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สาส์นจากประธานกรรมการ
àÃÕÂ¹

·Ò¹¼Ù¶×ÍËØ¹

!

ã¹» 2559 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»

!

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ¹Ñº¶×Í

!

¹ÒÂªÔ¹ÇÑ²¹ ªÔ¹áÊ§ÍÃÒÁ
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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» 2559
¤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» 2559
¢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» 2559 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¡
à¡³± ·ÕèË¹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§¡ÓË¹´ à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ»ÃÐâÂ¢¹¢Í§¼Ù¶×ÍËØ¹ÃÒÂÂÍÂà»¹ÊÓ¤Ñ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÁÕ¤ÇÒÁàËç¹ÇÒã¹» 2559 ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ñ´ãËÁÕÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õè´Õ¢Öé¹à¾ÕÂ§¾ÍáÅÐàËÁÒÐÊÁ
ÍÕ¡·Ñé§ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·ÕèªÇÂãËà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ÇÒ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·à»¹ä»µÒÁ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ â´ÂÁÕ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº
´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´ÕµÅÍ´¨¹ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒáÅÐà»´à¼Â¢ÍÁÙÅã¹ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ··Õèàª×èÍ¶×Íä´

!

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ¹Ñº¶×Í

!

¾ÅàÍ¡ ·ÔÇÐ¾Ã ªÐ¹Ð¾Ðà¹ÒÇ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
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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 :

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

ชื่อบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ :

บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
65/113 อาคารชำ�นาญเพ็ญชาติ บิสเนต เซ็นเตอร์
ชั้น 12 เอ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขที่ 0105550057238
http://www.sittaromudon.com/parklife/

เลขทะเบียนบริษัท :
Website :
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ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่ได้ผลตอบแทนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยเน้นไป
ที่ธุรกิจการให้บริ การ และอสังหาริ มทรัพย์ อาทิ คอนโดมีเนี ยม หรื ออาคารชุดพักอาศัย , บ้าน และที่ดิน, ที่ดินเปล่า, ที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรม และโรงงาน และฯลฯ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้พิจารณา และเล็งเห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
โดยเน้นหนักไปที่ส่วนต่อขยายของชุมชนเมือง และการกระจายระบบสาธารณูปโภคจากภาครัฐบาล
บริ ษัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ กับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด ถื อ หลัก ธรรมาภิ บ าล ควบคู่ กับ รั ก ษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรื อชุมชนโดยรอบ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์

เป็ นผูน้ าในการสร้างมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และสังคม

ภารกิจ

ผูม้ ุ่งเน้นในการสร้างธุ รกิจที่อยูอ่ าศัย ให้สามารถสะท้อนถึงการใช้ชีวิตสมัยใหม่ของกลุ่มวัยรุ่ นจนถึงวัยทางาน
เราได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของ “บ้า นเดี่ ย ว 2 ชั้น ” ซึ่ งปั จ จุ บัน คงเป็ นตัว เลื อ กอัน ดับ ต้น ๆ ของใครหลายคน
เพราะด้ ว ยรู ปแบบการใช้ ชี วิ ต ที่ แสวงหาความสมบู ร ณ์ แ บบ เพื่ อ ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ อี ก หลากหลายด้ า น
พร้อมปรับสมดุลชีวติ ทางาน และการพักผ่อนอย่างแท้จริ ง
เป้าหมายระยะสั้น
บริ ษ ัท จะเน้น ระบบพิ จ ารณากลั่น กรองการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ มี อ นาคต หรื อมี แ นวโน้ ม ดี และเหมาะสม
กั บ สภาพเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ไม่ ต่ า กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด ตลอดจนมุ่ ง เน้ น
ในการพัฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษ ัท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความรู ้ ค วามสามารถ ที่ จ ะเข้า ไปก ากับ ควบคุ ม ดู แ ล กิ จ การ
ที่ ไ ปลงทุ น เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า กิ จ การที่ ไ ปลงทุ น มี ร ะบบการบริ หาร ระบบการตรวจสอบ ถ่ ว งดุ ล และติ ด ตาม
อย่างใกล้ชิด เพื่อป้ องกันการเสี ยหายจากการบริ หารงานที่ไม่เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
เป้าหมายระยะยาว
บริ ษ ัท เป็ น Holding Company ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ลงทุ น ในกิ จ การต่ า งๆ ที่ มี ผ ลประกอบการดี และ/หรื อ
เป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี แ นวโน้ม ดี ใ นอนาคต มี ที ม บริ ห ารจัด การที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้า ใจธุ ร กิ จ
ที่ ด าเนิ น การอยู่ อ ย่ า งดี ตลอดจนมี ก ารบริ หารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ โปร่ งใส มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี
ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนในอนาคตให้บริ ษทั ได้ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั ต่างๆ ที่บริ ษทั ถือหุน้ ไว้มี
ศั ก ย ภ า พ เ พี ย ง พ อ ที่ จ ะ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ทั้ ง ไ ท ย แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ บ ริ ษั ท จ ะ ใ ห้
การสนับสนุนในการดาเนินการดังกล่าวต่อไป
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1.2 การเปลีย่ นแปลง และพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “ADAM”) เดิมชื่อ บริ ษทั อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน) (“RK”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริ ษทั ย่อยใน
ลัก ษณะ Holding Company ปั จ จุ บัน ได้ ล งทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ย 1 บริ ษัท คื อ บริ ษัท สิ ท ธารมย์ ดี เ วล
ลอปเมนท์ จากัด ( Sittarom Development Co.,Ltd. )
ประวัตคิ วามเป็ นมา และพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัท และบริษัทย่ อย สรุปได้ ดงั นี้
กันยายน 2545
พฤศจิกายน 2546

เมษายน 2550

มิถุนายน 2550

พฤษภาคม 2551
พฤษภาคม 2552

มิถุนายน 2552

ธันวาคม 2552
มิถุนายน 2553

กันยายน 2553
พฤศจิกายน 2553

บริ ษัท จัด ตั้ง ขึ้ นเพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ การลงทุ น ในบริ ษัท อื่ น ในลัก ษณะของ Holding Company
ด้วยทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระเต็มมูลค่า 50 ล้านบาท
บริ ษทั ได้เสนอขายหุ ้นสามัญออกใหม่จานวน 25 ล้านหุ ้นต่อประชาชนทัว่ ไป โดยได้รับอนุ ญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และในเดือนเดียวกันนั้นตลาดหลักทรัพย์
ได้รับหุน้ สามัญของบริ ษทั เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) โดยใช้
ชื่อ บริ ษทั อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และมีชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์วา่ “RK”
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก บริ ษทั อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) รวมทั้งเปลี่ยนชื่ อย่อในการซื้ อขายหลักทรัพย์จาก “RK” เป็ น “ADAM” โดยมี ทุนจด
ทะเบียน 195,388,917 บาท โดยมีบริ ษทั แกนคือ บริ ษทั อาดามัส มีเดีย จากัด (ADM)
บริ ษทั เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ AIM จานวน 15,000,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียน และเรี ยกชาระแล้วของ AIM ในราคา 10 บาทต่อหุน้ และจัดสรรหุ ้นสามัญออกใหม่ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ AIM จานวน 75,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ ้นละ 2 บาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 27.85 ของทุนที่ชาระแล้วของบริ ษทั
บริ ษทั อาดามัส มีเดีย จากัด (ADM) ซึ่งเป็ นบริ ษทั แกนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั อาดามัส เวิลด์ จากัด (AW)
บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสามัญทั้งหมดของ XL ซึ่ งประกอบธุรกิจบริ หารกิจกรรมทางการตลาดรับจ้างถ่ายทา
ตัดต่อภาพยนตร์และผลิตรายการ โดยเข้าซื้ อหุ ้นสามัญทั้งหมดของ XL จานวน 10,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 1,000,000 บาท จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ XL
บริ ษทั ลงทุนในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ AW จานวน 40 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุน้ ยังคงเดิมคือร้อยละ
99.99 ส่งผลให้ AW มีทุนจดทะเบียนจานวน 50 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 500,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2552 เมื่ อ วัน ที่ 25 ธัน วาคม 2552 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ จ าหน่ า ย
หุน้ สามัญของ AIM ที่เหลือทั้งหมด
บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ AW จานวน 130 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ ้นยังคงเดิ ม
คือร้อยละ 99.99 ส่ งผลให้ AW มีทุนจดทะเบี ยนจานวน 180 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
1,800,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
บริ ษทั เอ็กซ์ตร้า ล้าจช์ จากัด (XL) เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั อาดามัส เอ็กซ์ตร้า ล้าจช์ จากัด (XL)
บริ ษทั ได้ทยอยจาหน่ายเงินลงทุนใน AIM ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงต่ากว่าร้อยละ 20 ส่ งผลให้
AIM เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั อื่น
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กุมภาพันธ์ 2555 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ได้กาหนดให้วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
เป็ นวัน สุ ด ท้า ยของการใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท (ADAM-W1)มี ผู ้ถื อ หุ ้ น แสดงใบส าคัญ
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญจานวน 6,061,128 หน่วย แปลงเป็ นหุ ้นสามัญ จานวน 6,061,128 หุ ้น เป็ นจานวน
6,061,128 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนชาระแล้วเป็ นจานวน 280,163,587 บาท กับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุน้ สามัญข้างต้นของ
บริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นครั้งสุ ดท้าย
มีการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มาใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 10,848,278 หน่ วย
จากจานวนใบสาคัญ ที่ อ อกทั้งสิ้ น 134,657,608 หน่ ว ย และมี ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ คงเหลื อทั้งสิ้ น
123,809,330 หน่วย
เมษายน 2555

ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2555 เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2555 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ ล ดทุ น
จดทะเบี ยนจากเดิ ม 403,972,964 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการตัด หุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ายของบริ ษทั ออกเป็ นจานวน 123,809,377 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษทั ได้นามติ
นี้ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

ธันวาคม 2556

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมตั ิให้ออก และเสนอขายหุน้ กู้
แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผลู ้ งทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
ให้กบั Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านดอลล่าร์ สิงคโปร์
หรื อเทียบเท่า 250 ล้านบาท และได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนอีกจานวน 60,000,000 บาทเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 340,163,587 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญที่บริ ษทั จะออกให้แก่
ผูล้ งทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง โดยบริ ษทั ได้ทาการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ส่ งผลให้ในปั จจุบนั บริ ษทั มีบริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ
340,163,587 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 340,163,587 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่
ชาระแล้วจานวนเงิ น 280,163,587 บาทที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 7/2556 เมื่ อวันที่ 23
ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมตั ิให้ XL ประกอบธุรกิจการพัฒนา และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 50,000,000
บาทและเปลี่ยนชื่ อจากบริ ษทั อาดามัส เอ็กซ์ตร้า ล้าจช์ จากัด (XL) เป็ น บริ ษทั อาดามัส คอนซูเมอร์
จากัด (AC) ซึ่ง AC ได้ทาการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2557

กันยายน 2557

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. อนุ ม ัติ ล งทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จ านวน 60,000,000 บาท มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ
1 บาท จากทุ น จดทะเบี ย น 340,163,587 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการตัด หุ ้ น
ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั
2. อนุ ม ั 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 นจานวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ ้น สามัญเพิ่ม ทุ นจ านวน
500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่กลุ่มผูล้ งทุนใหม่

14

ANNUAL REPORT

2016

6
3. อนุ ม ัติ จ ัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท และรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ภายใต้ป ระกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 500,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท ให้แก่กลุ่มผูล้ งทุนใหม่ ได้แก่ บริ ษทั ที แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“บริ ษทั ที
แลนด์”) และ Fortune Thailand Investment Fund ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูล้ งทุนของบริ ษทั ที แลนด์ ใน
ราคาหุ ้นละ 1.71 บาท ซึ่ งราคาเสนอขายหุ ้นดังกล่าวเป็ นราคาที่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั กลุ่มผูล้ งทุนใหม่ดงั กล่าวเข้าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงซึ่ งได้แก่ บุคคลที่จะเป็ นผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั โดยการเข้าทารายการดังกล่าว เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการที่
เกี่ยวโยงในข้อ 5 ตามงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ซึ่งเป็ นงบ
การเงินฉบับล่าสุ ด ณ วันที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557) มีขนาดรายการคิดเป็ น
ร้อยละ 12,694 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ซึ่ งสู งกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั
4. อนุมตั ิการขายหุน้ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1 รายการจาหน่ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญของ บริ ษทั อาดามัส เวิลด์ จากัด (ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ) บริ ษทั จะขายหุ ้นสามัญของ บริ ษทั อาดามัส เวิลด์ จากัด จานวน 1,800,000 หุ ้น
ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนหุ ้นจดทะเบียน ในราคา 100,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษ
รานะเคราห์
4.2
รายการจ าหน่ า ยไปซึ่ งหุ ้ น สามัญ ของ บริ ษัท อาดามัส คอนซู เ มอร์ จ ากัด
(ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ) บริ ษทั จะขายหุน้ สามัญของ บริ ษทั อาดามัส คอนซูเมอร์ จากัด
จานวน 10,000 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนหุ ้นจดทะเบียนในราคา 10,000 บาท
ให้แก่ นางสาวโชติมา ชุบชูวงศ์
4.3 รายการจาหน่ายไปซึ่งหุน้ สามัญของ บริ ษทั จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จากัด (ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ของบริ ษทั ) บริ ษทั จะขายหุน้ สามัญของ บริ ษทั จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จากัด จานวน 100,000 หุน้
ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 32.79 ของจานวนหุน้ จดทะเบียนทั้งหมด 305,000 หุน้ ในราคา 50,000
บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานะเคราห์
4.4 รายการจาหน่ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญของ บริ ษทั นิ วส์ มัลติมีเดีย จากัด (ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ของบริ ษทั ) บริ ษทั จะขายหุน้ สามัญของ บริ ษทั นิวส์ มัลติมีเดีย จากัด จานวน 30,000 หุ ้น ซึ่ ง
คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ของจานวนหุ ้นจดทะเบียนทั้งหมด 300,000 หุ ้น ในราคา 50,000 บาท
ให้แก่ นายรัฏ อักษรานะเคราห์
การจาหน่ ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องข้างต้น รวมถึง
รายการที่ เกี่ ยวข้องข้างต้นค้างชาระอยู่แก่บริ ษทั ทั้งหมดจานวนทั้งสิ้ น 9,462,246.58 บาท โดย
จานวนดังกล่าวเกิ ดจากที่บริ ษทั ให้ส่วนลดในจานวนหนี้ ที่บริ ษทั ทั้ง 4 ค้างชาระอยู่ท้ งั สิ้ น 74.48
ล้านบาท (จานวนหนี้ดงั กล่าว ได้มีการตั้งสารองหนี้เผื่อสงสัยจะสูญเต็มจานวนแล้ว)
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ทั้งนี้ การทารายการขายหุน้ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน
4 บริ ษัท ดัง กล่ า วทั้ง หมดถื อ เป็ นการโอนขายกิ จ การทั้ง หมดที่ ส าคัญ ให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น
ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ
87 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ โดยคานวณจากงบการเงินไตรมาส
ที่ 1 ของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ซึ่ งเป็ นงบการเงิ นฉบับล่าสุ ด ณ วันที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) รวมถึงยังเข้าข่ายเป็ นรายการที่
เกี่ ยวโยงของบริ ษทั ซึ่ งเมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเกี่ ยวโยงในวาระที่ 6 ตามงบ
การเงินรายไตรมาสที่ 1 ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2537 (ซึ่ งเป็ นงบการเงิ นฉบับล่าสุ ด ณ
วันที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) มีขนาดรายการคิด
เป็ นร้อยละ 12,694 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ซึ่ งสู งกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั ในการนี้ เมื่อบริ ษทั ดาเนิ นการดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั เข้าข่าย
กรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีสินทรัพย์ท้ งั หมด หรื อเกือบทั้งหมดในรู ปเงินสด หรื อหลักทรัพย์ระยะ
สั้น(Cash Company) ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป
5. อนุ มตั ิการเสนอซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั กี ธา พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด (“บริ ษทั กี ธา”) ในมูลค่า
ทั้งสิ้นไม่ เกิน 800,000,000 บาท ตามที่ผถู ้ ือหุน้ นับรวมหุน้ กันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั เสนอวาระดังกล่าว

16

ธันวาคม 2557

มติที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 15/2557 อนุมตั ิการกูเ้ งินจาก Fortune Thailand Investments Fund ใน
วงเงิ นกูย้ ืม 22,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั รวมถึงเพื่อการชาระ
ร า ค า หุ ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท กี ธา พ ร็ อ พ เ พ อ ร์ ตี้ ส์ จ า กั ด ใ ห้ กั บ ผู ้ ข า ย ( บ ริ ษั ท เ อ . ที . แ ล น ด์
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด) ในส่ วนที่ยงั ค้างชาระอยู่อีกจานวน 663,000,000 บาท ตามสัญญาซื้ อขายหุ ้น
ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2557
จากเหตุ ก ารณ์ ที่ ส าคัญ ในปี 2557 บริ ษัท มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งธุ ร กิ จ หลัก
จากเดิมทีกลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจการบริ หารจัดการสถานี ทีวีกีฬา และธุรกิจบริ หารกิจกรรมการตลาด
ซึ่ งเป็ นไปตามแนวนโยบายการลงทุนของบริ ษทั แม้ว่าผลประกอบการตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาไม่
สามารถสร้างกาไร และจ่ายเงินปั นผลได้ก็ตามดังนั้นคณะกรรมการจึ งได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการดาเนิ นธุรกิจของกลุ่ม จากเดิมเป็ นการดาเนิ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งคาดว่าบริ ษทั จะมี
ผลตอบแทนในระยะกลาง และระยะยาวเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และสามารถจ่ ายเงิ นปั นผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ในอนาคตอันใกล้ต่อไป
แนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดจะดาเนินการภายใต้การกากับดูแลให้เป็ นไป
ตามนโยบาย และการควบคุ มจากบริ ษทั โดยผ่านทางคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งนโยบาย เป้ าหมาย
รวมทั้งกลยุทธ์ของการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดมาจากคณะกรรมการบริ ษทั การปฏิ บตั ิต่อ
พนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยจะเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับบริ ษทั โดยมีสวัสดิการผลตอบแทน
ระเบียบปฏิบตั ิ และค่านิยมองค์กร เช่นเดียวกับบริ ษทั ทุกประการ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายแนวเดี ยว
ของบริ ษทั

ธันวาคม 2558

มติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2558 เมื่ อ วัน ที่ 25 ธั น วาคม 2558 บริ ษั ท มี สิ นทรั พ ย์
รวมจานวน 9,478.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 และ 2556 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 8,735.32 ล้านบาท
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และ 56.13 ล้านบาท สิ นทรัพย์ส่วนใหญ่สูงขึ้นเป็ นผลมาจากการเพิ่มทุน และการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้ นร้อยละ 17.50 จากปี 2557 ผลการดาเนิ นงานในปี 2558 บริ ษทั มีรายได้รวม
จานวน 132.89 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่ งมี รายได้รวม 75.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
76.22 เป็ นผลมาจากบริ ษทั เริ่ มทยอยรับรู ้รายได้อสังหาริ มทรัพย์เข้าในช่วงปี 2558 จานวน 128.69 ล้าน
บาทซึ่งเป็ นรายได้จากการขายอาคารชุดในโครงการที่พฒั นาเสร็ จในขณะที่ปี 2557 รายได้ส่วนใหญ่มา
จากการขายที่ดินจานวน 63.73 ล้านบาท
เมษายน 2559

จากมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 วันที่ 28 เมษายน 2559ได้มีอนุมตั ิการจาหน่ายไปซึ่ งหุ ้น
สามัญของบริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ตีส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จานวนรวม 21,999,998 หุ ้น
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.9 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ให้กบั บริ ษทั เอ. ที. แลนด์ แอนด์
เดเวล็อปเม้นท์ จากัด ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับบริ ษทั ในราคาประมาณหุ ้นละ 39.45 บาท
รวมเป็ นมูลค่า 868 ล้านบาท ซึ่ งถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

สิ ง หาคม 2559

จากมติ ที่ ป ระชุ ม วิสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ได้อนุ ม ัติก ารเข้า ซื้ อ
หุน้ สามัญของ สิ ทธารมย์ จานวน 160,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
ของจานวนหุ ้นทั้งหมดในสิ ทธารมย์ รวมเป็ นเงินจานวน 370,005,000 บาท จาก บริ ษทั เพาเวอร์ ไลน์
เอนจีเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
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จากการที่ บ ริ ษัท เป็ น Holding Company ดัง นั้ นในรายละเอี ย ดข้า งล่ า ง จึ ง เน้ น ในส่ ว นของการลงทุ น
ในธุรกิจใหม่ผา่ นบริ ษทั ย่อย ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นแกน
ดังนั้น บริ ษทั จึงเน้นในส่วนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตามรายละเอียดต่อไปนี้
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ADAM

99.99%

KITHA

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ที่ ประกอบธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ โดยดาเนิ นการผ่านบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด
(“KITHA”) บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด เป็ นบริ ษทั แกนที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตสี้ ์ จากัด
วิสัยทัศน์ ของบริษัท
บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตสี้ ์ จากัด ผูพ้ ฒั นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ และที่พกั อาศัยเพื่อเติมเต็มวิถีชีวิตยุคใหม่
เรามุ่งมัน่ ที่จะสร้างสรรค์โครงการ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการให้รางวัลชีวติ ด้วยการร่ วมมือกับผูอ้ อกแบบและผูด้ าเนินการ
ก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ช้ นั นาของประเทศ ตลอดจนการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์เกรดเอ ให้ทุกรายละเอียดสะท้อนคุณภาพ
(High Quality) และคู่ควรกับการมีบา้ นที่คุณจะรู ้สึกสบาย และผ่อนคลายทุกครั้งที่กลับมา ที่ที่ทาให้คุณเข้าใจถึงความหมาย
ของคาว่า “การให้ รางวัลตัวเอง”
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ แตกต่างกัน บริ ษทั จะเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าผูม้ ี
รายได้ในแต่ละระดับ โดยมุ่งเน้นที่ จะพัฒนาโครงการปั จจุ บัน และก่ อสร้ างบ้านที่ อยู่ระหว่างดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
และส่ งมอบให้แก่ลูกค้าตามกาหนด เพื่อสร้างการจดจาในตราสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ใช้เป็ นชื่ อนาหน้าโครงการต่างๆ
ทุกโครงการ ตามด้วยชื่ อลักษณะ หรื อรู ปแบบโครงการที่ แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในแต่ละระดับ
“เรามอบประสบการณ์ การใช้ ชีวิตที่มคี ุณค่ า ผ่ านทุกโครงการที่พักอาศัย เพื่อสะท้ อนความหมายของการให้ รางวัลชีวิต”
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ภารกิจของบริษัท
ในปี 2559 กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์มุ่งมัน่ สร้างภารกิจที่น่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า 4 ภารกิจ ดังนี้
● คัดสรรสิ่ งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า
● ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นพิเศษ
● สร้างสรรค์สิ่งที่ตอบสนองแต่ละบุคคล
● สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวติ
กลยุทธ์ ของบริษัท
ในปี 2559 กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด สร้างกลยุทธ์ธุรกิจบริ ษทั 4 กลยุทธ์
● บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการคัดสรรทาเลที่มีศกั ยภาพเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
● การเลือกสรรค์คุณภาพของวัสดุที่คงทน และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
● การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อสร้างรางวัลให้ชีวติ ลูกค้า
● การใส่ใจขั้นตอนการผลิตจากทีมงานทุกฝ่ าย และผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะส่ งมอบงานสู่
ลูกค้า
บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ดังนี้
▪ ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,200,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารชุด
▪ ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ประเภทโครงการอาคารชุดโดยเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง –
ล่างโดยมีการเปิ ดตัวแบรนด์ “THAN LIVING” สาหรับโครงการอาคารชุด ระดับราคาเฉลี่ย 70,000-90,000 บาทต่อตาราง
เมตร โดยมีการเปิ ดตัวโครงการแรกของบริ ษทั กีธา คือ THAN LIVING ประชาอุทิศ ที่มีท้ งั อาคารสูง และอาคารเตี้ยจานวน
828 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,800 ล้านบาท และมีการจับมือร่ วมกับบริ ษทั คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย
จากัด ให้เป็ นตัวแทนฝ่ ายขายของบริ ษทั
▪ ในปี 2556 ไตรมาส 4 บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ประเภทโครงการอาคารชุดเจาะกลุ่มลูกค้าระดับล่าง
โดยมี ก ารเปิ ดตัว แบรนด์ “My Story” ส าหรั บ โครงการอาคารชุ ด ระดั บ ราคาเฉลี่ ย ต่ า กว่ า 69,000 บาท
ต่อตารางเมตร โดยมีการเปิ ดตัวโครงการที่ 2 คือ My Story ลาดพร้าว 71 อาคารเตี้ยจานวน 8 ชั้น มูลค่าโครงการ 1,300
ล้านบาท และมีการจับมือร่ วมกับบริ ษทั พลัส พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด ให้เป็ นตัวแทนฝ่ ายขายของบริ ษทั
▪ สาหรับปี 2556 กีธาได้รับรางวัล แห่งความส11าเร็ จ จากหลายหน่วยงาน อาทิ
- รางวัลจาก Thailand Property Awards 2014
▪ ปีo2558Best
นับAffordable
เป็ นปี ที่มีความส
าคัญDevelopment
ต่อการเปลี่ยนแปลง
และเป็โครงการแดน
นก้าวสาคัญของทางบริ
ษทั ในการเปิทดตั
Condo
(Bangkok)
ลิฟวิง่ รัชดา-ประชาอุ
ิศ ว
โครงการเพิ่มเติ- มรางวั
อีกจานวน
โครงการคือได้Property Awards Winner from Asia Pacific 2014 รวม 2 รางวัล
ลจาก 2International
1)ประกอบด้
โครงการแดน
วย ลิ ฟวิ่ง พระราม9 - แอร์ พ อร์ ต ลิ ง ก์ เป็ นโครงการคอนโดสู ง 33 ชั้น จ านวน 530
ยูoนิต Highly
มีมูลค่าโครงการประมาณ
ล้านบาทThailand
เปิ ดขาย condo
ณ ไตรมาศ
1/2558 ประชาอุทิศ
Commended Best1,800
Affordable
Development
2) โครงการแดน
ลิ ฟ วิ่ ง รั ช ดาBest
- วงศ์
ส ว่า ง เป็ Thailand
นโครงการคอนโดสู
ง 28 ชัลาดพร้
้ น จ านวน
o Highly Commended
Affordable
condo Development
าว 712 ยูนิ ต
มู ล ค่ า โครงการประมาณ 2,000 ล้า นบาท เปิ ดขาย ณ ไตรมาส 4/2558 และนอกจากนี้
▪ ในปี มี2557
บริ ษัท ฯ ได้พ ัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าคารชุ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเปิ ดตัว โครงการที่ 3
ทางบริ ษ ัท ยัง สามารถรั บ รู ้ ร ายได้ส่ ว นแรกจากการโอนโครงการที่ สร้ า งเสร็ จ แล้ว คื อ มาย สตอรี่
ของบริ ษทั คือ THAN-LIVING สาทร- เจริ ญราษฎร์ อาคารสู ง 36 ชั้น จานวน 523 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท
ลาดพร้าว71 ณ สิ้นปี 2558 อีกด้วย
โดยทางบริ ษทั ได้มีการร่ วมมือกับทางบริ ษทั Knight Frank Thailand ในการเป็ นตัวแทนขายประจาโครงการ

 ปี 2559 โครงการแดนลิฟวิ่ง รัชดา-ประชาอุทิศ ทางบริ ษทั คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ส่วนแรกจาก
การโอนโครงการเป็ นมูลค่า 663 ล้านบาท และโครงการมายสตอรี่ ลาดพร้าว 71 ทางบริ ษทั สามารถ
รับรู ้รายได้ส่วนแรกจากการโอนโครงการเป็ นมูลค่า 679 ล้านบาท

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
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▪ ปี 2558 นับเป็ นปี ที่มีความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็ นก้าวสาคัญของทางบริ ษทั ในการเปิ ดตัว
โครงการเพิม่ เติมอีกจานวน 2 โครงการคือได้
1) โครงการแดน ลิ ฟวิ่ง พระราม9 - แอร์ พ อร์ ต ลิ ง ก์ เป็ นโครงการคอนโดสู ง 33 ชั้น จ านวน 530
ยูนิต มีมูลค่าโครงการประมาณ 1,800 ล้านบาท เปิ ดขาย ณ ไตรมาศ 1/2558
2) โครงการแดน ลิ ฟ วิ่ ง รั ช ดา - วงศ์ ส ว่า ง เป็ นโครงการคอนโดสู ง 28 ชั้น จ านวน 712 ยูนิ ต
มี มู ล ค่ า โครงการประมาณ 2,000 ล้า นบาท เปิ ดขาย ณ ไตรมาส 4/2558 และนอกจากนี้
ทางบริ ษ ัท ยัง สามารถรั บ รู ้ ร ายได้ส่ว นแรกจากการโอนโครงการที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ว คื อ มาย สตอรี่
ลาดพร้าว71 ณ สิ้นปี 2558 อีกด้วย
 ปี 2559 โครงการแดนลิฟวิ่ง รัชดา-ประชาอุทิศ ทางบริ ษทั คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ส่วนแรกจาก
การโอนโครงการเป็ นมูลค่า 663 ล้านบาท และโครงการมายสตอรี่ ลาดพร้าว 71 ทางบริ ษทั สามารถ
รับรู ้รายได้ส่วนแรกจากการโอนโครงการเป็ นมูลค่า 679 ล้านบาท
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด มีนโยบายประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรทั้งการซื้ อและ/ขาย
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ป ร ะ เ ภท ต่ า ง ๆ ไ ด้ แ ก่ ที่ ดิ น เ ป ล่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง อ า ค า ร เ พื่ อ ก า ร พา ณิ ช ย์
อาคารชุดพักอาศัย อาคารสานักงาน อาคารโรงงาน และโกดังสิ นค้า
ก) ที่ ดิ น เปล่ า บริ ษัท ฯ ได้ พิ จ ารณาถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นบริ หารจั ด การซื้ อ-ขาย ที่ ดิ น เปล่ า ทั้ งเพื่ อ
การพัฒนาธุรกิจ โดยมีนกั ลงทุนทั้งบุคคล และนิติบุคคลให้ความสนใจในสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั มีเพื่อพิจารณาซื้อ-ขาย อีกทั้งยัง
มีแนวทางการค้าขายเพื่อทากาไรจากที่ดินในทาเลแห่งอนาคต ที่มีแนวโน้มการขยายของชุมชนเมือง
ข) ที่ดินเพื่ ออุตสาหกรรม บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาถึงการลงทุนเพื่อดาเนิ นธุ รกิจด้านนิ คมอุตสาหกรรมหรื อ
ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม อันเป็ นการขยาย และกระจายความเสี่ ยงทางธุรกิจ
ค) อพาร์ ทเม้ นต์ หรื ออาคารชุดพักอาศัยเพื่อการเช่ า บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างพิจารณาถึงการลงทุนเพื่อดาเนินธุรกิจด้านอ
พาร์ ทเ ม้ น ต์ หรื อ อา คา รชุ ดพั ก อา ศั ย เพื่ อก ารเ ช่ า โ ดย พิ จ า รณาถึ งอุ ปท านที่ เกิ ดขึ้ นใ นบริ เวณจ าเ พา ะ
อาทิ มหาวิทยาลัย แหล่งอุตสาหกรรม สถานที่ท่องเที่ยว
ในวัน ที่ 28 เมษายน 2559 ได้ มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2559 ได้อ นุ ม ัติ ก ารจ าหน่ า ยไปซึ่ ง
หุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท กี ธ า พร็ อ พเพอร์ ตี ส์ จ ากั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยของบริ ษัท จ านวนรวม 21,999,998 หุ ้ น
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.9 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้กบั บริ ษทั เอ. ที. แลนด์ แอนด์ เดเวล็อปเม้นท์ จากัด
ซึ่ งไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ บริ ษัท ในราคาประมาณหุ ้ น ละ 39.45 บาท รวมเป็ นมู ล ค่ า 868 ล้า นบาท
ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้ างรายได้
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่ม
ธุรกิจ
1. รายได้จากการ
การผลิตรายการ
และสื่ อโฆษณา
ทางโทรทัศน์
2. รายได้จากการจัด
แสดงคอนเสิ ร์ต
และบริ หาร
กิจกรรมส่งเสริ ม
การตลาด
3. รายได้จากธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
4. กาไรจากการ
จาหน่ายเงิน
ลงทุน
5. รายได้อื่น
รายได้ รวม

ดาเนิน
การ
โดย
AW

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท
99.99

AW

99.99

KITHA

99.99

ADAM

-

(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2558
ปี 2557

ปี 2559

ล้านบาท % ล้านบาท

ปี 2556

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

-

-

-

-

-

-

66.44

71.05

-

-

-

-

-

-

25.62

27.39

-

-

128.69

96.84

63.73

84.51

-

-

4.78

6.34

-

-

6.90
75.41

9.15
100

1.46
93.52

1.56
100

-

-

-

-

-

-

4.20
132.89

3.16
100

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบของบริ ษทั ย่อยตามตารางข้างต้น
- บริ ษทั จาหน่ายบริ ษทั ย่อย ได้แก่ AW และ AC ไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
- บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ย่อยใหม่ คือ KITHA เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
- บริ ษทั จาหน่ายบริ ษทั ย่อย ได้แก่ กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด (KITHA) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
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รายละเอียดบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่ อบริษัท
: บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “ADAM”)
ประเภทธุรกิจ
: การลงทุนในบริ ษทั ย่อยในลักษณะ Holding Company
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ : 65/116 อาคารช านาญเพ็ ญ ชาติ บิ ส เนส เซ็ น เตอร์ ชั้น ที่ 12เอ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานครฯ 10310
เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0107546000181
โทรศัพท์
: (662) 612-2242
โทรสาร
: (662) 612-2243
โฮมเพจบริษัทฯ
:
http://www.adamas.co.th
ชื่ อบริษัทแกน

:

ประเภทธุรกิจ
:
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ :
เลขทะเบียนบริษัทฯ
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจบริษัทฯ

:

:

:
:

บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด
Kitha Properties Company Limited
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
48/7-8 ซ.รัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
01005555035488
(662)-167-3039
(662)-167-3044
http://www.siralai.com/

จากมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 19 สิ งหาคม 2559 ได้ อ นุ ม ั ติ ก ารเข้ า ซื้ อ
หุน้ สามัญของ สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จานวน 160,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1,000 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
100 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดในสิ ทธารมย์ รวมเป็ นเงิ นจานวน 370,005,000 บาท จาก บริ ษทั เพาเวอร์ ไลน์ เอนจี เนี ยริ่ ง
จากัด (มหาชน) ดังนั้นในวันที่ 15 กันยายน 2559 ได้มีการทาสัญญาซื้ อขาย โอนหุ ้นของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
จากัด จาก บริ ษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) มาเป็ นบริ ษทั ย่อยภายในการดูแล ของ บริ ษทั อาดามัส อินคอ
เปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)
จากการที่ บ ริ ษ ัท เป็ น Holding Company ดัง นั้น ในรายละเอี ย ดข้า งล่ า ง จึ ง เน้น ในส่ ว นของการลงทุ น
ในธุรกิจใหม่ผา่ นบริ ษทั ย่อย ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นแกน
ดังนั้น บริ ษทั จึงเน้นในส่วนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตามรายละเอียดต่อไปนี้
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ADAM

99.99%

SITTAROM

บริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยดาเนิ นการผ่านบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์
จากัด (“SITTAROM”) บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เป็ นบริ ษทั แกนที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในกลุ่มบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจต่างๆ โดยปั จจุบนั บริ ษทั ดาเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจ ดังนี้
บริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จ อสังหาริ มทรั พ ย์ โดยดาเนิ น การผ่า นบริ ษทั ย่อย คื อบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์ จากัด
(“SITTAROM”)
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัดเป็ นบริ ษทั แกนที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ดงั มีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 โครงสร้ างรายได้

สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ
1. รายได้จากธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
2. กาไรจากการจาหน่ายเงิน
ลงทุน
3. รายได้อื่น
รายได้ รวม

ดาเนิน
การโดย

% การถือ
ปี 2559
หุ้นของ
ล้านบาท
%
บริษัท
0.30

(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2557

ปี 2558
ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

128.69

96.84

63.73

84.51

SITTAROM

99.99

3.55

ADAM

-

1185.64

98.22

-

-

4.78

6.34

15-

17.89
1207.08

1.48
100

4.20
132.89

3.16
100

6.9
75.41

9.15
100

หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบของบริ ษทั ย่อยตามตารางข้างต้น
- บริ ษทั จาหน่ายบริ ษทั ย่อย ได้แก่ AW และ AC ไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
- บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ย่อยใหม่ คือ SITTAROM เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
วิสัยทัศน์ ของบริษัท
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ผูพ้ ฒั นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ และที่พกั อาศัANNUAL
ยเพื่อเติมเต็มREPORT
วิถีชีวิตยุค
ใหม่ เรามุ่ ง มั่น ที่ จ ะสร้ า งสรรค์โ ครงการ เพื่ อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องการให้ร างวัล ชี วิต ด้ว ยการร่ ว มมื อ กับ ผูอ้ อกแบบ
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-

บริ ษทั จาหน่ายบริ ษทั ย่อย ได้แก่ AW และ AC ไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ย่อยใหม่ คือ SITTAROM เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
วิสัยทัศน์ ของบริษัท
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ผูพ้ ฒั นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ และที่พกั อาศัยเพื่อเติมเต็มวิถีชีวิตยุค
ใหม่ เรามุ่ ง มั่น ที่ จ ะสร้ า งสรรค์โ ครงการ เพื่ อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องการให้ร างวัล ชี วิต ด้ว ยการร่ ว มมื อ กับ ผูอ้ อกแบบ
และผูด้ าเนินการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ช้ นั นาของประเทศ ตลอดจนการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์เกรดเอ ให้ทุกรายละเอียด
สะท้อนคุณภาพ (High Quality) “เติมเต็มทุกความฝันได้ เป็ นเจ้ าของบ้ านทีม่ คี ุณค่ า เพื่อชีวติ เปี่ ยมสุ ขทุกครอบครัว “
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของตลาด และกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมายที่ แ ตกต่ า งกั น บริ ษัท จะเน้ น ตลาด
กลุ่มลูกค้าผูม้ ีรายได้ในแต่ละระดับ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปั จจุบนั และก่อสร้างบ้านที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการให้
แล้วเสร็ จ พร้อมเข้าอยูใ่ ห้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างการจดจาในตราสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ใช้เป็ นชื่อนาหน้า
โครงการต่างๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะหรื อรู ปแบบโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในแต่
ละระดับ “บรรยากาศธรรมชาติ ใกล้ สถานที่สาคัญ ทาเลเยีย่ ม ใกล้ ถนนใหญ่ เดินทางสะดวกสาธารณูปโภคครบครั น”
ภารกิจของบริษัท
ในปี 2559 สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ มุ่งมัน่ สร้างภารกิจที่น่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า 4 ภารกิจ ดังนี้
● คัดสรรสิ่ งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า
● ดูแล และเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นพิเศษ
● สร้างความคุม้ ค่ากับการอยูอ่ าศัย
● สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวติ
กลยุทธ์ ของบริษัท
ในปี 2559 สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด สร้างกลยุทธ์ธุรกิจบริ ษทั 4 กลยุทธ์
● บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการคัดสรรทาเลที่มีศกั ยภาพเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
● การเลือกสรรค์คุณภาพของวัสดุที่คงทน และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
● การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อสร้างความคุม้ ค่ากับการอยูอ่ าศัย
● การใส่ ใ จขั้น ตอนการผลิ ต จากที ม งานทุ ก ฝ่ าย และผ่ า นการตรวจสอบทุ ก ครั้ งก่ อ นที่ จ ะ
ถึงมือลูกค้า
บริษัทมีการเปลีย่ นแปลง และพัฒนาการทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ ดังนี้
บริ ษทั ได้เปิ ดเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 160,000,000.00
บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้าน และที่อยูอ่ าศัย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ทางบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้เข้ามาบริ หารบริ ษทั สิ ทธา
รมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ในการดาเนิ นงานพัฒนาโครงการ โดยการจัดหาทีมงานบริ หารโครงการ ซึ่ งทางบริ ษทั ได้ทา
การแยกที่ดินเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ที่ประมาณ 85 ไร่ ใช้เพื่อพัฒนาโครงการที่ 1 เป็ นหมู่บา้ นจัดสรรรู ปแบบชั้นเดียวและสองชั้นจานวน
342 ยูนิต โดยใช้ชื่อโครงการว่า สิ ทธารมย์ อุดรธานี
ส่ วนที่ 2 ที่ ดิน โครงการโซนด้า นหลังจานวน 9.5 ไร่ ใช้เป็ นโครงการที่ 2 ซึ่ งเป็ นโครงการในอนาคต
ปั จจุบนั ได้ดาเนิ นการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร จานวน 42 ยูนิต รู ปแบบบ้านแฝดและบ้านเดี่ ยว 2 ชั้น โดยใช้ชื่อ
โครงการว่า สิ ทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ( อยูร่ ะหว่างดาเนินงานการ )
ส่ ว นที่ 3 ที่ ดิ น โซนด้า นหน้ า ประมาณ 12.5 ไร่ ใช้เ พื่ อ เพื่ อ พัฒ นาโครงการที่ 3 ซึ่ งเป็ นโครงการ
ในอนาคต
โดยปั จจุบนั ที่ดินส่ วนที่ 2 ได้มีการเปิ ดตัวโครงการแล้ว และอยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงานโครงการสาหรับที่ดิน
ส่วนที่ 3 คาดว่าจะเริ่ มมีการพัฒนาโครงการบางส่วนใน 2560 นี้
- โครงการ สิทธารมย์ อุดรธานี
“ความพิเศษ ของทาเลในการพักผ่อนที่แสนสะดวกสบาย” พบกับโครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณให้
สมบูรณ์แบบ เพียบพร้อมทุกความต้องการ ตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ต้ งั แต่ครอบครัวเล็กจนถึงครอบครัวใหญ่อนั แสน
อบอุ่น ด้วยรู ปแบบที่สวยงามทันสมัยสไตล์โมเดิร์นทรอปิ คอล ครบครันทุกฟังชัน่ การใช้งาน
ซึ่ งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-ล่าง ทั้งในพื้นที่ กรุ งเทพ ,ปริ มณฑล และต่างจังหวัด โดยทางบริ ษทั ได้จาแนก
และกาหนดตาแหน่ งของผลิ ตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการลูกค้า และสามารถรั บรู ้ ระดับราคาที่ แตกต่างกันไป
โดยทางบริ ษทั ได้มีการแบ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ตารางที่ 1 – แบรนด์และราคาโครงการ
Segment

Mid-rage – High rage

Mid-rage

Brand

1) สิทธารมย์ อุดรธานี ( SITTAROM )
แบรนด์ ส าหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมายเป็ นกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ มี ร ายได้ สู ง เป็ นจุ ด เริ่ มต้น ของที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ แ รก
ที่มีความภูมิใจในการเป็ นเจ้าของเสมือนได้มอบรางวัลชีวติ ให้แกตนเอง เน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุม้ ค่า
2) สิทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ( Sittarom park life )
สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ มีรายได้ระดับปานกลางเพื่อคนวัยทางานและกลุ่มครอบครัว ด้วย
โครงการแฝดและบ้ า นเดี ย วที่ ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก บ้ า นที่ ให้ ใ นสิ่ งที่ เ หนื อ กว่ า และรวมไปถึ ง
การสร้างสังคมที่น่าอยูใ่ ห้แก่ลูกบ้านในเครื อด้วย
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– รู ปภาพสรุ ปรายละเอียดโครงการที่ดาเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

ภาพที่ แสดงภาพที่ต้ งั โครงการบ้าน Sittarom Udonthani

ภาพที่ แสดงภาพที่ต้ งั โครงการบ้าน Sittarom Parklife
บริ ษทั ได้มีศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนการซื้ อที่ดินทุกครั้ง ในด้านกฎหมาย การตลาด การ
ออกแบบ การก่ อสร้าง เพื่อลดปั ญหาต่างๆ และความเสี่ ยงที่ ตามมา โดยเมื่ อศึ กษารายละเอี ยดต่างๆแล้ว บริ ษทั จึ งจะ
ดาเนินการซื้อที่ดิน
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2. การตลาด และสภาวะการแข่ งขัน
2.1 นโยบาย และลักษณะการตลาด
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์

บริ ษ ัท สิ ท ธารมย์ ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากัด ผู ้พ ัฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และที่ พ กั อาศัย เพื่ อ เติ ม เต็ ม
วิถีชีวติ ยุคใหม่ เรามุ่งมัน่ ที่จะสร้างสรรค์โครงการ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการให้รางวัลชีวิต ด้วยการร่ วมมือกับผูอ้ อกแบบ
แ ล ะ ผู ้ ด า เ นิ น ก า ร ก่ อ สร้ าง อ สั ง ห า ริ ม ท รั พย์ ช้ ั น น าข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ต ล อ ด จ น กา ร เ ลื อ กสร ร วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เกรดเอ ให้ ทุ ก รายละเอี ย ดสะท้อ นคุ ณ ภาพ (High Quality) “เติ ม เต็ ม ทุ ก ความฝั น ได้ เ ป็ นเจ้ า ของบ้ า นที่ มี คุ ณ ค่ า
เพื่อชีวติ เปี่ ยมสุ ขทุกครอบครัว “
ในทุ กขั้นตอนการออกแบบ เราคานึ งถึ งความสอดคล้องกับรู ปแบบชี วิตที่ หลากหลาย และแตกต่างกันของ
ผู ้บ ริ โภคเพื่ อ สร้ า งทางเลื อ กให้ กั บ การอยู่ อ าศั ย (Customization) ทุ ก โครงการภายใต้ บ ริ ษั ท สิ ทธารมย์ ดี เ วล
ลอปเมนท์ จากัด คุณสามารถเลือกแบบบ้านได้ เป็ นแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หรื อบ้านแฝด 2 ชั้น และการออกแบบให้มีพ้ืนที่
ใช้สอยมากขึ้นเพื่อคุณ ที่สาคัญพร้อมด้วยฟังก์ชนั่ บ้านแบบ Extra Function ที่ให้คุณมากกว่าจานวน 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ า
พื้นที่จอดรถ 2 คัน ไม่วา่ จะเป็ นทั้งแบบบ้านเดี่ยว หรื อบ้านแฝด ที่มีดีไซน์ทนั สมัย ให้มุมมองแบบบ้านเดี่ยว โดยที่ตวั บ้าน
แยกอิสระจากกัน ห้องนอนชั้นล่างที่สามารถปรับ Function ได้ไลฟสไตล์ของคุณ
การได้เ ห็ น ลู ก ค้า มี ไ ลฟ์ สไตล์ ใ นแบบที่ ต นรั ก (Passionate Lifestyle) เป็ นหนึ่ งในความมุ่ ง หวัง สู ง สุ ด
และท าให้ เ ราไม่ ห ยุ ด นิ่ ง ที่ จ ะค้น หาว่า มี สิ่ ง ใดที่ ผู ้บ ริ โ ภคยัง ไม่ ไ ด้รั บ การเติ ม เต็ ม จากการอยู่อ าศัย เพื่ อ ท าให้ ก าร
อยูบ่ า้ นในวันธรรมดาเป็ นวันที่พิเศษขึ้นได้
กลยุทธ์ ด้านราคา
ทางบริ ษัท ฯได้ มี ก ารวางแผน และก าหนดราคาขายสิ น ค้า ให้ มี ค วามเหมาะสมเป็ นที่ ย อมรั บ ทั้ งทาง
ด้านทาเลที่อยูอ่ าศัย สภาพทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ และอุปทานในพื้นที่ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายตัดสิ นใจ
ได้ง่าย และมีความพอใจในการซื้อ และ/หรื อ การลงทุนในสิ นค้านั้นๆกับทางบริ ษทั
กลยุทธ์ ด้านการจาหน่ าย และช่ องทางการจัดจาหน่ าย
การบริ ห ารงานขายนับ เป็ นอี ก หนึ่ ง ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ของกลยุท ธ์ ท างการตลาด โดยมี ที ม งานมื อ อาชี พ ที่ ผ่า น
ประสบการณ์ จ ริ งให้ ค าปรึ ก ษาอย่ า งใกล้ชิ ด ทุ ก ขั้น ตอน ด้ว ยรู ป แบบการท างานที่ ทัน สมัย ใส่ ใ จทุ ก รายละเอี ย ด
และมี ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบการบริ หารการขาย เพื่อให้ตรงกับสภาวะตลาดที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
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รวดเร็ ว ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้ อ งการ และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ไ ด้ สิ นค้ า และบริ การที่
ตรงใจกับผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
บริ ษทั ฯ ยังมีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ ที่พร้อมจะช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการ
ขาย และการตลาดเป็ นไปอย่ า งถู ก ต้ อ งแม่ น ย าเพื่ อ ให้ เ กิ ดความมั่ น ใจได้ ถึ ง ความส าเร็ จของโครงการ
และการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดสามารถตอบสนองความต้องการ และวัตถุประสงค์ของลูกค้า
ได้อ ย่างเต็มเปี่ ยม โดยจะให้คาปรึ ก ษาแนะนาการพัฒ นาโครงการให้ตรงตามความต้อ งการของตลาดร่ ว มวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่งพร้อมวางแผนกลยุทธ์การขาย การตั้งราคาอย่างเหมาะสม พร้อมกันนั้นยังมีการจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการส่งเสริ มการขาย เพราะลูกค้าเปรี ยบเสมือนหัวใจสาคัญของบริ ษทั
กลยุทธ์ ด้านการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
การทาการตลาดด้านการสื่ อสาร และการโฆษณา เป็ นกระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้าง
การรับรู ้คุณค่าของโครงการผ่านสื่ อที่ หลากหลายอย่างต่อเนื่ อง อาทิ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์ Social
Media และOnline Media ซึ่ งช่องทางเหล่านี้ จะช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นไปได้ง่าย สร้างแรงจูงใจได้อย่าง
รวดเร็ ว เราจึ งให้ความสาคัญต่อการวางกลยุทธ์ด้านนี้ เป็ นอย่างมาก พร้อมเล็งเห็ นความจาเป็ นในการศึ กษาพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคเพื่อวางแนวทางในการนาเสนอสู่กลุ่มเป้ าหมายนั้นๆ อย่างตรงประเด็น อาทิ สโลแกน ชื่อโครงการที่จดจาง่าย ไป
จนถึงสไตล์การออกแบบ อย่างเป็ นเอกลักษณ์ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริ มการขาย และกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้อ
ทางบริ ษัท ได้ จั ด โครงการ “กั น เปื้ อน เพิ่ ม ยิ้ ม ชี วิ ต คื อ การให้ ” เป็ นหนึ่ งในกลยุ ท ธ์ ด้ า นกิ จ กรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่ งโครงการ “ กันเปื้ อน เพิ่มยิม้ ชีวิตคือการให้” เป็ นกิจกรรมที่ทางบริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อ
ตอบแทนให้กบั ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้า และองค์กร
กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย
ทางบริ ษัท ฯได้มี ก ารท าการส่ ง เสริ มการขายเพื่ อ ให้ เ ป้ า หมายเป็ นไปตามการประมาณการที่ ไ ด้ต้ ัง ไว้
โดยมี ก ารร่ ว มมื อ กับ หลายภาคส่ ว น (Co-Promotion) ทั้ง หน่ ว ยงานรั ฐ และเอกชน อาทิ การร่ ว มมื อ ด้า นกลุ่ ม ลู ก ค้า
,เงื่ อ นไขพิ เ ศษ ,การร่ ว มมื อ ด้า นส่ ง เสริ มการขาย ,การร่ ว มมื อ เรื่ องการจู ง ใจในการซื้ อ ขาย และการร่ ว มมื อ เรื่ อ ง
การแลกเปลี่ยนสิ นค้า (Barter)
กลยุทธ์ ด้านการลูกค้ าสัมพันธ์ และบริการหลังการขาย
ทางบริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญเรื่ องการบริ การและตอบสนองความต้องการและบริ หารจัดการความพึงพอใจของ
ลูกค้าของบริ ษทั ฯและรวมถึงกลุ่มแนวโน้มลูกค้าในอนาคต(Potential Client) โดยอานวยความสะดวกด้านการให้บริ การ
ข้อมูล การชาระค่าบริ การและการบริ หารจัดการกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาหรื อติดขัดด้านต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯได้วา่ จ้างหน่วยงาน/บริ ษทั เพื่อดาเนิ นการด้านบริ การหลังการขาย ตรวจเช็คและส่ งมอบสิ นค้า การ
บริ หารนิติบุคคล การซ่อมบารุ งและการบริ หารจัดการให้มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้และให้เป็ นไปตามมาตราฐานของ
บริ ษทั ฯ
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การจาหน่ ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ในต่ างประเทศ
ทางบริ ษั ท ฯได้ ท าการขยายส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดออกไปในภู มิ ภ าคอาเซี ย น (Asian) โดยเริ่ มต้ น
จากประเทศสิ งคโปร์ และมาเลเซีย โดยมีการวางแผนเพื่อขยายออกไปเพิ่มเติมในประเทศอื่นๆ อาทิ อินโดนี เซี ยและบรู ไน
อีกทั้งยังได้มีการเริ่ มขยายออกไปในภูมิภาคเอเชี ย อาทิ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้น โดยทางบริ ษทั ฯได้ทา
ความร่ วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสี ยง และมีความน่าเชื่อถือเพื่อดาเนินการขาย และการตลาดในประเทศนั้นๆ และยังขยาย
ความร่ วมมือในหลายๆประเทศ
2.2 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มวัยทางาน อายุ 28 ปี ขึน้ ไป
ในกลุ่มนี้ เป็ นวัยที่เริ่ มต้นการทางาน การใช้ชีวติ และการเก็บเงินเพื่อสร้างความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
2. กลุ่มทางาน อายุ 35 ปี ขึน้ ไป
ในวัยนี้จะเริ่ มแสวงหาความเป็ นครอบครัว แสวงหาทาเลที่อยูอ่ าศัยเพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
3. กลุ่ม อายุ 45 ปี ขึน้ ไป
เป็ นกลุ่มวัยที่มนั่ คงทางการเงิน ทางการงานและเป็ นผูเ้ พียบพร้อม มาดมัน่ ในการดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุด
เพื่อชีวติ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสาหรับคนที่ตอ้ งดูแล
4. กลุ่มเกษียณอายุอายุ 55 ปี ขึน้ ไป
วัยเกษียณความสุขของพวกเขาคือการได้ใช้เวลาเพื่อพักผ่อนกับคนที่รักใช้ชีวติ อย่างเรี ยบง่ายสะดวกสบายมีทุก
อย่างที่ครบครัน
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ข้ อมูลการตลาด ของโครงการบ้ านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี
ลาดับ
1

โครงการ

ที่ต้งั

สิ ทธารมย์ พาร์ คไลฟ์
ถ.รอบเมือง
อุดรธานี

เนื้อที่ดนิ (ตรว.)

พื้นที่ใช้ สอย

เปิ ดขาย

39.9,52.5

152,171

70,74,106,160

140,219,286

Jun-54

ประเภท

อยูร่ ะหว่าง
บ้านแฝด 2 ขั้น,บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
ดาเนินการ

ราคา/ยูนิต จานวน ยอดขาย ยอด ขายเฉลี่ย/
(ล้ านบาท) ยูนิตรวม (ยูนิต) คงเหลือ เดือน

หมายเหตุ

3.59 - 5

42

5

37

1

ทาเลอยูใ่ นเมือง

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น,บ้านชั้นเดียว

3.89 - 7.7

112

55

57

2

ทาเลอยูน่ อกเมือง

2 สิ ริน ปาร์ ค วิว

ถ.อุดร - สกล

3 สี วลี

ถ.อุดร - หนองคาย

52,58,68.3

136,164,173

Sep-54

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

4.9 - 12

316

132

184

5

ทาเลอยูน่ อกเมือง (ไกล)

4 ศุภาลัย (นิตโย)

ถ.อุดร - สกล

50,56,58

157,171,203,233

Jun-54

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

4.49 - 6

244

89

155

1

ทาเลอยูน่ อกเมือง

50,53,56

150,203,217

Apr-56

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.89 - 5

233

75

158

3

ทาเลอยูน่ อกเมือง

5 ศุภาลัย (การ์ เด้นวิว) ถ.บ้านเลื่อม
6 ศุภาลัย (บ้านตาด)

ถ.บ้านตาด

50,20.7,36.4

150,171,114,122

Oct-58

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น,ทาวน์โฮม
2 ชั้น,บ้านแฝด 2 ชั้น

1.6,2.6,3.6

248

82

166

5

ทาเลอยูน่ อกเมือง

7 ศุภาลัย(เบลล่า)

ถ.บ้านเลื่อม

27,37,50

113,122,150,171

Apr-59

ทาว์โฮม 3 ชั้น,บ้านเดี่ยว
2ชั้น,บ้านแฝด 2ชั้น

2,3.9 - 6

270

27

243

4

ทาเลอยูน่ อกเมือง

8 บ้านชนากานต์

ถ.รอบเมืองนาดี

50

154

Aug-52

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.69

99

55

44

2

ทาเลอยูน่ อกเมือง (ไกล)

9 ฐิติมญช์

บ้านเซ

60

160

Jun-54

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.59

30

18

12

3

ทาเลอยูน่ อกเมือง

10 ธันวาทาวน์

ถ.บ้านเลื่อม

60,68

183,211,144

Aug-57

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น,บ้านชั้นเดียว

3.29 - 5

66

23

43

2

ทาเลอยูน่ อกเมือง (ไกล)

11 ลิเวลโล่

ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน

50,60

161,195

Apr-56

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.39 - 5

47

33

14

2

ทาเลอยูน่ อกเมือง (ไกล)

12 เลอ ซิ ลินี่

ซ.พรมประกาย

85

280

Jun-58

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

9.8

24

3

21

1

ทาเลอยูน่ อกเมือง

13 สิ ริน นารา

ถ.อุดร - หนองคาย

61

193,229,232,245

Dec-58

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.65 - 5

99

15

84

1

ทาเลอยูน่ อกเมือง (ไกล)

14 สิ ริวิลเลจ

ถ.อุดร
หนองบัวลาภู

50

135,175,200,240

Feb-59

บ้านเดี่ยว 2ชั้น

3.55 - 6.6

179

18

161

1

ทาเลอยูน่ อกเมือง (ไกล)

15 นันทวัน

ถ.โพศรี

15,200

183

Dec-59

บ้านเดี่ยว 2ชั้น

10-20

60

6

54

1

ทาเลอยูใ่ นเมือง

2069

636

1433

34

-

รวมโดยประมาณ

2.3 ภาวะตลาดทีอ่ ยู่อาศัยปี 2559 วิเคราะห์ เชื่ อมโยงกับธุรกิจ
จานวนของโครงการหมู่บา้ นเปิ ดขายใหม่ในปี พ.ศ.2558-2559 มีท้ งั หมดประมาณ 1,829 ยูนิตต่ากว่าโครงการ
หมู่บา้ นเปิ ดขายในปี พ.ศ.2558 ประมาณ 30% จานวนโครงการที่ลดลงค่อนข้างมากสะท้อนให้เห็นว่าตลาดอยูใ่ นช่วงชะลอ
ตัว และผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ยงั คงกังวลต่อภาวะตลาด ดังนั้น จึงชะลอการเปิ ดขายโครงการใหม่ในปี พ.ศ.2558 และ
2559
2.3.4 แนวโน้ มตลาดทีอ่ ยู่อาศัย ปี 2559 วิเคราะห์ กลยุทธ์ ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหรื อไม่
การเปิ ด AEC ทาให้ผปู ้ ระกอบการเองก็มองหาทาเลใหม่เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บา้ น บางโครงการอยูใ่ นระหว่าง
การก่อสร้าง และหลายโครงการใหม่ๆ จะเปิ ดประมูล ในปี พ.ศ.2559
ผูป้ ระกอบการหลายรายยังคงกังวลต่อความต้องการและกาลังซื้อในตลาดของอุดรธานีดงั นั้น ผูป้ ระกอบการบาง
รายจึงอาจจะลดจานวนการเปิ ดขายโครงการหมู่บา้ นใหม่ลงในปี พ.ศ.2559 แต่ก็ยงั ต้องขึ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจด้วย
โครงการบ้านระดับ Luxury ในพื้นที่ไม่ไกลจากชายแดนหนองคาย และตัวเมืองอุดรธานี จะเป็ นคู่แข่งใหม่ของ
โครงการหมู่ บ้า นในระดับ Luxury ในเขตเมื อ งชั้น ใน แม้ว่า จะมี ร าคาขายที่ สู ง กว่า แต่ ด้ว ยพื้ น ที่ ใ ช้สอยที่ ม ากกว่า
และการขายพร้อมที่ดินน่าจะสร้างความน่าสนใจให้กบั ผูซ้ ้ือได้มากกว่า
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
2.4.1 การจัดหาทีด่ นิ
การจัด หาผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อบริ ก าร บริ ษัท ได้มี ก ารส ารวจความต้อ งการของตลาดก่ อ น เพื่ อ ตัด สิ น ใจใน
การเลือกซื้ อที่ ดิน โดยหลังจากได้ที่ดินมา บริ ษทั ได้ศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ เช่น พื้นที่ก่อสร้างที่สามารถสร้างได้ พื้นที่ สี
เขียว ที่จอดรถ และความสูงของอาคาร โดยนาข้อมูลกฎหมายมารวมกับข้อมูลทางการตลาดว่าสามารถสร้างโครงการที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมกับทาเลที่ต้ งั นั้นๆ เช่น อาคารชุดพักอาศัย เป็ นต้น ต่อมาทางบริ ษทั จึงลองออกแบบผังโครงการเบื้องต้น
ให้สามารถคิดคานวณประมาณการมูลค่าโครงการที่เหมาะสม เมื่อวิเคราะห์โครงการได้เหมาะสมแล้ว ทางบริ ษทั จะจัดการ
ว่าจ้างบริ ษทั ออกแบบที่ มีชื่อเสี ยง เพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ที่สวยงามตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของแต่ละโครงการ ซึ่ งการออกแบบนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ บริ ษทั ให้ความสาคัญอย่างมาก และมีปัจจัยอื่นๆที่
บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
2.4.2 ทาเลทีต่ ้งั
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจัดซื้อที่ดินให้กระจายในหลายทาเลในเขตเมืองชั้นใน ,ชานเมือง และตามจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย และเป็ นการช่วยกระจายความเสี่ ยงในการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ ไม่ให้จากัดตัวอยูใ่ นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น
2.4.3 สภาพตลาด
บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความต้องการทางด้านการตลาดในแต่ละทาเล เพื่อให้สามารถเลือกซื้อที่ดินบนทาเลที่มีความ
ต้องการทางด้านการตลาดสู งในปั จจุบนั หรื อในอนาคตอันใกล้ เพื่อนามาพัฒนาโครงการที่เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดได้
อย่างถูกต้อง
2.4.4 การคมนาคม
บริ ษัท ฯ จะจั ด ซื้ อที่ ดิ น แปลงที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ได้ อ ย่ า งสะดวกเหมาะสมกั บ แต่ ล ะชนิ ด ของโครงการ
หากเป็ นโครงการหมู่บา้ นแนวราบจะต้องมีถนนเข้าถึงโครงการที่มีขนาด และความกว้างตามมาตรฐานที่กฎหมายอนุญาต
ให้ทาการจัดสรรที่ดินได้ มีระบบขนส่งมวลชนในระยะใกล้เคียง หากเป็ นโครงการที่พกั อาศัยแบบอาคารสู งจะต้องตั้งอยู่
ในถนนสัญจรหลักที่มีการจราจรคับคัง่ สามารถเข้าถึงระบบขนส่ งมวลชนได้ในระยะการเดิน ใกล้ระบบขนส่ งมวลชน
รถไฟฟ้า หรื อส่วนต่อขยายตามนโยบายของรัฐบาล
2.4.5 สาธารณูปโภคสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ดินที่บริ ษทั ฯ จัดซื้อจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
ท่อระบายน้ า มีการจัดเก็บขยะ เป็ นต้น ภายในระยะใกล้เคียงของที่ดินที่บริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อจะต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็ นต่อการใช้ในชีวติ ประจาวัน เช่น ศูนย์การค้า ตลาด สถานศึกษา โรงพยาบาล เป็ นต้น
2.4.6 รู ปร่ าง และขนาดทีด่ นิ
บริ ษทั ฯ จะคัดเลื อกแปลงที่ ดินที่ มีรูปร่ างที่ อานวยให้สามารถจัดวางผังโครงการได้อย่างเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ และจะจัดซื้อที่ดินที่มีขนาดเหมาะสมกับชนิดของโครงการที่จะพัฒนา
2.4.7 กฎหมาย
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ก่อนที่ บริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อที่ดินจะต้องมีการตรวจสอบข้อจากัดทางกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินว่ามีขอ้ ควบคุมใดๆ บ้างที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาที่บริ ษทั ฯ กาหนดขึ้นบนที่ดิน
แปลงนั้นๆ
2.4.8 แนวโน้ มในอนาคต
บริ ษั ท ฯ จะคั ด เลื อ กที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ที่ บ ริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเจริ ญเติ บ โตในแนวทางที่ ดี ข้ ึ น
มีโครงการพัฒนาสาธารณนู ปโภคพื้นฐาน อาทิ พื้นที่ ติดถนนเส้นหลักของเส้นทางคมนาคม เพื่อขยายตัวเมืองของทาง
ภาครัฐที่จะดาเนินการในอนาคต เพื่อให้ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่ซ้ือไป
โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางที่หลากหลายในการจัดหาที่ดิน เช่น บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ ิดต่อกับเจ้าของที่ดินด้วยตัวเอง ซึ่ งจะ
มีแหล่งที่มาจากผูท้ ี่เป็ นเจ้าของที่ดินโดยตรง โดยที่บริ ษทั ฯ จะลงประกาศซื้ อที่ดินในสื่ อต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบประกาศ
ขายที่ดินในสื่ อนั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบกับสถาบันที่มีสินทรัพย์ประกาศขาย เช่น สถาบันการเงิน กรมบังคับคดี การจัด
ประมูลภาคเอกชน เป็ นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีช่องทางจากการเสนอขายจากตัวแทนขายที่ดิน
บริ ษทั ฯ จะคัดเลือกจัดซื้อตามคุณสมบัติของที่ดินที่บริ ษทั ฯ ต้องการ เปรี ยบเทียบกับราคาที่ดินแปลงอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ดินที่ผ่าน
การคัดเลือกจะถูกนาเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
โดยบริ ษัท ฯยึ ด ถื อ เรื่ องความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ เ รื่ องความเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ทรั พ ย์สิ น
เพื่อป้ องกันการเกิ ดผลประโยชน์ทบั ซ้อน อีกทั้งราคาซื้ อจะต้องมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ประโยชน์ใช้สอยและ
ถูกต้องตามกฏหมาย
1. วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษ ัท ฯได้มี ก ารเจรจาต่ อ รองผู ้ผ ลิต วัส ดุ ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ให้ ไ ด้สิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพดี ใ นราคาที่ เ หมาะสม
และประหยัดพลังงานโดยบริ ษทั ฯจะเป็ นผูจ้ ดั ซื้อวัสดุก่อสร้างเองบางประเภท เช่น สุ ขภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ และระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ติดตั้งในบ้าน ทั้งนี้ ทาให้สามารถรักษาคุณภาพของสิ นค้า
2. การคัดเลือกผู้รับเหมา
บริ ษทั ฯมีทีมวิศวกร และที มงานที่ ทาหน้าที่ คดั เลือกผูร้ ั บเหมาที่ มีคุณภาพ มีความสามารถ และประสบการณ์
โดยได้มีการกาหนดมาตรฐานในการทางาน พร้อมทั้งมีแผนการตรวจรับงานที่ชดั เจน
3. ขั้นตอนการผลิต และเทคโนโลยี
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับรายละเอียดในทุกขั้นตอน โดยก่อนการกาหนดโครงการใดๆ บริ ษทั ฯจะมีการสารวจ
ทาเล และวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อศึ กษาความต้องการ รู ปแบบพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคเพื่อวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ของ
โครงการ และในการวิเคราะห์น้ นั จะเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างทีมงานด้านการตลาด ทีมบริ หารงานก่อสร้าง และฝ่ าย
บริ หาร เช่น การออกแบบพื้นที่ ใช้สอยด้วยนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี การก่ อสร้ างประเภทประหยัดพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภัย เป็ นต้น นอกจากนั้นบริ ษทั ฯยังให้ความสาคัญกับการบริ หารงานก่อสร้างซึ่ ง
รวมถึงการคัดเลือกผูร้ ับเหมาที่ มีความชานาญ มีประสบการณ์ และมีความน่าเชื่ อถือที่ ดี ประกอบกับบริ หารจัดการการ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ดี
4. การจัดหาวัตถุดบิ และการก่ อสร้ าง
อุ ต สาหกรรมอสั ง หาริ มทรั พ ย์ บริ ษัท ฯได้มี ข้ ัน ตอนการจัด ซื้ อ วัส ดุ ต่ า งๆอย่า งโปร่ ง ใส โดยทางบริ ษัท
ได้วา่ จ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยง และมากด้วยประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในรู ปแบบโครงการนั้นๆ ซึ่ ง
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการให้มีที่ปรึ กษาที่ ได้รับการยอมรั บ และการจัดจ้างอย่างโปร่ งใสโดยใช้วิธีการเปิ ดซองประมูลการ
ก่อสร้างเพื่อให้ราคาก่อสร้างที่เหมาะสมและงดงามตรงตามแบบก่อสร้างโดยเป็ นการว่าจ้างทั้งแบบเหมารวมกับวัสดุและ
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ค่าแรงกับผูร้ ับเหมาหลัก โดยได้ทาการจัดหาซื้อวัสดุบางอย่างเองในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และรู ปแบบเพื่อลดภาระ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยคิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ย 20% ของต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด กระบวนการจัดหาซื้ อวัสดุทางบริ ษทั ได้รับ
มาตรฐานการรับรอง (มอก.) ทุกชิ้นเพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือต่อลูกค้าในการซื้ อโครงการ มีการสุ่ มตรวจสอบจากบุคคล
หรื อหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับเพื่อความมัน่ ใจของลูกค้า
5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท ฯจะจั ด ซื้ อแปลงที่ ดิ นที่ ล้ อ มรอบด้ ว ยสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี และคุ ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น ในอนาคต
โดยบริ ษัท ฯได้คิ ด ค้น และพัฒ นาโครงการโดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ และความเหมาะสม โดยรู ป แบบโครงการ
ที่ จ ะถู ก พัฒ นาขึ้ น ทั้ งนี้ จะต้อ งไม่ อ ยู่ ติ ด กั บ แหล่ ง เสื่ อ มโทรม และสถานที่ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ลู ก ค้ า
ผูซ้ ้ือสิ นค้าของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯดาเนินโครงการต่างๆ หากโครงการใดเข้าเงื่อนไขที่ตอ้ งยื่นขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯจะมีการว่าจ้างที่ปรึ กษาสิ่ งแวดล้อมเพื่อดาเนิ นการจัดเตรี ยมรายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (EIA
Report) เพื่อให้สามารถขออนุ ญาตต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม เมื่อเกิ ดการก่อสร้าง
เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งเมื่อเริ่ มมีการก่อสร้างได้ควบคุม และตรวจสอบด้านระบบน้ าเสี ย โดยน้ าเสี ย
จากแต่ละโครงการจะได้รับการบาบัดก่อนระบายลงบ่อพัก รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งให้ได้มาตรฐานตาม
กฎหมายก าหนดไว้ก่ อ นระบายลงสู่ น้ าสาธารณะ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยมี ก ารติ ด ตามผล
และประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากปัญหาด้ านการเมือง และภาวะเศรษฐกิจ
จากการตรวจสอบยอดการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑลมีแนวโน้มลดลงอันเนื่ องมาจาก
ภาวะเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัวลงต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคไม่เชื่ อมัน่ ในการลงทุ นซื้ อที่ อยู่อาศัย ซึ่ งส่ วนนี้ ส่งผลกระทบ
โดยตรงแก่ บ ริ ษ ัท อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ในด้า นรั บ รู ้ ร ายได้ และมี ผ ลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นราคาที่ ไ ม่ สามารถเปลี่ ย นแปลง
เพิ่มขึ้นได้มากในสภาวะที่ผูบ้ ริ โภคมีความระมัดระวังเรื่ องการใช้จ่ายในด้านต่างๆ ซึ่ งในส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ได้หาแนวทาง
ลดความเสี่ ยงโดยการจัดการบริ ห ารการขายที่ เ หมาะสม คื อ ไม่เพิ่ม ราคาอาคารชุ ดที่ พกั อาศัยเพื่อไม่ใ ห้เกิ นก าลังซื้ อ
ของลูกค้า โดยใช้การบริ หารต้นทุนการโฆษณา และการบริ หารให้มีความคุม้ ค่าอย่างที่สุด
อี กประการปั ญหาด้า นความไม่ เชื่ อ มัน่ ด้านการเมื อง และภาวะเศรษฐกิ จ ยัง ส่ งผลต่อการพิ จารณาปล่ อยสิ นเชื่ อ
ที่ อยู่อ าศัยโดยธนาคารพาณิ ช ย์มีความเข้มงวด และระมัด ระวัง ในการปล่อ ยสิ นเชื่ อเพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ งจานวนที่ อ ยู่อาศัย
ที่ได้รับการอนุมตั ิปล่อยสิ นเชื่อมีแนวโน้มการถูกปฎิเสธเพิ่มขึ้น บริ ษทั จึงได้มีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกค้า
ก่อนการซื้อขาย และยังเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายธนาคาร เพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการยื่นกูส้ ิ นเชื่อ อีกทั้งยัง
ช่วยลดความเสี่ ยงในการถูกธนาคารปฏิเสธอีกด้วย
3.2 ความเสี่ยงจากสภาพการแข่ งขัน
แม้ว่าภาวะเศรษฐกิ จ ไทยโดยรวมในช่ วงครึ่ งปี แรกของพ.ศ. 2559 จะยังได้รับผลกระทบจากปั ญหาการเมื อ ง
ภายในประเทศเล็กน้อย แต่ ความเชื่ อ มัน่ ของผูบ้ ริ โ ภค ก็ เริ่ มมี สัญญานที่ ดี ข้ ึ น แม้ว่า จะยัง ไม่ไ ด้เ ปลี่ ยนแปลงมากนัก
แต่ ภาวะเศรษฐกิ จ และการผลิ ตโดยรวมน่ าจะฟื้ นกลับ มาสู่ สภาวะปกติ ในอนาคต ประกอบกับ นโยบายการกระตุ ้น
ด้านต่างๆของภาครัฐ ซึ่ งมีการอัดฉี ดแคมเปญต่างๆเพื่อกระตุน้ การใช้จ่าย อีกทั้งผูป้ ระกอบการแต่ละรายยังคงนากลยุทธ์
ด้านการตลาด หรื อการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายมาใช้ในการกระตุน้ ยอดขายอสังหาริ มทรัพย์มากขึ้น เช่นเดิ ม หลาย
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บริ ษทั ฯ ทั้งที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ และอยูน่ อกตลาดมีการชะลอการเปิ ดตัวโครงการใหม่ๆทาให้สภาวะสิ นค้าในตลาดไม่
ล้นจนเกินไป
บริ ษทั จึ งได้ลดความเสี่ ยงจากสภาพการแข่งขัน คือ มองทาเลที่ ใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ที่ เปิ ดตัวขาย
ใน 1 สัปดาห์ มียอดขายถึง 50% และเลือกทาเลที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง โดยการสารวจ
ตลาด และราคาขายเพื่ อ ให้ บ ริ ษัท มี ต าแหน่ ง ทางการตลาดที่ มี คู่ แ ข่ ง ที่ น้ อ ยเพื่ อ ให้ โ ครงการประสบความส าเร็ จ
และทางบริ ษทั มีฝ่ายพัฒนาธุ รกิจคอยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้โครงการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์เพื่อแข่งขันในตลาดได้เป็ นอย่างดี รวมไปถึ งการให้บริ การแก่ ลูกค้าที่ เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นเกณฑ์
ทาให้บริ ษทั ฯ มี ค วามได้เปรี ย บในการแข่ งขัน ทั้ง ในด้า นความน่ าเชื่ อ ถื อ ,คุ ณภาพของสิ นค้า และบริ ก าร ส่ งผลให้มี
ผลกระทบกับบริ ษทั ฯ น้อย
3.3 ความเสี่ยงจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาวัสดุ
เนื่ องจากปั จจุบนั โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่เปิ ดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่ผปู ้ ระกอบการด้านการขายวัสดุ
และผู ้ป ระกอบการด้ า นก่ อ สร้ า งยัง ไม่ ไ ด้ ข ยายตั ว ตามความต้ อ งการส่ ง ผลให้ ร าคาวัส ดุ ก่ อ สร้ า งเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
โดยผลจากการตรวจสอบค่ า วัสดุ ภายในหน่ ว ยงานของบริ ษ ัท แสดงให้เ ห็ น ว่า ราคาวัสดุ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ประมาณ 2-4%
โดยเมื่อเปรี ยบเทียบแต่ละรายการมีวสั ดุที่เพิ่มสู งขึ้นได้แก่ ไม้ ซี เมนต์ คอนกรี ต กระเบื้อง และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เป็ นต้น
ทาให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นโครงการจึงต้องปรับตัวตามราคาต้นทุนค่าก่อสร้างเช่นกัน
ทั้งนี้บริ ษทั ได้ลดความเสี่ ยงจากราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้น โดยประการแรกบริ ษทั ได้มีการต่อรองกับผูร้ ับเหมาเพื่อให้
ได้ต ้น ทุ น ราคาวัส ดุ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ประการที่ ส อง คื อ บริ ษัท มี ก ารทดแทนสิ น ค้า ในระดับ ราคาเดี ย วกัน เพื่ อ
ควบคุมต้นทุ น โดยมีการวางแผนงบประมาณการก่ อสร้ างที่ เหมาะสม และประการสุ ดท้ายทางบริ ษทั ได้มีการจัดหา
ซื้ อ วัสดุ บางอย่า งเองกับ ผูผ้ ลิ ต โดยตรงเพื่ อ เป็ นการควบคุ ม ราคาวัสดุ ไ ด้อี ก ทาง ซึ่ ง หากจ าเป็ นก็ จ ะสั่ง ซื้ อ ล่ ว งหน้า
โดยจะจัด ซื้ อ คราวละมากๆ ท าให้สามารถต่ อ รองราคา และควบคุ ม ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้ า งได้ รวมทั้ง สามารถบริ ห าร
และควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของบ้านตามที่ บริ ษทั ฯกาหนดไว้ได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มีการศึกษาทางเลือก
ในการใช้วสั ดุแต่ละประเภทที่ทดแทนกันได้ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุ ง
วิ ธี ก ารผลิ ต การขนส่ ง วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง และคิ ด ค้น นวัต กรรมใหม่ ๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การก่ อ สร้ า งร่ ว มกับ ผู ้รั บ เหมา
และผูผ้ ลิต เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในด้านต้นทุน การจัดส่ งลดปั ญหาความผันผวนทางด้านราคา หรื อการขาดแคลน
วัสดุก่อสร้างให้นอ้ ยลง
3.4 ความเสี่ยงจากการขายโครงการก่อนการก่อสร้ าง
การขายที่พกั อาศัยก่อนเริ่ มก่อสร้างนั้นทางบริ ษทั จะได้รับเงินค่าผ่อนงวดจากลูกค้ามาใช้หมุนเวียนภายในบริ ษทั
โดยจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 – 2 ปี ซึ่งสามารถลดความเสี่ ยงทางด้านการตลาด แต่หากโครงการเกิดประสบ
ปั ญหาต่างๆ ทาให้โครงการเสร็ จล่าช้า ส่งมอบโครงการให้ลูกค้าไม่ตรงตามที่กาหนด ทางบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเสี ยหายให้แก่
ลูกค้า และเกิดการขาดทุนต่อโครงการ
บริ ษทั ได้ห าแนวทางแก้ไขลดความเสี่ ยงนี้ โดยเลื อกผูร้ ั บ เหมาที่ มี ชื่อ เสี ย ง และมี ประสบการณ์ ค วามเชี่ ย วชาญ
ในการก่ อสร้ างโครงการมาอย่างยาวนาน อี กทั้งมีหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิ นที่ สามารถทาให้เชื่ อได้ว่าสามารถ
ดาเนินงาน และมีการจัดการงานจนแล้วเสร็ จได้ รวมถึงบริ ษทั มีฝ่ายวิศวกรตรวจสอบและประสานงานกับผูร้ ับเหมาเป็ น
ประจา ส่งผลให้บริ ษทั สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างดี
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3.5 ความเสี่ยงจากการปล่ อยสินเชื่ อทีอ่ ยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์
ปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเข้มงวดกับการปล่อยสิ นเชื่อแก่ผบู ้ ริ โภคที่ซ้ื อที่อยูอ่ าศัย อันเนื่ องจากความวิตก
ของภาระหนี้ สินครัวเรื อนที่ อยูใ่ นระดับสู ง ซึ่ งอาจจะมีความเสี่ ยงที่ ธนาคารพาณิ ชย์จะปฏิ เสธไม่อนุ มตั ิสินเชื่ อแก่ลูกค้า
ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ยอดการโอนกรรมสิ ท ธิ์ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งดัง กล่ า ว บริ ษ ัท ฯ จะประเมิ น คุ ณ สมบัติ เ บื้ อ งต้น
และความสามารถในการผ่อนชาระเงิ นกู้ของลูกค้าที่ จ ะขอสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิ นตั้งแต่ช่วงที่ เข้ามาซื้ อโครงการ
ไปจนถึงการขอสิ นเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ สาหรับโครงการจะมีการเรี ยกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้าประมาณ 10%
ของราคาขาย ส่ วนอีก 90% เป็ นการขอสิ นเชื่ อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ์ ซึ่ งจะทาให้ความเสี่ ยงจากการปล่อย
สิ นเชื่อลดลง เนื่องจากสัดส่วนในการขอสิ นเชื่อต่ากว่าเกณฑ์ที่ธนาคารพาณิ ชย์กาหนด
4. ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ า อุปกรณ์ และ รายรับ-รายจ่ ายโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน

ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
สานักงานขายและห้องตัวอย่าง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
รวม

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58
1.34
0
6.62
0
0.58
0.01
0
17.25
0.11
4.10
1.03
1.82
9.68
23.18

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
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ส่ วนที่ 2
การจัดการ และการกากับดูแลกิจการ
1. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
1.1 จานวนทุนจดทะเบียน และทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 780,163,587.00 บาท โดยมีทุนที่ชาระแล้วจานวนเงิน
370,163,587.00บาท แบ่ ง เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 370,163,587 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ทุนจดทะเบียน จานวน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว จานวน
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

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

บาท
บาท
หุน้
บาท

จากมติทปี่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 มีมติดงั ต่ อไปนี้
● มี มติ อนุ มตั ิ ลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน 60,000,000 บาท มูลค่ าหุ ้นละ 1 บาท จากทุ น
จดทะเบียน 340,163,587 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั
ซึ่งเคยจดทะเบียนเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และปั จจุบนั ได้ยกเลิกการออกหุน้ กูด้ งั กล่าว
● มี ม ติ อ นุ ม ัติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท อี กจ านวน 500,000,000 บาท จากทุ นจดทะเบี ย นเดิ ม
280,163587 บาท เป็ นจานวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 500,000,000.00
บาท มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บ การจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด
(Private Placement) ซึ่งได้แก่กลุ่มผูล้ งทุนใหม่
● มีมติอนุ มตั ิจ ัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 500,000,000.00 บาท มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผูล้ งทุ น ใหม่ ซ่ ึ งเป็ นการจัด สรรให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่ งเป็ น
กลุ่ ม ผูล้ งทุ น ใหม่ ได้แ ก่ บริ ษ ัท ที แลนด์ ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากัด “บริ ษ ัท ที แลนด์ ” และ Fortune
Thailand Investment Fund ซึ่งเป็ นกลุ่มผูล้ งทุนของบริ ษทั ที แลนด์ ในราคาหุน้ ละ 1.71 บาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 และเมื่อวันที่ 29
กันยายน 2557 บริ ษทั ได้รับเงิ นค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจาก Fortune Thailand Investment Fund จานวน 90,000,000 หุ ้น
ในราคาหุน้ ละ 1.71 บาท รวมเป็ นเงิน 153.90 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนที่ออก และชาระกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
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1.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่ อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น จานวนหุ ้น และสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั 10 อันดับแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
ล่าสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีดงั นี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผูถ้ ือหุน้
MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. (Fortune
Thailand Investment Fund)
บริ ษทั พนาไพรด์ โฮลดิ้ง จากัด
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SINGAPORE
BRANCH
น.ส.ฐิติกา พงษ์ชมพร
นายภูมิภาส ลัญจกรกุล
นายนพดล คงวิวฒั นากุล
น.ส.พรรณี แสงเพิ่ม
น.ส.ณิ ชาภรณ์ คงไพศาลนที
น.ส.นันทิยา ชื่นประโยชน์
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS
SWITZERLAND AG

จานวนหุน้

ร้อยละ

90,000,000

24.31

56,396,250
27,250,000

15.23
7.36

13,733,400
13,700,000
13,645,500
13,618,100
13,500,200
13,485,000
13,448,100

3.71
3.70
3.68
3.67
3.64
3.64
3.63

268,776,550

72.61

1.3 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี นโยบายจ่ ายเงิ นปั นผลให้กับผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ
หลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย โดยคานวณจากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (งบเดี่ยว)
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี ของบริ ษทั โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหลัก
เช่น การสารองเงิ นไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริ ษทั และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ปี
อัตรากาไรสุทธิต่อหุน้
อัตราเงินปั นผลต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ %
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2559
0.23
-

2016

2558
(0.22)
-

2557
(0.03)
-

2556
(0.13)
-

2. โครงสร้ างการจัดการ
กรรมการ และผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ปฏิ บัติ ห น้าที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท และผู ้ถื อ หุ ้ น โดยมี โ ครงสร้ า ง
การบริ หารที่ชดั เจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย
1. คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และแสดงได้วา่ จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดี
2.โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
2.1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดและไม่นอ้ ยกว่าสามคน
2.2) มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่ งประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3
คน ที่ มีความเป็ นอิ สระ โดยมี หน้าที่ ในลักษณะเดี ยวกับที่ กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ฯ
และมีความรู ้ ประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทาหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารมอบอ านาจระหว่ า งคณะกรรมการและฝ่ ายจั ด การที่ ชั ด เจน
ตามรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ การกากับดูแลกิจการแล้ว
2.1 คณะกรรมการ
2.1.1คณะกรรมการบริษัท
ก) บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการของบริ ษทั
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

วันทีเ่ ข้ าดารงตาแหน่ ง

1.

นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม

ประธานกรรมการบริ ษทั

25 ธันวาคม 2558

2.

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

28 เมษายน 2559

3.

พันเอกสมชาติ โตวิชยั

กรรมการ

28 กรกฎาคม 2558

4.

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25 ธันวาคม 2558

5.

นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

กรรมการตรวจสอบ

28 เมษายน 2559

6.

นาย ทิฆมั พร สุขสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

31 มกราคม 2558

ANNUAL REPORT

2016

39

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็ นใหม่ได้อีก ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้
เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเองทดแทน
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่ เ หมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษัท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระ เพื่ อ ท าหน้า ที่ เ ป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท
และ เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฏหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ค. ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช. ความเห็ น หรื อ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิ บัติ หน้าที่ ต าม
กฏบัตร (Charter)
ซ. ราย การ อื่ นที่ เห็ น ว่ า ผู ้ ถื อหุ ้ น แ ละผู ้ ล งทุ นทั่ ว ไปค วรท ราบ ภาย ใต้ ข อบเ ขตห น้ า ที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
และคณะกรรมการของบริ ษ ัท ยัง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ต่ อ บุ ค คลภายนอก
โดยนายทิฆมั พร สุขสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
2.1.3 คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ มิได้เป็ นผูบ้ ริ หาร (Non-Executive Directors)
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาแต่งตั้ง เพื่อให้มีผลบังคับปี พ.ศ.2560 โดยจะใช้บงั คับทั้งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
ทั้งที่ เป็ นตัว เงิ น และมิ ใ ช้ตวั เงิ น ให้แ ก่ กรรมการ โดยพิ จารณาถึ ง ความเป็ นธรรม ความสมเหตุสมผล
และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบกรรมการ และสามารถเปรี ยบเที ยบกับอัตราค่าตอบแทน
ของบริ ษ ัท อื่ น ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน ทั้ง นี้ ค่ า ตอบแทนของกรรมการ จะต้อ งน าเสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติ
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี การปรับอัตราเงิ นเดื อนประจาปี การเปลี่ ยนแปลงอัตราเงิ นเดื อน
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ตามตาแหน่งงาน สวัสดิการ รวมทั้งพิจารณาอนุมตั ิเงื่อนไข และข้อกาหนด
เกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการการผูจ้ ดั การ
3. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ตามตาแหน่งงานของผูบ้ ริ หารระดับสูง (ผูอ้ านวยการหรื อเทียบเท่าขึ้นไป)
4. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในกรณี ที่ บ ริ ษัท จะท าการจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ก รรมการ
และ พนักงานในระดับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ในจานวนเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมดในแต่ละคราว ซึ่ งรวมถึงการกาหนดรายชื่ อ และจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ให้แก่กรรมการ และพนักงาน ที่ ได้รับจัดสรรเกิ นกว่าร้ อยละ 5 ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ภายใต้ขอ้ กฎหมาย
ประกาศ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องดังกล่าวกาหนดไว้
5. ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมาย อัน เกี่ ย วกับ การก าหนดค่ า ตอบแทน
ที่มีความสาคัญ
2.1.4 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชม และ สิ่งแวดล้ อม (คณะกรรมการ CSR)
คณะกรรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้อ ม (คณะกรรมการ CSR) ได้รั บ แต่ ง ตั้ง
จากคณะกรรมการบริ ษทั ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาแต่งตั้ง เพื่อให้มีผลบังคับในปี 2560 โดยจะใช้บงั คับทั้งบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการ CSR ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประธานกรรมการ CSR
โดยตาแหน่ ง และกรรมการอื่ นๆ อี กจานวน 2 ท่าน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษทั พนักงาน ที่ ปรึ กษาอิสระ
หรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้การทางานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่ อง
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34
กรรมการ CSR ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ส่ วนกรรมการ CSR ที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั
ซึ่งรวมถึงกรรมการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบขอบคณะกรรมการ CSR
1. พิจ ารณากลั่น กรองกิ จ กรรม และนโยบายเพื่ อ สัง คม ชุ ม ชม และสิ่ ง แวดล้อ มของบริ ษ ัท เพื่ อ น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาให้ความเห็ นชอบต่อกลยุทธ์ และกิ จกรรมต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย และนโยบาย
ด้าน CSR ของบริ ษทั
3. พิจารณากลัน่ กรองแผนงาน และงบประมาณประจาปี สาหรับการดาเนิ นงานด้าน CSR เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจ ารณา และติ ดตามความก้าวหน้าการดาเนิ นการด้าน CSR รวมทั้งประเมิ นผลสาเร็ จคุ ณภาพของทั้ง
โครงการ CSR
5. ส่งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั และพนักงานมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานด้าน CSR
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนงานด้าน CSR
7. ดาเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน CSR ของบริ ษทั
2.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ปั จจุ บันอยู่ระหว่างการพิจารณา
แต่งตั้ง เพื่อให้มีผลบังคับในปี 2560 โดยใช้บงั คับทั้งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. องค์ ประกอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้ ว ย บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร
หรื อกรรมการบริ หารของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การของ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์ จากัด และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ย่อยอื่น โดยมีประธานกรรมการของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ดารงตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.
วาระการดารงตาแหน่ ง
2.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งเท่าวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร
หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
2.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) พ้นจากตาแหน่งของกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
4) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
2.3 การลาออกจากตาแหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยนื่ ใบลาต่อประธานคณะกรรมการ
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3. อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
3.1 ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
รวมตลอดถึง ความเสี่ ยงภายใน และภายนอกของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
3.2 กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3.3 กาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริ หารความเสี่ ยง และทิ ศทางธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย
3.4 ทบทวนความเพี ยงพอของนโยบายติ ด ตาม และประเมิ น ผลระบบบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท
และบริ ษทั ย่อย
3.5 เรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง หรื อตามสถานการณ์
และความจาเป็ น
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมการประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
4.4 ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมแทน
4.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอาจเชิ ญฝ่ ายจัดการหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุม และให้ขอ้ มูล
หรื อเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
4.6 เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง แต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยมีหน้าที่ รับผิดชอบต่อการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการประชุม การนัดหมาย การจัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการประชุม การจัดทารายงานการประชุม และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุก รรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
2.1.6 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) วงเงินอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ หาร เพื่อทาหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริ ษทั
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย โดยเลือกจากกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อที่ปรึ กษาอิ สระ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาแต่งตั้ง เพื่อให้มีผลบังคับในปี 2560 โดยใช้บงั คับทั้งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนภายใต้อานาจการอนุมตั ิการดาเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ ส่ วนกรณี ที่เกินอานาจการอนุ มตั ิดาเนิ นการแล้ว
คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่กลัน่ กรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณอนุมตั ิต่อไป
2. ทาหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแนวนโยบาย และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ งรวมถึ ง การก าหนดแผนธุ ร กิ จ ทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ์ โครงสร้ า งองค์ ก ร
และการบริ ห ารงานหลัก ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท รายละเอี ย ดของแผนการใช้จ่ า ยงบประมาณ
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ให้ เ ป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้อ งกับ สภาพทางเศรษฐกิ จ และการแข่ ง ขัน ภายใต้ นโยบาย
และงบประมาณ ดังกล่าว ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ กาหนด ให้เป็ นไป
ตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิไว้
3. ดาเนิ นกิ จการอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย รวมถึ งการอนุ มตั ิ การดาเนิ นงานของบริ ษทั
ในเรื่ องต่างๆ ตามอานาจที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
4. กลัน่ กรองเรื่ องใดๆ ทีอยูน่ อกเหนือขอบอานาจของตนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้ง นี้ การมอบอ านาจหน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท นั้น จะไม่ มี ล ัก ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ ทาให้คณะกรรมการ หรื อผูร้ ั บมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั สามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตน หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับ บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อ ย ยกเว้น เป็ นการอนุ ม ัติ รายการที่ เป็ นไปตามนโยบาย และ หลัก เกณฑ์ที่ ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น
หรื อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้
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2.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างองค์ กร บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ก )บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารจานวน 2 ท่านมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นางสาว พรพิมล คาดี
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนและประสานงาน
4. นางสาว พัทธนันท์ อภิรโยธิน
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด
5. นาย ณัฐวัชร สวนสุจริ ต
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนางานก่อสร้าง
6. นาย เมธาพร ศรี พลาวงษ์
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารของบริษัท และบริษัทย่ อย
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
2. กาหนดนโยบายทางการตลาด
3. พิจารณางบประมาณประจาปี การกาหนดงบประมาณของแต่ละหน่ วยงาน และอานาจหน้าที่ ของบุคคล
ตลอดจนขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ที่ต้ งั ไว้เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
4. การแก้ไขสัญญา และการเลิกสัญญาซึ่งมีสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควร
5. เป็ นผูต้ ดั สิ น ใจในเรื่ อ งที่ สาคัญของบริ ษ ัท กาหนดภารกิ จ วัตถุ ประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษ ัท
รวมถึ ง การก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานโดยรวม ผลผลิ ต ความสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้า และต้อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. มีอานาจอนุ มตั ิ ค่าใช้จ่าย หรื อการจ่ ายเงิ นตามโครงการ หรื อการลงทุ น หรื อการซื้ อขายทรั พย์สินถาวร
ของบริ ษทั ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
7. มีอานาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่าย หรื อการจ่ายเงิน หรื อการลงทุน หรื อการซื้ อขายทรัพย์สินถาวรของบริ ษทั ตามที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
8. มีอานาจอนุมตั ิการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทาสัญญา การจ่ายเงิน หรื อการกระทานิ ติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการค้าโดยปกติ และตามมติคณะกรรมการบริ ษทั
9. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้าง ปรั บขึ้นเงิ นเดื อน สาหรับพนักงาน
ระดับต่ากว่าผูอ้ านวยการลงมา
10. มี อ านาจกระท าการ และแสดงตนเป็ นตั ว แทนบริ ษั ท ต่ อ บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
11. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั
ทั้งนี้การอนุมตั ิรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่ทาให้
ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ความขัด แย้ง มี ส่ว นได้เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ในการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มา หรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องดังกล่าว
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เลขานุการบริษัท
ปั จจุบนั มี นางสาวพรพิมล คาดี ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั
ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทา และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจ าปี ของบริ ษั ท รวมทั้ งหนั ง สื อนั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และรายงานการประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้
2. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริ ษทั กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices)
3. แจ้ง มติ และนโยบายของคณะกรรมการบริ ษ ัท และผูถ้ ื อ หุ ้น ให้ ผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องทราบ และติ ด ตาม
การปฏิบตั ิตามมติ และนโยบาย
4. ให้ ค าปรึ กษา และข้อ เสนอแนะเบื้ อ งต้น แก่ ค ณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง และสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่
กรรมการบริ ษทั
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6. ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล และรายงานสารสนเทศในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั
7. ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของ ผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั
8. จัดทา และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร และเอกสารสาคัญอื่นๆ
เช่ น ทะเบี ย นกรรมการบริ ษั ท หนั ง สื อนั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และรายงานประจาปี ของบริ ษทั รวมถึ งหนังสื อนัด ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และรายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
9. ดู แ ลให้ ห น่ ว ยงานเลขานุ ก ารบริ ษัท เป็ นศู น ย์ก ลางของข้อ มู ล องค์ ก ร (Corporate Records) อาทิ
หนังสื อจดทะเบียนนิติบุคคล บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ฯลฯ
10. ให้คาแนะนา และคาปรึ กษาในการเข้ารับตาแหน่งของกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
11. ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนิ นการเรื่ องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
12. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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2.3 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร
2.3.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เป็ นดังนี้
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2559 เมื่ อ วัน ที่ 15 มี น าคม 2559 ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และกาหนดได้มีการกาหนด
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ เป็ นดังนี้
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง
( บาท )
15,000
10,000
15,000
10,000

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

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม ประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(รักษาการ)
3. พ.อ. สมชาติ โตวิชยั
กรรมการ
4. นายเกษม รัตนสนธิ
กรรมการ
5. พลเอกทิวะพร
ประธานกรรมการ
ชะนะพะเนาว์
ตรวจสอบ
6. นายสราวุฒิ ภูมิถาวร
กรรมการตรวจสอบ
7. นายทิฆมั พร สุขสวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบ
รวม

2559
ค่าตอบแทน
(บาท)**
285,000
255,000

2558
จานวนครั้ง ค่าตอบแทน จานวนครั้ง
ที่เข้าประชุม (บาท)** ที่เข้าประชุม
19
120,000
8
18
250,000
8

260,000
124,000
480,000

8
6
16

95,000
80,000
330,000

2
5
6

260,000
310,000
1,974,500

8
13

260,000
225,484
1,360,484

8
6

* ค่าตอบแทนของกรรมการทุกรายการจะเป็ นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน
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2.3.2 ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
บุคลากร

จานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 มีจานวน 8 คน
(รวมผูบ้ ริ หาร) และ จานวน 11 คน ตามตารางดังต่อไปนี้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จานวน
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)
ฝ่ ายบริ หาร ประกอบด้วย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ( CEO )
- กรรมการบริ ษทั
- เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ( PA to CEO )
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายสายงานขายและการตลาด

5

1
1
1
รวม

8

รวม
รวมพนักงานทั้งหมด

3
1
1
1
3
1
1
11
19

บริษัท สิทธารมย์ ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
ฝ่ ายบริ หาร
เลขานุการฝ่ ายบริ หาร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีข่าวสาร
ฝ่ ายจัดซื้อ
ฝ่ ายวิศวกรรม
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายการตลาดและการขาย
ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพาทแรงงานใดๆ
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัท มี เ ป้ า หมายในการพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะความรู ้ ความสามารถ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น
และการทางานเป็ นที ม ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะช่ วยผลักดันให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมายที่ วางไว้ โดยบริ ษทั มี แนวทาง
ดังต่อไปนี้
1. การคัดเลือกพนักงาน ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ การจัดหาเครื่ องมือที่ เหมาะสม เพื่อใช้ในการคัดกรอง
บุคลากรขององค์กร
2. การฝึ กอบรม
2.1 เพื่อให้บริ ษทั มี ความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนาพนักงาน ซึ่ งเป็ นทรั พยากรที่ สาคัญ
จึ ง ถื อ เป็ นนโยบายหลัก ของบริ ษัท ทั้ง นี้ กระบวนการดัง กล่ า วเป็ นการเสริ มสร้ า งทัก ษะ
และ ความรู ้ความสามารถ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุ คลากรออกเป็ น
4 ด้าน คือการเตรี ยมความพร้อมในการเป็ นผูบ้ ริ หาร (Leadership program)
2.2 การทางานเป็ นทีม (Team Building program)
2.3 การฝึ กอบรมตามความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง (Core Competency program)
2.4 การอบรมพนักงานเข้าใหม่ (Orientation program)
3. การประเมินผลงาน ใช้ระบบการประเมินแบบ KPI (Key Performance Index) เข้ามาเป็ นตัวชี้วดั เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรม ชัดเจน และจัดทาเป็ นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง และมีประสิ ทธิภาพ
4. การสารวจผลตอบแทน (Salary Survey) เพื่อปรั บปรุ งโครงสร้ างเงิ นเดื อนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ให้ทนั สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับในอุตสาหกกรม
5. การสารวจความคิ ดเห็ น และความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการกาหนด
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถนามาใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการบริ หารงานในอนาคตได้ดว้ ย
6. การสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ ก ร ให้ พ นั ก งานยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บทางราชการอย่ า งเคร่ งครั ด
พร้ อ มปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มอัน ดี ง ามให้ แ ก่ พ นัก งานทุ ก คน ให้ ต่ า งมี ใ จมุ่ ง มั่น ในการร่ ว มพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์โดยเปรี ยบเสมือนเป็ นของตนเอง โดยเน้นการสร้างสรรค์ที่อยูอ่ าศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างชุมชมที่ น่าอยู่ เพราะความเชื่ อที่ ว่า “ครอบครัว คือ พื้นฐานที่ สาคัญ และเป็ นส่ วนที่ สาคัญที่ สุด
ในการดารงชีวิต” เพื่อเป็ นผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่น่าเชื่ อถือ เน้นถึงการสร้างคุณค่าของความแตกต่าง
ในราคายุติธรรม และสนับสนุนการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
7. การวางแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง (Succession Plan) เพื่ อ เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ อนาคต
บริ ษทั จะจัดให้มีการพัฒนาผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถเพื่อให้เป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่ ง โดยจะมี การพัฒนา
เป็ นขั้น ตอน ทั้ง นี้ คณะกรรมการสรรหา และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน จะเป็ นผูก้ ากับ ดู แ ลแผนดัง กล่ า ว
โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนเสนอเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนได้คดั เลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
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3. การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี น โยบายการจะปฏิ บัติ ต ามข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ที่ ดี (Code
Of
Best
Practices)
สาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่บริ ษทั ได้นา
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) ในส่วนของการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกีย่ วกับการดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการ เนื่ องจากเห็ นว่าเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญ
และจาเป็ นต่อการดาเนิ นธุรกิ จให้มีการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตาม
หลักการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุ ้นภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมาย และจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ
เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่ อได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นก่ อน ทั้งนี้ กาหนดให้รายการที่ กรรมการ
หรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
● เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
● การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมาย หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
● นอกจากนั้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาคัญ
- การซื้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
- การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่ นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุ คคลอื่ นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
- การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นและอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นทั้งในการเข้าร่ วมประชุม การได้รับ
สารสนเทศและการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ได้จัดสรรเวลาการประชุ มอย่างเหมาะสม
และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่ องอื่นๆ ที่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอ โดยในปี 2559 มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นจานวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2559 โดยที่ ผ่านมาบริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั
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3 .สิทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาคัญ อันได้แก่ กลุ่มลูกค้าคู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูส้ อบบัญชีอิสระ
คู่แข่ง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆในสังคม บริ ษทั คานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรมตัดสิ นใจดาเนิ นการ
ใดๆ ด้วยความสุ จริ ต โดยจะมีการรับฟั งความคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าว ก่อนกระทาการใดๆ
ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มต่างๆในส่วนของสังคม บริ ษทั จะปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยจิตสานึ ก สนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนต่างๆ ที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ตามความเหมาะสม ในส่ วนของพนักงานของบริ ษทั จะได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะต่างๆ อย่างสม่าเสมอและได้รับสวัสดิการที่ดีและปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
4. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมอย่างน้อย 7 วัน และในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
จะมีกรรมการบริ ษทั และกรรมการการตรวจสอบร่ วมประชุ มด้วย โดยประธานในที่ ประชุมได้จดั สรรเวลาการประชุ ม
อย่างเหมาะสมและปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเหมาะสมทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันในการแสดงความเห็ นและตั้งคาถามใดๆ
ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่เสนอ รวมทั้งได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ใน
รายงานการประชุม
5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู ้ก าหนดทิ ศ ทางธุ ร กิ จ แผนธุ ร กิ จ แผนการลงทุ น และการจัด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น
ตลอดจนกากับดูแลควบคุ มและติดตามการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิ จ รวมทั้งการสร้ างแรงจูงใจให้พนักงาน
มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจการอย่างเต็มที่
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรายการระหว่า งกัน จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งหรื อ ตัด สิ น ใจใดๆ ในเรื่ อ งนั้น ๆ และหากรายการระหว่า งกัน เข้า ข่ า ย
ตามข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสั่ง ข้อ ก าหนด หรื อ กฎเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย บริ ษ ัท จะปฎิ บัติ ต าม
ข้อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด นอกจากนั้นบริ ษทั จะดาเนิ นการให้มีการเปิ ดเผยรายการข้อมูลที่เกี่ยวโยงกันในรายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาปี (แบบ 56-1) รวมท้งัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่ วมในการให้
ความเห็ นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าเป็ นรายการที่มีความโปร่ งใสและแสดงมูลค่ายุติธรรมตาม
ราคาตลาด
7. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้จัดทาแนวทางเกี่ ยวกับจริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณ (ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 14/2550) ตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Code Of Best Practices) ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงมาตรการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
8. การถ่ วงดุลอานาจของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร

ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 3 ท่าน คิดเป็ น
ร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมดและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด
โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้ง3 ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบซึ่ งถือว่าเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นในการทาหน้าที่กากับ
ดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีความถูกต้องและโปร่ งใส
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9. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยได้กาหนดค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดี ยว
กับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่ นระดับที่สูงเพียงพอที่ จะดึงดูด
และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการได้และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไป
ตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด มี กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูล
ค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่ อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
10. การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
บริ ษทั มีท้ งั ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารเป็ น 2 ตาแหน่งและไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกัน
ซึ่ งแบ่งขอบเขตอานาจในการบริ หารไว้อย่างชัดเจน เพื่อปฎิ บตั ิงานได้อย่างโปร่ งใส มีการถ่วงดุลอานาจอย่างเพียงพอ
ความเป็ นอิสระในการจัดการ ทั้งนี้ในมติการอนุมตั ิการทารายการที่สาคัญยังคงต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการ
บริ ษทั หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อานาจที่มอบให้คณะกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เป็ นการมอบอานาจที่ไม่ทาให้บุคคลที่มีส่วนได้เสี ยสามารถอนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนเองหรื อ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของตนเองทาร่ วมกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยได้
11. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็ นของธุรกิจบริ ษทั โดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา
โดยมีการจัดหนังสื อเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ก่ อนวันประชุ มทุ กครั้ ง เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเ วลาศึ กษาข้อมูล อย่างเพีย งพอก่ อนเข้าร่ ว มประชุ ม โดยในปี 2558
และปี 2559 คณะกรรมการมี การประชุ มทั้งหมด 7 ครั้ ง และ 18 ครั้ ง ตามลาดับ โดยมี รายละเอี ยดการเข้าประชุ ม
ของกรรมการแต่ละคน ตามรายละเอียดที่แสดงในข้อ 2.3
12. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อช่ วยในการก ากับดู แลกิ จ การของบริ ษ ัท
โดยอานาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดในเรื่ องโครงสร้ างการจัดการ ข้อ 8 โดย
กรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ห รื อ โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อ บัง คับ ระเบี ย บของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน จะแสดงตามรายละเอียดในข้อ 2.3.1
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิ บัติงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
การ ปฏิ บตั ิงานหลักและกิ จ กรรมทางการเงิ นที่ สาคัญของบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่ กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติให้จดั ตั้งฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น ทั้งนี้ เพื่อให้ความมัน่ ใจว่า
ระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและมีมาตรฐานที่ดีข้ ึนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้
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14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฎ
รายงานประจ าปี โดยงบการเงิ น ดั ง กล่ า ว จั ด ท าขึ้ นตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและที่ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ การที่ดี
ที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการบริ ษทั ได้
จัดให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิผล เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
การทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญในการนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุ มภายในคณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็ นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่ น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ได้ของงบการเงินของบริ ษทั
15. ความสัมพันธ์ ของผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทั่วถึ งทั้ง
รายงาน ข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลสาคัญที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ของบริ ษทั โดยได้
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและการ สื่ อสารเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
3.2 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุ คคลที่ จะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด จะได้รับการสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
● คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน
้ เป็ นผูพ้ ิจารณา
เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งตาแหน่ง
อื่นๆ ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
● การเลือกตั้งกรรมการมีวธิ ี การดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ากับจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผถู ้ ือหุน้ ทั้งหมด
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ ขาดตามข้อ (1) และ (2) อีกครั้งหนึ่ งเพื่อเลือกระหว่างบุคคลที่มีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เท่านั้น
● การสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง เช่ น ตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร คณะกรรมการ
บริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั และเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั เป็ น
อย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บรรลุเป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้

54

ANNUAL REPORT

2016

47

3.3 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายและวิธีกากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ดังนี้
● มีการส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมอย่างน้อยตามสัดส่วนของการถือหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้มี
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเข้าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
กรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าดารงตาแหน่ งในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้นจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
● มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ เป็ นตัวแทนของ
บริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อควบคุมและมี ส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่ สาคัญต่อการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ กล่ า วคื อ จะมี ก ารน าเสนอนโยบายที่ ส าคัญ ของบริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว มต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอมติอนุมตั ิเป็ นนโยบายที่สาคัญของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมต่อไป
● กลไกในการกากับดูแลที่ มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน การทารายการ
ระหว่างบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมกับบุคคลที่เกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินหรื อการทา
รายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยได้กาหนดให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลของบริ ษทั
● มีการกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิ จหลักคือ บริ ษทั มีนโยบายให้ฝ่ายควบคุมภายในของบริ ษทั ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กลไกอื่นในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย เช่น การ
อนุ มตั ิการเพิ่มทุนหรื อลดทุน การตั้งหรื อเลิกบริ ษทั ย่อย จะต้องขออนุ มตั ิต่อต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อขอมติอนุมตั ิรายการดังกล่าวเพื่อส่งตัวแทนของบริ ษทั เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
อนุมตั ิรายการดังกล่าวต่อไป
บริ ษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
3.4 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
● ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
● กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 ภายในวันทาการถัดไปจากวันที่ เกิ ดรายการเปลี่ ยนแปลงและจัดส่ งสาเนา
รายงานนี้ให้แก่บริ ษทั ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงาน กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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● บริ ษทั จะกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฎิ บัติงานที่ เกี่ ยวข้อ งที่ ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ เป็ น
สาระสาคัญ ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ก่อนที่ งบการเงิ นหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น
บทลงโทษทางวินัย หากมี ก ารฝ่ าฝื นน าข้อ มู ล ภายในไปใช้หาประโยชน์ส่ว นตน ซึ่ งเริ่ ม ตั้ง แต่ การตัก เตื อ น
เป็ นหนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราว โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรื อให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
3.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
3.5.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด ในรอบบัญชี 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
● บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
จานวน 700,000
บาท
● บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
จานวน 700,000
บาท
รวม
จานวน 1,400,000
บาท
3.5.2 ค่ าบริการอื่น (non-audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนงานบริ การอื่น ให้แก่ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และ
สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี
ที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
3.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่นๆ
3.6.1 จรรยาบรรณต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1. จรรยาบรรณต่อลูกค้า
ในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ มุ่งให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุ ด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ามีส่วน
ช่วยให้บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จ พนักงานจึงควรปฏิบตั ิดงั นี้
▪ ปฏิ บตั ิต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการไค้
รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
▪ ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับวิธีการเลือกซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด
▪ ให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบระยะเวลา เงื่อนไข สิ ทธิ
และข้อ ผูกพัน โดยไม่ ก ล่า วเกิ น ความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุใ ห้ลูก ค้าเข้าใจผิ ด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ
▪ ติ ด ต่ อ ลู ก ค้า ด้ว ยความสุ ภ าพ และตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า อย่า ง
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
▪ ส่งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพในราคาที่เป็ นธรรม
▪ รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยว
ข้องโดยมิชอบ
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▪ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ วและจัดให้มีระบบและ
ช่องทางให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. จรรยาบรรณต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มมูลค่าของกิ จการในระยะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ ดีให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
อย่างต่อเนื่ อง โดยยึดหลักการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ตและ ปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเสมอภาค
โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
▪ ปฏิ บัติ ห น้าที่ ด้วยความซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต ตัด สิ น ใจด าเนิ น การต่ า งๆ ด้ว ยความ
บริ สุทธิ์ โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น บริ หารกิ จการของ
บริ ษทั ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คง และก่อให้เกิด ผลตอบแทนที่ เหมาะสม
แก่ผถู ้ ือหุน้
▪ ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการใช้ความรู ้ความสามารถ และทักษะการบริ หารจัดการอย่าง
เต็มความ สามารถ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั
▪ จัดการดูแลป้ องกันมิให้สินทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั เสื่ อมค่าผิดปกติหรื อสูญหาย
▪ รายงานสถานะและผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัทอย่างครบถ้วนถูก ต้อง ตาม
ความเป็ นจริ งต่อ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
▪ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นจากการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
▪ ไม่เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั และไม่นาข้อมูลความลับของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรื อบุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
▪ ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั โดยมิได้ แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
3. จรรยาบรรณต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกระดับซึ่ งเป็ นทรัพยากรบุคคลที่ มีค่า และ
สาคัญยิ่ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับ ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่ ง
รวมถึงผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
▪ ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
▪ คัดเลื อกบุ คคล เพื่อทางานในตาแหน่ งต่างๆ ด้วยความยุติธรรม โดยคานึ งถึ ง
คุ ณ สมบัติที่ เ หมาะสมสาหรั บ ต าแหน่ ง งาน เช่ น คุ ณ วุฒิ ประสบการณ์ และ
ข้อกาหนดอื่นที่จาเป็ นโดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
▪ กาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
▪ การเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน เป็ นไป
ด้วยความยุติธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้ความสามารถ และความ
เหมาะสมเป็ นเกณฑ์
▪ กาหนดและสื่ อสารแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
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4. จรรยาบรรณต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารก าหนดนโยบายการคัด เลื อกคู่ ค ้า และ/หรื อ เจ้า หนี้ ตลอดจนการจัด หา สิ นค้า โดยค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
▪ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
▪ มีการแข่งขันโดยมีปริ มาณข้อมูลเท่ากัน
▪ มี ห ลัก เกณฑ์ใ นการคัด เลื อ ก ประเมิ น คู่ ค ้า และ/หรื อ เจ้า หนี้ และการจัด ท า
รู ปแบบสัญญาตามข้อตกลง
▪ จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไข
ของสัญญาอย่างเคร่ งครัด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน
▪ มุ่งที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กบั คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างยัง่ ยืน
▪ ไม่เรี ยกหรื อไม่รับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตจากคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
5. จรรยาบรรณต่อคู่แข่ง
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายที่ จะปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายเกี่ ยวกับ
หลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการ
ฉ้อฉล โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
▪ ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
▪ ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจ ริ ต
หรื อไม่เหมาะสม
▪ ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
6. จรรยาบรรณต่อสังคมและส่วนรวม
บริ ษทั ฯ ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมไทย จึ งต้องมีหน้าที่ ในการพัฒนา และสร้างประโยชน์คืนแก่
ชุมชนและสังคมส่ วนรวม เพื่อให้บริ ษทั มีความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคู่ไปกับชุมชนและสังคม จึ งมี
ข้อปฏิบตั ิดงั นี้
▪ สนับสนุ นทาความเข้าใจและสื่ อสารกับสังคมถึ งการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่อาจเปิ ดเผยได้
▪ เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จาเป็ น โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
เสี ยหายของชุมชนและสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวติ ของประชาชน ให้นอ้ ยที่สุด
▪ ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้กบั ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานอย่างสม่าเสมอ
▪ จัด กิ จ กรรมเพื่ อ เป็ นการคื น ก าไรแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมอย่า งสม่ า เสมอ โดย
กิ จ กรรมที่ จดั ต้องเป็ นกิ จ กรรมที่ เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบั ชุ มชนและ
สังคมได้อย่างแท้จริ ง
▪ ตรวจสอบข้อมูลผูร้ ับบริ จาค เพื่อให้แน่ใจว่าผูร้ ับบริ จาคได้นาเงินหรอทรัพย์สิน
ที่บริ จาคไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ อย่าง
แท้จริ ง
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3.6.2 ข้อพึงปฏิบตั ิ
1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
▪ จะต้องไม่กระทาการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรื อเบี ยดบังทรัพย์สินซึ่ ง
ควรเป็ นของบริ ษทั ฯ หรื อควรเป็ นของลูกค้าของบริ ษทั
▪ การกระทาที่ เป็ นการขัดต่อผลประโยชน์อาจเกิ ดฃึ่นได้จากความเกี่ ยวข้องกัน
ทางธุ รกิ จ ระหว่างบริ ษทั ฯ กับพนักงาน หรื อระหว่างบริ ษทั ฯ กับลูกค้า หรื อ
ระหว่างพนักงานกับลูกค้าของบริ ษทั ฯ
▪ บริ ษทั ฯ จะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบให้กบั พนักงาน ใน
กรณี ที่อาจจะ นาไปสู่ สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิ ดการขัดต่อผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ หรื อขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริ ษทั
▪ หากตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน มีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรื อ ครอบครัว หรื อญาติพี่นอ้ ง หรื อบุคคลที่รู้จกั พนักงานจะต้อง
ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนในการดาเนินการใด ๆ และจะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา
ตามฝ่ ายงานได้ทราบทันที
▪ บริ ษทั ฯ และพนักงานควรที่จะแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบด้วยหากมีกรณี ที่จะเป็ น
การขัดต่อผล ประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับลูกค้า หรื อระหว่างพนักงานกับ
ลูกค้า
▪ พนักงานจะต้องไม่เข้าร่ วม หรื อรับตาแหน่ งใดๆ ในองค์กรอื่นรวมทัง่ การรับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการ ที่ปรึ กษา ตัวแทน หรื อการรับจ้างทางานในกิจการอื่นที่
จะก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
▪ ลักษณะงานใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ ควรจัดให้แบ่งแยก
หน้าที่งานออกจากกัน
2. การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริ ษทั
▪ พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้เสื่ อม
เสี ย สู ญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั
อย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ เพี่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูอ้ ื่น
▪ ทรั พ ย์สิ น ตัง กล่ า วหมายถึ ง ทรั พ ย์สิ น ทั้ งที่ มี ต ัว ตน และไม่ มี ต ัว ตน เช่ น
สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู ้ทางวิชาการ เอกสารสิ ทธิ
สิ ทธิบตั ร สิ ขสิ ทธิ ตลอดจนข้อมูลที่เป็ น ความลับที่ไม่ได้เปี ดเผยต่อสาธารณชน
ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านการทรัพยากรบุคคล
▪ พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยหรื อการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลที่เป็ น
ความลับอย่างเด็ดขาด
3. การให้หรื อรับของขวัญ หรื อการบันเทิง
▪ พนักงานย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใด
จากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทางธุรกิจกับบริ ษทั
▪ พนักงานอาจรับหรื อให้ของขวัญได้ตามประเพณี นิยม โดยการรับของขวัญนั้น
จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูร้ ับ
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▪ ของขวัญ ที่ ไ ด้รั บ ควรเป็ นสิ่ ง ที่ มู ล ค่ า ไม่ ม ากนัก และไม่ ค วรเป็ นเงิ น สดหรื อ
เทียบเท่าเงินสด
▪ หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่มูลค่าเกินปกติวิสัย
จากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริ ษทั ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
▪ การให้หรื อรับของขวัญอาจกระทาได้ หากทาด้วยความโปร่ งใส หรื อทาในที่
เปิ ดเผย หรื อสามารถเปิ ดเผยได้
4. การรักษาความลับ
▪ บริ ษทั และพนักงานของบริ ษทั มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาความลับของลูกค้า รวมถึง
การรักษา ความลับเกี่ยวกับการทารายการต่างๆ ของลูกค้ากับบริ ษทั ฯ
▪ หากพนักงานได้รับคาสั่ง หรื อคาร้องขอให้แจ้งข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า
พนัก งานจะต้อ งปฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนดที่ บ ริ บัท ได้ว างไว้ และรายงานให้
ผู ้บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ และจะต้ อ งได้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากผู ้บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไป
▪ หน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว จะต้องยังคงอยูต่ ่อไป แม้วา่ ผูน้ ้ นั
จะพ้นจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ ไปแล้วก็ตาม
5. การใช้ขอ้ มูลในทางที่ผิด
▪ พนักงานจะต้องไม่นาข้อมูลที่ได้รับ ไปใช้ หรื อทาสาเนา หรื อนาข้อมูลที่ได้รับ
จากการปฏิบตั ิงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์โดยตรง หรื อโดยอ้อมแก่ตนเอง หรื อแก่
บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
▪ พนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูลที่ เป็ นความลับของบริ ษทั ฯจะต้อง
ไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง สมาชิ กใน
ครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร ญาติพี่นอ้ ง) หรื อบุคคลอื่น
- ซักนาให้มีการดาเนิ นการในทางมิชอบที่มีผลต่อการทาข้อตกลงกับ
ลูกค้าหรื อบุคคลภายนอกอื่น ๆ
- เผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
6. ความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกข้อมูลลูกค้า
▪ พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ในการบันทึกข้อมูล
ต่างๆ ของ ลูกค้า ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและมีการเก็บรักษาที่ดีตาม
ระยะเวลาที่กาหนด การบันทึกข้อมูลหมายความ รวมถึง
- สัญญาต่างๆ สมุดจดบันทึก, เอกสารต้นฉบับ , สลิป, เอกสารแสดง
รายการทางบัญชี
- เทปคอมพิวเตอร์, แผ่นดิสเก็ต
- โปรแกรม / ระบบงานคอมพิวเตอร์
- รายงานที่พิมพ์จากเครื่ องคอมพิวเตอร์
▪ พนักงานจะต้องไม่กระทาหรื ออนุ ญาตให้ผูใ้ ดกระทาการเปลี่ ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลให้เป็ นเท็จลบทิ้ง หรื อตัดข้อความ เพื่อทาให้ขอ้ มูลไม่ตรงกับความเป็ น
จริ ง หรื อเบี่ยงเบนทาให้ขอ้ มูลไม่ชดั เจน หรื อปกปิ ด ข้อเท็จจริ งของข้อมูลนั้นๆ
ไว
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7. การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด
▪ พนักงานจะต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด โดยการนาข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ หรื อข้อ มูลของลูกค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรื อ
บุคคลอื่นใด
▪ พนักงานจะต้อ งไม่แ สวงหาผลประโยชน์จ ากตาแหน่ งงาน โดยการกระท า
ดังต่อไปนี้
- เรี ยกร้ อง หรื อรับผลประโยชน์จ ากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรื อ ผู ้
ให้บริ การต่าง ๆ เพื่อเป็ นการตอบแทนการทางานในหน้าที่ของตน
- เรี ยกร้อง หรื อรับผลประโยชน์จากลูกค้าโดยการตอบแทนด้วยการให้
ลู ก ค้า ได้รั บ ผลประโยชน์ เป็ นกรณี พิ เ ศษ ซึ่ ง เป็ นการผิ ด เงื่ อ นไขที่
บริ ษทั ฯกาหนด
▪ พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้า คู่สญ
ั ญาและนายหน้า ได้ทราบอย่างชัดเจนว่า มิให้
มอบของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อบริ การใด ๆ เป็ นพิเศษให้แก่พนักงาน
▪ พนักงานจะต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่งานในทางที่ผิด โดยกระทาดังนี้
- เพื่อเรี ยกร้องตาแหน่งใด ๆ ในบริ ษทั ฯของลูกค้า ยกเว้นการที่พนักงาน
ผูน้ ้ นั ได้รับการแต่งตั้ง จากบริ ษทั ฯ ให้ไปดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ ของ
ลูกค้าเพื่อเป็ นตัวแทนในการดูแลผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
- กูย้ มื เงินจากลูกค้า หรื อ การเป็ นหนี้ บุญคุณที่ตอ้ งมีการตอบแทนให้แก่
ลูกค้า
8. การรับรู ้ขอ้ มูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน
▪ การนาข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน อันยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปหา
ประโยชน์ ถือเป็ นการกระทาผิดตามกฎหมาย ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
▪ บริ ษทั ฯ และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบปฏิ บตั ิต่างๆ อัน
เกี่ยวกับการนาข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ มาใช้อย่างเคร่ งครัด
▪ พนักงานจะต้องไม่ทาการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในขณะที่ครอบครองข้อมูล
ภายในที่ยงั ไม่มีการประกาศเป็ นทางการสู่สาธารณชนทัว่ ไป
9. ระบบการควบคุม ตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
▪ ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั มีความรั บผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงิ นที่ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซึ่ งจัดทาตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
▪ จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้มนั่ ใจ
ได้ว่าบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องภายใต้การ
ตรวจลอบของผูต้ รวจสอบภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
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10. การปฏิบตั ิตนของพนังงานและการปฏิบตั ิต่อพนังงานอื่น
▪ พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ซื่อตรง และโปร่ งใส
▪ พึ ง งดเว้น การให้ ข องขวัญ แก่ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อรั บ ของขวัญ จาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
▪ เคารพในสิ ทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ ายจัดการ
▪ ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงาน
ไม่พึงกระทาการใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
▪ พึงเป็ นผูม้ ีวินัยและประพฤติตนตามระเบียบขององค์กร และประเพณี อันดี
งาม ไม่วา่ จะระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
▪ ร่ วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่ งความสามัคคี และความเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดี ยวกัน ในหมู่พนัก งาน พึ งหลี กเลี่ ย งการกระทาใดๆ อันอาจกระทบต่ อ
ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อเป็ นปั ญหาแก่บริ ษทั ในภายหลังได้
11. การป้ องกันการกระทาผิดกฎหมาย
▪ บริ ษทั ฯ และพนักงานของบริ ษทั ฯจะต้องมีการป้ องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่ วม
หรื อมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการกระทาใดๆ ในทางมิ ชอบอันจะทาให้เกิ ดการ
เสื่ อมเสี ยต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยรวม
▪ บริ ษทั ฯ จะต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การขายสิ นค้าและ
การให้บริ การต่าง ๆ จะไม่ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นการสนับสนุนการก่อคดี หรื อ
การกระทาที่ผิดกฎหมาย
▪ ในการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การลูกค้า พนักงานจะต้องปฏิ บตั ิตามขั้นตอน
ระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิงานโดยเคร่ งครัด โดยต้องระบุถึงขั้นตอนการตรวจสอบ
หลักฐานทางเอกสารการประเมินถึงความสามารถทางการค้า ความซื่ อสัตย์
สุจริ ต และความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้า หรื อใช้บริ การ หรื อมาทา
ธุรกิจกับบริ ษทั ฯ
▪ หากสงสัยว่าผูม้ าติดต่อขอซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ หรื อติดต่อทาธุ รกิ จกับ
บริ ษทั ฯ อาจมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการกระทาความผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ ต้อง
ปฏิ เ สธการขายสิ นค้า หรื อ ให้บ ริ การ หรื อท าธุ ร กิ จกับบุ ค คลนั้น บริ ษทั ฯ
จะต้องให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย โดยให้อยูภ่ ายในขอบเขตที่
ได้รับอนุญาต ตามข้อสัญญาและข้อผูกพันที่บริ ษทั ฯ มีกบั ลูกค้า
12. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
▪ ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และข้อ บังคับต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องในด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
▪ ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในการท างาน ให้ มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต
และทรัพย์สินของพนักงาน และบริ ษทั ฯ
▪ ควบคุ ม และป้ องกั น ความสู ญหาย หรื อสู ญเสี ยที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น
อันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน
ทรัพย์สินสู ญหาย หรื อเสี ยหาย การปฏิ บตั ิงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาด
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
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4. การติดตามดูแล
บริ ษ ัทฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานทุ กคน
ที่จะรับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบาย และข้อปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้ อย่างเคร่ งครัด
มิใช่การปฏิบตั ิตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิ บตั ิที่กาหนดขึ้นนี้ ซึ่ งในข้อบังคับดังกล่าวมี
การกาหนด บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นข้อบังคับด้วย และบริ ษทั ฯ จะจัดอบรมรวมถึงจะมีการติดตาม ผลการปฏิ บตั ิตาม
แนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนิ นการ
ให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริ งจัง
5.ความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ลงทุนในบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ โดยเริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการดาเนิ นธุ รกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูก้ าหนดนโยบายหลัก ในด้า นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู่ กับ การสนับ สนุ น แนวนโยบายการมี ส่ว นร่ ว มดู แ ลสัง คม
และสิ่ ง แวดล้อ มอย่ า งเป็ นรู ป ธรรม ในปี 2560 บริ ษัท จะจัด ตั้ง คณะกรรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน
และสิ่ งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) เพื่อทาหน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนิ นงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้าน
ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คม ชุ ม ชน และสิ่ งแวดล้อ ม ให้มีค วามต่ อ เนื่ อ งและเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษ ัท โดยได้มี
การรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั มีแผนงานในการปฏิบตั ิ และดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั มุ่งเน้นการประกอบธุ รกิ จที่ เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และมี จรรยาบรรณ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ โดยเคารพ และปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ซึ่ งเป็ นพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งยึดถือ
หลักเกณฑ์แห่ งจารี ตทางการค้า ตลอดจนปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย อันประกอบด้วย ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้
และ สังคม โดยคานึ งถึ งความเสมอภาค เป็ นธรรมเท่ าเที ยม และเกิ ดประโยชน์ต่อทุ กฝ่ าย ซึ่ งบริ ษทั ได้ยึดหลักปฏิ บัติ
ที่ สาคัญ เช่ น ปฏิ บัติ ตามข้อ ตกลง และเงื่ อ นไขการค้า ตามกรอบกติ ก า การแข่ง ขันที่ ยอมรั บ กันโดยทั่วไป หลี กเลี่ ย ง
การดาเนิ นการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ละเว้นการเรี ยก รับ และไม่ใช้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต
การค้า ไม่ แสวงหาข้อ มูลที่ เป็ นความลับของคู่ แข่ง ทางการค้า ด้ว ยวิธีการที่ ไ ม่สุจ ริ ต หรื อไม่ เหมาะสม ไม่ สนับ สนุ น
การกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการที่โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยกาหนดโครงสร้างของบริ ษทั ที่เสริ มสร้าง
ให้มีการปฏิ บตั ิงานที่ สอดคล้องกับเป้ าหมาย และลักษณะการดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้กรอบของจริ ยธรรม มีการแบ่งหน้าที่
ความรั บผิ ดชอบ กระบวนการท างาน สายการบัง คับ บัญชาที่ ชัดเจนในแต่ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อให้มีก ารถ่ วงดุ ล อ านาจ
และมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการปลูกจิตสานึ กที่ดีให้พนักงานปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ถูกต้องตามกฎหมาย และกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั มีการกาหนดอานาจ
การอนุมตั ิ และวงเงิน รวมทั้งระบบการรับ-จ่ายเงิน ที่ชดั เจน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกัน และดูแลไม่ให้
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เกิดการทุจริ ต นอกจากนั้น บริ ษทั กาหนดให้มีหน่วยงานที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานภายในทุกด้าน เช่น ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านกฎเกณฑ์ และด้านการเงิน โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็ นระบบป้ องกันในเรื่ องดังกล่าวด้วย
ความรับผิดชอบต่ อสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั มี แผนงานในอนาคตเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบต่อสิ ทธิ มนุ ษยชน และไม่สนับสนุ นการใช้แรงงานเด็ก
ในธุ ร กิ จ ของบริ ษทั โดยบริ ษ ัทจะมี ขอ้ ก าหนดในข้อ สัญญาเกี่ ย วกับ การห้ามการใช้แรงงานเด็ก ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยจะระบุไว้ในสัญญาที่บริ ษทั ได้ทากับคู่คา้ ทุกราย ซึ่งคาดว่าบริ ษทั จะได้รับการสนับสนุนในโครงการดังกล่าวด้วยดี
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั สนับสนุ น และเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยมีนโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้น
ด้านการจ้างแรงงานตามกฏหมายอย่างเป็ นธรรม อาทิ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรม ตลอดจนบริ หารค่าจ้าง ค่าตอบแทน
และการปรับเลื่อนตาแหน่งพนักงานอย่างยุติธรรมบนพื้นฐานระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ มีหลักเกณฑ์การวัด
ที่ชดั เจน รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่ เหมาะสมกับการดารงชี พของพนักงานนอกเหนื อจากสวัสดิ การพื้นฐานที่ กฎหมาย
กาหนด เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ด้วยความผาสุ ก โดยคานึ งถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถ
แข่งขันกับตลาดแรงงานได้
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษทั มีนโยบายที่ชดั เจนในการแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ในกรณี ที่เกิดความเดือดร้อนอันเนื่ องมาจาก
สิ นค้า หรื อการให้บริ การ โดยได้มีการจัดตั้งหน่ วยงานที่ ทาหน้าที่ รับข้อร้องเรี ยน ดูแล และรั บผิดชอบในการติ ดตาม
ในทุกกรณี ตลอดจนการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจได้ว่า
จะได้รับการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง และรวดเร็ วทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่ละเลยในการเอาใจใส่ ในปั ญหาของลูกค้า แม้วา่ จะเลยกาหนด
ระยะเวลารับประกันแล้วก็ตาม
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
6.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดนโยบายระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม และเพี ย งพอในการดู แ ลการด าเนิ น งานให้เ ป็ นไปตามเป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย
รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร
แล้วสรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่วนคือ
6.1.1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1.
องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริ ยธรรม
2.
คณะกรรมการมี ค วามเป็ นอิ ส ระจากฝ่ ายบริ ห าร และท าหน้า ที่ ก ากับ ดู แ ล (Oversight)
และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
3.
ฝ่ ายบริ หารได้จัด ให้ มี โ ครงสร้ า งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่ ง การ
และความรั บผิดชอบที่ เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดู แล
(oversight) ของคณะกรรมการ
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องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ
องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
6.1.2 การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
1. องค์ ก รก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้อ ย่ า งชัด เจนเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ ส ามารถระบุ และประเมิ น
ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2. องค์กรระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่ อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร
3. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี่ ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร
4. องค์กรสามารถระบุ และประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
6.1.3 การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
1. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้
2. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้กาหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้น้ นั สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิได้
6.1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
1. องค์กรข้อมูลที่เกี่ ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุ นให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้
2. องค์กรสื่ อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุ ม
ภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
3. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
6.1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1.องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังดาเนิ นไป
อย่างครบถ้วนเหมาะสม
2. องค์กรประเมินและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นรวมกันว่า บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายใน
ของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลกรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการตามระบบได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยให้ สามารถ
ป้ องกันทรั พย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิ ชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ
รวมถึงระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่ องการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลเกี่ยวโยง เช่น ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว
4.
5.
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6.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษทั ตามข้อ 11.1
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
จะต้องได้รับการอนุมตั ิแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
7. รายการระหว่ างกัน
7.1 รายการระหว่ างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีผลประโยชน์ ขัดแย้ งในปี ทีผ่ ่านมา
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

Fortune Thailand
Investment Fund

ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั สิ ทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์
จากัด

บริ ษทั ย่อย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน

ความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมของ
รายการระหว่ างกัน

ปี 2559

ปี 2558

เงินกูย้ มื

246,717,700.00

1,310,424,489.24

ดอกเบี้ยจ่าย

-

43,504,560.00

เพื่อหมุนเวียนใน
กิจการของบริ ษทั

ให้บริ การพื้นที่
สานักงาน (ราย
เดือน)

70,000

-

เพื่อดาเนินกิจการ

7.2 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน โดยจะกาหนดให้ในการเข้าทา
สัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมด้วย โดยในการออกเสี ยงในที่ประชุม
นั้น ๆ กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ที่ ผ่านมาได้
ดาเนินไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.3 นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
โดยลักษณะของธุ รกิ จที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นการอยู่ รายการระหว่างกันยังอาจจะเกิ ดขึ้นได้ในอนาคต
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีนโยบายหลักว่า รายการนั้นๆ ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความจาเป็ น และเป็ นการดาเนิ นการเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกลุ่มบริ ษทั รวมทั้งต้องอยู่ในราคาที่ ยุติธรรมที่ สามารถอธิ บายได้ ส่ วนในด้านการปฏิ บัติน้ นั บริ ษทั ได้
กาหนดให้การทารายการระหว่างกันที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกรอบกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกาศใช้ในขณะที่ทารายการนั้น รวมทั้ง
บริ ษทั จะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลในการทารายการระหว่างกันนั้น ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และในรายงานประจาปี
ด้วย
ปั จจุบนั บริ ษทั มีนโยบาย ให้กลุ่มบริ ษทั ดาเนินการด้านการหารายได้ หรื อการผลิตเองโดยตรง เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น
อื่น เช่น เพื่อให้ได้มาซึ่งงาน เพื่อเกิดความแน่นอนของรายได้ เพื่อลดความเสี่ ยงในด้านลูกหนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
กับ ผูป้ ระกอบการรายอื่น เพื่อให้ได้คุณภาพงาน และ เพื่อสร้างประสบการณ์ของพนักงานบริ ษทั เป็ นต้น
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
1. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
1.1 ตารางสรุ ปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
งบการเงินรวม
ปี 2559
ปี 2558
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ผลการดาเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้
รายจ่ายรวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้

68

ANNUAL REPORT

ปี 2557

454.51
306.56
147.94

9,478.13
10,483.27
(1,005.14)

8,735.32
8,644.92
90.40

1,203.53
30.83
1,176.26
1,153.08
3.115

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

75.41
148.22
(72.81)
(69.82)
(0.23)

2016
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บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จัดตั้งขึ้นและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
เลขที่ 65/113 ชั้น 12 เอ อาคารชํานาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิ กายน 2546 โดย
หลักทรัพย์ทาํ การซื้ อขายในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลัก คือ เป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งคอมปานีเพื่อลงทุนในธุรกิจต่างๆ

1.2

มติที่ประชุมและการดําเนินงานที่สําคัญ
1.2.1 วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 มีมติ ดังนี้
1) อนุมตั ิให้จาํ หน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2) อนุมตั ิซ้ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด (“บริ ษทั กี ธา”) ในมูลค่าไม่เกิ น 800
ล้านบาท
การที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นมีมติให้บริ ษทั จําหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ทําให้บริ ษทั มีสินทรัพย์เกื อบ
ทั้งหมดในรู ปเงิ นสดหรื อหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) และที่ประชุมยังมีมติให้บริ ษทั เข้า
ซื้ อหุน้ สามัญ บริ ษทั กีธา ซึ่ งการอนุมตั ิการซื้ อหุน้ บริ ษทั กีธา เป็ นการเพิ่มในวาระอื่น โดยบริ ษทั ยัง
ไม่ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ การ
ซื้ อหุ้น บริ ษทั กีธา ถือเป็ นการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) จึ งต้อง
ยื่นคําขอต่อ ตลาดหลัก ทรั พย์ ให้พิจ ารณาคุ ณสมบัติใหม่ (Relisting) ตามข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
1.2.2 วันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559 มีมติอนุมตั ิการจําหน่ายเงิ นลงทุนหุ้น
สามัญทั้งหมดของ บริ ษทั กี ธา ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้แก่บริ ษทั เอ.ที.แลนด์ แอนด์ เดเวล็อปเม้นท์
จํากัด (บริ ษทั เอ.ที.แลนด์) เป็ นจํานวนเงิน 868 ล้านบาท และบริ ษทั ได้ดาํ เนินการจําหน่ายเงิ นลงทุน
ในบริ ษทั กีธา เรี ยบร้อยแล้ว (ตามหมายเหตุขอ้ 5) เพื่อแก้ไขปั ญหาคุณสมบัติของบริ ษทั กี ธา ที่ยงั
ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
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1.2.3 วันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ เข้าซื้ อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“บริ ษทั สิ ทธารมย์”) จํานวน 160,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100
ของจํานวนหุ้นที่ จ ําหน่ ายแล้ว ทั้ง หมด จากบริ ษทั เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิ เ นี ย ริ่ ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั
เพาเวอร์ ไลน์”) เป็ นจํานวนเงิน 370 ล้านบาท
1.2.4 การดําเนินการแก้ไขหรื อปฏิบตั ิให้มีคุณสมบัติเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเข้าซื้ อกิจการของบริ ษทั สิ ทธารมย์ นั้น เพื่อให้เป็ นไปตามแผนในการดําเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และ
เพื่ อแก้ไขปั ญหากรณี บริ ษทั เข้าข่ายเป็ นบริ ษทั ที่ มีสินทรัพย์ท้ งั หมดหรื อ เกื อบทั้ง หมดในรู ปของเงิ นสด
(Cash Company) อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงต้องปรับปรุ งคุณสมบัติบางส่วนของบริ ษทั สิ ทธารมย์เพื่อให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่ งคาดว่าจะดําเนิ นการแล้วเสร็ จภายในปี 2559 และเมื่อ
การปรับปรุ งคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะดําเนินการยื่นคําขอรับหลักทรัพย์ใหม่ ต่อไป
ตามที่กล่าวข้างต้นบริ ษทั อยูร่ ะหว่างดําเนินการตามขั้นตอนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริ ษทั มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ หากบริ ษทั ไม่ได้
ดําเนิ นการแก้ไขหรื อปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามข้อ กําหนดในการดําเนิ นการให้มีธุรกิ จที่ มีคุณสมบัติที่จะจด
ทะเบีย นกับ ตลาดหลัก ทรั พย์ ตลาดหลัก ทรั พย์ฯ อาจพิ จารณาสั่งห้ามการซื้ อ ขายหลัก ทรั พย์ของบริ ษทั
รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกให้กบั บริ ษทั อื่นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย นเพิ่มเติ ม
และอาจสั่ง เพิ ก ถอนจากหลัก ทรั พย์จ ดทะเบี ย น ซึ่ งปั จ จุ บนั ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ได้สั่ง ห้ ามการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกให้กบั บริ ษทั อื่น
2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน
2554 เรื่ องกําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ นภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริ ษทั จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงได้มีการแปลงบการเงิ นภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ
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2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ใหญ่และงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยซึ่ ง บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เข้าถือหุ้น
หรื อมีอาํ นาจควบคุมอย่างเป็ นสาระสําคัญ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยถูกนํามารวมตั้งแต่วนั ซื้ อและ
จะไม่นาํ มารวมตั้งแต่วนั ที่อาํ นาจควบคุมหมดไป
รายละเอียดบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุ รกิจ

บริษัทย่ อย
บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

ไทย
ไทย

สัดส่ วน
การถือหุ น้
2559
2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ
99.99
100
-

2.2.1 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
2.2.2 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่ มีสาระสําคัญได้ตดั ออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
2.2.3 ส่ ว นของผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ย ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมคือ จํานวนกําไรหรื อ ขาดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรขาดทุน
รวมและส่วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.2.4 การซื้ อบริ ษทั ย่อย และการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั กีธา และในไตรมาส 3 ปี 2559
บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั สิ ทธารมย์ โปรดสังเกตหมายเหตุขอ้ 5
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3.
3.1

หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ที่ได้ ใช้ ในระหว่างปี
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงิ นที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
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ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 41

เรื่ อง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน-สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
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ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21

เรื่ อง
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ กําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้สาํ หรับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของของพนักงาน
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นาํ ส่งรัฐ

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ ตามที่กล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคํา และคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบ ตั ิ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นซึ่ งได้ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภา
วิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงิ น
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
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เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

2016

เรื่ อง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2599)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
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ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
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การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่มเี งินเฟ้อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ กําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของ
พนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

2016

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นาํ ส่งรัฐ

บริ ษทั ฯ ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชี

4.1

การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้จ ากการขายสิ น ค้า รั บ รู้ ร ายได้เ มื่ อ มี ก ารส่ ง มอบและได้โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เ ป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู้ รายได้เมื่อได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มี
นัยสําคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว โดยบริ ษทั ไม่เกี่ยวข้องในการบริ หารหรื อควบคุมห้องชุดที่
ขายไปแล้ว ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม ซึ่ งมูล ค่าที่ รั บ รู้ ร ายได้และต้นทุนที่ เ กิ ดขึ้ นเนื่ อ งมาจากรายการนั้น
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
บริ ษทั คํานวณต้นทุนขายอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์ราคาขาย
บริ ษทั คํานวณต้นทุนขายบ้านและที่ดินโดยการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของแต่
ละโครงการ(โดยคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง)ให้กบั บ้านพร้อมที่ดินที่ขายจามอัตราส่ วนพื้นที่ที่ขายของแต่
ละโครงการ และรับรู้เป็ นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิก
ใช้

4.3

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
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กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เท่ากับจํานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงิ นจากลูกหนี้ ไม่ได้ ทั้งนี้
โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั หนี้ สูญที่เกิ ดขึ้น
ในระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
4.4

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
อสั งหาริ มทรั พย์ ระหว่ างการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา คือ โครงการที่ถืออสังหาริ มทรัพย์ไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อ
การขายในการดําเนินธุรกิจปกติ อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับโดยประมาณ (สุทธิจากจํานวนที่เรี ยกเก็บ) แล้วแต่ราคาใดตํ่ากว่า มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับคือราคาขาย
โดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย
ต้นทุนของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ร ะหว่างการพัฒนา ประกอบด้ว ย ต้นทุนของแต่ล ะโครงการ รวม
ต้นทุนจากการได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง ต้นทุนการกู้ยืม
ซึ่ งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อ ใช้ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนารวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
จนกระทัง่ การพัฒนาสําเร็ จ
อสั งหาริ มทรั พย์ รอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และต้นทุน
การกูย้ ืมที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต

4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการบันทึกตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อมูลค่า
เงินลงทุนลดลง ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
เงิ น ฝากธนาคารประเภทประจํา ที่ แ สดงเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเงิ น ลงทุนชัว่ คราว มี อ ายุครบกํา หนด
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ตราสารทุ น ซึ่ งเป็ นหลัก ทรั พ ย์ใ นความต้อ งการของตลาดซึ่ งถื อ ไว้เ พื่ อ ค้าจัด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์
หมุนเวี ย นและแสดงในมูล ค่ายุติธรรม กําไรหรื อ ขาดทุนจากการตีร าคาหลักทรั พย์ได้บนั ทึ ก ในกําไร
ขาดทุน
เงิ นลงทุนในตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลัก ทรั พย์ในความต้อ งการของตลาดนอกเหนื อ จากที่ถื อไว้เพื่ อค้า จัด
ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงิ นลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม
และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ส่ วนผลขาดทุน
จากการด้อยค่ารับรู้ ในกําไรขาดทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงิ นลงทุนจะรับรู้ ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคย
บันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุ้นโดยตรงเข้ากําไรขาดทุน
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่รายงาน ส่ วน
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงิ นสุ ท ธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไร
หรื อขาดทุนจากการตีร าคาหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อ งที่เ คยบันทึก ในส่ ว นของผูถ้ ือ หุ้นจะถูก บันทึก ในกําไร
ขาดทุ นหรื อในกรณี ที่ จ ําหน่ ายบางส่ ว นของเงิ น ลงทุ นที่ ถื อ อยู่ การคํานวณต้นทุ นสํา หรั บเงิ นลงทุน ที่
จําหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
4.6

อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงต้นทุนที่ประมาณใน
เบื้องต้นสําหรับการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกิ จการ
เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาของส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
อาคารคลับเฮ้าส์
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
สํานักงานขายและห้องตัวอย่าง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

20
3- 5
2
5-10
3, 5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รั บคืนซึ่ งคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่
คาดว่าจะเกิ ดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจํานวนที่จะได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
หักด้วยต้นทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์น้ ันแล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชี จะถูกปรั บลดให้
เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี และรับรู้ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์เหล่านั้นในงบกําไร
ขาดทุน
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4.7

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึ กต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้ รายการ
เริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้
ว่าสิ นทรั พย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิ ธีก ารตัดจําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของงบกําไร
ขาดทุน
ค่า ตัด จํา หน่ ายสิ น ทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตนคํา นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์โ ดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3, 5 ปี

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาประเมินด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
อาจจะไม่ได้รับคืนหรื อเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ
หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่
ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับรู้ รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
4.8

การรวมธุรกิจและค่าความนิยม
บริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ บริ ษทั (ผูซ้ ้ื อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้ อธุรกิ จ
ด้วยผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และจํานวนของส่ วนของผู้
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผูซ้ ้ื อจะวัดมูลค่าส่วนของผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(ถ้ามี) ในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุ้น
ที่ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุมนั้น
บริ ษทั บันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุรกิจเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ตน้ ทุนดังกล่าวเกิ ดขึ้นและเมื่อได้รับ
บริ การ
บริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิ จส่ วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรั พย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์สุทธิ ที่ได้มาสู ง กว่าต้นทุนการรวม
ธุรกิจ บริ ษทั จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่วนของกําไรขาดทุนทันที
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บริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อ วัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อ ยค่า บริ ษทั จะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิ ดขึ้ นจากการรวมกิ จ การ
ให้ก ับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เ กิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงิ นสด) ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ประโยชน์เพิ่ มขึ้นจากการรวมกิ จการ และบริ ษทั จะทําการประเมิ นมูล ค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของ
หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด)
หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั จะ
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อย
ค่าได้ในอนาคต
4.9

การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่ มบริ ษัท /บริ ษัท จะพิ จ ารณาประเมิ น การด้อ ยค่ าของสิ นทรั พย์เ มื่ อ มี ข้อ บ่ง ชี้ ว่า มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรื อเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคา
ขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณา
สิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับรู้ รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึก กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิต สิ นทรัพย์หรื อพัฒนาโครงการที่ตอ้ งใช้
ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้ อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่า
สิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อเมื่อการก่อสร้ างเสร็ จสิ้ นหรื อหยุดชะงักลง
จนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุน
การกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ ืมนั้น
สําหรับเงินกูท้ ี่กูม้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ย
ที่จ่ายจริ งหักด้วยรายได้จากการนําเงินกูน้ ้ นั ไปลงทุนชัว่ คราว ส่วนเงินที่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปดอกเบี้ย
จะคํานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนคืออัตรา
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของต้นทุนการกูย้ ืมในระหว่างปี ที่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืมของเงินที่กูม้ าโดยเฉพาะ
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4.11 การบัญชีสําหรับสั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงิ นที่
ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะ
ยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก ในกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กบั
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูง
ใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
4.12 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึ ก ประมาณการหนี้ สินเมื่ อ มี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ของภาระผูก พันใน
ปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าว
คาดว่าจะส่ ง ผลให้ต้อ งเกิ ดการไหลออกของทรัพยากรเพื่ อ จ่ ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ต้อ งจ่ าย
สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการ
ได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชําระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงิน
ที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ย งชีพบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู้
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในกําไรขาดทุน
4.14 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่ ม บริ ษัท /บริ ษัท แปลงค่ า รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ เ ป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิ ด
จากรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ น
ดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในกําไรขาดทุน
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่ ม บริ ษัท/บริ ษัท บันทึ กภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่ างชั่วคราวระหว่ างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดย
ใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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กลุ่ มบริ ษัท /บริ ษัท จะบันทึ กภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ้ นหากภาษี ท่ี เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
4.16 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
การนําเสนอข้อมูลส่ วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผูบ้ ริ หารที่มีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดใน
ด้านการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เพื่อ ประเมิ นผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและเพื่อ จัดสรร
ทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว
4.17 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงิ นลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ ก ารค้าและลูกหนี้ อื่น หนี้ สินทางการเงิ นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ น
ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาว นโยบายการบัญชีเฉพาะ
สําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.18 การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิ ดของการควบคุมเกี่ ย วกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิ ดนี้
รวมถึงผูป้ ระเมินมูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัด
มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ ไม่สามารถสัง เกตได้ และปรั บปรุ งการวัดมูลค่าที่ มีนยั สําคัญอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการ
จัด ระดับ ชั้น ของมูล ค่ ายุติ ธรรมว่ า เป็ นไปตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อย่า ง
เหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
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•

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า

•

ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้)
สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

•

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกัน
ของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การ
โอนเกิดขึ้น
4.19 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อ ม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ้น บริ ษทั ย่อย และ กิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้
บุคคลหรื อกิ จ การที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ ง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือ หุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ พนักงาน
ของบริ ษทั ตลอดทั้ง สมาชิก ในครอบครั ว ที่ใกล้ชิดกับบุคคลดัง กล่าว และกิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกับบุคคล
เหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แต่ละรายการ
จะคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.20 การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิจ และการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ ง ผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นเงื่ อนไขและรายละเอีย ดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้โอน
หรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
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ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ไม่มีการซื้ อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้ง
ของธนาคารฯ และคู่สญ
ั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือ
ทางการเงิ นในระยะยาว การเปลี่ ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในการคํานวณ อาจมี
ผลกระทบต่อ มูล ค่ ายุติ ธรรมที่ แ สดงอยู่ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น และการเปิ ดเผยลําดับ ชั้น ของมูล ค่ า
ยุติธรรม
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะตั้ง ค่าเผื่อ การด้อ ยค่าของเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเมื่อ มูลค่ายุติธรรมของเงิ น
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะ
สรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ ดุลย
พินิจของฝ่ ายบริ หาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้อ งทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
ในการบันทึก และวัดมูลค่าของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อ ยค่าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงิ นสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ
หน่วยของสิ นทรั พย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้ง การเลือกอัตราคิดลดที่เ หมาะสมในการคํานวณหามูลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษี ท่ีไม่ได้ใช้เ มื่ อ มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะมีก ําไรทางภาษี ใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ควรรับรู้ จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ นของ
พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่ นของพนัก งานประมาณขึ้ นตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ซึ่ งต้อ งอาศัย ข้อ สมมติ ฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
5.

การจําหน่ ายและซื้อบริษัทย่ อย

5.1

การจําหน่ ายบริษัทย่ อย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 1.2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559 มีมติ
อนุ มตั ิให้จาํ หน่ายเงิ นลงทุนในหุ้นสามัญทั้ง หมดของบริ ษทั กี ธา ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อ ยของบริ ษทั เป็ นหุ้น
สามัญจํานวน 21,999,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ย่อย ให้แก่บริ ษทั เอ.ที.แลนด์ ในราคาประมาณหุ้นละ 39.45 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 868 ล้านบาท โดยเกณฑ์
ที่ใช้ในการกําหนดมูล ค่าสิ่ ง ตอบแทนพิจ ารณาจากมูลค่าต้นทุนการได้มา ณ วันซื้ อเงิ นลงทุนหุ้นสามัญ
จํานวน 780 ล้านบาท บวกด้วยต้นทุนตั้งแต่วนั ที่ถือหุ้นจนถึงวันจําหน่ายจํานวน 60 ล้านบาทและบวกกําไร
จํานวน 28 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นราคาที่เจรจาต่อรองระหว่างคู่สญ
ั ญาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
บริ ษทั ได้รับชําระเงินค่าหุ้นสามัญแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
1) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับเงินวางมัดจํา จํานวน 148 ล้านบาท
2) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชําระจํานวน 360 ล้านบาท
3) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชําระจํานวน 360 ล้านบาท
โดยการชําระเงินครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 บริ ษทั ไม่ได้รับชําระโดยตรง ซึ่ งบริ ษทั ได้มีหนังสื อถึง บริ ษทั เอ.ที.
แลนด์ ให้โ อนเงิ นที่ จ ะชํา ระค่ า หุ้น สามัญ นั้น โอนให้ ก ับ Fortune Thailand Investment Fund ใน
ต่างประเทศ เพื่อชําระหนี้เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขายหุ้นและดําเนินการโอนหุ้นของบริ ษทั กีธา จํากัด เรี ยบร้ อย
แล้ว
งบการเงิ นของบริ ษทั กี ธา ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ผ่านการสอบทานแล้ว มี ขอ้ มูล ที่เ ป็ นสาระสําคัญของ
บริ ษทั กีธา ณ วันที่จาํ หน่าย มีรายละเอียดดังนี้
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สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ที่ดินรอการพัฒนา
อุปกรณ์-สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

176,702,163.23
241,866,040.16
5,081,110,181.22
182,020,509.70
3,557,135,888.22
19,108,035.29
2,412,382.75
221,132,238.69
10,260,768.26

หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิของบริษัทย่ อย
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์สุทธิของเงินลงทุนในงบการเงินรวม
ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุน

(2,165,539,822.72)
(574,286,400.00)
(6,950,660,085.00)
(658,843.43)
(313,188,654.46)
(512,585,598.09)
(20,509.70)
194,961,884.30
(317,644,223.49)
(868,000,000.00)
(1,185,644,223.49)

ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
หั ก: จ่ายชําระเจ้าหนี้เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยการโอนชําระจากผูซ้ ้ื อเงินลงทุน
หั ก: เงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่จาํ หน่าย
เงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากการจําหน่ ายเงินลงทุน
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(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
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868,000,000.00
(710,415,266.59)
(176,702,163.23)
(19,117,429.82)

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
(หน่ วย: บาท)
งบเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุน

780,000,000.00
(868,000,000.00)
(88,000,000.00)

ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
หั ก: จ่ายชําระเจ้าหนี้เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยการโอนชําระจากผูซ้ ้ื อเงินลงทุน
เงินสดรับสุ ทธิจากการจําหน่ ายเงินลงทุน

868,000,000.00
(710,415,266.59)
157,584,733.41
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ผลการดําเนินงานของ บริ ษทั กี ธา ที่ถือเป็ นการดําเนิ นงานที่ยกเลิกจนถึง ณ วันจําหน่าย ซึ่ งรวมอยู่ในงบ
การเงินรวมแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้

494,977,425.12
81,417,970.78
2,715,469.66
579,110,865.56

128,693,579.73
4,070,681.94
132,764,261.67

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน) สํ าหรับงวดก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน) สํ าหรับงวด

447,239,041.55
56,827,393.15
25,731,441.74
93,437,648.50
623,235,524.94
(44,124,659.38)
20,621,185.96
(23,503,473.42)

116,984,316.20
103,115,613.15
57,031,342.83
703,487,192.63
171,220,332.91
1,151,838,797.72
(1,019,074,536.05)
5,540,269.69
(1,013,534,266.36)

งบกระแสเงินสด ของ บริ ษทั กีธา สําหรับงวด จนถึง ณ วันจําหน่าย แสดงได้ดงั นี้

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
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(หน่ วย:พันบาท)
จํานวนเงิน
2559
279,919.91
(181,427.63)
98,492.28
78,209.88
176,702.16

5.2

การซื้อบริษัทย่ อย
ตามที่ก ล่าวในหมายเหตุข้อ 1.2 เมื่อ วันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั มี มติ
อนุมตั ิให้ซ้ื อหุ้นสามัญของ บริ ษทั สิ ทธารมย์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชําระแล้ว จากผู้
ถือหุ้นเดิม (บริ ษทั เพาเวอร์ ไลน์) จํานวน 160,000 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าหุ้นที่ซ้ื อขายทั้งสิ้ น 370 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ้นทั้งหมด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 จํานวน 370 ล้านบาท และได้ดาํ เนิ นการโอนหุ้น
สามัญบริ ษทั สิ ทธารมย์ เสร็ จสิ้ น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่ งถือเป็ นวันซื้ อธุรกิจ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการรวมธุรกิ จ กําหนดให้บริ ษทั ต้อง
บันทึกสิ นทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันซื้ อธุรกิจ ด้วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ได้
สรุ ปผลการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อธุรกิ จ ณ วันซื้ อธุรกิ จเสร็ จสิ้ นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตาม
รายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระและการจัดทําข้อมูลของบริ ษทั
ข้อมูลสิ นทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ณ วันซื้ อธุรกิจ ประกอบด้วย

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประมาณการค่าก่อสร้างสาธารณู ปโภค
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สินทรัพย์ และหนีส้ ิน - สุ ทธิ
ค่าความนิ ยม
เงินสดจ่ ายซื้ อธุรกิจ
เงินสดจ่ายซื้ อธุ รกิจ
หักเงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้ อ
เงินสดจ่ ายสุ ทธิ จากการซื้ อธุรกิจ

(หน่ วย: บาท)

มูลค่ า
ตามบัญชี

รายการปรับปรุ ง

43,017,961.86
34,778,361.90
74,293,533.49
582,409.31
7,362,675.35
8,742,526.41
19,828,821.88
24,520.09
102,750.00

43,589,855.38
116,278,178.12
-

43,017,961.86
34,778,361.90
117,883,388.87
582,409.31
7,362,675.35
8,742,526.41
136,107,000.00
24,520.09
102,750.00

(10,136,452.42)
(14,540,862.89)
(31,973,606.70)
(536,103.00)
163,520,141.98 127,894,426.80

(10,136,452.42)
(14,540,862.89)
(31,973,606.70)
(536,103.00)
291,414,568.78
78,590,431.22
370,005,000.00

มูลค่ ายุตธิ รรม

370,005,000.00
(43,017,961.86)
326,987,038.14
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6.

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างงวดบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการทางธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าว (นอกเหนือจากรายการที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ อื่นแล้ว) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันมี
ดังนี้
รายชื่ อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99
(ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 100
(ตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2559)
Fortune Thailand Investment Fund
ผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั
บริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์และเพียงพนอ จํากัด
กรรมการร่ วมกัน 1 ท่าน
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
กรรมการบริ ษทั
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายราคา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ไม่มีการคิดดอกเบี้ย, อัตราร้อยละ 6 ต่อปี

รายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดงั นี้
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2559

งบการเงินรวม

2558

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ค่าใช้ จ่าย
ค่าทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
บริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์และ
เพียงพนอ จํากัด
ดอกเบีย้ จ่ าย
Fortune Thailand Investment Fund
รวม

2,045,641.83

5,736,907.85

-

-

14,259,744.00
16,305,385.83

33,190,264.00
38,927,171.85

-

-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

6,084,463.64

9,205,316.87
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4,104,750.00

4,431,983.87

ยอดคงเหลือของรายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ2558 มี
ดังนี้
2559

เจ้ าหนีอ้ ื่น
ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ าย
บริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์และ
เพียงพนอ จํากัด
ดอกเบีย้ ค้างจ่ าย
Fortune Thailand Investment Fund
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้น
Fortune Thailand Investment Fund
รวม

งบการเงินรวม

2558

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

1,567,291.83

-

-

-

43,504,560.00
45,071,851.83

-

-

246,717,700.00
246,717,700.00

1,310,424,489.24
1,310,424,489.24

246,717,700.00
246,717,700.00

730,363,689.24
730,363,689.24

ในระหว่างงวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ ืมระยะสั้นมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่ วย:บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
Fortune Thailand Investment Fund
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
1,310,424,489.24
730,363,689.24
รับเงินกู้
246,717,700.00
246,717,700.00
ชําระคืนเงินกู้
(710,415,266.59)
(710,415,266.59)
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(25,722,822.65)
(19,948,422.65)
(574,286,400.00)
จากการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
246,717,700.00
246,717,700.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายมนต์ชัย อรวงศ์ ไพศาล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รับเงินกู้
ชําระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

20,000,000.00
(20,000,000.00)
-

20,000,000.00
(20,000,000.00)
-
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เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากู้ยืมกับ Fortune Thailand Investment Fund วงเงิ น
รวม 22 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เบิกเงินกูแ้ ล้วจํานวน 20.15 ล้านเหรี ยญสหรัฐและไม่มีสิทธิเบิกใช้วงเงิ น
ส่วนที่เหลือแล้ว รับเงิ นกู้งวดแรกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557) ไม่มีการคิดดอกเบี้ย กําหนดจ่ายคืน
เงินต้นทั้งจํานวนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่รับเงินกู้ เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
บริ ษทั กู้ยืมเงิ นข้างต้นเพื่ อนําไปชําระหนี้ ค่าซื้ อเงิ นลงทุนในหุ้นสามัญบริ ษทั กี ธา ให้กบั บริ ษทั ที
แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเงิ นกู้ เรื่ องการคืนเงิ นต้นใหม่เป็ นชําระ
คืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงิ นกู้ท้ งั จํานวน
แล้วโดยบริ ษทั ไม่ได้ชาํ ระคืนเงิ นกู้โดยตรงแต่ให้บริ ษทั เอ.ที .แลนด์ (ผูซ้ ้ื อหุ้นสามัญบริ ษทั กี ธา)
โอนเงินให้กบั Fortune Thailand Investment Fund ในต่างประเทศ

2)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากู้ยืมเงิ นกับ Fortune Thailand Investment วงเงิ น
รวม 16 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เบิกเงินกูแ้ ล้วทั้งจํานวน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557) อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ
6 ต่อปี กําหนดจ่ายคืนดอกเบี้ยพร้อมเงินต้น กําหนดจ่ายคืนเงินต้นทั้งจํานวนภายใน 3 เดือน นับจาก
วันที่รับเงินกู้ เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้ชาํ ระคืนเงิ นกู้ตามกําหนด ดังนั้นเงิ นกู้ดงั กล่าวจึ งถือ
เป็ นเงินกูย้ ืมที่ผิดนัดชําระ ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเงิ นกู้
เรื่ องการคืนเงินต้นและดอกเบี้ยใหม่เป็ นชําระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยข้างต้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
5.1

3)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากู้ยืมกับ Fortune Thailand Investment Fund เป็ น
วงเงิ นบาทเที ยบเท่าไม่เกิ น 10 ล้านเหรี ย ญสหรัฐ (รับเงิ นกู้แล้วจํานวน 7 ล้านเหรี ย ญสหรัฐ) โดย
กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่เบิกรับเงิ นกู้ ไม่มีการคิดดอกเบี้ย กําหนดจ่ายคืน
เงินต้นทั้งจํานวนภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่เบิกเงินกู้ เงิ นกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน บริ ษทั กู้ยืม
เงินข้างต้นเพื่อนําไปชําระค่าซื้ อเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริ ษทั สิ ทธารมย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ไม่ได้ชาํ ระคืนเงิ นกู้ตามสัญญา และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 บริ ษทั
ได้ทาํ หนังสื อขอขยายระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้ใหม่เป็ นชําระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
และขอยกเว้นดอกเบี้ยจ่ายที่ผิดนัดชําระ ซึ่ งผูใ้ ห้กู้ได้ตอบรับให้ขยายระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
และยกเว้นดอกเบี้ยจ่ายที่ผิดนัดชําระแล้ว
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4) เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินกับนายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล จํานวน 20 ล้าน
บาท ไม่มีการคิดดอกเบี้ย กําหนดจ่ายคืนเงินต้นภายใน 6 เดือน เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายคงเหลือที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม
7.

-

(หน่ วย:เหรี ยญสหรั ฐ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

36,145,852.00
1,200,000.00
37,345,852.00

-

20,145,852.00
20,145,852.00

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เช็ครอนําฝาก
รวม

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

340,000.00
215,203.50
20,000.00
20,000.00
717,764.53 72,271,541.39
15,000.00
30,000.00
90,188,083.96 4,420,548.79 24,272,772.91 16,278,665.89
- 17,631,249.00
91,245,848.49 94,538,542.68 24,307,772.91 16,328,665.89

เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี (ปี 2558 ร้อยละ 0.37 0.38 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
2559
2558
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
หน่วยลงทุน - ราคาทุน
ปรั บปรุง: กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
การปรับมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรม - หน่ วยลงทุน
เงินฝากประจํา

รวม

(หน่ วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

26,977.09

-

26,977.09

-

4,522.88
31,499.97
36,259.70
67,759.67

-

4,522.88
31,499.97
31,499.97
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9.

102

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2559
2558

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้า
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

279,250.00 44,336,000.00
(279,250.00)
- 44,336,000.00

ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้างานตกแต่งภายใน
เงินทดรองจ่ายค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวม

54,856.61 1,761,756.95
98,799.46
825,871.20
- 29,612,718.70
78,565.00 4,216,000.00
3,006,239.37 4,242,129.81
2,111,124.00
100,090.27
675,625.35
3,338,550.71 43,445,226.01

31,127.50
3,006,239.37
3,037,366.87

32,386.03
3,011,139.37
3,043,525.40

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น

3,338,550.71 87,781,226.01

3,037,366.87

3,043,525.40
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10.

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
10.1 อสั งหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนาและสินค้าสํ าเร็จรูป

อสั งหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนา
ที่ดิน
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม
บวก ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาทุน
รวมอสั งหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนา
สิ นค้าสํ าเร็จรูป
บ้านพร้อมขาย
รวมทั้งสิ้น

2559

งบการเงินรวม

1,685,747,926.57
1,979,771,502.44
128,580,296.74
228,028,902.34
4,022,128,628.09
1,121,149,065.65

63,888,281.60

5,143,277,693.74

62,291,270.00
126,179,551.60

5,143,277,693.74

2559

11.

2558

11,363,383.82
24,766,387.05
11,980,886.36
446,556.45
48,557,213.68
15,331,067.92

10.2 อสั งหาริมทรัพย์ รอการพัฒนา

ที่ดิน
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
รวม

(หน่ วย:บาท)

งบการเงินรวม

136,107,000.00
136,107,000.00

(หน่ วย:บาท)
2558

3,479,469,490.00
7,598,650.00
999,820.22
3,488,067,960.22

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
บริ ษทั ย่อ ยได้นําเงิ นฝากสถาบัน การเงิ น เพื่ อ เป็ นหลัก ประกันหนัง สื อ คํ้า ประกันที่ ธนาคารออกให้แ ก่
หน่วยงานรัฐ
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12.

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

ประเภทกิจการ

160

(ล้ านบาท)

2,200
-

(ล้ านบาท)

ทุนชําระแล้ว
2559
2558

100.00

(ร้ อยละ)

99.99
-

(ร้ อยละ)

เงินลงทุนสัดส่ วน
2559
2558

370,005,000.00
370,005,000.00

2559

2558

(หน่ วย:บาท)

780,000,000.00
780,000,000.00

วิธีราคาทุน

และเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ซ้ื อหุ้นสามัญของ บริ ษทั สิ ทธารมย์ จํานวน 160,000 หุ้น
เป็ นจํานวนเงิน 370 ล้านบาท

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 5 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559 มีมติอนุมตั ิการจําหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริ ษทั
กีธา เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 21,999,998 หุ้น เป็ นจํานวนเงิน 868 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
รวม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
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13.

ราคาทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
จําหน่ าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ลดลงจากการจําหน่ ายธุ รกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,340,146.72
1,340,146.72

ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

8,950,761.57
8,950,761.57

อาคาร
17,500.00
17,500.00
646,270.00
663,770.00

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
39,298,985.67
2,221,038.40
23,195,938.87
64,715,962.94
(64,715,962.94)
-

สํานักงานขายและ
ห้องตัวอย่าง
6,826,509.24
1,902,759.50
(1,066,307.50)
125,536.68
7,788,497.92
110,767.00
1,209,956.00
(7,873,964.92)
1,235,256.00

อุปกรณ์

งบการเงินรวม

3,978,138.09
983,038.63
(2,307,923.43)
(125,536.68)
2,527,716.61
725,422.48
1,050,001.80
(2,116,111.58)
2,187,029.31

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

6,021,000.00
6,021,000.00
1,516,340.00
(6,021,000.00)
1,516,340.00

ยานพาหนะ

5,283,063.50
17,912,875.37
(23,195,938.87)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

61,425,196.50
23,019,711.90
(3,374,230.93)
81,070,677.47
1,482,459.48
14,067,206.09
(80,727,039.44)
15,893,303.60

รวม

(หน่ วย:บาท)
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-

1,340,146.72

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
6,617,432.96

(2,202,490.98)
(130,837.63)
(2,333,328.61)

-

-

-

อาคาร

เพิม่ ขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ลดลงจากการขายธุ รกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี:
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่ าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ดิน

584,805.35

13,834.66

(75,299.31)
(78,964.65)

(165.74)
(3,499.60)
(3,665.34)

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

-

17,252,368.72

(5,237,538.79)
52,701,133.01
-

(27,962,375.01)
(19,501,219.21)
(47,463,594.22)

สํานักงานขายและ
ห้องตัวอย่าง

114,607.60

4,102,232.39

(1,067,859.77)
(660,773.58)
4,294,250.48
(1,120,648.40)

(2,299,140.04)
(1,901,296.08)
559,174.60
(45,004.01)
(3,686,265.53)

อุปกรณ์

งบการเงินรวม

1,031,059.51

1,815,024.04

(826,910.82)
(378,292.70)
761,926.29
(1,155,969.80)

(2,417,672.14)
(560,111.93)
2,220,087.49
45,004.01
(712,692.57)

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

268,282.00

2,660,505.49

(1,227,418.11)
(521,839.75)
3,861,694.37
(1,248,058.00)

(2,156,955.38)
(1,203,539.13)
(3,360,494.51)

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

-

-

-

-

9,956,334.14

25,843,965.30

(5,324,679.68)
(7,004,581.76)
61,619,004.15
(5,936,969.46)

(34,836,308.31)
(23,169,665.95)
2,779,262.09
(55,226,712.17)

รวม

(หน่ วย:บาท)

(หน่ วย:บาท)

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สํานักงาน

17,500.00
17,500.00
646,270.00
663,770.00

2,684,000.03
122,183.03
(2,307,923.43)
498,259.63
638,767.88
1,137,027.51

2,701,500.03
122,183.03
(2,307,923.43)
515,759.63
1,285,037.88
1,800,797.51

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(165.74)
(3,499.60)
(3,665.34)
(75,299.31)
(78,964.65)

(2,120,004.07)
(227,477.22)
2,220,087.49
(127,393.80)
(172,068.27)
(299,462.07)

(2,120,169.81)
(230,976.82)
2,220,087.49
(131,059.14)
(247,367.58)
(378,426.72)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี :
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

13,834.66
584,805.35

370,865.83
837,565.44

384,700.49
1,422,370.79

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
จําหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีอุปกรณ์ที่ตดั ค่าเสื่ อ มราคาหมดแล้ว แต่ย งั ใช้ง านอยู่ในงบ
การเงิ นรวม ราคาทุน จํานวน 2.69 ล้านบาท และ จํานวน 0.83 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ จํานวน 0 บาท และ จํานวน 0 บาท ตามลําดับ
งบการเงินรวม
2559
2558
ค่าเสื่ อมราคาแสดงรวมไว้ใน :การดําเนินงานต่อเนื่ อง
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
การดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม
14.

481,230.64
481,230.64
6,523,351.12
7,004,581.76

20,038,745.75
3,130,920.20
23,169,665.95
23,169,665.95

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

247,367.58
247,367.58
247,367.58

230,976.82
230,976.82
230,976.82

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
ลดลงจากการขายธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,217,784.12
517,024.00
135,141.00
(1,217,784.12)
652.165.00

487,813.00
729,971.12
1,217,784.12

517,024.00
517,024.00

-

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ลดลงจากการขายธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(350,712.71)
(110,620.91)
(70,749.09)
455,401.37
(181,370.00)

(214,428.59)
(136,284.12)
(350,712.71)

(64,974.54)
(64,974.54)

-

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
-ระหว่างติดตั้ง
ลดลงจากการขายธุรกิจ

2,632,260.00
(1,650,000.00)

1,650,000.00
-

982,260.00
-

-

1,453,055.00

2,517,071.41

1,434,309.46

-

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

108

งบการเงินรวม
2559
2558

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
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15.

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี/ ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ส่วนปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์จากการซื้อธุรกิจ
รวม
สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
-

221,000,470.00
106,741.40
221,107,211.40

(31,649,382.93)
(31,649,382.93)

(333,784,813.13)
(333,784,813.13)

(31,649,382.93)

(112,677,601.73)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่าย(รายได้ ) ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

(324,223.77)
(324,223.77)

-
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16.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2559
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองรับ
เงินประกันผลงาน
เงินมัดจํารับล่วงหน้าค่าที่ดิน
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
17.

1,884,314.00

-

-

510,000.00 805,160,426.36
666,885,800.91
3,646,165.06
25,685,187.29
12,710,963.00
6,564,720.46
66,109,289.81
90,000,000.00
2,076,221.23
7,602,427.60
25,508,069.75 1,661,443,131.97
27,392,383.75 1,817,881,362.89

681,970.91
52,360.42
734,331.33
734,331.33

1,189,239.93
98,536.16
1,287,776.09
1,287,776.09

เงินกู้ยืมระยะยาว
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2558

156,438,230.92

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

วงเงินที่ 1
วงเงินที่ 2
รวม
หั ก ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
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งบการเงินรวม

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2016

-

5,715,411,570.00
1,305,136,800.00
7,020,548,370.00

-

(1,740,182,400.00)
5,280,365,970.00

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก กูเ้ พิ่ม
หั ก จ่ายคืนเงินกู้
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7,020,548,370.00
(69,888,285.00)
(6,950,660,085.00)
-

วงเงินที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากู้ยืมเงิ นกับ Profit Fortress Corp (นิ ติบุคคล
ต่างประเทศ) วงเงินรวม 157 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เบิกเงินกูแ้ ล้วทั้งจํานวน รับเงินงวดแรกเมื่อวันที่
21 สิ ง หาคม 2556) อัตราดอกเบี้ย ร้ อ ยละ 4 ต่อ ปี กําหนดจ่ายคื นดอกเบี้ย ครั้ งแรก 24 เดือ น
หลังจากเบิกเงิ นกู้ครั้งแรก ครั้งต่อไปทุก 12 เดือน กําหนดจ่ายคืนเงิ นต้นจํานวน 4 งวด โดยให้
ชําระคืนเงินต้นงวดแรก 24 เดือนหลังจากเบิกเงินกูค้ รั้งแรก ดังนี้
เดือนที่ 24, 36 และ 48 งวดละจํานวน 38 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
เดือนที่ 60 จํานวน 43.65 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษทั
วงเงินที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ กายน 2556 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากู้ยืมเงิ นกับ Infinite Invest Management
Corp (นิ ติบุคคลต่างประเทศ) วงเงิ นรวม 50 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เบิกเงิ นกู้แล้ว 36 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐและไม่มีสิทธิเบิกใช้วงเงินส่วนที่เหลือแล้ว รับเงินงวดแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิ กายน 2556)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กําหนดจ่ายคืนดอกเบี้ยครั้งแรก 24 เดือนหลังจากเบิกเงิ นกู้ครั้งแรก
ครั้งต่อไปทุก 12 เดือน กําหนดจ่ายคืนเงิ นต้นจํานวน 4 งวด โดยให้ชาํ ระคืนเงิ นต้นงวดแรก 24
เดือนหลังจากเบิกเงินกูค้ รั้งแรก ดังนี้
เดือนที่ 24, 36 และ 48 งวดละจํานวน 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
เดือนที่ 60 จํานวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ผูใ้ ห้กู้เดิมคือ Profit Fortress Corp และ Infinite Invest Management Corp
ได้โอนหนี้เงินกูแ้ ละสิ ทธิเรี ยกร้องต่างๆให้กบั ผูใ้ ห้กูใ้ หม่คือ Pinnacle Gems Global Capital Ltd. (นิติบุคคล
ต่างประเทศ) ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2557 ผูใ้ ห้กู้ใหม่ดงั กล่าวได้ปลดภาระการคํ้าประกันหุ้นของ
บริ ษทั ย่อย
เมื่อ วันที่ 20 สิ ง หาคม 2558 บริ ษทั ย่อ ยไม่ได้จ่ายคืนเงิ นกู้ตามสัญญา วงเงิ นที่ 1 เป็ นผลให้บริ ษทั ย่อ ยผิด
เงื่ อนไขในสัญญาเงิ นกู้ ต่อมาเมื่ อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ย่อยได้ท าํ หนัง สื อ แก้ไขสัญญาเงิ นกู้
วงเงินที่ 1 และวงเงินที่ 2 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ผูใ้ ห้กไู้ ด้ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกูใ้ หม่ดงั นี้

ANNUAL REPORT

2016

111

1) ให้เลื่อนการชําระคืนเงินกูต้ ามสัญญาเดิมของแต่ละวงเงินใหม่ โดยเลื่อนการชําระออกไปอีก 12 เดือน
เป็ นการชําระคืนเงินต้นงวดแรกหลังจากเบิกเงินกูค้ รั้งแรกดังนี้ เดือนที่ 36, 48, 60 และ 84
2) ยกเว้นดอกเบี้ยจ่ายผิดนัดชําระของเงินกูว้ งเงินที่ 1 และวงเงินที่ 2 ที่บริ ษทั ย่อยผิดนัดเงื่ อนไขในสัญญา
เงินกู้ ไม่ชาํ ระคืนเงินต้นเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2558 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
เงินกูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายข้างต้น แสดงตามสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้
(หน่ วย:เหรี ยญสหรั ฐ)
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

112

ANNUAL REPORT

-

2016

193,650,000.00
17,194,921.38
210,844,921.38

18.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงาน
ตามสิ ทธิและอายุงาน
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
630,681.00
343,653.00
96,974.00
136,008.00
ส่ วนที่รับรู้ ในกําไรขาดทุน:
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
283,426.38
401,763.00
148,452.00
82,225.00
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
13,597.05
6,868.00
2,324.00
344.00
ส่ วนที่รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- (121,603.00)
- (121,603.00)
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
536,103.00
หัก ลดลงจากการขายบริ ษทั ย่อย
(658,843.43)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
804,964.00
630,681.00
247,750.00
96,974.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายที่ รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนข้างต้น สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงรวมในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั้งจํานวน
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
การดําเนินงานต่อเนื่ อง
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
171,887.00
408,631.00
150,776.00
82,569.00
125,136.43
การดําเนินงานที่ยกเลิก
297,023.43
408,631.00
150,776.00
82,569.00
รวม
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ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิ ดขึ้น
จาก
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
สมมติฐานทางการเงิน
350.00
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
(121,953.00)
รวม
(121,603.00)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ร ายงานสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ 2.40 – 2.75
ร้อยละ 3.00 - 5.00
ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0.00 - 17.00
อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2551 แยกตามเพศ
ชายและหญิง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
(26,586)
32,374
(26,586)
32,374
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
33,818
(28,325)
33,818
(28,325)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
(27,866)
14,253
(27,866)
14,253
ผลกระทบของอัตราการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั ย่อยไม่ได้แสดงไว้ในงบการเงิ นรวมเนื่ องจากอยู่ระหว่าง
การจัดทํารายงาน
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19.

ทุนเรื อนหุ้น
ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

20.

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(หุ้น)
(บาท)
(หุ้น)
(บาท)

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ ณ วันต้นงวด
1.00
- ไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
1.00
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด

780,163,587
780,163,587

780,163,587.00
780,163,587.00

780,163,587
780,163,587

780,163,587.00
780,163,587.00

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ ณ วันต้นงวด
1.00
- ไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
1.00
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด

370,163,587
370,163,587

370,163,587.00
370,163,587.00

370,163,587
370,163,587

370,163,587.00
370,163,587.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ้น
สู งกว่ามูลค่าหุ้นที่จ ดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้อ งนําค่าหุ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิ นมูล ค่าหุ้น”)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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21.

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน) ต่อ หุ้นขั้นพื้ นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรั บปี ด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่
ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้วโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี (บาท)

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1,153,079,412.79

(1,095,654,189.44)

83,652,509.74 (82,119,923.08)

จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการออกหุน้ สามัญ

370,163,587
370,163,587

จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

22.

370,163,587
370,163,587

3.115

370,163,587
370,163,587

370,163,587
370,163,587

0.226

(0.222)

(2.960)

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้แก่
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
การดําเนินงานต่อเนื่อง
ซื้อที่ดิน จ่ายค่าก่อสร้างและ
ค่าพัฒนาโครงการ
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
- สิ นทรัพย์ที่เป็ นของบริ ษทั
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่านายหน้า
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11,854,862.74

-

-

-

(8,296,162.74)

-

-

-

551,979.73
2,099,500.00
2,466,630.31
2,687,521.94
-

230,976.82
1,395,483.87
7,809,833.00
24,398,713.19
35,914,584.06
29,162,928.01

312,342.12
2,099,500.00
2,005,250.00
2,004,996.00
-

230,976.82
1,395,483.87
3,036,500.00
777,932.33
-

2016

งบการเงินรวม
2559
2558
การดําเนินงานทีย่ กเลิก
ซื้อที่ดิน จ่ายค่าก่อสร้างและค่าพัฒนา
โครงการ
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
- สิ นทรัพย์ที่เป็ นของบริ ษทั
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่านายหน้า

23.

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

454,139,457.03 1,331,081,032.03

-

-

(1,058,981,553.14) (1,214,096,715.83)

-

-

-

-

6,628,039.78
1,518,333.33
10,418,402.02
6,083,262.67
1,992,945.74

23,074,973.24
4,773,333.00
23,620,780.86
35,914,584.06
29,162,928.01

ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งคอมปานีโดยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 1.2 และ 5 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงิ นลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อ ยแห่ ง ใหม่ยงั ไม่มีร ายได้จ ากการประกอบธุ รกิ จ จึ งไม่เ สนอข้อมูล ส่ วนงาน
ดําเนินงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
บริ ษทั ได้จาํ หน่ายธุรกิจกลุ่มสื่ อ และกลุ่มบริ หารกิจกรรม ดังนั้นในปี 2558 กลุ่มบริ ษทั ดําเนินกิจการในส่ วน
งานเดี ย วคื อ ธุ ร กิ จ พัฒนาอสัง หาริ มทรั พย์เ พื่ อ ขาย ดัง นั้นฝ่ ายบริ หารจึ ง พิ จ ารณาว่าบริ ษทั มี ส่ว นงานที่
รายงานเพียงส่วนงานเดียว
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึ งพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว

ANNUAL REPORT

2016

117

24.

เครื่ องมือทางการเงิน

24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ย งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญา กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่ได้ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นในการบริ หารความเสี่ ย งดัง กล่าว กลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรม ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
24.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น เงิ นให้
กู้ยืมระยะสั้นและเงิ นกู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ น
ส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึ งอยู่ในระดับตํ่า ข้อมูลเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวัน
ครบกําหนดได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
24.3 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ บริ ษทั ได้มีนโยบายป้ องกันความ
เสี่ ยงนี้ โดยการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อและมีการติดตามลูกหนี้ ที่มี
การค้างชําระ มูล ค่ายุติธรรมของลูก หนี้ ซ่ ึ งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิ น คื อ ยอดสุ ทธิ ของลูก หนี้
หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที่เป็ น
สาระสําคัญจากการเก็บหนี้ เนื่ องจากธุร กิ จหลักของกลุ่มบริ ษทั จะไม่โ อนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่ขาย
ให้กบั ผูซ้ ้ื อจนกว่าจะได้รับชําระมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด
24.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ บริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่ องจากมีรายการหนี้ สินทางการเงิ นซึ่ งประกอบด้วย
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย ในงบการเงิ นเป็ นสกุลต่างประเทศซึ่ งปั จจุบนั
บริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ ยงไว้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีทรั พย์สินและหนี้ สินทางการเงิ นที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศคงเหลือ ในงบการเงิ น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
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งบการเงินรวม
สกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(บาทต่ อเหรี ยญสหรั ฐ)

18,394,921.38

เหรี ยญสหรัฐ

36.2538

36,145,852.00
193,650,000.00

เหรี ยญสหรัฐ
เหรี ยญสหรัฐ

36.2538
36.2538

จํานวนเงิน
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้อื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

จํานวนเงิน
หนีส้ ิ น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

20,145,852.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
สกุลเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(บาทต่ อเหรี ยญสหรั ฐ)
เหรี ยญสหรัฐ

36.2538

24.5 มูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงิ นและไม่ใช่ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิ นที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลง
แลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ หรื อชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
กัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่า และหรื อการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสมมุติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผยในหมายเหตุที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
นั้น
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25.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้
25.1) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสํานักงานและสัญญาบริ การ คงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 4.80 ล้านบาท
25.2) บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเพื่อดําเนินการออกแบบและสัญญาจ้างเหมาโครงการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 13.06 ล้านบาท
25.3) บริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 จํานวน 7.09 ล้านบาท

26.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทางการเงิ นที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดํารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.07 และ (10.43)
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.62 และ 10.60 ตามลําดับ)

27.

สั ญญาที่สําคัญ

27.1 บริษัท กีธา
เมื่ อวันที่ 4 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ท าํ บันทึ กข้อตกลงซื้ อขายหุ้น และเมื่ อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้ท าํ
สัญญาจะซื้ อ จะขายหุ้ นกับ บริ ษัท เอ.ที .แลนด์ ในการขายหุ้ น สามัญ ทั้ง หมดของบริ ษัท กี ธา จํานวน
21,999,998 หุ้น ในราคา 868 ล้านบาท (หุ้นละ 39.45 บาท) โดยมีเงื่อนไข ที่เป็ นสาระสําคัญ ดังนี้
- การขายหุ้นจะต้องได้รั บการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั อาดามัส
อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และจากหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ ยวข้อง หากไม่ได้รับการอนุมตั ิ ตาม
บันทึกข้อตกลงนี้จะถือว่าสิ้ นผลบังคับ
- หากได้รับการอนุมตั ิแล้วจะต้องทําสัญญาซื้ อขายหุ้นและโอนหุ้นให้เสร็ จภายใน 30 วัน
เงื่อนไขการชําระเงิน มีดงั นี้
- ผูซ้ ้ื อต้องวางเงินมัดจํา จํานวน 148 ล้านบาท ภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้
- ภายใน 14 วัน หลังจากที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั มี มติอนุ มตั ิ ผูซ้ ้ื อจะต้องจ่ ายชําระจํานวน 360 ล้าน
บาท
- ภายใน 14 วัน หลังจากที่มีการโอนหุ้น ผูซ้ ้ื อจะต้องจ่ายชําระจํานวน 360 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผซู้ ้ื อได้รั บทราบและได้รับข้อมูลที่เกี่ ยวข้องจากบริ ษทั (ผูข้ าย) กรณี ที่บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้ องร่ วมกับ
จําเลยอื่ นๆ ต่อศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื อง กรณี การทุจริ ตและฮั้วประมูลใน
โครงการระบายข้าวแบบรั ฐต่อรัฐ โดยผูซ้ ้ื อยืนยันว่าจะไม่นาํ กรณี การฟ้ องร้ องดังกล่าวรวมถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกรณี ดงั กล่าวมาเป็ นเหตุที่จะปฏิเสธการซื้ อขายหุ้น รวมทั้งจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใดๆ อัน
เกิดจากการฟ้องร้องดังกล่าวจากบริ ษทั
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เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559 มีมติอนุมตั ิให้จาํ หน่ายเงิ นลงทุนในหุ้น
สามัญของบริ ษทั กีธา แล้ว และบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจําหน่ายเงิ นลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2559 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 5.1
27.2 บริษัท สิ ทธารมย์
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึก ข้อตกลงซื้ อขายหุ้นกับบริ ษทั เพาเวอร์ ไลน์ ในการซื้ อหุ้น
สามัญทั้งหมดของบริ ษทั สิ ท ธารมย์ จํานวน 160,000 หุ้น ในราคาประมาณ 370 ล้านบาท โดยบันทึ ก
ข้อตกลงมีเงื่อนไข ที่เป็ นสาระสําคัญดังนี้
- การซื้ อขายหุ้นบริ ษทั สิ ทธารมย์จะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ะซื้ อและผูจ้ ะขาย
และได้รั บอนุ มตั ิ จ ากที่ ประชุม ผูถ้ ื อ หุ้ นของผู้จ ะซื้ อ และผูจ้ ะขาย รวมถึ ง การได้รั บ อนุ ญาตจาก
หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- หากได้รับการอนุมตั ิแล้วจะต้องทําสัญญาซื้ อขายหุ้นและโอนหุ้นให้เสร็ จภายใน 30 วัน
- แหล่ง เงิ นทุนที่ จ ะนํามาชําระค่าหุ้นบริ ษทั สิ ทธารมย์ของผูจ้ ะซื้ อ ต้อ งได้มาจากการกู้ยืมเงิ นจาก
สถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย หรื อต่างประเทศเท่านั้น
เงื่อนไขการชําระเงิน โดยจากบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงจะซื้ อจะขายหุ้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559
สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1.

ผูจ้ ะซื้ อตกลงชําระเงินมัดจําจํานวนร้อยละ 5 (จํานวน 18.50 ล้านบาท) ของราคาซื้ อขายหุ้นที่ได้ตก
ลงกัน ให้แก่ผจู้ ะขายภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559
ทั้ง นี้ หากผูจ้ ะซื้ อไม่ท าํ การซื้ อ หุ้นบริ ษทั สิ ทธารมย์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผูจ้ ะซื้ อ จะต้อ งรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นกับผูจ้ ะขายในการดําเนินการที่จะขายหุ้นบริ ษทั สิ ทธารมย์

2.

การโอนหุ้นบริ ษทั สิ ทธารมย์ท้งั หมด จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จ หลังจากวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ของผูจ้ ะขาย และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของผูจ้ ะซื้ อได้มีมติอนุมตั ิให้ดาํ เนิ นการซื้ อขายหุ้นดังกล่าว แต่
ต้องดําเนินการโอนหุ้นให้แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ลงนามเข้าทํา
สัญญาซื้ อขายหุ้นบริ ษทั สิ ทธารมย์

เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2559 มีมติอนุมตั ิให้ซ้ื อเงิ นลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ แล้ว และบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการซื้ อเงิ นลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ว เมื่ อวันที่ 15 กันยายน 2559
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 5.2
28.

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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1.2 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
งบการเงินรวม
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

0.81
0.35
0.10
0.08
4,680.77
0.00
270,232.37
0.00
94,630.75
180,282.39

1.14
0.04
(0.08)
1.31
278.83
0.02
14,966.27
0.09
3,926.57
11,318.53

1.34
0.13
(0.04)
(0.03)
12,675.04
0.17
2,195.87
10,479.17

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

331.09
1.00
0.21
0.96
(2.69)

0.04
(7.23)
0.03
0.37
(8.24)
(2.40)

0.04
(0.91)
0.01
1.33
(0.93)
(1.44)

(%)
(%)
(เท่า)

0.23
64.82
0.24

(0.12)
(40.90)
0.01

(0.02)
(0.03)
0.02

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

2.07
3.62
0.34
-

(10.43)
(1.05)
(1.35)
-

95.63
(4.15)
(1.01)
-

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพั(นCash basis)
อัตราจ่ายเงินปันผล
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2. อธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริ ษ ัทเป็ น Holding Company ดําเนิ นธุ รกิ จ ลงทุนในกิ จ การต่ างๆ ที่มีผลประกอบการดี หรื อ เป็ นธุ รกิ จ ที่มี
แนวโน้มดีในอนาคต สําหรับในปี 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายไปซึ่งหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย จํานวน 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั กีธา
พร็ อพเพอร์ ต้ ี ส์ ให้แก่บริ ษทั เอ.ที.แลนด์ แอนด์ เดเวล็อ ปเม้นท์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิ น 868 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปั ญ หา
คุณสมบัติของบริ ษทั กีธา ที่ยงั ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญในบริ ษทั ย่อย
คือ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด ในอัตราส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 99.99 อยู่ระหว่างดําเนิ นการแก้ไขหรื อ
ปฏิบตั ิให้มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม(Backdoor Listing) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 บริ ษทั
สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งคาดว่าบริ ษทั จะมีผลตอบแทนในระยะกลางและ
ระยะยาวเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ที่จะสามารถสร้างกําไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ได้ในอนาคต
2.1 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ฐานะการเงิน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 454.51 ล้านบาท ปี 2558 ณ วันที่เดียวกัน จํานวน
9,478.13 ล้านบาท และปี 2557 ณ วันที่เดียวกันเท่ากับ 8,735.32 ล้านบาทตามลําดับ จํานวนสิ นทรัพย์รวมที่ลดลงจากปี
2558 เป็ นจํานวนเงิน 9,023.63 ล้านบาท หรื อลดลงในอัตราร้อยละ 95.20 มาจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญใน
บริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จํากัด (KITHA) สําหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวนเงิน
147.94 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนหุ ้นสามัญ 370.16 ล้านบาท ส่ วนเกินทุนหุ ้นสามัญ 63.90 ล้านบาท และขาดทุนสะสม
286.12 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ณ วันเดียวกัน จํานวนเงิน 1,153.08 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
114.72 ซึ่ งมีผลมาจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญในบริ ษทั ย่อยคือ KITHA ผลขาดทุนสะสมที่สูงขึ้นจากผลการ
ดําเนินงานปี 2558 สําหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่เดียวกันของปี 2557 เท่ากับ 90.40 ล้านบาท และลดลงในปี 2558 ณ
วันเดียวกัน 1,095.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1,211.94 ในขณะที่ห นี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวนเงิ น
306.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ณ วันเดียวกัน จํานวนเงิน 10,176.71 ล้านบาท ผลมาจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ย่อยคือ KITHA ที่มีเงินกูย้ มื เป็ นจํานวนมาก หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนเงิน 8,644.92
ล้านบาทสู งขึ้นในปี 2558 ณ วันเดียวกัน จํานวน 1,838.35 ล้านบาท มีผลมาจากการลงทุนในบริ ษทั KITA ซึ่งโดยภาพรวม
ฐานะการเงินของบริ ษทั เป็ นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 และ ปี 2557
ผลการดําเนินงาน
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานในปี 2559 รายได้เกิดจากกลุ่มธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 3.55
ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มธุ รกิจ เดียวกันในปี 2558 จํานวน 128.69 ล้านบาท ลดลง 125.14 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
97.24 สําหรับปี 2557 จํานวน 63.73 ล้านบาท ซึ่ งจะเห็ นได้ว่ารายได้ลดลงจากปี 2558 เนื่ องจาก บริ ษทั ย่อ ย สิ ทธารมย์
(บริ ษทั ย่อยใหม่) เริ่ มรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ช่วงปลายปี 2559 และมีโครงการขนาดเล็กกว่า บริ ษทั KITHA
(บริ ษทั ย่อยเก่า) สําหรับค่าใช้จ่ายรวมสําหรับปี 2559 มีจาํ นวน 30.83 ล้านบาท และ ปี 2558 มีจาํ นวน 1,234.08 ล้านบาท
ซึ่ งมีจาํ นวนลดลงเป็ นจํานวน 1,203.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 97.50 ซึ่ งลดลงตามอัตราการผันแปร และไปในทิศทาง
เดียวกับรายได้
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อธิบาย วิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน ทีแ่ สดงตัวเลขผลการดําเนินธุรกิจ
อธิบายสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนของเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 0.81 เท่า โดยมี
รายละเอียดของแหล่งได้มาและใช้ไปของกระแสเงินสดแยกตามกิจกรรมต่างๆ ได้ดงั นี้
ปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มียอดเงินสดลดลงสุ ทธิ จํานวน 3.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 233.30 ล้าน
บาท โดยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 245.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 590.29 ล้านบาท ซึ่งส่ วนใหญ่เกิด
จากกําไรจากการดําเนินงานในปี 2559 สําหรับกิจกรรมลงทุน มีเงินสดสุ ทธิใช้ไปจํานวน 495.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 110.07 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อหุ ้นใน บริ ษทั สิ ทธารมณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ส่ วนกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน มีเงินสดสุ ทธิได้มาจํานวน 246.72 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 246.93 ล้านบาท จากการกูย้ มื เงินระยะ
สั้น
กราฟแสดงเปรียบเทียบฐานะทางการเงินงบการเงินรวม สําหรับระยะเวลา 3 ปี

กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับระยะเวลา 3 ปี
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
การจําหน่ ายบริษัทย่ อย/ ทรัพย์ สิน
- การจําหน่ ายบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559 มีมติอนุมตั ิให้จาํ หน่ายเงิ นลงทุนในหุ้น
สามัญทั้งหมดของบริ ษทั กีธา ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 21,999,998 หุ้น หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย ให้แก่บริ ษทั เอ.ที.แลนด์ ในราคา
ประมาณหุ้นละ 39.45 บาท เป็ นจํานวนเงิน 868 ล้านบาท โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
พิจ ารณาจากมูลค่าต้นทุนการได้มา ณ วันซื้ อ เงิ นลงทุนหุ้นสามัญจํานวน 780 ล้านบาท บวกด้ว ยต้นทุน
ตั้งแต่วนั ที่ถือหุ้นจนถึงวันจําหน่ายจํานวน 60 ล้านบาทและบวกกําไรจํานวน 28 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นราคาที่
เจรจาต่อรองระหว่างคู่สญ
ั ญาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
บริ ษทั ได้รับชําระเงินค่าหุ้นสามัญแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
1) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับเงินวางมัดจํา จํานวน 148 ล้านบาท
2) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชําระจํานวน 360 ล้านบาท
3) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชําระจํานวน 360 ล้านบาท
โดยการชําระเงินครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 บริ ษทั ไม่ได้รับชําระโดยตรง ซึ่ งบริ ษทั ได้มีหนังสื อถึง บริ ษทั เอ.ที.
แลนด์ ให้โอนเงินที่จะชําระค่าหุ้นสามัญนั้น โอนให้กบั Fortune Thailand Investment Fund ในต่างประเทศ
เพื่อชําระหนี้เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขายหุ้นและดําเนินการโอนหุ้นของบริ ษทั กีธา เรี ยบร้อยแล้ว
งบการเงิ นของบริ ษทั กี ธา ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ผ่านการสอบทานแล้ว มี ขอ้ มูล ที่เ ป็ นสาระสําคัญของ
บริ ษทั กีธา ณ วันที่จาํ หน่าย มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
176,702,163.23
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
241,866,040.16
ต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
5,081,110,181.22
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
182,020,509.70
ที่ดินรอการพัฒนา
3,557,135,888.22
อุปกรณ์-สุทธิ
19,108,035.29
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
2,412,382.75
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
221,132,238.69
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิของบริษัทย่ อย
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์สุทธิของเงินลงทุนในงบการเงินรวม
ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุน

ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
หั ก: จ่ายชําระเจ้าหนี้เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยการโอนชําระจากผูซ้ ้ื อเงินลงทุน
หั ก: เงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่จาํ หน่าย
เงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากการจําหน่ ายเงินลงทุน

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
10,260,768.26

(2,165,539,822.72)
(574,286,400.00)
(6,950,660,085.00)
(658,843.43)
(313,188,654.46)
(512,585,598.09)
(20,509.70)
194,961,884.30
(317,644,223.49)
(868,000,000.00)
(1,185,644,223.49)

868,000,000.00
(710,415,266.59)
(176,702,163.23)
(19,117,429.82)
(หน่ วย: บาท)
งบเฉพาะกิจการ
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เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุน

780,000,000.00
(868,000,000.00)
(88,000,000.00)

ราคาจําหน่ายเงินลงทุน

868,000,000.00
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หั ก: จ่ายชําระเจ้าหนี้เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยการโอนชําระจากผูซ้ ้ื อเงินลงทุน
เงินสดรับสุ ทธิจากการจําหน่ ายเงินลงทุน

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
(710,415,266.59)
157,584,733.41

ผลการดําเนินงานของ บริ ษทั กี ธา ที่ถือเป็ นการดําเนิ นงานที่ยกเลิกจนถึง ณ วันจําหน่าย ซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงิ น
รวมแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้

494,977,425.12
81,417,970.78
2,715,469.66
579,110,865.56

128,693,579.73
4,070,681.94
132,764,261.67

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน) สํ าหรับงวดก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน) สํ าหรับงวด

447,239,041.55
56,827,393.15
25,731,441.74
93,437,648.50
623,235,524.94
(44,124,659.38)
20,621,185.96
(23,503,473.42)

116,984,316.20
103,115,613.15
57,031,342.83
703,487,192.63
171,220,332.91
1,151,838,797.72
(1,019,074,536.05)
5,540,269.69
(1,013,534,266.36)

งบกระแสเงินสด ของ บริ ษทั กีธา สําหรับงวด จนถึง ณ วันจําหน่าย แสดงได้ดงั นี้

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

(หน่ วย:พันบาท)
จํานวนเงิน
2559
279,919.91
(181,427.63)
98,492.28
78,209.88
176,702.16
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การซื้อบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ซ้ื อหุ้นสามัญของ บริ ษทั
สิ ทธารมย์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชําระแล้ว จากผูถ้ ือหุ้นเดิม (บริ ษทั เพาเวอร์ ไลน์)
จํานวน 160,000 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าหุ้นที่ซ้ื อขายทั้งสิ้ น 370 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ้นทั้งหมด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 จํานวน 370 ล้านบาท และได้ดาํ เนิ นการโอนหุ้น
สามัญบริ ษทั สิ ทธารมย์ เสร็ จสิ้ น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่ งถือเป็ นวันซื้ อธุรกิจ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการรวมธุรกิ จ กําหนดให้บริ ษทั ต้อง
บันทึกสิ นทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันซื้ อธุรกิจ ด้วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ได้
สรุ ปผลการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อธุรกิ จ ณ วันซื้ อธุรกิ จเสร็ จสิ้ นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตาม
รายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระและการจัดทําข้อมูลของบริ ษทั
ข้อมูลสิ นทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ณ วันซื้ อธุรกิจ ประกอบด้วย

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประมาณการค่าก่อสร้างสาธารณู ปโภค
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สินทรัพย์ และหนีส้ ิน - สุ ทธิ
ค่าความนิ ยม
เงินสดจ่ ายซื้ อธุรกิจ
เงินสดจ่ายซื้ อธุ รกิจ
หักเงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้ อ
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มูลค่ า
ตามบัญชี

รายการปรับปรุ ง

43,017,961.86
34,778,361.90
74,293,533.49
582,409.31
7,362,675.35
8,742,526.41
19,828,821.88
24,520.09
102,750.00

43,589,855.38
116,278,178.12
-

43,017,961.86
34,778,361.90
117,883,388.87
582,409.31
7,362,675.35
8,742,526.41
136,107,000.00
24,520.09
102,750.00

(10,136,452.42)
(14,540,862.89)
(31,973,606.70)
(536,103.00)
163,520,141.98 127,894,426.80

(10,136,452.42)
(14,540,862.89)
(31,973,606.70)
(536,103.00)
291,414,568.78
78,590,431.22
370,005,000.00

มูลค่ ายุตธิ รรม

370,005,000.00
(43,017,961.86)
326,987,038.14

เงินสดจ่ ายสุ ทธิ จากการซื้ อธุรกิจ
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(หน่ วย: บาท)
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2.2 ปัจจัยทีอ่ าจมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีรายการหนี้สินทางการเงินซึ่งประกอบด้วย เงินกูย้ มื ระยะสั้น
และเงินกูย้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็ นสกุลต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินในการ
ป้องกันความเสี่ ยงไว้
และสําหรับการลงทุนในกลุ่มธุ รกิจใหม่ คือ อสังหาริ มทรัพย์ ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลงต่อเนื่องและความไม่สงบทางการเมือง ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคไม่เชื่อมัน่ ในการลงทุนซื้ อที่อยู่อาศัย ซึ่ งส่ วนนี้ ส่งผล
กระทบโดยตรงแก่บริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ ในด้านราคาปรับตัวสู งขึ้นทั้งราคาที่ดิน และราคาอาคารชุดพักอาศัยเพิ่มขึ้นถึง
ร้อย 3.8 และเสี่ ยงในเรื่ องราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสู งขึ้น รวมถึงความเสี่ ยงจากการปล่อยสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร
พาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้หาแนวทางจัดเตรี ยมแผนในการรองรับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ ยงดังกล่าว
เอกสารแนบ 1 สู ตรการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน

อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด

= สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + เงินลงทุนระยะสั้น
+ ลูกหนี้การค้า) / หนี้สินหมุนเวียน
= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
= ขาย / ลูกหนี้เฉลี่ย
= 365 / อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
= ต้นทุนขาย / สิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย
= 365 / อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
= ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
= 365 / อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
= ระยะเวลาเก็ บ หนี้ เ ฉลี่ ย + ระยะเวลาขายสิ น ค้า เฉลี่ ย –
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย

หน่ วย
เท่า
เท่า
เท่า
ครั้ง
เท่า
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน
วัน

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น
= กําไรขั้นต้น /ขายสุ ทธิ
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
= กําไรจากการดําเนินงาน /ขายสุ ทธิ
อัตรากําไรอื่น
= กําไรที่ไม่ได้จากการดําเนินงาน / รายได้รวม
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุ ทธิ
= กําไรสุ ทธิ / รายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
= กําไรสุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉลี่ย
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
= กําไรสุ ทธิ / สิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
= (กําไรสุ ทธิ + ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ่าย)
/ สิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิเฉลี่ย
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อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย*
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน*
อัตราการจ่ายเงินปันผล
*ใช้เกณฑ์เงินสด
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= รายได้รวม / สิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย

เท่า

= หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
= (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน+ดอกเบี้ยจ่าย+ภาษี)
/ ดอกเบี้ยจ่าย
= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนี้สิน
+ รายจ่ายลงทุนซื้อหุ ้น + ซื้อสิ นทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
= เงินปันผล / กําไรสุ ทธิ

เท่า
เท่า

2016

เท่า
%

การรับรองความถูกต้องของข้ อมูล
บริ ษ ัทได้ส อบทานข้อ มูลในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจําปี ฉบับนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษ ัทขอ
รับรองว่า ข้อ มูลดังกล่าวถู ก ต้อ งครบถ้ว น ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ค วรต้อ งแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อ มูล ทางการเงินที่ส รุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
แล้ว
(2) บริ ษ ทั ได้จ ดั ให้ มีร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่ าบริ ษ ัท ได้เ ปิ ดเผยข้อ มูล ในส่ ว นที่ เ ป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ อ งและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุ มภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ – นามสกุล
1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

ประธานกรรมการ

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

กรรมการ

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

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

กรรมการ

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

2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่ อ – นามสกุล
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
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บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ADAMAS INCORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
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56

1. นายชินวัฒน์
ชินแสงอร่ าม
(ประธาน
กรรมการ)

2. พลเอกทิวะพร 62
ชะนะพะเนาว์
(ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ
ประจําปี การศึกษา 2552 -2553
หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่ นที่ 52

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)
-นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
-ไม่มี-ไม่มีพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยทูเลน
ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
-นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
เปรี ยบเทียบ มหาวิทยาลัยไมอามี่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
-เนติบณั ฑิตไทย เนติบณั ฑิตยสภา
-นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

-

-

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริ ษทั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
ทนายความและกรรมการ บริ ษทั ไวท์ แอนด์ เคส ( ประเทศไทย
จํากัด
ทนายความและกรรมการ สํานักกฎหมายอินดิเพนเดนซ์ จํากัด
ทนายความฝึ กหัด Holman Fenwick & Willan , London UK
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริ ษทั มหาจักรชิปปิ้ ง จํากัด

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2555-ปัจจุบนั - ผูท้ รงคุณวุฒิกองทัพบก อัตรา พล.ต. หน่วยกองทัพบก
2552-2555
- รองผูบ้ ญั ชาการ ศูนย์การทหารราบ อัตรา พ.อ.พ. หน่วย ศูนย์
2550-2552
การทหารราบ
- รองผูบ้ ญั ชาการ โรงเรี ยนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อัตรา
พ.อ.พ หน่วยโรงเรี ยนทหารราบ

ช่วงเวลา
2552-ปัจจุบนั
2541-2551
2530-2540
2529-2530
2525-2526

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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59

55

3. นายสราวุฒิ
ภูมถิ าวร
(กรรมการ
อิสระและ
กรรมการ
ตรวจสอบ)

4. พ.อ.สมชาติ
โตวิชยั
(กรรมการ)

และกรรมการ
อิสระ)

- หลักสู ตรชั้นนายพัน รุ่ น31
-ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- ปริ ญญาโท (รัฐประสานศาสตร์
บัณฑิต) มหาวิทยาลัยนานาชาติ ชิล
เลอร์ แสตมฟอร์ด
- นักเรี ยนนายร้อย วิชา วิทยาศาสตร์
บัณฑิตสถาบัน โรงเรี ยนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า
-ปริ ญญาโททางกฎหมายเปรี ยบเทียบ
University of Miami School of Law
-ปริ ญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา กฎหมายเศรษฐกิจ คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิตคณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2557-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมาย
Sapphire Terminal (Thailand) Ltd.
2554-ปัจจุบนั - ที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมาย
บริ ษทั ซันเจน ( ไทยแลนด์ ) จํากัด
2555-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามเซมเพอร์เมด จํากัด
2551- ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไลเซ็นส์ เซอร์วสิ กรุ๊ ป จํากัด
2558 - กรรมการ
ปัจจุบนั
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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6. นายทิฆมั พร
62
สุ ขสวัสดิ์
(กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ)

5. นายมนต์ชยั
อรวงศ์ไพศาล
(กรรมการและ
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริ หาร)

- ปริ ญญาโท Master of Public and
Private Management, National
Institute of Development
Administration (NIDA)
- ปริ ญญาตรี
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริ ญญาโท Project Management
มหาวิทยาลัย University of
Northumbria at Newcastle ประเทศ
อังกฤษ
-ปริ ญญาตรี การจัดการด้าน
อสังหาริ มทรัพย์และการประเมินผล
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

- ไม่มี -

- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฎิบตั ิการ
บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ตีส์ จํากัด
- รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายโครงการที่อยูอ่ าศัยและการตลาด
บริ ษทั คอลลิเออร์ส จํากัด
- ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายขายโครงการที่อยูอ่ าศัยและการตลาด
บริ ษทั คอลลิเออร์ส จํากัด
-ผูจ้ ดั การฝ่ าย การตลาดโครงการอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ ีส์ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน่
-ผุช้ ่วยหัวหน้า ฝ่ ายการตลาด
บริ ษทั เคปเปล ไทย พร็ อพเพอร์ตีส์ จํากัด

2557-ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั บลู แคนนอน คันทรี คลับ ภูเก็ต จํากัด

2551

2551

2554

2555

2556-2559
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- ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ไม่มี-

-ไม่มี-

หมายเหตุ

x = ประธานกรรมการบริ ษทั

รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร
1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
3. พลเอก สมชาติ โตวิชยั
4. พลเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
5. นายสราวุฒิ ภูมิถาวร
6. นายทิฆมั พร สุ ขสวัสดิ์
Y = กรรมการผูจ้ ดั การ

A = กรรมการตรวจสอบ

บริษัท
บมจ. อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น
x
/
/
/A
/A
/A
/ = กรรมการ

** = ผูบ้ ริ หาร

2559-ปัจจุบนั - รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน และประสานงาน
2551 - 2558 - ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั บ้านพร้อมพันธ์ จํากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7. นางสาวพรพิมล 54
คําดี
เลขานุการ และ
รองประธาน
เจ้าหน้าทีส่ าย
งานสนับสนุน
และ
ประสานงาน

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ADAMAS INCORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
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อายุ
(ปี )

36

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

1. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
( กรรมการ)

-ปริ ญญาตรี การจัดการด้าน
อสังหาริ มทรัพย์และการประเมินผล
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

-ปริ ญญาโท Project Management
มหาวิทยาลัย University of
Northumbria at Newcastle ประเทศ
อังกฤษ

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์
การ
ทางครอบครัว
ถือหุ ้น
ระหว่าง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)
- ไม่มี - ไม่มี -

2551

2551

2554

2555

ช่วงเวลา
2556-2559

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตําแหน่ง/หน่วยงาน/บริ ษทั
- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฎิบตั ิการ
บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ตีส์ จํากัด
- รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายโครงการที่อยูอ่ าศัย
และการตลาดบริ ษทั คอลลิเออร์ส จํากัด
- ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายขายโครงการที่อยูอ่ าศัย
และการตลาดบริ ษทั คอลลิเออร์ส จํากัด
-ผูจ้ ดั การฝ่ าย การตลาดโครงการอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ ีส์ ดีเวลล็อปเม้นต์
คอร์ปอเรชัน่
-ผุช้ ่วยหัวหน้า ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั เคปเปล
ไทย พร็ อพเพอร์ตีส์ จํากัด

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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3. นายณัฐวัชร สวนสุ จริ ต
(กรรมการ)

2. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
(กรรมการ)

49

55

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
กฎหมาย
พาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยทูเลน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
กฎหมาย
เปรี ยบเทียบ มหาวิทยาลัยไมอามี่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- เนติบณั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภา
- นิติศาสตร์บณั ฑิต คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
นนทบุรี
- ปริ ญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาบริ งานก่อสร้าง สถาบัน
ราชภัฏพระนคร
- MINI MBA สาขาการบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-ไม่มี -

-ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2532-2533
2534-2546
2547-2550
2551ปัจจุบนั

2552ปัจจุบนั
2541-2551
2530-2540
2529-2530
2525-2526

-

บริ ษทั นันทวัน จํากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สิ ทธารมย์ จํากัด
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

- กรรมการบริ หาร บริ ษทั วีระวงศ์ ชินวัฒน์
และเพียงพนอ จํากัด
- ทนายความและกรรมการ บริ ษทั ไวท์ แอนด์ เคส
( ประเทศไทย ) จํากัด
- ทนายความและกรรมการ
สํานักกฎหมายอินดิเพนเดนซ์ จํากัด
- ทนายความฝึ กหัด Holman Fenwick & Willan
, London UK
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริ ษทั มหาจักรชิปปิ้ ง จํากัด
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หมายเหตุ _

x = ประธานกรรมการบริ ษทั

1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
3. นายณัฐวัชร สวนสุ จริ ต

รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร

Y = กรรมการผูจ้ ดั การ

/ = กรรมการ

/
** /
** /

บริษัทย่อย
บจ สิ ทธารมย์ ดิเวลลอปเมนท์

** = ผูบ้ ริ หาร

