วนที่เป็ นสาระส
ทังของบริ
้
ษัท(3)และบริ
วนแล้ วรวมทัมงควบคุ
้
มดู่ดแี ลให้
มีการปฏิมบดูตั แติ ลให้
ามระบบดั
งกล่บาตั วิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษษัทัทได้ย่อจยอย่
ดั ให้าบงถูริ ษกต้ัทอมีงครบถ้
ระบบการควบคุ
ภายในที
และควบคุ
มีการปฏิ
จดั ให้ บริ ษัทมีนรระบบการควบคุ
ะบบการควบคุมภายในที
่ดี และควบคุ
ดูแลให้
ีการปฏิ2558
บตั ิตามระบบดั
งกล่ญาวชีและ
บริ ษั ท ได้ แ(3)จ้ งบริข้ อษมูัทได้
ล การประเมิ
ม ภายใน
ณ วัน ทีม่ 31
ธันมวาคม
ต่อ ผู้ส อบบั
แ ละกรรมการ
บริ
ษั ท ได้ แจ้ งข้ อ มูลษการประเมิ
น ระบบการควบคุ
ม ภายใน
ณ วัน ที่ 31่ยธันแปลงที
น วาคม 2558
ต่อของระบบการควบคุ
ผู้ส อบบัญ ชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริ
ัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุ
มถึงข้ อบกพร่
องและการเปลี
่สาคัญ
มภายใน รวมทัง้
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
การกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ในการนี เ้ พื่ อ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ อ งแล้ ว

ในการนี เ้ พื่ อ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ อ งแล้ ว
นายมนต์
ชัย อรวงศ์
ไพศาล เป็ นผู้ลเป็งลายมื
นผู้ลงลายมื
่อกากับเอกสารนี
าด้ วย หาก
บริ
ษ
ั
ท
ได้
ม
อบหมายให้ นายมนต์
บริ ษัทได้ มอบหมายให้
ชัย อรวงศ์
ไพศาล
อชื่อกากัอบชืเอกสารนี
ไ้ ว้ ทกุ หน้ าได้้ ว้วทยกุ หน้
หาก
เอกสารใดไม่มมีลีายมื
ลายมือชือ่อชืของ
่อของ นายมนต์
นายมนต์
ชยั อรวงศ์
บริอษว่ัทาไม่
จะถื
ริ ษัทได้ รับรอง
เอกสารใดไม่
ชยั อรวงศ์
ไพศาลไพศาล กากับไว้กากั
บริบษไว้
ัทจะถื
ใช่อข้ว่อามูไม่
ลทีใ่บช่ริขษ้ อัทมูได้ลรทีับ่บรอง
ความถูกกต้ต้อองของข้
งของข้อมูอลมูแล้ลแล้
ดังากล่
ความถู
วดัวงกล่
วข้าาวข้
งต้านงต้ น
ชืชื่ อ่ อ– –นามสกุ
ลล
นามสกุ

ตาแหน่ตาแหน่
ง
ง

ลายมือชื่อลายมือชื่อ

1.1. นายชิ
ามาม
นายชินนวัฒ
วัฒน์ น์ชินชิแสงอร่
นแสงอร่

กรรมการ
กรรมการ

.................................................
.................................................

2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

กรรมการ

.................................................

2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

ผู้รับมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ – นามสกุล

ชื่อ – นามสกุล

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

กรรมการ

.................................................

ตาแหน่ ง

ตาแหน่ ง

รักษาการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

รักษาการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

..............................................

..............................................

หน้ า 97

หน้ า 97
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และ ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
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- ปริ ญญาโท (รัฐประสานศาสตร์ บณ
ั ฑิต)
มหาวิทยาลัยนานาชาติ ชิลเลอร์
แสตมฟอร์ ด
- นักเรี ยนนายร้ อย วิชา วิทยาศาสตร์
บัณฑิต
สถาบัน โรงเรี ยนนายร้ อยพระ
จุลจอมเกล้ า

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศประจาปี
การศึกษา
2552 -2553
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.)
รุ่ นที่ 52

60

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

2. พลโท ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒกิ ารศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม

-นิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
พาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยทูเลน
ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
-นิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
เปรี ยบเทียบ มหาวิทยาลัยไมอามี่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา /
-เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภา
(ปี )
ประวัตกิ ารอบรม
-นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต คณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

54

อายุ
(ปี )

1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
ประธานกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 1

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษัท
ผู้บริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
-ไม่มี-ไม่มี2555-ปั จจุบนั
2552-2555
2550-2552

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษัท
ผู้บริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
-ไม่มี-ไม่มี2552-ปั จจุบนั
2541-2551
2530-2540
2529-2530
2525-2526

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ง/หน่วยงาน/บริ ษัท
- ผู้ทรงคุณวุฒกิ องทัพบก อัตรา พล.ต. หน่วยกองทัพบก
- รองผู้บญ
ั ชาการ ศูนย์การทหารราบ อัตรา พ.อ.พ. หน่วย ศูนย์การทหารราบ
- รองผู้บญ
ั ชาการ โรงเรี ยนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อัตรา พ.อ.พ หน่วย
โรงเรี ยนทหารราบ

-

ตาแหน่ง/หน่วยงาน/บริ ษัท
กรรมการบริ หาร บริ ษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
ทนายความและกรรมการ บริ ษัท ไวท์ แอนด์ เคส ( ประเทศไทย ) จากัด
ทนายความและกรรมการ สานักกฎหมายอินดิเพนเดนซ์ จากัด
ทนายความฝึ กหัด Holman Fenwick & Willan , London UK
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายบริ
บริษษัทัท มหาจั
กรชิ
จากัปดอเรชั่น จากัด (มหาชน)
อาดามั
ส ปอิปินง้ คอร์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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5. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(รักษาการ)

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

4. พ.อ.สมชาติ โตวิชยั
กรรมการ

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

3. นายสราวุฒิ ภูมิถาวร
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

-ปริ ญญาโทศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขา กฎหมายเศรษฐกิจ คณะ
นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

-ปริ ญญาโททางกฎหมายเปรี ยบเทียบ
University of Miami School of Law

คุณวุฒกิ ารศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม

- หลักสูตรชันนายพั
้
น รุ่ น31

36

-ปริ ญญาตรี การจัดการด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์และการประเมินผล
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

- ปริ ญญาโท Project Management
มหาวิทยาลัย University of Northumbria
at Newcastle ประเทศอังกฤษ

-ปริ ญญาตรี
อายุ คณะบริ หารธุคุณ
รกิวุจฒบักิ ณารศึ
ฑิตกษา /
(ปี ) วิทยาลัยธุรกิประวั
จบัณตฑิกิ ตารอบรม
ย์

53

ศิ าสตร์
ั ษาฑิต/ คณะ
อายุ - ปริ ญญาตรีคุณนิตวุฒ
กิ ารศึบกณ
นิ
ต
ศ
ิ
าสตร์
จุ
ฬ
าลงกรณ์
ม
หาวิทยาลัย
(ปี )
ประวัตกิ ารอบรม

57

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 3

2551

2551

2554

2555

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษัท
ผู้บริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
-ไม่มี- ไม่มี 2556-ปั จจุบนั

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง 2551ปั จจุบนั
ในบริ ษัท
ผู้บริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
-ไม่มี-ไม่มี2558 ปั จจุบนั

2555-ปั จจุบนั

2554-ปั จจุบนั

2554-ปั จจุบนั

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษัท
ผู้บริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
-ไม่มี-ไม่มี2557-ปั จจุบนั

ตาแหน่ง/หน่วยงาน/บริ ษัท
- ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฎิบตั กิ าร
บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส์ จากัด
- รองผู้อานวยการฝ่ ายขายโครงการที่อยู่อาศัยและการตลาด
บริ ษัท คอลลิเออร์ ส จากัด
- ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายขายโครงการที่อยู่อาศัยและการตลาด
บริ ษัท คอลลิเออร์ ส จากัด
-ผู้จดั การฝ่ าย การตลาดโครงการอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท แมกโนเลีย ควอลิตี ้ส์ ดีเวลล็อปเม้ นต์ คอร์ ปอเรชั่น
-ผุ้ช่วยหัวหน้ า ฝ่ ายการตลาด
บริ ษัท เคปเปล ไทย พร็ อพเพอร์ ตีส์ จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- กรรมการ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ง/หน่วยงาน/บริ ษัท

ตาแหน่ง/หน่วยงาน/บริ ษัท
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาทางด้ านกฎหมาย
Sapphire Terminal (Thailand) Ltd.
- ที่ปรึกษาทางด้ านกฎหมาย
บริษ) ัทจากัอาดามั
บริ ษัท ซันเจน ( ไทยแลนด์
ด ส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ
บริ ษัทประสบการณ์
สยามเซมเพอร์ทางานในระยะ
เมด จากัด 5 ปี ย้ อนหลัง
- กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ไลเซ็นส์ เซอร์ วสิ กรุ๊ ป จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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47

60

6. นายเกษม รัตนสนธิ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั กิ าร

7. นายทิฆมั พร สุขสวัสดิ์

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

- ปริ ญญาตรี
คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Private Management, National
Institute of Development
Administration (NIDA)

- ปริ ญญาโท Master of Public and

-ปริ ญญาตรี
จุฬาลงกรณ์ นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต

Management, National Institute of
Development Administration
(NIDA)

- Master of Public and Private

คุณวุฒกิ ารศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 6

-ไม่มี-

2557-ปั จจุบนั

มีนาคม
2554 –
ธันวาคม
2554

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษัท
ผู้บริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
- ไม่มี - ไม่มี มกราคม
2555พฤษภาคม
2556
รองประธานกรรมการฝ่ ายกฎหมาย Minor Hotel Group

- รองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท บลู แคนนอน คันทรี คลับ ภูเก็ต จากัด

- Senior Associate ที่ Siam City Law Offices

-

ตาแหน่ง/หน่วยงาน/บริ ษัท

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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2. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม

55

นิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
พาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยทูเลน
ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
-นิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
เปรี ยบเทียบ มหาวิทยาลัยไมอามี่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภา
-นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต คณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 7

- ไม่มี -

2552-ปั จจุบนั
2541-2551
2530-2540
2529-2530
2525-2526

-

กรรมการบริ หาร บริ ษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
ทนายความและกรรมการ บริ ษัท ไวท์ แอนด์ เคส ( ประเทศไทย ) จากัด
ทนายความและกรรมการ สานักกฎหมายอินดิเพนเดนซ์ จากัด
ทนายความฝึ กหัด Holman Fenwick & Willan , London UK
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมาย บริ ษัท มหาจักรชิปปิ ง้ จากัด

เอกสารแนบ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ง
(ปี )
ประวัตกิ ารอบรม
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษัท
ผู้บริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง/หน่วยงาน/บริ ษัท
2556-ปั จจุบนั - ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฎิบตั ิการ
1. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
36 -ปริ ญญาโท Project Management
- ไม่มี - ไม่มี บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส์ จากัด
มหาวิทยาลัย University of Northumbria
2555
- รองผู้อานวยการฝ่ ายขายโครงการที่อยู่อาศัยและการตลาด
at Newcastle ประเทศอังกฤษ
บริ ษัท คอลลิเออร์ ส จากัด
บริษัท อาดามั
ส ยอิและการตลาด
นคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2554
- ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายขายโครงการที
่อยู่อาศั
-ปริ ญญาตรี การจัดการด้ าน
บริ ษัท คอลลิเออร์ ส จากัด
อสังหาริ มทรัพย์และการประเมินผล
2551
-ผู้จดั การฝ่ าย การตลาดโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
บริ ษัท แมกโนเลีย ควอลิตี ้ส์ ดีเวลล็อปเม้ นต์ คอร์ ปอเรชัน่
ตาแหน่ง
(ปี )
ประวัตกิ ารอบรม
ถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
2551
-ผุ้ช่วยหัวหน้ า ฝ่ ายการตลาด
ในบริ ษัท
ผู้บริ หาร
บริ ษัท เคปเปล ไทย พร็ อพเพอร์ ตีส์ จากัด
(%)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง/หน่วยงาน/บริ ษัท

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ

5. พลโท ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
6. นายสราวุฒิ ภูมิถาวร
7. นายทิฆมั พร สุขสวัสดิ์

1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
2. นายเกษม รัตนสนธิ
3. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
4. พ.อ.สมชาติ โตวิชยั

x = ประธานกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

Y = กรรมการผู้จดั การ

x
**
/
**
A
/A
/A
A = กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 9

บมจ. อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น

บริษัท

เอกสารแนบ 1.3 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของ ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

/ = กรรมการ

** /
-

/

** = ผู้บริหาร

บจ.กีธา พร็อพเพอร์ ตีส์
(เดิมชื่อ บจ. สิราลัย )

บริษัทย่ อย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 :

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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หมายเหตุ

x = ประธานกรรมการบริษัท

1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

Y = กรรมการผู้จดั การ

/ = กรรมการ

** /

/

บจ.กีธา พร็อพเพอร์ ตีส์
(เดิมชื่อ บจ. สิราลัย )

บริษัทย่ อย

** = ผู้บริหาร

future • together

บร�ษัท อาดามัส อินคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADAMAS INCORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

344 Triumph Complex, Rama 9 Soi 17, Rama 9 Road,
Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok. 10310
T : +66 2 719 6720 I F : +66 2 719 7407

www.adamas.co.th

